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Van de voorzitter

Het eind van het jaar is 
traditiegetrouw een moment van 
omkijken en vooruitblikken. Als je 
de notulen van het Lijsket van 
afgelopen jaar doorleest, besef je 
dat de tijd snel gaat en dat er weer 
veel is gebeurd. De bewoners 
hebben dit jaar weer veel leuke 
uitstapjes gehad. Wederom met 
begeleiding van de medewerkers 
van stichting JP van den Bent, 
andere stichtingen én natuurlijk de 
vrijwilligers.  Zo ging een aantal van
de bewoners voor het derde 
achtereenvolgende jaar op vakantie
naar ‘Manege zonder drempels’ in 
Bennekom. Als je de foto’s bekijkt, 
dan lijkt het een leuke en 
onvergetelijke vakantie te zijn 
geweest. Ook zijn er bewoners, die 
gekozen hebben om op reis te gaan
met stichting TOF(Tegearre Op 
Fakânsje). 

Naast de vakanties zijn er natuurlijk
ook andere activiteiten geweest, 
ook actieve  bezigheden. 
Bijvoorbeeld het (kano) varen met 
stichting Wille. De bewoners 
kwamen nat, maar enthousiast 
terug.  Over actief gesproken, de 
disco-avonden in  Pro Rege waren 
ook dit jaar een succes en het 
bewijst dat de bewoners actief en 
goed kunnen dansen. 
Niet te vergeten, de (gezamenlijke) 
activiteiten die op de boerderij 
plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de 
jaarlijkse barbecue. Het vlees 
smaakte weer prima!

Voor het jaar 2019 staat het thema 
‘De zorg Driehoek’ op de agenda. 
Een groep, bestaande uit personeel
van de JP van den Bent en het 
bestuur, zijn doende om dit 
onderwerp voor te bereiden. 

Alle Flootman,
voorzitter

J P van der Bent

Op dit moment is het november. 
Het einde van het jaar 2018 is al 
weer in zicht. 
Wat is dit jaar omgevlogen en 
wat hebben we veel gedaan.
We hebben een mooi jaar gehad 
met zijn allen. 
Wat hebben we een prachtige 
lange zomer gehad. Soms was 
het wel eens wat warm binnen 
(en buiten), maar we hebben er 
bovenal enorm van genoten.

In de zomer zijn onze bewoners 
met vier begeleiders en twee 
vrijwilligers op vakantie geweest. 
Wat hebben ze een mooie week 
gehad. Het weer zat natuurlijk 
erg mee. Ze hebben leuke 
activiteiten gedaan. Zo hebben ze
in een huifbed gereden, zijn naar 
een grote kinderboerderij 
geweest en hebben lekker 
gewinkeld in Ede met een heerlijk
broodje bij Bakker Bart. In het 
vakantieappartement was een 
heerlijk bubbelbad en een 
ballenbak. Ook waren er twee 
waterbedden. De woonkamer 
leek wel een grote 
snoezelruimte. 
 
We hebben nog veel meer 
gedaan dit jaar. We zijn met een 
aantal bewoners naar de disco 
geweest, naar de Doe je Mee 
Viering, maar ook gezellig een 
ijsje halen bij de Canterlanden.
In de herfst zijn we vaak wezen 
wandelen. 
Nu is Sinterklaas al weer in het 
land. 1 December komt hij bij ons
langs. Wat is dat toch weer 
spannend. 
 
En daarna alweer de kerst en 
Oud en Nieuw. 

