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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Ietje Miedema  0513-68 20 43 

E-mailadres: pbmildam@hotmail.com 

Website Mildam: www.mildam.org 

 

Buurtcoördinatoren 
Judith van Tongeren, De Karn 13 Bruggelaantje/De Karn/Milhoes 

Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5 Schoterlandseweg (west) 
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost) 

Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13 Van Aylvalaan/De Wissel 
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6 Canadezenlaan, Molenlaan 

Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9 Verzetslaan 
Bauke Visser, De Dobbe 52 De Dobbe 

Peter Dral, Weversbuurt 17 IJntzelaan/Weversbuurt 

 
Wijkagent: Anne Louwsma  0900 8844 

 

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM 

 

Zoals in het laatste nummer aangekondigd, gaat het in deze Brêge over 
groen in bredere zin. Aan bod komen plannen van de themagroep 

Groen(er) Mildam over ‘buitengroen’ en daarnaast vindt u meer over 
duurzaamheid en groene energie. 

Als u dit leest, gaat het groen van de mooie zomer al over in herfst-

tinten. De kanosteiger heeft zijn eerste seizoen gehad en heel wat jon-
geren – en ouderen – hebben dankbaar gebruik gemaakt van het 

zwemtrapje. 
Begin september is de (elektrische) duofiets in gebruik genomen. Daar 

zijn we als bestuur erg trots op. Dankzij bijdragen van het Rabo Coöpe-

ratiefonds en het Iepen Mienskip Fûns konden we deze aanschaffen en 
onder meer via Doarpshelp komen de klanten binnen. De kersverse 

coördinator Lieuwe Eiling koppelt vrijwilligers en klanten in de fiets-
agenda.  

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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Samen met de omringende plaatselijke belangen gaan we tochtjes 

plannen. Meldt u zich gerust aan bij Lieuwe als u graag eens een ritje 

wilt maken. Zie hiervoor verderop in dit nummer (pag. 10 en 11). Ook 
via Doarpshelp kunt u zich aanmelden (Aly Klazema 0513-63 20 03). 
 

De gascompressor van Vermilion aan de overkant van de Tjonger 

nadert zijn voltooiing. De bodemverontreiniging (700 m3 grond) is opge-
ruimd en de installatie is geplaatst. Landschappelijk lijkt het wat mee te 

vallen, afgewacht moet worden hoe het geluid ervan wordt ervaren. 

Aan de Vogelweide bij Nieuwehorne is inmiddels een tweede gasveld 
aangeboord onder het Katlijker Schar. Details staan op de gasblog op 

onze website. Zie ook het artikel over Vermilion op pagina 32 e.v. 
 

De themagroep Wonen broedt ondertussen op verschillende plannen 
rond glasvezel alsmede op meer activiteiten in het dorp. Het ‘Schoter-

landplein’ krijgt daarbij de nodige aandacht. Ook hierover leest u meer 

op de website. 
Iets waarvan u waarschijnlijk weinig zult merken is de overdracht van 

het financieel beheer van de Brêge. Grietus Brouwer heeft dat vele 
jaren zeer gewetensvol gedaan, waarvoor dank! Het is nu onderge-

bracht bij de penningmeester van PB, momenteel Jeroen van der Veur. 
 

Tot slot: Plaatselijk Belang is er voor u! 

Op onze website www.mildam.org kunt u meer lezen over het bovenge-
noemde en uiteraard vindt u daar meer nieuws en actualiteiten. Aarzel 

niet om ons via deze website, Facebook of mondeling te vertellen wat u 
van (plaatselijk) belang vindt. 
 

********* 
 

Preventiebus politie in Mildam 
 

Bij Hof van Schoterland staat op dinsdag 3 oktober a.s. een preven-
tiebus van de politie: van 13.00 tot 16.00 uur. 
 

Inwoners van Mildam en Katlijk kunnen een kijkje nemen in deze 
bus als ze informatie willen hebben over veiligheid enz. De politie is 
in de bus aanwezig om vragen te beantwoorden. 

http://www.mildam.org/
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THEMA BRÊGE 13.1 

 

Thematische Brêge 
 

De laatste tijd proberen we accenten te leggen in de Brêge. Nu eens lag 

de nadruk op wonen, dan weer op ouderen en laatst op sport & recrea-
tie. U leest in dit nummer over zaken die met ‘groen’ te maken hebben, 

of het nu natuur betreft of duurzaamheid. 

Het novembernummer staat in het teken van geschiedenis, kunst & 
cultuur. Dat nummer gaat immers vooraf aan LF 2018 ofwel ‘Leeuwar-

den-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa’. 
Onze gemeente stelde ook gelden beschikbaar voor duurzame, culturele 

plannen en Plaatselijk Belang werd verrast met een subsidietoewijzing 
voor ‘Mildam blijvend op de kaart’. Van de 33 ingediende plannen in 

onze gemeente zijn 12 gehonoreerd, waarbij ons verzoek op plaats 7 

van die 12 eindigde!  
Waar de plannen over gaan? Tja, dat ziet u wel in dat volgende num-

mer. Hopelijk met uw inbreng erbij: uw stukje cultuur, kunstuiting, 
scheppend ambacht, tentoonstelling e.d.  

 

VAN DE REDACTIE 

 

Even voorstellen… 
 

Ik ben Evelien Koopman, sinds juni 
van dit jaar mederedactielid van de 

Brêge. Sinds 2010 woon ik aan de 
IJntzelaan met Jan en het bevalt ons 

beiden uitstekend om buiten tussen de 

weilanden te wonen. Het is leuk meer 
over het dorp en de inwoners te weten 

te komen, dus toen ik gevraagd werd 
voor de redactie van de dorpskrant, 

kwam dat prima uit. Ik hoop mee te 
kunnen helpen leuke artikelen en we-

tenswaardigheden bij elkaar te krijgen 

over Mildam en haar inwoners. 
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VAN DE REDACTIE 

 

Stuivertje wisselen met Grietus Brouwer 
 

Grietus Brouwer, man van onze penningen. Bij de oprichting van de 
Brêge, zo’n 12 jaar geleden, werd hij redactielid. Toen bedacht hij dat 
onze dorpskrant ook een vakbekwame financieel beheerder nodig had. 
Zo werd Grietus tevens penningmeester. 
 

