Augustus 2013

NR. 63

Nijs fan ’e Loane
Nieuwsbrief uitgegeven door Plaatselijk belang “Eendracht” Boelenslaan

Consultatiebureau zomaar gesloten
Enige tijd geleden werd
Plaatselijk Belang door enkele
ouders op de hoogte gebracht
dat het consultatiebureau in
Boelenslaan per 1 mei wordt
gesloten.
Ouders kregen deze brief van
de GGD 2 weken na de datum
van 1 mei! Ook de beheerder
van De Smoutte werd niet op
de hoogte gebracht, zodat het
klaar zetten van de benodigde
spullen voor niets was gedaan.
Deze actie van de GGD was
voor de ouders en Pl.Bel. een
volkomen verrassing. De verontwaardiging was dan ook
groot. De Gemeenteraad had
immers eerder besloten dat de
consultatiebureaus in de dorpen open zouden blijven en
had daar geld voor beschikbaar gesteld.
Dat de GGD eigenmachtig kan
besluiten
niet
meer
in
Boelenslaan te komen, gaat
dan ook in tegen dit raadsbesluit. Door wie wordt deze
gemeente eigenlijk bestuurd?
Plaatselijk Belang heeft ongeveer de helft van de ouders
met
kinderen
die
in
Boelenslaan naar het consultatiebureau gaan bezocht om te
onderzoeken wat deze ouders
ervan vinden als ze naar het
consultatiebureau
in
Surhuisterveen moeten. We
hebben geen positieve reacties gehad; er is zelfs een
ouder die dan helemaal niet

meer naar het consultatiebureau zal gaan.
Plaatselijk Belang heeft wethouder Antuma uitgenodigd
om uitleg te geven over de
gang van zaken. Inmiddels
was de politieke partij FNP ook
op de hoogte van het optreden
van de GGD. Zij hebben in de
raadsvergadering
vragen
gesteld aan de wethouder. Met
de toezegging van Antuma om
met ons in gesprek te gaan,
was dit voorlopig voldoende
voor de gemeenteraadsleden.
Op 11 juni is wethouder
Antuma bij Plaatselijk Belang
op bezoek geweest. In dat
gesprek hebben we de reacties van de ouders met hem
besproken. We hebben een
aantal eisen op tafel gelegd
waaronder het heropenen van
het consultatiebureau.
Antuma is akkoord gegaan
met al onze eisen. Over de uit-
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voering hebben we tot nu toe
nog niets vernomen van de
heer Antuma.
Plaatselijk Belang houdt u
graag op de hoogte van het
verdere verloop en wil ook
graag door u geïnformeerd
worden.
Dat kan o.a. door de voorzitter
Minke Adema te bellen op
tel.nr. 0512-342405.
Plaatselijk Belang,
Sietse Jonker.

Dagverzorging in woonzorgcentra
Dagverzorging in woonzorgcentra Haersmahiem, ’t Suyderhuys en Brugchelencamp
Stel, iemand woont zelfstandig
maar is bijvoorbeeld slecht ter
been of is eenzaam. Kortom,
iemand heeft zo nu en dan
hulp, zorg of aandacht nodig in
een tijd waarin mensen steeds
langer thuis wonen. Daarvoor
is er de dagverzorging van
Haersmahiem, ‘t Suyderhuys
en Brugchelencamp. Mensen
wonen niet in het woonzorgcentrum, maar kunnen wel
gebruik maken van de gemakken en faciliteiten.
Ook kunnen ze deelnemen
aan diverse activiteiten, zoals
gymnastiek, handwerken of
knutselmiddagen. Natuurlijk
kunnen ze ’s middag terecht in
het restaurant voor een warme
maaltijd. De deelnemers aan
de dagverzorging komen 2 à 3
dagen naar het woonzorgcentrum, waar zij gedurende de
dag samen verblijven in een
gezellig ingerichte woonkamer.
Deelnemers aan de dagverzorging krijgen professionele
begeleiding en zij die lichamelijke verzorging nodig hebben,
kunnen daarop rekenen.
Wie komen in aanmerking?
Om deel te nemen aan de
dagverzorging is een indicatie
nodig van het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg). Het CIZ
beoordeelt hoeveel dagdelen
iemand recht heeft op deelname.
Voor een aanvraag is het
noodzakelijk een formulier in
te vullen. De wijkverpleegkundigen van De Friese Wouden
of de huisarts kunnen u helpen

