
Waar komt de naam “It Lijsket” vandaan?

Onze ouders hebben een veilige, beschermde en warme 
woonomgeving voor hun kinderen, voor ons dus, 
gevonden. 
Vroeger hadden de boeren een hokje of hek in het 
weiland voor het (jonge) vee, waar het (jonge) 
vee beschutting kon vinden tegen kou, harde wind, 
storm, regen etc. Het (jonge) vee kon in de luwte 
veiligheid en warmte vinden. 
Dat is wat onze ouders willen realiseren voor ons: een 
beschermde, warme en veilige omgeving voor hun 
kinderen. 

Hoe hebben onze ouders zich georganiseerd?

Onze verwanten hebben zich georganiseerd in een 
stichting, Stichting It Lijsket, die bestaat uit  de ouders 
van de bewoners van de woonboerderij. De stichting 
heeft een bestuur, bestaande uit een onafhankelijk 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
beide laatste zijn ouders van een van de bewoners. De 
stichting heeft verschillende commissies: de 
bouwcommissie, de financiële commissie, de PR-
commissie en de activiteitencommissie. 

Wat zijn onze wensen?

De boerderij aan de Rengersweg nummer 29 te 
Oentsjerk is omgetoverd  in 14 mooie appartementen. 
Na de verbouw hebben we een prachtige tuin gekregen 
met diverse speeltoestellen. We hebben sinds kort ook 
de beschikking over het  eerste deel van de kapschuur 
waar we al onze fietsen kwijt kunnen.
Deze kapschuur is goed, maar het zou nog mooier zijn 
wanneer deze verlengd zou worden. Dit tweede deel van 
de kapschuur zouden we dan ook kunnen gebruiken als 
een ontmoetingsruimte voor het houden van feesten bij 
voorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, voor het 
maken van muziek en als  hobbyruimte, speel- en 
sportruimte enz. 
Wij zoeken daarom sponsors, veel sponsors, die ons 
voor dit doel geld willen schenken.

Ouderinitiatief

info@itlijsket.nl

telefoon: 058-2563274

Nieuwsgierig geworden
naar onze stichting?
Bezoek onze website:
www.itlijsket.nl

Of neem contact met ons op:
Sectetariaat it Lijsket
Douwelaan 67
9062 EM OENTSJERK
Telefoon: 058 – 2563274

Rekeningnummer:            NL35 INGB 0004 7489 95
BIC nummer:                     INGBNL2A
Kamer van Koophandel:  01109697
Fiscaalnummer:       814623384

info@itlijsket.nl

http://www.itlijsket.nl/


Wie zijn wij?

Wij zijn veertien vrolijke, jonge mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij 
hebben bijna allemaal 24-uurszorg nodig.

Wat willen wij? 
 
Net als ieder ander op onze leeftijd willen wij zo veel 
mogelijk op eigen benen staan, ook wat wonen 
betreft. Daarom zijn onze ouders op zoek gegaan 
naar een geschikte woonvorm, waar we onder 
begeleiding zo veel mogelijk zelfstandig kunnen zijn 
en toch ook beschermd, “in de luwte” met elkaar 
kunnen samenleven.  
Die geschikte woonvorm is inmiddels gevonden: een 
boerderij aan de Rengersweg 29 in Oenkerk. De 
boerderij is groot genoeg voor ons allemaal. 
Onze woonvorm is een ouderinitiatief, waar de JP 
van den Bentstichting de ondersteuning aanbiedt. 

Wat is onze rol in het dorp?

Graag willen wij zo veel mogelijk als gewone 
dorpsbewoners gezien worden, die net als ieder 
ander ’t gezellig vinden eens een praatje over de heg 
te maken, bij buren binnen te lopen enz. Wij willen 
kortom gewoon mee doen met de activiteiten in ons 
dorp.
Het dorp mag van ons verwachten dat wij gastvrij 
zijn, ons erf ter beschikking stellen wanneer daar 
behoefte aan is en aan activiteiten meedoen.

Wij hebben er zin in! 

De bewoners
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