En zo geschiedde, tot ieders tevredenheid: het blad van Plaatselijk Be-
lang bracht zijn eigen penningmeester in! Best handig als je bedenkt 

dat advertentieacquisitie alleen op de Brêge slaat en een vak apart is. 
Immers, van de drukkosten komt ongeveer de helft terug aan adverten-

tie-inkomsten. Naast penningmeester was Grietus de eerste vijf jaar lid 

van de redactie en deed hij een deel van de bezorging. 
Grietus besteedt intussen meer en meer tijd aan wandelen met Popkje 

en aan fietsen. Toen het bestuur van Plaatselijk Belang aangaf het prak-
tischer te vinden één penningmeester te hebben voor alle activiteiten, 

vond Grietus het – na 12 jaar – wel prima te stoppen met zijn werk-

zaamheden voor de Brêge. 
Jeroen van der Veur beheert nu ook de penningen van de Brêge. Beide 

heren hebben de overdracht in goed overleg afgestemd en aan Grietus’ 
laatste advies is gehoor gegeven: er blijft een eigen rekening voor de 

Brêge bestaan.  
De redactie dankt Grietus hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Op de Van Aylvalaan 20 is een nieuwe bewoner gekomen, de heer 
Frank Meesters. Hij komt oorspronkelijk uit Brabant en zit in de liften-

branche. De familie Luten woonde hier jarenlang. 
 

Aan de Schoterlandseweg 33 is het gezin van Herre Bakker en 
Anja Bakker-Boek komen wonen, na een grondige verbouwing van 

het huis. Eerst woonde de familie in Heerenveen.  
De kinderen Levi (bijna 7 jaar) en Milan (bijna 5) zitten sinds kort op de 

Tjongerschool. De jongste is Fabiënne (net 2). 

Eerst woonden Uilke en Janny Jongedijk op dit adres. 
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GROEN 

 

Mildam staat er fleurig bij 
 

door Yvonne Meesters, namens werkgroep Groener Mildam 
 

Bij het verschijnen van deze Brêge is de tweede ‘Mildam OOGST!’-dag 
al weer geweest. Een impressie hiervan ziet u op pagina 9. 
Deze oogstdag in de herfst heeft een tegenhanger gekregen in het 
voorjaar. Op Koningsdag organiseerde Groener Mildam de eerste ‘Mil-
dam ZAAIT!’-dag. Ook deze markt werd goed bezocht en veel aange-
boden stekjes, planten en zaaigoed hebben hun weg gevonden naar 
de tuinen in Mildam en Katlijk.  
 

Bloemenlint 

Voor bewoners is niet altijd zichtbaar hoe hard er achter de schermen 
door de verschillende themagroepen aan de dorpsvisie wordt gewerkt. 

Zo is er binnen Groener Mildam een groep mensen, die zich bezighoudt 
met het realiseren van een bloemenlint. Er is gekeken naar verschillen-

de locaties en hun geschiktheid. Er is informatie ingewonnen over ge-
schikte bloemenzaadmengsels, in combinatie met bloembollen om het 

bloeiseizoen te verlengen. Vervolgens moet zo’n project gefinancierd 

worden en wordt op zoek gegaan naar subsidieverstrekkers, sponsors of 
fondsen. 
 

De keuze voor de locatie is gemaakt. Het is de bedoeling een bloemen-

lint te realiseren op de helft van de brede bermstrook aan de Schoter-
landseweg, bij binnenkomst van Mildam vanaf richting Heerenveen. Wij 

hopen nog dit najaar te kunnen starten met realisatie. Dat hangt af van 
het rondkrijgen van de financiering. De bewoners op deze locatie zijn 

afgelopen voorjaar geïnformeerd over deze plannen en de meesten 

staan er welwillend en positief tegenover. Door het deel van de berm 
aan de ventwegzijde niet in te zaaien, is voldoende parkeergelegenheid 

aan de ventweg gegarandeerd. 
 

In de eiken in deze berm is vorig jaar de eikenprocessierups gesigna-
leerd. De brandharen van deze rupsen veroorzaken irritatie van huid, 

ogen en luchtwegen. In overleg met de gemeente Heerenveen is beslo-

ten om met de aanleg van een daartoe geselecteerd bloemen- en bol-
lenmengsel op een natuurlijke manier de eikenprocessierups terug te 

dringen. 
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De bollen en bloemen trekken natuurlijke vijanden van de rups aan, 

zoals bijvoorbeeld de sluipwesp en de sluipvlieg. Bewoners kunnen hel-

pen door nestkastjes voor koolmezen op beschutte plekken in hun tui-
nen te hangen, omdat deze vogels de jonge rupsen eten en aan hun 

jongen voeren. 
 

Wilde bloemen in tuinen 
Het geplande bloemenlint laat misschien nog op zich wachten, toch was 

Mildam afgelopen zomer al een stuk fleuriger dan voorgaande jaren. 
Wie met aandacht door ons dorp fietste of wandelde, heeft kunnen 

waarnemen, dat in steeds meer tuinen bewoners een stukje grond of 

een border hebben ingezaaid met wilde bloemen. Het zag er van de 
zomer daardoor een stuk vrolijker en gevarieerder uit in de verschillen-

de wijken. Ik hoop dat de tuiniers hier evenveel plezier aan hebben 
beleefd als de bijen, de hommels en de vlinders. Zo helpen we met 

elkaar een goede biotoop te creëren voor het insectenleven en zijn we 

ook goed bezig om een snelle afwatering mogelijk te maken bij hevige 
regenval. 
 

Vele handen maken licht werk! 

Sommige plannen worden langza-
mer verwezenlijkt dan wij en u 

hadden gehoopt of verwacht. Ho-
pelijk realiseert u zich, dat er veel 

voorwerk moet worden verricht 

door vrijwilligers met vaak drukke 
banen en andere verplichtingen.  

U kunt zich nog steeds aanmelden 
voor de vrijwilligerspool als wij af 

en toe een beroep op u mogen 

doen voor het ter hand nemen van 
schop, schoffel of snoeischaar. 

Mocht u handig zijn in het aanvra-
gen van subsidies of het werven 

van fondsen, dan bent u ook van 
harte welkom. 

 
Als het bloemenlint is aangelegd, 
is een insectenhotel wellicht een  
volgende stap.



 
 Mildamster Brêge 9 



 
Mildamster Brêge 10 

 

SAMENLEVING 

 

Duofiets de weg op 
 

Op zaterdag 2 september jl. is de duofiets van Mildam en Katlijk in ge-

bruik genomen. Wethouder Jelle Zoetendal deed de ‘aftrap’. Hij fietste 
met Riekele Hoekstra van de Tjongervallei op de bijrijdersstoel. De heer 

Hoekstra is sinds een hersenbloeding beperkt in zijn bewegingen en 

alleen fietsen lukt niet meer. Maar naast de wethouder ging het bepaald 
voor de wind! 
 