bij het invullen van dit aanvraagformulier.
U kunt ook zelf, in overleg met
uw huisarts, een indicatie aanvragen bij het CIZ en tevens
uw voorkeur voor een woonzorgcentrum aangeven. Het
CIZ meldt de indicatie bij het
woonzorgcentrum, die vervolgens contact opneemt met de
contactpersoon (meestal familie). Er volgt een kennismakingsgesprek, waarna het
betreffende huis aan de slag
gaat om plaatsing zo snel
mogelijk te regelen. Bij twijfel
bestaat altijd de mogelijkheid
om een keer proef te draaien.
De kosten
Deelname aan de Dagverzorging, inclusief warme maaltijd
en vervoer, wordt door de
AWBZ vergoed. Vervoer naar
en van het woonzorgcentrum
wordt verzorgd door vrijwilligers van de huizen. Deze haalt
u op van huis en rond 16 uur
wordt u weer naar huis
gebracht.
Gezelligheid troef
Mevrouw
de
VriesMeindertsma verhuisde van
Twijzel naar de Molenhof in
Buitenpost. Ze kende niet veel
mensen en zat vaak alleen
thuis. De dagen zijn lang en ze
had
weinig
aanspraak.
Daarom besloot ze naar de
dagopvang te gaan.
Hoewel het eerst wel even
wennen was, voelt ze zich nu
helemaal thuis. Bijzonder was
dat mevrouw de Vries op haar
60e nog haar rijbewijs heeft
gehaald. In die tijd een uitzonderlijke prestatie. Ze heeft

daarna nog wel 20 jaar zelf
auto gereden.
Ook mevrouw Waltje uit
Buitenpost was het alleen
thuiszitten beu maar toen men
haar aanraadde om naar de
dagverzorging te gaan, stond
ze niet meteen te juichen. De
drempel was hoog, maar toch
heeft ze het gedaan en het
bevalt haar uitstekend.
Mevrouw van der Berg,
Rotterdamse van geboorte,
maakt ook al een poosje deel
uit van de groep. Ze verstaat
het Fries goed, alleen Fries
spreken, dat doet ze liever
niet. Haar favoriete hobby was
kaarten maken, maar de laatste tijd lukt dat wat minder
goed, want het is best wel
een priegelwerkje.
Hoe ziet hun dag er uit in
Haersmahiem?
Doetie Scherjon vertelt dat het
motto is: ‘alles mag, niks
hoeft’. Heeft iemand een keer
geen zin in een spelletje, dan
is dat natuurlijk geen probleem. ’s Morgens om een uur
of half tien beginnen ze met
koffie en daarna wordt er vaak
een spelletje gedaan of ze
gaan buiten wandelen. Het is
maar net waar iedereen die
dag zin in heeft. Om 12.00 uur
eet de hele groep in het restaurant van Haersmahiem,
waar iedere dag een heerlijke
maaltijd wordt geserveerd.
Wanneer ze willen, kunnen ze
meedoen met de activiteiten
van Haersmahiem. Maar soms
wordt er gekozen voor een
dagje uit. Onlangs is de groep
naar de boerderij geweest van
begeleidster Akke Buma te
Harkema.

“Welke zorg u
ook nodig heeft,
wij staan voor
u klaar!”

