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Van de voorzitter

Het is alweer een tijd geleden dat de 
laatste nieuwsbrief  is uitgekomen.
Voor U ligt weer een nieuwe brief 
met  wetenswaardigheden van It 
Lijsket.
Er is de afgelopen tijd weer veel 
gebeurd.
Zo heeft locatiecoördinator Wietske 
Talsma It Lijsket per 1 juli verlaten en 
een nieuwe baan bij de J.P. gekregen.
Wietske heeft ruim zes jaren voor het
ouderinitiatief gewerkt en 
ontzettend veel werk verricht. Haar 
inzet, betrokkenheid en 
deskundigheid zijn mede bepalend 
geweest voor het welslagen van het 
ouderinitiatief. 
Zij laat een prachtig appartementen-
complex achter waar de meeste 
bewoners met plezier wonen en zich 
thuis voelen. Op 3 juli  hebben wij 
tijdens de jaarlijkse barbecue 
afscheid van haar genomen en haar 
bedankt voor al het pionierswerk dat 
zij voor het ouderinitiatief heeft 
verricht.
We wensen haar veel succes in haar 
nieuwe baan. In maart/april hebben 
sollicitatiegesprekken plaats-
gevonden voor een vervanger van 
Wietske. Samen met de J.P. heeft 
onze sollicitatie commissie 
eensgezind Maaike Richards als 
nieuwe locatiecoördinator benoemd.
Maaike is op 1 juni met haar werk-
zaamheden begonnen.

Maaike komt uit de kinderopvang en 
heeft veel ervaring in het geven van 
leiding en het runnen van een 
(kleinschalige) instelling. We wensen 
Maaike een fijne tijd op It Lijsket

Een andere bijzondere gebeurtenis is 
de start van de bouw van de 
Ontmoetingsruimte. Giften van 
stichtingen en particulieren, het 
afsluiten van een lening en de 
zelfwerkzaamheid van een aantal 
bestuursleden zijn de basis geweest 
dat in de zomervakantie met de 
bouw kon worden begonnen. Met de
realisering van de ontmoetings-

ruimte gaat een droom in 
vervulling en krijgen de bewoners 
meer mogelijkheden om 
activiteiten te houden, zoals 
tafeltennis, maar ook om 
verjaardagen te vieren met familie 
en ’t uitnodigen van buren.  Het 
bestuur gaat er de vergaderingen 
houden. 
Ook danken wij via deze 
nieuwsbrief al die vrijwilligers die 
regelmatig op It lijsket te vinden 
zijn om samen met de bewoners 
activiteiten te doen.
Verder  laten wij iedereen alvast 
weten dat in de zomer van 2016 ‘t 
eerste lustrum van de woonlocatie 
gevierd zal worden. Een 
werkgroepje is druk doende om dit
jubileum op passende wijze vorm 
te geven.

De stichting wenst U allen alvast 
goede feestdagen en een 
voorspoedig 2016 toe.

Alle Flootman
voorzitter

JP van den Bent

Het is inmiddels alweer een aantal 
maanden geleden dat we afscheid 
hebben genomen van onze 
locatiecoördinator Wietske Talsma.
Met heel veel plezier heb ik het 
stokje van Wietske over mogen 
nemen. Ik leer de bewoners elke 
dag een beetje beter kennen. In de
eerste maanden heb ik een aantal 
diensten mee gedraaid en waar 
nodig zal ik ook zeker bij blijven 
springen, want ik  vind het heel fijn
en belangrijk om te weten wat er 
op de werkvloer speelt. 
Het valt mij op dat de begeleiders 
zich heel verantwoordelijke voelen 
voor de bewoners en zich daardoor
heel flexibel  opstellen. Dat is zo 
fijn werken. Het voelt voor mij echt
als een voorrecht om hier ook een 
steentje aan te kunnen bijdragen.
Wat wonen hier toch 14 leuke 
mensen!  

Met grote bewondering kijk ik naar 
de tomeloze inzet van alle ouders en 
verwanten. Grasmaaien, klussen, 
commissies, noem maar op. Wat een 
betrokkenheid.
 Ik verheug mij op een jarenlange 
fijne samenwerking. 

Met vriendelijke groet,

Maaike Richards

kerstkaarten te koop 

Johnny Janse, die in It Lijsket woont, 
maakt zelf kerstkaarten en 
verjaardagskaarten! Het zijn ware 
kunstwerkjes! Deze zijn te koop bij 
hem, in It Lijsket, of bij de ‘Winkel 
van Tryn’, waar Johnny werkt.

Warm aanbevolen!

interview met Michael van Tuil

Op een herfstachtige 
woensdagavond was ik te gast bij 
Michael, in zijn sfeervol ingerichte 
appartement. Wie is Michael? 