 
 

Riekele Hoekstra (l) naast Jelle Zoetendal: 
“Ik hie eins leaver sels stjoere wollen.” (foto Marije Geertsma) 

 
Er zijn al vrijwilligers beschikbaar die uitleg en les hebben gehad en er 

is een coördinator (zie pag. 11) die vraag en aanbod koppelt. Doarps-

help en de Soos Katlijk/Mildam geven de Duofietsfolder aan mogelijke 
cliënten; ook omliggende dorpen kunnen bij kandidaten een folder ach-

terlaten. 
De formule is: een mantelzorger of andere vrijwilliger maakt – in over-

leg – een fietstochtje met een minder mobiele senior of jongere. 
 

Tonny Veenstra van De Karn was de eerste klant. Ze trapte dezelfde 

dag nog met fietsvrijwilliger Sarah Born langs de Tjonger en kwam op-
getogen terug: “In één woord fantastisch!” 
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CARTOON 
 

 
Even voorstellen 
Ik ben Lieuwe Eiling; samen met mijn 

vrouw Sarah Born ben ik in december 2016 

op De Dobbe 4 komen wonen. Omdat ik 
door vervroegd pensioen aardig in de vrije 

tijd zit, wil ik graag mijn steentje bijdragen 
aan de dorpsgemeenschap. Dat ga ik doen 

als coördinator en fietsvrijwilliger van 
de duofiets die onlangs in gebruik is ge-

nomen. Meld u bij mij aan als u graag wilt 

fietsen, maar om welke reden dan ook dat 
niet meer alleen wilt of kunt. Ook wanneer 

u als vrijwilliger met mensen op de duofiets 
erop uit wilt, kunt u zich aanmelden. 

Aanmelden kan via 06-188 60 974 of duofietsmildam@hotmail.com. 

mailto:duofietsmildam@hotmail.com
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Jolanda van den Honing-Dijkstra 
door Alie Rusch 

 

Haar naam doet bepaald Mildams aan. De Van den Honings 
wonen immers al generaties lang in Mildam. Toch was num-
mer 49 aan de Schoterlandseweg spiksplinternieuw toen echt-
genoot Harrie er op zijn 5e kwam wonen. Jolanda (44): “Nu 
wonen we met ons gezin in Harries ouderlijk huis, maar zelf 
ben ik geboren in Witmarsum.“ 
 

Jolanda heeft het grootste deel van haar leven in de gemeente Heeren-
veen gewoond en sinds 1998 is dat in Mildam. Ze kent het hier van 

haver tot gort en dat is ook geen wonder: sinds 2015 bezorgt ze de 
post in ons dorp. ‘Merenpost’ staat er op haar fietstassen, wat overigens 

ook inhoudt dat ze post van Sandd bezorgt. 
 

 
 

“Ik weet precies wie waar woont.” 
 

Op maandag en donderdag krijgt ze de stapels thuisbezorgd en die 

sorteert ze vervolgens zelf op loop-/fietsroute. “Dat uitsorteren kost me 

ongeveer een uur en de bezorging de dag erop is meestal ook maar een 
uurtje”, stelt ze gerust. 
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Jolanda blijkt meer een doener dan een prater, ze weet van aanpakken. 

Zo maakt ze schoon bij een paar ‘werkhuizen’ en daarnaast is ze de 

vliegende keep in de familie. Toen haar broer in Groningen in het zie-
kenhuis lag, deed ze naast de bezoekjes aan hem, ook zijn was. “En dat 

doe ik nog steeds, want hij kan nog maar weinig zelf.”  
 

Geen doorsnee gezin 
Een gezin van vier mag dan regulier klinken, het is bepaald geen door-

sneegezin. Ze hadden tot vorig jaar nóg een huisgenote: Baukje, Har-

ries zus. “Baukje had het syndroom van Down en na het overlijden van 
mijn schoonouders hebben wij haar uiteraard in ons gezin opgenomen. 

Ze luisterde graag naar muziek en ging de laatste 5 jaar naar de dag-
opvang. Ze had haar eigen kamer, maar we missen haar best sinds ze 

op 57-jarige leeftijd is overleden. Dat was in augustus een jaar geleden. 

Tja, dat is wennen.”  
Het is een meidenhuishouding, want ze hebben twee dochters, met 

prachtig rood haar. Toevallig heeft de jongste ook het syndroom van 
Down. “Jildou van 7 is een heel vrolijk kind. Ze gaat dagelijks met het 

busje naar de Duisterhoutschool en zowel de busrit als de school vindt 
ze geweldig. Gelukkig maakt ze makkelijk vriendjes.” 

Dochter Jitske is al 14 en gaat dus naar het middelbaar onderwijs. Ze is 

overal in geïnteresseerd en roert haar mondje goed. Toen Plaatselijk 
Belang in het kader van de dorpsvisie wensen en inbreng van jongeren 

vroeg, deed ze samen met Kayla de Haan het woord. Met de microfoon 
in de hand legden ze uit dat een hangplek en een jongerensoos wel wat 

voor de toekomst zouden kunnen zijn. Inmiddels zijn de wensen van de 

huidige jeugd alweer verschoven…  
 

Hart voor Mildam 
Jolanda zette zich ook in voor het dorp. “Ik weet niet meer wanneer we 

voor het laatst versierde wagens opmaakten, maar we vormden samen 
met Katlijk een hele optocht. Nee, dat was voor de tijd van sponsoring 

of giften van PB: we sprokkelden alles bij elkaar en vooral Siep Bos was 

onmisbaar. 
We mochten er in de loods van Wiebenga (destijds vrachtrijder aan de 

Brêgeleane) aan bouwen. De ene leverde een kar, de andere kwam met 
spijkers of bordkarton, zo ging dat!” 

Elke ‘wijk’ van Mildam en Katlijk bouwde zijn eigen wagen, een aardige 
prestatie voor beide kleine dorpen! 
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Aan deze wagen van Mildam (2004) bouwde Jolanda destijds mee. 
(beeld historisch archief Katlijk) 
 

Aan het dorpsfeest heeft het gezin Van den Honing dit jaar niet 

meegedaan. “Er was geen fietstocht bij dit keer, dat deden we zo 
graag!” Dat de fiets een grote rol speelt voor Jolanda, moge duidelijk 

zijn. Toch kan ze niet zonder auto: “We hebben een achterom, dus 
destijds zette ik de auto achter huis. Daar ben ik mee gestopt toen ik 

hem na een fikse sneeuwbui over een lengte van 10 meter moest 
uitgraven!” Tja, op die fiets... word je wel auto-maat! 