Team it Lijsket

Jellie Lont 

Lieve allemaal,
Jellie woont nu ruim een jaar op ’t 
Lijsket en ons is gevraagd hierover 
iets te vertellen.
Toen we een nieuw thuis voor Jellie
moesten zoeken,  omdat haar 
locatie van Talant in Grou ging 
sluiten, kwam ’t Lijsket op ons pad. 
We vonden het meteen een 
prachtige locatie. Een 
benedenwoning en een eigen 
badkamer, liefst kleinschalig, dat 
stond op ons verlanglijstje voor 
Jellie. En dat vonden we in 
Oenkerk. Volgens ons heeft Jellie 
het hier ook goed naar de zin. Ook 
de dagbesteding is hier prima 
geïntegreerd. Elke dag rijden met 
de bus is voor Jellie al een uitje,  en
ook in Metslawier is ze goed op 
haar plek. Wat fijn om te zien dat 
ze met haar wandelen en fietsen 
op de duofiets, en wat geniet Jellie.
Prachtig om die foto’s dan te zien. 
We zijn heel blij dat Jellie op ‘t 
Lijsket een fijne plek heeft 
gevonden.
Jellie is de jongste in het gezin van 
Jan en Ytsje Lont. Jellie heeft drie 
zussen, Reina en Gea, een tweeling 
die vier jaar ouder zijn dan Jellie, 
en ik, Wieke, als oudste van het 
gezin.  Hait was 
vrachtwagenbestuurder bij de 
KLMV en vaak op pad en mem was 
thuis bij de kinderen. Jellie is 
geboren in 1963,  en toen ze zes 
jaar was is ze naar de Schutse 
gegaan een ZMLK school in 
Leeuwarden. Op deze school is 
Jellie gebleven tot ze 20 jaar was. 
Daarna hebben hait en mem een 
plekje gevonden in Drachten bij 
Maartenswoude. Wij weten nog 
hoe moeilijk dat was om Jellie 
ergens anders te laten wonen. Daar
werd alles voor haar geregeld, zelfs 
de kleding mocht je toen niet zelf 
aankopen. Als Jellie dan thuis 
kwam moest ze eerst andere kleren
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aan want de kleding die ze daar 
droeg was beslist niet de smaak 
van mijn ouders. Hait was toen al 
ziek en is overleden op 55 jarige 
leeftijd aan de ziekte A.L.S. In de 
jaren ’90, was  er sprake van  een 
nieuwe locatie in Stiens. En mem 
leek dat wel wat. Zelf heeft mem 
dat niet mee kunnen maken want 
zij was voor de opening van Stiens 
al overleden. In Stiens heeft Jellie 
ongeveer vijftien  jaar gewoond en 
toen ging ze naar Grou, iets 
kleinschaliger. Dit was ook voor 
haar beter. Minder prikkels en 
huiselijker. Bovendien kreeg ze haar
eigen badkamer en wc.  En dan nu 
op ’t Lijsket, we zijn blij dat Jellie 
zich hier zo snel thuis voelt. Het is 
bijzonder dat hier een grote groep 
ouders, personeel en 
belangstellenden erg betrokken zijn
bij de zorg op ‘t Lijsket. We hopen 
dat Jellie hier nog lang kan  blijven 
wonen.

Wieke Lont

Anika en Hanne Thea op 
vakantie in Biddinghuizen!

Op 17 augustus j.l. was het zover: 
voor Anika niet onbekend, voor 
Hanne Thea wel, maar beide 
dames waren toch wel gespannen 
voor het vakantie avontuur: op TOF
vakantie naar het Landal 
Veluweparc Biddinghuizen. 

Het hielp om onderweg naar de 
busjes maar volop te fantaseren 
over wat er allemaal gesnoept en 
gegeten zou worden. Eenmaal bij 

de busjes dapper kennis gemaakt
en ouders uitgezwaaid. De dames
gingen samen op een kamer 
slapen en dat hebben ze allemaal
geweten. Van veel spanning was 
’s avonds niet veel meer te 
merken: ze kletsten en 
giechelden er zodanig op los dat 
begeleider Piet (na klachten van 
mede gasten) maar naast ze is 
gaan zitten totdat ze sliepen om 
één uur ’s nachts... De volgende 
dag moest daar dus even over 
gesproken – “wel op tijd gaan 
slapen”. In twee huisjes, beide 
voor zes gasten en twee 
begeleiders, hebben ze volop 
vakantie gevierd. Harderwijk 
verkennen, lekker eten kopen en 
maken, zwemmen of 
midgetgolfen, naar pretpark 
Julianatoren bij Apeldoorn, 
heerlijke cake pops maken en 
zelfs naar het Dolfinarium. Volop 
feest dus en elke dag lekker eten.
Ook relaxen zoals heerlijk 
badderen. De dames hadden 
daar enorme lol toen de een de 
ander van top tot teen ging droog
föhnen. Het beviel zo goed dat de
dames het ook weer spannend 
vonden om afscheid te nemen. 
Moe maar voldaan kwamen ze 
terug van een hele leuke 
vakantieweek. We hebben 
bewondering voor de vrijwilligers
die dit allemaal mogelijk maken!

Joke van Vulpen

Sinterklaas 

Ook dit jaar werd It Lijsket met 
een bezoek van de Sint vereerd. 
Sinterklaas had heel veel Pieten 
meegenomen die het fantastisch 
vonden met de bewoners van It 
Lijsket kennis te maken. 
Het was weer een groot feest. De
bewoners werden met lekkers en
mooie cadeautjes verwend! 
Namens bewoners en hun ouders

en familie: Dank u wel, Sinterklaas!
Tot volgend 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 
IBAN nummer: 
NL35 INGB 0004 7489 95 
KvK 01109697 

Woonboerderij it Lijsket
Rengersweg 29 
9062 EA Oentsjerk

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

Ten slotte wensen wij iedereen 
‘Noflike Krystdagen” en een 
gelukkig en gezond 2019!
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