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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

Hollands next TOP model 

Onder dit motto werd op vrijdag 24 
oktober j.l. in Pro Rege in Oentsjerk 
een spetterende disco georganiseerd 
voor jonge mensen met een 
beperking. 

Afgelopen vrijdag, 24 oktober was 
het dan eindelijk weer zover, de disco
voor mensen met een beperking.
De organisatie is maanden met de 
voorbereiding bezig geweest en 
iedereen had er ontzettend
veel zin in. Ruim voor dat het begon 
stonden de eerste gasten al voor de 
deur van Pro Rege.
Het thema van deze disco was ; 
Hollands next TOP model. In de hal 
was een prachtige fotoshoot- hoek
ingericht waar iedereen op de foto 
werd gezet door de top fotografen 
Sibble-Jan en Oane.
Daarna ging iedereen naar binnen 
om op de klanken van de DJ's Hans 
en Evert lekker los te gaan .

Na ongeveer een uur aan het 
swingen te zijn geweest, was het tijd 
voor een heuse modeshow, in de 
grote zaal, waar een echte catwalk 
opgebouwd was. Wat liep iedereen, 
nou ja op een begeleidster van het 
Aventoer na te stralen; alle 

verlegenheid werd afgegooid en de
een was nog beter en 
enthousiaster dan de ander.

Eigenlijk vond de jury iedereen 
winnaar op de catwalk, maar 
omdat er maar twee eerste prijzen 
waren, werden Pieter zijn vriendin 
Astrid uitgeroepen tot winnaars, 
omdat ze volgens het juryrapport 
prachtig aangekleed waren en te 
samen een prachtig stel vormden.

Een extra eerste prijs was er voor 
Harmanna, die alle schroom van 
haar afwierp en helemaal los ging, 
prachtig om te zien volgens de jury.
(zie het interview met Harmanna 
hieronder)
Daarna gingen de voetjes weer van
de vloer en werd er nog lang 
gehost, gedanst en werden er 
meerdere polonaises gelopen. Ook
waren er lekkere hapjes en 
drankjes.
Helaas was het omstreeks 22:00 
uur afgelopen, wij kunnen terug 
zien op een zeer geslaagde disco.
Alle vrijwilliger die hieraan hebben 
meegewerkt ontzettend bedankt.

Namens de organisatie,
Pieter Oenema 

Koningin van het bal

Wat een genot was dat, het 
interview dat ik, Elske, Harmanna 
Ponne mocht afnemen!
Harmanna had die dag een druk 
programma gehad maar zij was 
nog wel ‘in’ voor een interview! Zij 
zat er helemaal klaar voor in haar 
gezellig ingerichte appartement in 
It Lijsket.
Harmanna straalde van oor tot oor 
toen ik binnenkwam.
Ik mocht Harmanna over de disco 
vragen stellen die op 24 oktober jl. 
in Pro Rege gehouden werd. De 
disco wordt twee keer per jaar 
georganiseerd door de jeugd van 
PGTrynwalden, de PKN gemeente 
in de Trynwalden.

Met wie ben jij naar de disco 
gegaan?
Harmanna: Met mijn collega’s van 
mijn werk op It Avontoer. Ik zie hen 
de hele dag en daarom vond ik het 
leuk om met hen te gaan.

Hoe was de avond?
Harmanna: Fantastisch, we hebben 
zoveel plezier gehad met elkaar!

Wat gebeurde er aan het eind van de
avond?
Harmanna: Ik werd tot koningin van 
het bal uitgeroepen. Dat had ik nooit 
verwacht. De eerste prijs! Ik was de 
koningin van de avond!

Waarom hebben zij jou uitgekozen 
om koningin van de avond te zijn?
Harmanna: Ik denk dat dat kwam 
door mijn uitstraling! Mijn gezicht 
straalde de hele avond!

Hoe voelde jij je toen je tot koningin 
van het bal uitgeroepen werd?
Harmanna: Ik werd helemaal rood 
omdat iedereen naar mij keek. Ik 
begon bijna te huilen omdat ik zo blij 
was!

Wat voor prijs kreeg jij?
Harmanna: Snoep en een kroon; net 
als een echte koningin mocht ik een 
kroon opzetten!

Kon jij na deze avond slapen?
Harmanna: Ik heb eerst een tijd op 
mijn appartement gezeten. Mijn 
hoofd moest leeg raken. 

Hoe voel jij je nu?
Harmanna: Heel blij en trots op 
mijzelf omdat ik die hele avond 
tussen mensen was die ik niet ken en
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dan ook nog koningin werd!

Harmanna, heel veel dank voor dit 
interview! Jij bent een topper! Ik 
vond het een eer dat ik jou mocht 
interviewen!  Ook veel dank aan de 
organisatoren van dit prachtige 
festijn!

Elske Veldhorst

Van de financiele commissie  

De fondswerving voor het tweede 
deel van de kapschuur staat vanwege
de feestdagen op een laag pitje.
 Maar begin volgend jaar gaan we er 
weer vol tegenaan. De kapschuur, 
waar alle fietsen e.d. in staan, is 
deels klaar. Het tweede deel wat nog 
moeten worden aangebouwd is 
bedoeld als speel-sport en 
ontmoetingsruimte. Hiervoor is nu 
voor een kleine 30 mille aan giften 
toegezegd en daar zijn we heel blij 
mee, maar dat is nog niet voldoende 
om met de bouw te kunnen 
beginnen. Het streven is om de 
financiering van deze nieuwbouw 
helemaal rond te hebben alvorens er 
kan worden gebouwd. Hierbij geldt 
dat alle giften groot én klein van 
harte welkom zijn! Doet u ook mee?
Meer informatie over de kapschuur 
leest u op de website van it Lijsket.

 Van harte aanbevolen!

Sinterklaas 2014 

Op zaterdag 29 november heeft de
Sint It Lijsket met een bezoek 
vereerd. Ook al is de Sint heel oud, 
hij wist alle bewoners van It Lijsket 
bij name te noemen! De Sint werd 
hartelijk ontvangen: Wietske 
Talsma speelde op de 
trekharmonica en iedereen zong 
uit volle borst! 

Het was weer een groot feest! Na 
dik een uur moest de Sint snel 
weer verder want hij had het 
natuurlijk razend druk!
Sint en alle Pieten, bedankt voor 
het bezoek en de prachtige 
cadeaus!

Kerstmarkt 

De traditionele kerstmarkt voor het
goede doel wordt dit jaar op 12 
december, georganiseerd door de 
Stichting Faridpur en de 
zorgboerderijen It Aventoer, Moai 
Seldsum , Bûtenút en stichting 
ouderinitiatief “It Lijsket”. 

De locatie is Zorgboerderij It 
Aventoer, Wynzerdyk 20 te 
Oentsjerk. De kerstmarkt duurt van
10:00 tot 21:00 uur. U komt toch 
ook??
Toegang en parkeren gratis. 

Kerstgroet

Van harte wensen wij u hele goede 
en gezellige kerstdagen en een heel 
gelukkig en gezond 2015!

Dank voor uw support in het 
afgelopen jaar!

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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