 
 

Kent u of bent u iemand voor een interview? 
Bel dan met Alie Rusch 0513-84 11 30 of mail naar  
DorpskrantMildam@gmail.com 
 

 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
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GEBOORTES MILDAM 

 

 
 

Op 9 juli 2017 is Bram geboren, zoon van Henco en Hanneke Jon-

ker en broertje van Fenna en Sanne. 
Het gezin woont aan de Verzetslaan 7. 
 

Op 22 juli 2017 is Nynke geboren, dochter van Eppo en Anja Hoek-

stra, zusje van Jurre (en kleindochter van Riekele Hoekstra). 
Ze wonen aan de Schoterlandseweg 72. 

 

********* 

 

 

Minke Soeting 
 

Schoterlandseweg 21, 8454 KA Mildam 
 

Info via 06-305 66 447 of minkerosier@hotmail.com 
 

mailto:minkerosier@hotmail.com
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

Op de foto van de vorige Brêge stond een stukje van de boerderij van 
mevr. Dol aan de Weversbuurt nr. 21. Goed geraden door Wendy Bak-

ker, Froukje Balstra, Aly Klazema, Judith van Tongeren en mevr. 
T. Veenstra. Judith van Tongeren is de gelukkige winnaar van de ca-

deaubon. 
 

De nieuwe foto 
 

 
 

Op de nieuwe foto ziet u een karakteristiek gebouwtje. Vanuit Mildam 

kon uw fotograaf niet in een uur naar deze plek lopen. Op de fiets met 
de wind in de rug lukte hem dit aardig. De vraag is waar(-o-waar) staat 

dit gebouwtje? Ik heb nog wel een tip voor u. Kijk naar de contouren 
van het dorp op de achtergrond. Omdat het gebouwtje met de aal-

scholver op het dak geen adres heeft, mag u ook de naam van het dorp 
op de achtergrond insturen. 
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Herkent u het plekje, mail dan de naam van het dorp op de achtergrond 

of een omschrijving ervan naar: DorpskrantMildam@gmail.com. 

U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molen-
laan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het ver-

schijnen van deze krant worden ingezonden.  
 

Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, 
te besteden bij Bloemsierkunst Trienke Reitsma. 
 

Succes allemaal! 

 
 

GROEN 

 

Over circulaire economie en hulphonden 
door Alie Rusch 

 

Wat we gebruiken moet via een cirkelgang terugkomen voor nieuw 
gebruik. Zo bewaren we het milieu voor volgende generaties. Alles 
hergebruiken is het ideaal. Koeienstront wordt mest en eierschalen 
kalk. Maar niet-afbreekbaar afval zoals plastic? Dat begint met afval-
scheiding thuis: GFT, oud papier en glas apart inleveren kan iedereen. 
Lege blikjes en melkpakken worden op steeds meer plaatsen apart 
ingenomen. Voor de plastic afsluitdoppen van die pakken hebben we 
in de buurt een oplossing!  

 

Annie de Jong (73) voedt 
hulphonden op, die nog maar 

net ‘uit de dop’ zijn. “Ik blijf 

in de luiers”, grapt ze over de 
voorschoolse fase van pups. 

Ze leert hen o.a. om altijd in 
de goot te plassen – waar-

door ze na bedtijd regelmatig 
in nachthemd de straat op 

moet. 

 
Socialisatie: hond Fiene went 
aan openbare ruimtes. 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com


 
Mildamster Brêge 18 

Dat het een levenswerk is, moge duidelijk zijn. Annie heeft nu de 

34e hond in opleiding en er zijn in haar huis wel 9 pups geboren. Wat 

beweegt een mens om zoveel werk te steken in een dier dat maar kort 
je eigen is? Annie: “Als kind was ik hevig geïntrigeerd door een blind 

familielid met hond. Zo is het begonnen, en voor je het weet ben je 
pleeggezin voor pups die klaargestoomd worden voor de honden-

school.” 
 

Annie verzorgt de basisopleiding, wat naast een consequente aanpak 

ook voer, medische kosten, professionele instructeurs en begeleiders 
behelst. Later op school specialiseren de honden zich: ze worden tot 

blindengeleide-, assistentie-, autismegeleide- of buddyhond opgeleid. 
 

Annie: “Onze pups moeten uiteraard kerngezond zijn en we moeten hen 
veel bijbrengen. Aan de lijn lopen betekent ‘werken’ en dat vinden ze 

leuk. Ik ga speciaal met de hond in de trein, ze moeten mensen en 

andere honden negeren en ik leer hen zo nodig de angst voor grote 
tractoren af.”  

Annie gebruikt een riem met NIET AAIEN erop en ook aan het dekje is 
te zien dat je de hond niet moet aanhalen. Toch bijten vreemden haar 

soms toe dat het zielig is wat ze de hond aandoet. Annie weet beter: 
”Deze honden zijn altijd bij hun baasje en worden nooit alleen thuisge-

laten!” 
 

Wie zal dat betalen 

Ieder met een huisdier weet dat de kosten de pan uit kunnen rijzen. 
Niet alleen het voer, maar ook de gang naar de dierenarts voor inentin-

gen en onverhoopte medische ingrepen is niet gratis. Sinds kort krijgt 
Annie het voer vergoed, maar de rest is liefdewerk. “Ik zie dat hulphon-

den de wereld voor hun baasje zoveel mooier maken en daarom help ik 

geld inzamelen voor hun opleiding.” 
 

Annie zamelt plastic doppen in, waar pallets van gemaakt worden. De 
opbrengst – afgelopen juni al € 15.550,- – gaat naar de KNGF Geleide-

honden. Annies oprit staat vol big bags tot een vrachtwagen die komt 
ophalen. Het is soms wel wat veel van het goede, bekent ze, want zelfs 

op de camping in Luxemburg krijgt ze doppen mee. 

Gelukkig kunnen goede gevers ook bij de Coop in Nieuwehorne terecht. 
Goed opletten dat het alleen plastic doppen zijn. Lege flessen of oude 

kleren erbij verstoren de hele recycling! 
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Maaike Holtrop geeft doppen aan Annie de Jong. 

