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Van de voorzitter

In deze nieuwsbrief leest u weer het 

wel en wee van it Lijsket.

De afgelopen periode is er weer veel 

gebeurd op de woonboerderij. 

Veel leesplezier gewenst.

Alle Flootman

voorzitter

Van de bewoners

Hallo,

In de peutertijd kregen wij al snel in 

de gaten dat Suzan een grote liefde 

heeft voor dieren, honden, katten, 

vogels en vlinders. Deze sprak zij 

altijd vriendelijk aan, op haar manier 

in haar eigen taal en dat is nog 

steeds zo, geweldig om te zien. 

Bijkomend voordeel is dat dieren 

niets maar dan ook helemaal niets 

van haar vragen, niets van haar 

moeten en zeker niet oordelen!

Wij bezochten dan ook regelmatig 

een kinderboerderij, een dierentuin 

en andere evenementen waar 

beesten te bewonderen, te berijden 

en te knuffelen waren. Het was en is 

altijd een feestje voor Suzan

Op haar 14e is Suzan in Stiens 

begonnen met paardrijlessen en 

zoals verwacht deden we haar 

hiermee een groot plezier.

Door de verhuizing van Damwoude 

naar Leeuwarden was het praktischer

de manege in Stiens te verlaten en 

opnieuw te beginnen op de manege 

in Leeuwarden.

Inmiddels gaan we elke woensdag- 

avond naar Vrouwbuurt, waar een 

gezellige en gemoedelijke sfeer 

heerst met betrokken eigenaren, 

leuke collega's en andere ouders.

En dan is het zover…...een 

individuele dressuur wedstrijd! Nu is 

het niet zo dat Suzan de betekenis 

van 'wedstrijd' begrijpt en zij is dan

ook niet nerveus, gelukkig maar!

Wel doet zij erg haar best maar dat

is tijdens de lessen ook al zo.

Wat maakt deze avond dan zo 

anders en dus ook spannend voor 

haar? Een wedstrijd betekent voor 

Suzan dat zij een zwart colbert, 

witte handschoenen en shirt 

draagt, de paarden en pony's zijn 

glanzend gepoetst, hebben 

gevlochten manen en dragen witte 

zadeldekken (met dank aan onze 

enthousiaste vrijwilligers!).

Ook gaan we vanavond eens niet in

een groep maar om de beurt de 

'piste' in en boven zit een echte 

jury. Daarnaast maakt één van de 

ouders foto's, dus alles is 'anders'. 

Een goede en duidelijke 

voorbereiding is dan ook het 

allerbeste.

De dressuur gaat uitstekend, ze 

wordt door middel van letters en 

afbeeldingen aan de wanden in 

verschillende figuren gestuurd, in 

stap, in draf en in galop. Bij het 

laatste wordt ze tijdens 

wedstrijden ondersteund door een 

vrijwilliger want dit is wel erg 

moeilijk en het gaat ook best hard! 

Zelf vind ik dit nog steeds wel 

spannend. 

Suzan is ook wel eens van het 

paard gevallen en heeft daardoor 

haar elleboog uit de kom gehad. 

Maar als je denkt dat het 

afgelopen was met paardrijden 

heb je het mooi mis. Ze was erg 

boos op het paard en intens 

verdrietig dat ze niet mocht rijden. 

Maar bang? Welnee.. integendeel 

zelfs, ze geniet, is zelfverzekerd en 

vindt paardrijden machtig!

JP van den Bent

Gelukkig is de storm voorbij geraasd. 

Ook It Lijsket is niet aan schade 

ontkomen.

Dakpannen aan de achterkant eraf, 

de mooie appelboom is ingekort, de 

ruif ligt in duigen en de meeste 

schade zit in het wegwaaien van de 

achterste houten schuurdeur. Een 

geluk bij een ongeluk is weer, dat hij 

niet dwars door de ruiten is gegaan.  

En verder is alles te herstellen.

De bewoners hun blik is alweer 

gericht op Sint Maarten. Een deel van

de bewoners gaat een lampion 

maken en samen met onze 

vrijwilligers Sikke, Tinus, Baukje, 

Sashja en Wout gaan ze erop uit.

Binnen de JP van den Bent stichting 

zijn er dit jaar weer een aantal 

nieuwe projecten opgestart. 

Afgelopen zomer is de locatie 

Sjaardemastraat in Franeker 

opgestart. In het najaar start het 

Raadhuisplein in Drachten  en de 

Jancko Douwemastraat in Sneek. En 

begin 2014 het Tellepark in 

Heerenveen.

Allerlei ontwikkelingen in een tijd, 

waarin de financiering erg onder 

druk staat. Gelukkig kunnen we dit 

binnen de JP van den Bent stichting 

goed opvangen. Het betekent 

meebewegen op veranderingen en 

zoeken naar creatieve oplossingen.

Van de Financiële commissie

Het was de bedoeling om in de 

zomer van 2013 met de bouw van 

het tweede deel van de kapschuur te 

beginnen. Deze ruimte is bedoeld als 

speel-, sport-, muziek-, knutsel- en 

hobbyruimte voor de jongeren maar 

waar ook gezamenlijke activiteiten 

kunnen plaatsvinden zoals 

(verjaardags)feesten. Nu ontbreekt 

er nog een ruimte die groot genoeg 

is om met z’n allen iets te kunnen 

organiseren. 