De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven
hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan
uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. U kunt ook gebruikmaken
van zorg en verblijf in één van onze vier woonzorgcentra.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Ga naar www.friesewouden.nl of bel 088 512 70 00.

www.friesewouden.nl

Zoek de 8 verschillen

Disney thema van Spelweek Boelenslaan
De spelweek die dit jaar van
dinsdag 13 t/m zaterdag 17
augustus wordt gehouden
staat dit jaar in het teken van
Disney. Met name voor de
jeugd is er van alles te doen
rond dit thema. Zo kunnen zij
zich bijvoorbeeld uitleven in
het timmeren ven een spijkerdorp, meedoen met een
Disney speurtocht en aan de
zeskamp. Op vrijdag komt
Clown Japio naar de Smoutte
en hij neemt ook een
draaimolen mee. De spelweekcommissie heeft ook dit
jaar weer een nieuw onderdeel
toegevoegd aan de activiteiten
namelijk cartrek. En we zijn uiteraard benieuwd wie het vollybal toernooi en de zeskamp dit
jaar gaat winnen. Zoals ieder
jaar wordt er door de organisatie nauw samengewerkt
met de korfbalvereniging en
dorpshuis de Smoutte. Hier

kan dan ook even gezellig worden nagepraat onder het genot
van een hapje en een drankje,
zij zorgen ook voor de muziek.
Dit jaar sluiten we weer af met
de play back show. Uit de geluiden om ons heen kunnen
we opmaken dat er al weer
driftig wordt geoefend. Na de
vorige editie heeft Lammert v/d
Veen besloten om de spel-

week commissie te verlaten,
zijn plaats wordt opgevuld
door Theo de Haan. We zijn
hier uiteraard blij mee
aangezien er veel werk moet
worden verzet om een spelweek mogelijk te maken. We
hopen dan ook op veel deelname en toeschouwers tijdens
de spelweek.
Tjeerd Boomsma, voorzitter

NIJS FAN ’E LOANE is een nieuwsbrief van en voor alle inwoners van
Boelenslaan. Bijdragen kunnen (bij voorkeur) elektronisch worden aangeleverd bij de redactie. Vergeet bij het inleveren niet uw naam en telefoonnummer te vermelden!
De redactie bestaat uit:
Eltjo Dijk, Bakkerij 2, 9233 LH Boelenslaan. Tel: 0512-342724 eltjo@nijsfaneloane.nl
Geurt Pieter Maassen van den Brink, Feanbei 4, 9231 NB Surhuisterveen.
Tel: 0653-310521 geurt@nijsfaneloane.nl
marktplaats: marktplaats@nijsfaneloane.nl
Nijs fan ‘e Loane is sinds juli 2006 ook op internet te vinden: www.nijsfaneloane.nl. Hier staat
ook online dezelfde versie van de krant zodat ‘Loansters om útens’ de krant overal ter wereld
ook kunnen volgen.
Uiterste inleverdatum voor de volgende krant is: 13 september 2013

Vragen aan Plaatselijk belang
Hebt u vragen aan het bestuur
van Plaatselijk belang in
Boelenslaan, dan kunt u deze
telefonisch stellen aan Anneke
van der Veen, tel 0512-342668
Plaatselijk Belang vergadert op de
volgende datum: 10 september.
Aanvang 19.30 uur.
Ook lid worden van Plaatselijk
Belang? Neem dan ook contact op
met Anneke van der Veen.

De adresgegevens van de Loanster
Gerda Postma
raadsleden:
De Wyk 14
9233 MA Boelenslaan,
0512-341369 (PvdA)
g.postma14@chello.nl

Hoeke de Jong
Blauwewyk 15,
9233 KX Boelenslaan,
0512-364950 (Eerlijk en Helder)
HoekedeJong@gmail.com

De Smoutte foar eltsenien
Witte jo dat jo foar in hiel protte dingen te plak kinne yn
Doarpshûs De Smoutte oan de Piter Jellesstrjitte?
Hawwe jo in feestje, in jierdei, jubileum of oare gearkomste, nim
dan ris contact mei us op. Wy wolle dat graach foar jo fersoargje.
Bygelyks in moai buffet of kofjetafel. Dan hawwe jo thûs de drokte
net.
Wy fersiere it sa’t jo it ha wolle.
Kom ris lâns of skilje efkes mei Yvonne Kuipers 0610-556476 of mei
De Smoutte sels, 0512-340612
Op freed iepen fan 16.00 oant 20.00 oere.