 
 

Opbrengsten en kosten 
Eén basisopleiding kost € 5.000,- per hond (1 miljoen doppen ofwel 

16.000 kilo) 
Totale opleiding kost € 35.000,- per hond (7 miljoen doppen ofwel 

100.000 kilo) 

Opbrengst 2015:   40.000 kilo doppen 
 2016: 100.000 kilo doppen 

 2017 (1e halfjaar): 49.00 kilo doppen 
 

 
 

Blindengeleidehond: brengt zijn blinde baas veilig van A naar B 

Assistentiehond: helpt rolstoeler met deuren, lades, 

 boodschappen en aan-/uitkleden 
Autismegeleidehond: begeleidt 3-7 jarige autistische kinderen 

 buitenshuis 
Buddyhond: geeft sociale steun aan mensen met een 

 handicap, ziekte of stoornis 
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LIEFDE 

 

Bomen met een verhaal…: Anna gezocht!! 
 

door drs. J.A. van Tast en S.H. Olms (P.I.)  
 

“Prinses Irene, de bomen en het bos…”, wie herinnert zich niet de 
krantenkoppen over prinses Irene van Lippe-Biesterfeld, tegenwoor-
dig Irene der Nederlanden, toen zij te kennen gaf met bomen te kun-
nen praten.  
 

In 1953 al (bron ‘Dialoog met de Natuur’, 1995), bij een eerstesteenleg-

ging in de nabijheid van een boom in Londen, voelde Irene: ‘”Voor mijn 
gevoel is die boom de enige die ziet wie ik ben. Ik hoor hem zeggen: 

''Kom onder mij zitten, je mag spelen, er zijn hier kameraadjes voor je, 

die ook van spelen houden.” Veel later volgden gesprekken met een 
grote rode beuk en dolfijnen. Indertijd werd dit gezien als een wel heel 

bijzondere spirituele ervaring en leidde tot (niet altijd positieve) kran-
tenkoppen. 
 

Decennia later, we schrijven 2017, is de eerste twitterende populier een 

feit, hij staat in Wageningen. Hij maakt deel uit van een groeiend net-

werk van twitterende bomen. In België zijn al een eik, een esdoorn en 
een beuk aan de praat. In Duitsland twittert een grove den. Binnenkort 

gaan een lariks in Zwitserland en grove dennen in Spanje meedoen. De 
bomen twitteren echt zelf, zonder tussenkomst van een mens. 
 

‘Bomen met een verhaal’, de titel van deze bijdrage, is meer gerelateerd 

aan ‘Opsporing verzocht’, ‘Spoorloos’ of zelfs ‘Boer zoekt Vrouw’. In de 

omgeving van Mildam zijn meerdere beuken te vinden met namen en 
harten (van geliefden?). Met zijn gladde bast is de beuk zeer geschikt 

voor inscripties/‘boomtattoos’. 
 

In dit geval gaat het niet om de inscripties op een beuk, maar wel om 

Anna (zie foto op blz. 21). Anna manifesteert zich op een van de 

stammen van een meerstammige hulst (Ilex) die te vinden is op de 

volgende coördinaten: 52.9441 (breedtegraad) en 6.0013 (lengte-

graad); zie ook het kaartje op pagina 22 bij het sterretje. 
 

De locatie is prima te bereiken vanaf de IJntzelaan of de Aaltjelaan. 

https://treewatch.net/
https://treewatch.net/
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Anna is niet ‘alleen’, alle stammen van deze hulst hebben een indruk-

wekkend aantal inscripties. Gezien de locatie en vele inscripties is ver-

moedelijk sprake van een hangplek van Mildams oudere jeugd…?? Ter 
plekke heb ik, ondanks langdurig verblijf, geen spirituele boomsignalen, 

vibraties, biofotonen of andere metafysische verschijnselen kunnen 
vaststellen. De hulst geeft nog geen geheimen prijs, ik probeer het bin-

nenkort nog eens na enige glazen wijn… 
 

 
 

Voor nadere informatie zijn we dus afhankelijk van de ‘wat oudere’ Mil-

dammers. Was er ooit een ‘boer’ uit Mildam op zoek naar zijn Anna? 

Wie weet ‘welke Anna’ hier in de boom gekerfd staat, welk jaartal hoort 
erbij? Hoe is het haar vergaan? 

De redactie van de Brêge houdt zich aanbevolen voor ‘het verhaal van 
Anna’.  

Wie helpt ons verder? In volgende Brêge-edities is de beurt aan ‘andere 

stammen’ van de Ilex en aan een beuk met een intrigerende inscriptie 
(AH daaronder NR daaronder weer een V), zegt het u al iets…!? 
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GROEN 

 

‘Groen bij de buren….’ 
 

Op de foto ziet u de prachtige ‘Poppe-
beam’ in Jubbega. De boom is in 1861 

geplant, het vervenershuisje eronder en 
de boom zijn geadopteerd door Plaatse-

lijk Belang Jubbega/Hoornsterzwaag en 
inmiddels verheven tot ‘natuurmonumen-

ten’. 

Deze ‘gewone’ beuk (Fagus sylvatica) 
heeft een stamomtrek van ongeveer 

540 centimeter en is circa 23 meter 
hoog. Deze prachtboom is te bewonderen 

als je Jubbega verlaat via de Jelle van 

Damweg in oostelijke richting. 
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Geheel anders gaat het met ‘het 

groen’ in Oranjewoud. Daar 

vindt op een aantal plekken 
‘intensief bosbeheer’ plaats.  

Het is even wennen, de sporen 
van zware bosbouwmachines op 

het terrein van het mooie land-

goed Oranjestein.  
 

Gelukkig geen oorlogstaferelen, 

maar toch een schok voor elke 

wandelaar/bosliefhebber. 
 

Dassenburchten bleven (ver-
moedelijk) gespaard dankzij af-

zetting van sommige gebieden 
met rood-witte linten… 

 
********* 

 

GROEN 

 

Groen, maar geen groen water 
door Evelien Koopman 

 

Groen Mildam, daar zijn veel bewoners in Mildam zich van bewust. Zo 
ook Piet en Inez Bandell met hun natuurlijke zwemvijver. Daar wilde 
ik wel het fijne van weten, dus met mijn opschrijfboekje naar mijn 
bijna-buren getogen. 
 

Piet en Inez vertellen enthousiast over hun zwemvijver. Piet ontwierp de 

vijver 10 jaar geleden zelf en dat was de beste keuze die hij kon maken. 
Niet alleen natuurlijk en milieubewust, maar minstens zo belangrijk, ook 

heel mooi! De vijver heeft een centrale, prominente plaats in de tuin. 

Omdat dat mooi is, maar er was – zeker toen de kinderen klein waren – 
ook altijd zicht op het zwemmen. 

