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Van de voorzitter

Voor u ligt alweer de 13e editie van 
de Nieuwsbrief van It Lijsket. Het is 
alweer een poosje geleden dat er 
een nieuwsbrief is verschenen.

We brengen u met deze brief weer 
op de hoogte van  een heleboel 
wetenswaardigheden van het 
ouderinitiatief.
We lichten  er enkele 
bijzonderheden uit.
Allereerst het afscheid van twee 
bewoners, Michael van de Tuil en 
Johnny Janse.
Michael is in juli van vorig jaar 
vertrokken naar Leeuwarden. 
Johnny, bewoner van het eerste 
uur woont nu in ’t Avontoer in 
Oentsjerk. Wij wensen Michael en 
Johnny alle goeds toe.
Van de twee open plekken was het 
eerste appartement  vrij snel weer 
bewoond.  In augustus vorig jaar 
werd Hanne Thea van Vulpen  als 
nieuwe bewoner verwelkomd. Zij 
heeft haar draai al gevonden.
Het tweede appartement heeft 
langer leeg gestaan. Maar, na een 
zoektocht, hebben we wederom 
een nieuwe bewoner mogen 
ontvangen, namelijk Jellie Lont. 
Jellie voelt zich al helemaal thuis op
de woonboerderij. 

De kapschuur is in september 2016 
officieel geopend. De kapschuur, 
genaamd ‘De Keet’ (bedacht door 
bewoner Johannes), is een 
multifunctionele ruimte. Er wordt 
al veel gebruik gemaakt van de 
Keet. Zo worden er verjaardagen 
gevierd, vergaderingen gehouden 
en allerhande activiteiten gedaan. 
Met De Keet is er een grote wens 
van het bestuur, en ook van de 
bewoners, in vervulling gegaan.

In het D.B. van het bestuur neemt 
Dick Boymans afscheid als 
secretaris. Vanaf het begin van It 

Lijsket heeft hij  het secretariaat 
behartigd. Altijd enthousiast, 
kundig en betrokken bij het wel 
en wee.
We bedanken hem voor al het 
werk dat hij gedaan heeft. Jan 
van Vulpen, vader van Hanne 
Thea,  neemt zijn taken over. 

Samen met de broers en zussen 
van de bewoners heeft het 
bestuur twee familieavonden 
over de toekomst van It Lijsket  
gehouden. 
Er is op een open wijze met 
elkaar van gedachten gewisseld. 
De verwachting is dat  ook in de 
toekomst het ouderinitiatief 
wordt voortgezet, maar nog niet 
duidelijk is op welke manier.

Tot slot nog een woordje over de 
personeelswisselingen bij de 
zorgaanbieder de J.P van den 
Bent. Enkele personeelsleden van
het eerste uur hebben het 
ouderinitiatief verlaten. We 
bedanken hen voor alles wat ze 
voor de bewoners hebben 
gedaan. De opvolgers  zijn al 
aardig ingeburgerd  en we  
wensen hun een hele goede tijd 
op  It lijsket toe.

Tot slot: Noflike Krystdagen en in 
lokkich 2018!

Alle Flootman,
voorzitter

JP van den Bent

We gaan alweer richting Oud en 
Nieuw en dan is het altijd weer 
tijd om eens terug te kijken, wat 
er het afgelopen jaar allemaal 
gebeurd is.

Afgelopen zomer zijn 
verschillende bewoners op 
vakantie geweest. Sommigen 
met ouders, sommigen met een 

georganiseerde reis, een aantal 
met de dagbesteding en er is een 
groep naar "Manege zonder 
drempels" in Bennekom geweest. 
Dit was onder begeleiding van 
medewerkers en onze vrijwilligers!
We zijn heel wijs met onze 
vrijwilligers. Ze zijn van 
onschatbare waarde. Elke 
donderdagavond, geen weer of wel
weer, ze komen met zijn drieën, 
Tinus, Baukje en Sasja. Gaan 
wandelen, fietsen of gezellig 
binnen thee drinken en een 
spelletje spelen. 
Ook hebben zij het weer mogelijk 
gemaakt dat een aantal met Sint 
Maarten met hun mooie lampion 
langs de deuren konden gaan.

Binnenkort komt Sinterklaas langs, 
wat ook altijd weer spannend is en 
daarna gaan we richting Kerst.
We kunnen terug kijken op een 
mooi jaar. We hebben wel te 
maken gehad met personele 
wisselingen, maar de nieuwe 
medewerkers beginnen 
enthousiast en daar worden we 
ook weer vrolijk van. 