Michael is een vrolijke en open jonge
man, die graag vertelt over zijn leven,
vooral zijn leven van dit moment!
Michael is geen Fries. Hij is geboren 
in Amsterdam. Al snel verhuisde 
Michael met zijn familie naar 
Friesland, waar hij na wat 
omzwervingen in maart 2013 in 
Oentsjerk terechtkwam. 
Daar werkt hij bij It Avontoer en in de
‘Winkel van Tryn’.
Op dit moment is Michael hard aan 
de studie met de theorie van het 
brommerexamen. Heel knap van 
Michael, zoals zo veel dingen 
waarmee Michael zich bezighoudt 
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knap zijn!
Michael bereidt zich namelijk voor 
op het vertrek uit It Lijsket, wat 
vermoedelijk in juli 2016 zal 
plaatsvinden. Michael gaat dan niet 
naar een andere woonvorm toe, 
maar hoopt met zijn vriendin Wendy 
te gaan samen wonen in 
Leeuwarden! Als Michael dit laatste 
vertelt, straalt hij van oor tot oor! 
Terecht, want wat heeft Michael 
grote sprongen in zijn ontwikkeling 
gemaakt! 
Eigenlijk kun je stellen dat Michael 
op kamers in It Lijsket woont. Hij 
kookt op zijn eigen appartement en 
is haast niet meer in de keuken van 
woongroep A te vinden! Dit tot 
verdriet van de ouders van Frouke, 
Nynke en Pieter, die Michael missen 
als zij op bezoek komen in It Lijsket. 
Michael past in feite niet meer bij de 
bewoners van groep A. Maar, zegt hij 
met nadruk: “Niemand is meer dan 
de ander” en “Wat zal ik Frouke 
missen”. Hoe Michael zo ver is 
gekomen? Door van alles en nog wat 
te proberen en daardoor heel veel te 
leren! 
De omgeving van Michael is maar 
wat trots op hem! Zijn pleegouders, 
vrijwilliger Kees die Michael bij het 
brommer examen helpt, Ruurd van 
de winkel van Tryn en uiteraard zijn 
persoonlijk begeleidster Maike zijn 
allemaal heel blij met deze 
ontwikkelingen in het leven van 
MIchael!
Michael is zo ver gekomen doordat 
hij, zoals hij zelf zegt, streng, sociaal 
en vriendelijk is. Met ‘streng’ bedoelt
hij dat hij goed zijn eigen grenzen kan
aangeven. 
Verder is zijn slogan “Als er wat is: 
niet bekvechten, maar praten!”
Logisch dat een jongen met zo’n 
instelling, die bovendien ook nog 
zeer behulpzaam is, het ver schopt in
het leven! Nog één keer Oud en 
Nieuw vieren in It Lijsket en dan 
vliegt Michael uit. 
Michael, alle bewoners van It Lijksket
en hun familie wensen jou heel veel 
geluk toe! 
Elske Veldhorst

Van de bouw commissie  

Na de bouwvak vakantie in 2015 is 
er een begin gemaakt met de 
bouw van het tweede gedeelte van
de kapschuur, nl de 
ontmoetingsruimte.
Dit tweede deel komt in het 
verlengde van het al bestaande 
deel waar (driewiel)fietsen en 
ander rijdend materieel onderdak 
staat. In de stromende regen is de 
bouwcommissie, aangevuld met 
enkele vrijwilligers gestart met het 
plaatsen van de stalen spanten.
Dankzij de inzet van een 
hoogwerker vorderde het werk zo 
snel, dat er ‘s middags nog genoeg 
tijd over was voor het plaatsen van
de prefab dakisolatieplaten.

Het nieuw te bouwen deel gaat 
dienst doen als een 
ontmoetingsruimte en waar 
gezamenlijke activiteiten voor de 
bewoners kunnen plaats vinden.
Daarnaast kan deze ruimte worden
benut als hobby- speel- en 
sportruimte, maar ook als 
vergaderruimte.

Met vereende krachten zetten we 
de schouders eronder. Om te 
besparen op de bouwkosten wordt
de bouw zoveel mogelijk door 
vrijwilligers gedaan.
Nog even en we kunnen met de 
inrichting beginnen. 

Hoewel er nog een aanzienlijk 
tekort is op de begroting, vinden 
we het niet verstandig om nog 
langer te wachten met de bouw,de 
kosten van de nieuwe 
ontmoetingsruimte komen uit op 
zo’n € 80.000,- . De helft hebben 
we dankzij giften van fondsen en 
particulieren ontvangen.
Voor het andere deel zijn we een 
lening aangegaan, die binnen 10 
jaar moet worden afgelost.
De stichting it Lijsket had de bouw 
graag zonder geleend geld 
gefinancierd, maar dat is onder de 
gegeven omstandigheden niet 
mogelijk gebleken. Daarom vragen 

wij u ons te willen steunen met een 
gift, waarbij het niet uitmaakt of die 
klein of groot is.
Het te overbruggen gat is groot en 
alle giften zijn ons even dierbaar!

Meer informatie over de kapschuur 
leest u op de website van it Lijsket.

Kerstgroet

Van harte wensen wij u hele goede 
en gezellige kerstdagen en een heel 
gelukkig en gezond 2016!

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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