Bij een zwemvijver is het belangrijkste een goed filter: naast het 
zwemgedeelte is een grote, diepe bak (in dit geval 1.40 meter diep) 
gevuld met lavasteen, twee vrachtwagens vol! Op deze laag moet altijd 
een laagje water staan, want daar groeien zuurstofplanten in. 
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Vervolgens is er een pompje (80 Watt) dat altijd aanstaat om iets be-

weging in het water te houden, waardoor het zwembadwater continue 

zachtjes door het filter stroomt.  
Met een goed filter heb je altijd schoon en helder water, zelfs met da-

gen achtereen warm weer. Er groeien wel algen tegen de wand en op 
de bodem; die kunnen weggehaald worden, maar dat hoeft niet. Er 

kunnen zelfs vissen in zwemmen, maar dat leek Inez geen prettig idee 

voor de zwemmende kinderen en vriendjes. 
 

En al die kikkers dan, wil ik weten, mijn gewone vijver zit er vol mee, 

dat lijkt me ook niet lekker aan de tenen. Volgens Inez gaan die hooguit 
in het filter zitten waar het water lekker warm is. 

Ik ben nog wel benieuwd of de zwemvijver niet vreselijk koud is en of 
er wel regelmatig in gezwommen wordt... Ja koud wel, een verwarming 

zit er niet in, dat past niet in een natuurlijke vijver, maar Inez zwemt 

dagelijks van april tot oktober. Zelfs met oud en nieuw wordt er wel een 
(korte) duik genomen. 
 

Dus, een zwembad zonder chloor of zout, gevuld met regenwater, al-

leen een klein pompje, en ook nog gelegen in een mooie tuin, een aan-
rader! En voor kinderen een waar paradijs. 
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GROEN 

 

Roundup exit? 
door Alie Rusch 

 

Ecologisch tuinieren, dat is waar Pieter Jansma voor staat. Onze vraag 
over onkruidbestrijding met Roundup is aan het juiste adres gericht. 
Pieter: “In het verleden werd Roundup veel gebruikt, maar tegen-
woordig zijn hoveniers er heel zuinig mee. Ik heb het zelf nooit ge-
bruikt. Ik wilde altijd al milieuvriendelijk werken en er zijn alternatie-
ven.”  
 

Pieter heeft Jansma’s Hof van zijn ouders overgenomen – om het al snel 

een eigen invulling te geven. De winkel is dicht, de theetuin weg en 

waar ooit rijen plantjes voor de verkoop stonden, staat nu van alles 
door elkaar. Onkruid?  

Pieter: “Nee, ik experimenteer systematisch. Kijk, de tweejarigen schie-
ten omhoog, maar dit segment ernaast met hetzelfde mengsel gaat 

ondanks de extra kalk trager, waarschijnlijk door iets meer schaduw van 

de bomen. De eenjarigen verderop schieten meteen in het zaad. Dat 
soort kennis is nodig als je een beplantingsontwerp maakt.”  
 

Maar die Roundup, wat moeten we nu? 

Pieter: “Dat hangt ervan af. Bestrating blijft onkruidvrij waar het slijt, 
dus waar de looproute is of waar veel wordt gebezemd. Op een terras 

kun je branden of heet water gebruiken.”  
 

Maar pekel of azijn op je stenen werkt toch ook, proberen we. Pieter: 

“Dat mag officieel niet van de rijksoverheid, al wordt strooizout in de 
winter wel door de overheid zelf gebruikt. Het is dus wat dubieus en 

ook afhankelijk van de locatie waar het toegepast kan worden zonder al 
te veel nadelige effecten. Op een gevoelige plek met planten of water is 

het in ieder geval sterk af te raden. Het heeft teveel effecten op de 
bodem, hoopt zich op, de grond verzuurt of verzilt en het komt uiteinde-

lijk in het grondwater. 

En in de border is schoffelen eigenlijk de beste optie. “Zelfs hoanepoa-
ten, zevenblad?” Pieter: “Met de riek alle ‘wortel-spaghetti’ eruit halen 

en kaal laten liggen. Dat herhaal je 2 weken later en dan nog eens en 
na de 3e keer is de bodem echt schoon. Maar het is wel intensief, ja.” 
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Pieter brandt onkruid weg 
op het terras. Op de ach-
tergrond de vroegere 
winkel van Jansma’s Hof, 
die verbouwd wordt voor 
echtgenote Eriko. 
 

 
 
 
 
 

Het is wel leeg zonder 

tuincentrum, mopperen 

we. Pieter: “De winkel 
wordt straks verbouwd 

en daar komt Eriko’s 
acupunctuurpraktijk in. 

Ik leg er een Japanse 
tuin bij aan, ecolo-

gisch.”  

We dromen alvast 
vooruit: met yogaruim-

te, vriendelijk voor alle 
milieus…  

 

********* 
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 Leeuwarder Courant 

 12 sept. 2017 

 

 
 
 

********* 
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GROEN 

 

In gesprek met Auke Brouwer, COOP-supermarkt in 
Nieuwehorne… 

door J.P. Jansen van Galen 
 

In de tweede helft van mei liep ik langs de kweekplantjes en maakte 
onderstaande foto van de ‘groenwaren’ in de bakken bij de COOP-
supermarkt in Nieuwehorne.  
Nu, midden september 2017, bereiken deze groene delicatessen, op-
gegroeid in de vele kweektuinen, onze warme maaltijden! In de redac-
tie van de Brêge kwam ter sprake dat er in de COOP-supermarkt meer 
groene thema’s spelen dan alleen de kweekplantjes… 

Reden om in gesprek te gaan met Auke Brouwer, de eigenaar van de 

COOP-supermarkt. De familie Brouwer is al sinds 1935 betrokken bij de 

supermarkt in Nieuwehorne. 
 

Waar komt toch die ‘groene’ belangstelling, die belangstelling voor 
duurzaamheid vandaan? 

Auke Brouwer: “Die belangstelling ontstond bij de opleiding aan de Ho-
gere Landbouwschool in Leeuwarden, daar heb ik geleerd breder te 
kijken (dan een pak suiker…) en dat breder kijken kwam weer tot bloei 
toen onze COOP uitgebreid kon worden.” 
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Velen, ook klanten uit Mildam, bezoeken deze unieke – sinds 1 maart 

2012 – vernieuwde supermarkt. Uniek door het gebruik van duurzame 

bouwmaterialen o.a. larikshout en zink (beide herbruikbaar). Zonnepa-
nelen zijn er natuurlijk, een gasaansluiting is er niet meer. 