Iedereen een gezond en gelukkig 
2018!

Wietske Talsma,
Interim leidinggevende

Hanne Thea van Vulpen

Even voorstellen: Hanne Thea 
woont al anderhalf jaar met plezier
in It Lijsket

Het was vorig jaar, augustus 2016, 
toen het de grote dag was voor 
Hanne Thea en ons, haar familie: ze
ging verhuizen van onze boerderij 
in Drijber naar haar eigen 
appartement in It Lijsket. 
Er waren maanden vooraf gegaan 
met zorgvuldige voorbereiding en 
met een warme overdracht van 
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haar begeleidsters van Promens 
Care uit Hoogeveen. 
En vanuit It Lijsket kwamen Willem 
en Margje op bezoek bij ons op de 
boerderij om kennis te maken met 
Hanne Thea en wie ze was in haar 
gewone doen. 
Wij als ouders waren daar heel blij 
mee. Het was geen eenvoudige 
stap. Hanne Thea moest overal 
afscheid nemen: van haar werk en 
dierbare begeleiders, ook in de 
thuisopvang, in het logeren, de 
zaterdagclub en de dansgroep. 

Maar ze begreep dat het tijd was: 
we gingen allemaal verhuizen 
(“Drijber” was te oud volgens 
Hanne Thea). Papa stopte met de 
boerderij en we gingen wonen in 
Oostmahorn, zusje Tessa ging 
studeren en wonen in Groningen. 
Dus Hanne Thea ging ook ergens 
anders wonen. 

Het begin was niet altijd 
gemakkelijk. Ze was bang voor 
geluiden en moest wennen. Maar 
dankzij zorgvuldige begeleiders die 
heel erg hun best deden om haar 
te leren kennen, te leren lezen, kon
Hanne Thea steeds beter landen en
pakte ze haar favoriete bezigheden
op in haar eigen appartement zoals
filmpjes kijken op ipad of dvd, 
zingen met cd’s, huiswerk maken. 
Ook vond ze een mooie werkplek 
bij Sa leuk hus in Gytsjerk. Ze werkt
met plezier samen met de collega’s
in de keukengroep die culinaire 
dingen maken voor het theehuis of 
sieraden voor het winkeltje. Ook 
verzorgt ze de plantjes mee in de 
kas en zorgt ze ook voor de 
huisdieren. Elke vrijdag lakt collega 
Silvia haar nagels. Ze pakte haar 
liefde voor dansen weer op: samen
met Germ en Anika van It Lijsket 
gaat ze op woensdagavond naar de
aerobics in Leeuwarden. Op 
donderdag wandelt ze vaak met de

vrijwilligers. Hanne Thea is 
zowaar wat kilo’s lichter 
geworden!

Als ze in het weekend in It Lijsket 
is gaat ze vaak met Anika op 
zaterdagavond film kijken met 
chips en cola. Hanne Thea is 
geland, het is haar huis 
geworden. Als ze weggaat 
begroet ze alle bewoners van 
groep C hartelijk ; ze is bij hen 
gaan horen. 

Wij zijn blij met deze mooie 
kleinschalige woonvoorziening 
en hebben het gevoel dat we 
met de neus in de boter zijn 
gevallen. Er is al zoveel gedaan 
door de ouders waardoor het 
een hele mooie verzorgde 
woonboerderij is met prachtige 
voorzieningen als een  eigen 
snoozelruimte en een 
activiteitenschuur De Keet. Wij 
zijn heel blij met de nauwe 
samenwerking in de 
zorgdriehoek: er zijn hele korte 
lijntjes met de PB’er, begeleiders 
en ons over wat we tegen komen
in de zorg rond Hanne Thea. 
Iedereen is erop gericht zo goed 
mogelijk bij haar aan te sluiten 
zodat ze zich veilig en gekend 
voelt. Ooit heeft de pake van 
Hanne Thea, Jan van der Kooi, op
deze plek het tekenen geleerd 
(hij woonde aan de Sanjesreed) 
en voelt het alsof het cirkeltje 
rond is: Hanne Thea woont met 
plezier in de Trynwalden!

In deze Nieuwsbrief willen we ook 
al het personeel bedanken! Elke 
dag staan de begeleiders voor de 
bewoners van It Lijsket klaar! 
Dankzij hen woont iedereen met 
veel plezier in It Lijsket.
Namens alle familieleden: Dank 
voor de goede zorg  en de warmte 
die jullie de bewoners geven! 

Elske Veldhorst

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: 06-27397304
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

Tot slot: Gezellige en goede 
Kerstdagen en een gelukkig 2018!
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