De geldwerving voor dit doel is in 
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maart 2013 van start gegaan. Helaas 

hebben we moeten constateren dat 

er te weinig geld was binnen 

gekomen. Daarom is de bouw 

noodzakelijkerwijs opgeschort. We 

blijven onverminderd op het 

standpunt staan om geen schulden 

aan te gaan. In deze economisch 

gezien zware tijd zijn er voorbeelden 

te over hoe dat uit de hand kan 

lopen. 

Voor alle duidelijkheid vermelden we

het nog maar een keer. Stichting “it 

Lijsket” ontvangt geen subsidie van 

de overheid en is volkomen 

afhankelijk van giften van fondsen en

van particulieren.

Hierbij doen we dus ook een beroep 

op u. 

We blijven optimistisch om dit 

noodzakelijke tweede deel van de 

kapschuur voor elkaar te krijgen. 

Er moet nog zo’n € 60.000,- op tafel 

komen om door middel van eigen 

werkzaamheden het tweede 

gedeelte van de kapschuur door 

vrijwilligers te kunnen bouwen. 

De geldwerving voor de 

ontmoetingsruimte is dus nog steeds 

gaande. Iedereen zou voor dit doel 

nu geld kunnen geven. Hopelijk komt

er zo voldoende geld binnen om in 

de zomer 2014 met de bouw te 

kunnen beginnen. Alle beetjes 

helpen.

Doet u mee?

U kunt uw geld overmaken opIBAN 

nummer: NL35INGB0004748995 ten 

name van stichting it Lijsket o.v.v. 

Kapschuur.

Let's dance 

Onder dit motto werd op vrijdag 25 

oktober j.l. in Pro Rege in Oentsjerk 

een spetterende disco georganiseerd 

voor jonge mensen met een 

beperking. De organisatie lag deze 

keer in handen van de rondom 20 

jeugd van de PGT en de leiding.

Om klokslag 20 uur werd de disco 

feestelijk geopend waarna DJ Ritske 

met een brede muziekkeuze voor 

een prima sfeer zorgde. Frans 

Bauer en meer Nederlandstalige 

muziek (handig bij een polonaise) 

kwamen voorbij, gouwe ouwe 

deuntjes, meezingers en 

meedeiners en natuurlijk de 

nieuwste top-40 hitjes stonden ook

centraal. 

Waar een doorsnee disco vaak 

meer van hetzelfde is, zorgde DJ 

Ritske voor genoeg afwisseling en 

was het maar zeer de vraag wat 

het volgende nummer zou worden.

Zo kwam ieder aan zijn/haar 

trekken. Hoogtepunt van de avond 

op de grote dansvloer was een 

ingestudeerde dansje onder leiding

van Anke op een hit van Shakira. 

van de PR commissie

It Lijsket is aangesloten bij Charity 

mall.

Wat is Charity mall?

“Een Charity mall is een online 

winkelcentrum waarin webshops 

gevestigd zijn die een commissie 

betalen over iedere verkoop, welke

ten goede komt aan een – door de 

bezoeker bepaald – Goed Doel 

en/of Sponsor- Inzamelingsactie.”

Doneren kost u dus niets! Het 

enige wat u hoeft te doen is te 

shoppen bij een van de 1735 

webshops in de Charity mall met 

zo’n 9.124.723 producten.

Over uw aankoop betalen de 

webshops een commissie welke 

Charity mall doneert aan It Lijsket.

Shoppen via de Charitymall is leuk en

u steunt er It Lijsket mee! Ook kunt u 

via de Charity mall profiteren van 

kortingscodes en aanbiedingen.

Via de link 
http://www.charitymall.nl/2512 
kunt u direct winkelen en it Lijsket 
steunen.

Kerstmarkt 

De traditionele kerstmarkt voor het 

goede doel wordt dit jaar op 13 

december georganiseerd door de 

Stichting Faridpur en de 

zorgboerderijen It Aventoer, Moai 

Seldsum , Bûtenút en stichting 

ouderinitiatief “It Lijsket”. 

De locatie is Werk-en dagbesteding 

Bûtenút , Sanjesreed 8c in Oentsjerk. 

De kerstmarkt duurt van 10:00 tot 

21:00 uur. U komt toch ook??

Van de Redactie 

De nieuwsbrief wordt periodiek 
uitgegeven door Stichting 
ouderinitiatief It Lijsket. 
U wordt hiermee op de hoogte 
gehouden van de activiteiten rond 
de woonboerderij.

Stichting ouderinitiatief It 

Lijsket 

Douwelaan 67

9062 EM Oentsjerk

Telefoon: 058-256 32 74

IBAN nummer: 

NL35 INGB 0004 7489 95 

KvK 01109697 

Woonboerderij it Lijsket
Rengersweg 29 
9062 EA Oentsjerk

Telefoon: 058-256 00 13

Website: www.itlijsket.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 

ontvangen, stuur dan een mail naar 

nieuwsbrief@itlijsket.nl  . o.v.v. 

Stopzetting mailing it Lijsket
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