Binnen in de supermarkt is ledverlichting, wordt vrijkomende koelwarm-
te hergebruikt voor verwarming en wordt regenwater gebruikt in de 

bloemenwinkel en voor het doorspoelen van toiletten. De winkelwagen-

tjes zijn van gerecycled plastic en… bij de komende ‘winkelupgrade’ 
komt er nog zuiniger ledverlichting. “Die ontwikkelingen op ledgebied 
gaan heel snel”, aldus Auke Brouwer. 
 

“In ons eigen huis”, vertelt Auke Brouwer, “was die ‘duurzame groene 
belangstelling’ er al eerder. We hebben een grote tuin, een paar koeien 
en vangen ook regenwater op in de voormalige gierkelder van onze 
boerderij. Een paar km rijden van hier. We hebben een (deels) elektri-
sche auto, bij het tankstation kom ik weinig.”  
 

“Ik ben ook een fan van die tendens om bewust gezond (duurzaam 
dus) te eten. We eten graag biologische aardappels, maar ik begrijp ook 
wel dat biologische producten niet altijd voor iedereen financieel haal-
baar zijn. Een duurzame kipfilet kost 10-15 euro per kg en daarnaast 
ligt dan kipfilet van 5 euro per kg in de winkel. Dat is een lastige keuze 
voor veel consumenten.” 
“Ik verwacht”, zegt Auke Brouwer, “dat duurzaam biologisch en ‘indus-
trieel’ voedsel naar elkaar toe zullen groeien en dat duurzaam meer in 
ons COOP-pakket komt. Nu zijn de duurzame producten in onze COOP 
nog vaak ons eigen initiatief. Wij lopen daarin wel voorop binnen de 
COOP-organisatie.” 
 

Vervolgens komt het gesprek op de cafetaria en ‘dikke Amerikanen’. “Uit 
eigen ervaring heb ik in Amerika absurd eetgedrag meegemaakt.”  
Daar zullen we het maar niet verder over hebben…, met dank aan de 
heer Brouwer voor zijn tijd, ga ik de supermarkt in met mijn bood-

schappenlijstje. 
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GROEN 

 

Vruchtbomen op openbaar terrein 
door Ab Slager 

 

Tijdens onze vakantie kwamen wij weer eens terecht in Eernewoude, 
of Earnewald als u het liever in het Fries wilt zeggen. Een prachtig 
gebied, vinden wij, maar 'helaas' denken daar velen zo over en dat 
betekent dat het er nogal druk is met bootjes en boten. We vonden 
echter een prima aanlegplaats in de buurt van het informatiecentrum 
van het Fryske Gea.  
 

Om van onze ligplaats naar het dorp te komen, moesten we een stief 

kwartiertje fietsen of met het pontje oversteken. Wij gingen op de 
heenweg met het pontje en terug op de fiets. En toen gebeurde het. 

Toen we het terrein opreden, zagen 

we dat mensen bezig waren iets van 
de grond op te rapen; het bleek dat 

zij aan het pruimenrapen waren. De 
(oude) pruimenbomen stonden aan 

de rand van het terrein waar wij met 

de boot lagen. Twee soorten pruimen 
waren er: rode en gele. De rode wa-

ren vrij smakeloos en nogal droog, de 
gele daarentegen sappig. Volgens mij 

waren het wichters (kenmerkend 
voor de Friese Wouden). We hebben 

een plastic tasje vol gezocht en er 

jam van gekookt. 
 

Het rapen van de pruimen deed me denken aan een vakantiereis naar 

Zwitserland waarbij wij een nacht in Duitsland doorbrachten. Toen we 

's avonds een wandeling maakten, kwamen we bij een weg waaraan 
een hele rij kersenbomen stond. De kersen waren rijp en smaakten 

lekker. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik vruchtbomen zag buiten 
een tuin. Later heb ik dat ook gezien in Italië, Griekenland en Spanje. 

Het komt in veel meer landen voor maar in ons land ben ik het, zover ik 

me kan herinneren, maar één keer tegen gekomen. Ik denk ook nog 
wel eens aan de twee appelboompjes aan de Molenlaan in Mildam, die 

het jammer genoeg niet hebben gered. 
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Trouwens, in de Heerenveense Courant van februari van dit jaar stond 

een artikel over het planten van appel- en perenbomen in de tuin van 

Le Roy. 
 

Voedsel- of eetbos 
In Mildam is een groepje voortrekkers bezig geweest met het idee om 

op een deel van het veldje van de vroegere kleuterschool (aan de Van 
Aylvalaan) een voedselbos te plannen. Tot nu toe is dat volgens mij nog 

niet gelukt. Maar er zijn vast meer plaatsen in de naaste omgeving van 
Mildam om zoiets te realiseren. Misschien is het gebied bij de ijsbaan er 

geschikt voor. Een paar bomen van oude (als het kan Friese) appelras-

sen, een paar perenbomen en natuurlijk wat pruimenbomen. En op de 
ondergrond t.z.t. wat struiken die vrucht dragen. Daarnaast zou je wat 

bomen aan de Molenlaan kunnen vervangen door vruchtbomen, mits de 
omstandigheden daarvoor geschikt zijn. Het mag best in het klein be-

ginnen.  

Klein beginnen heeft ook te maken met de aanplant van een voedsel- of 
eetbos. Een hoogstam vruchtboom heeft nogal wat jaartjes nodig om 

de optimale hoogte te bereiken. De struiklaag en vooral de kruidlaag 
groeien veel sneller. Om tot een redelijk goed ecosysteem te komen, zul 

je, schat ik, een halve generatie verder moeten zijn. U weet het onge-
twijfeld: boompje groot, plantertje dood. 

Hoe oud de wichters in Earnewoude zijn, weet ik niet, maar als ik de 

hoogte vergelijk met mijn eigen pruimenboom (hoogstam ‘Dubbele 
Boerenwitte’) zou vijftig/zestig jaar me niet verbazen. 
 

Overigens is een eetbos sterk afhankelijk van licht. Om een tegenvoor-

beeld te geven: als je door een beukenbos wandelt, is het wandelpad 
eigenlijk het enige stukje grond waarop wat grasjes en andere scha-

duwplantjes groeien. De rest is ‘aarde’. Voor een voedselbos zul je dan 

ook een ‘bosrandgebied’ moeten creëren om alle planten optimaal van 
zonlicht te voorzien (zie ook het artikel van MergenMetz: 'Voedselbossen 
- de zin en de onzin’ op internet). En om jouw kruidlaag te verkrijgen, 
zul je lange tijd veel moeten wieden, anders overheerst het 'onkruid'. 

