
Reactie van vrijwilligers die mee hebben geholpen bij de Boomplantdag op 12 november  

Tientallen vrijwilligers, tot de tanden bewapend met scheppen, bezems en ander klein tuingereedschap begeven zich 

naar het Boppeslach-terrein. Met een welkom bekertje koffie als handenwarmer startte hier om 08u de “briefing”. 

Onder de bezielende leiding van Hoveniersbedrijf Snoek werden de taken verdeeld. Door al het gedane voorwerk is 

het een vrij overzichtelijke klus, zeker ook gezien het aantal dorpsgenoten dat de handen eens flink uit de mouwen 

wilde steken. Er zijn struiken gerooid en verplant tot nieuwe borders. Ook worden er een twintigtal bomen gepland, 

allen afkomstig uit Bosk, het wandelende bos dat de binnenstad van Leeuwarden afgelopen zomer verfraaide. Vele 

handen maakten licht werk, alhoewel er ook zeker zwaar materieel nodig was om de bomen uit hun kratten te 

bevrijden. Na de voedzame en gezellige lunch trekt het wat open en kunnen de jassen uit. Alles verloopt volgens 

schema en aan het eind van de dag is het werk voor 95% klaar: wat een transformatie en eer van al het werk. Echt 

iets waar de kartrekkers en ook het dorp trots op kan zijn! Heerlijk zo’n dag in de buitenlucht, en mooi ook om de 

doarpsmienskip te voelen en elkaar weer eens even te spreken, letterlijk met beide benen in de klei.  

Wat zal het in het voorjaar een fijne plek zijn om te spelen, een wandeling te maken en elkaar straks weer te 

ontmoeten!  

Niels en Willemijn Koopmans  

 

Foar it earst sûnt jierren de wekker wer setten want we moasten us op tiid meldde by plan Boppeslach.  

Dus ûntfangst der mei in bakje kofje en in dudelike utlis wat er allegear barre moast disse dei.  

Foar us leine peallen, in grûnboar en slaaie klear om in singel te meitsjen fan wylgeteannen,  

er ûntstiet dan in lij plak wer dan wer struken efter groeie kinne .  

Grûnboar en slaai koene we oerslaan want er kaam in kraan langs mei in tûke machinist die de peallen er foar us 

yndrukt hat. Gauw klear dus. Mar gjin wylgeteannen, wat no?  

No wiene er oan de oare kant feart in pear knotwylgen en nei oerlis mei de eigenaar(en fotograaf hjir)koen wy der 

los. Hy de tûken kwyt en wy in singel flechte mei it spul, in echte Win Win situatie dus.  

Mar we moasten noch mear brûke dus efkes op de fiets speure en ja hear; by Peter en Eef stienen ek in pear 

knotwylgen. Wy mochten er wol efkes omhinne rinne mei de kettingseach en it tekoart oanfulle.  

De greate bult tûken mei in shovel nei it Boppeslachplan sleept en de singel ôfmakke. Healwei fiven klear en earlik 

sein, us batterijen wiene ek wol leech!  

Ek it oare spul sa as beammen en struken wie allegear te plak setten die dei, gâns wurk ferset!  

In mooie dei en er is goed op us past, kofje,thee,snert en broadsjes en oan it ein fan de dei in pear bierkes en 

bitterballen om wer op te laden.  

It sil mei de measte frijwilligers oan it ein fan de dei ek wol sa west ha: “Zij keerden moe maar voldaan huiswaarts”.  

 

Sake Cnossen  

   

Zaterdag 12 november om 8 uur ontvangen met een lekker bakkie koffie. Een flinke groep Mantgumers stond te 

popelen om aan de slag te gaan.  Wij zaten in de struikjes groep. Onder begeleiding van super Nina hebben wij vele 

struikjes geplant. Leuk werk en we hebben ook nog wat geleerd.   De innerlijke mens werd niet vergeten waaronder 

een heerlijk kopje snert.   

Kortom een top dag. Leuk om met elkaar te doen en het resultaat is prachtig.   

Heleen en Marjan 

 

Ik vond het een zeer geslaagde en gezellige dag. Alles was goed voorbereid en iedereen was goed gemutst. Ook de 

catering was goed geregeld. Als er weer zoiets moet worden gedaan dan ben ik zeker weer van de partij. Het is ook 

mooi om te zien hoeveel mensen betrokken zijn met het dorp.  

Jacob Rienstra 