Een echt ecosysteem zal het dan ook nooit worden... 
 

In Nederland is al een aantal voedselbossen en er komen steeds meer. 

Niets mis mee; het kan een verrijking zijn van ons voedselaanbod, maar 
of het de traditionele land- en tuinbouw zal en moet verdringen, is maar 

de vraag. 
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We zijn hier wel met 17 miljoen inwoners, waarvan een groot deel op 

en naast elkaar woont zonder tuin en met hooguit een balkon om een 

paar bloempotten op te kunnen zetten. Het aanleggen van een eettuin, 
laat staan een eetbos, is – denk ik – voorbehouden aan een betrekkelijk 

kleine groep binnen die 17 miljoen. 
En eten moeten we allemaal en – voor een behoorlijk percentage inwo-

ners – voor een betaalbare prijs.  

 

SAMENLEVING 

 

Vermilion sluit lichte bevingen door gaswinning 
Nieuwehorne niet uit. 

door Henk Hidding 
 

Vermilion is weer begonnen met boren aan de Vogelweide bij Nieuwe-
horne (zie het vierkantje op de kaart). De afgelopen weken werden 
materieel en materialen aangevoerd. De boortoren stond er snel en de 
werkzaamheden zijn kennelijk in volle gang, ik zag twee keer een 
tankauto van Reym, de afvalverwerker, op de Tjongervalleiweg.  
 

Deze keer is het doel van de boring het onderzoek van het gasveld 

Nieuwehorne 2, dat ongeveer onder het Katlijker Schar ligt. In Nieuwe-
horne 1 bleek in 2011 ongeveer 400 miljoen m3 te zitten, net wat weinig 

voor een rendabele winning. Als blijkt dat in beide velden samen nu wel 

een winbare hoeveelheid gas aanwezig is, dan zal een leiding worden 
aangelegd van de locatie aan de Vogelweide naar de leidingdriesprong 

nabij Mildam. 
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Op de site van Vermilion worden de werkzaamheden kort besproken. 

Het veld moet nog worden onderzocht op de winbaarheid van het gas. 

Het winningsplan – voor als het er allemaal gunstig uitziet – is al klaar. 
Er wordt rekening gehouden met een maximale verwachte bodemdaling 

van 4,5 cm aan het eind van de productie. Voorts schat Vermilion in 
dat, àls er aardbevingen op gaan treden, deze kleiner zullen zijn dan 2,5 

op de schaal van Richter. Het betreft de laagste risicocategorie, maar 

bevingen worden dus niet uitgesloten!  
Nieuw bij de winning uit Nieuwehorne 1 en 2 is dat Vermilion vooraf 

een goede indruk moet krijgen van de huidige toestand van de gebou-
wen in de buurt door een zogenaamde nulmeting, om zo naderhand 

eventueel opgetreden schade te kunnen vaststellen. 
 

Affakkelen bij daglicht 
Het boren duurt ongeveer vijf weken, er wordt dag en nacht doorge-

werkt. De boordiepte bedraagt ca. 2.000 meter. Het boorgat wordt on-

derweg afgepleisterd met cement. Het boorgat zelf is tijdens het boren 
gevuld met een speciale vloeibare modder, een mengsel van water met 

klei en chemicaliën, dat ervoor zorgt dat het boorgat afgesloten blijft. 
Aangeboord gas kan zo niet ontsnappen.  

Na het boren wordt de put enkele weken getest. Het daarbij vrijkomen-
de gas wordt afgefakkeld. Het affakkelen gebeurt bij daglicht. De boor-

toren, het boorgruis en de resterende modder uit het boorgat worden 

afgevoerd. 
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Als de put succesvol is geboord en er winbaar aardgas aanwezig is, 

wordt de locatie aan de Vogelweide gereed gemaakt voor de winning 

van het gas, dat via een nog aan te leggen ondergrondse leiding wordt 
afgevoerd naar de bestaande leidingdriesprong bij Mildam en vandaar 

naar de gasverwerking in Garijp. Daar wordt het ruwe aardgas opge-
werkt tot de kwaliteit die de Gasunie verlangt en vanuit Garijp komt het 

dan op het hoofdtransportnet van de Gasunie. 
 

Winningsplan 
Voorafgaand aan het winnen van het gas uit de velden Nieuwehorne 1 

en Nieuwehorne 2 moet het winningsplan nog worden goedgekeurd 

door het ministerie van EZ, geadviseerd door het Staatstoezicht op de 
Mijnen, TNO en de Technische Commissie Bodembeweging. Het win-

ningsplan wordt daarnaast voor advies aangeboden aan de gemeenten, 
de provincie en het Wetterskip. 

Belangrijk onderdeel van het winningsplan is het hoofdstuk over de 

vooraf berekende bodembewegingen, en de metingen die in dat kader 
vooraf en tijdens de winning zullen worden uitgevoerd. De uitkomsten 

van deze metingen zijn bepalend voor de toekenning van schadever-
goedingen. 
 

Oude breuken en glijvlakken 

Dat er door de gaswinning enige bodemdaling zal optreden is wel zeker. 
De vraag is of dat, bij de geringe verwachte daling, schoksgewijs zal 

gebeuren. Op een doorsnee die Vermilion heeft getoond aan een excur-

sie voor Plaatselijke Belangen blijkt dat er verschillende oude breuken 
(glijvlakken) op korte afstand van elkaar aanwezig zijn.  

De procedures rond het winningsplan, waaronder ook een informatie-
avond, zouden volgens de eigen site van Vermilion nog in het najaar 

van 2017 kunnen worden afgerond. In de tweede helft van 2018 kan 

dan (via via) gas worden geleverd aan de verbruiker. 
 

Zie http://www.vermilionenergy.nl/onze-activiteiten/huidige-activiteiten.cfm 

en lees het weblog op onze site www.mildam.org 

http://www.vermilionenergy.nl/onze-activiteiten/huidige-activiteiten.cfm
http://www.mildam.org/
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GROEN 

 

Geld verdienen aan zonnestroom in Mildam? 
 

door Sietse van Dijk 
 

Dat is misschien mogelijk in de nabije toekomst. Plaatselijk Belang en 
de gemeente Heerenveen staan er positief tegenover. Onze regering 
heeft het klimaatakkoord van Parijs getekend om het gebruik van olie 
en gas terug te dringen en probeert de productie van groene stroom te 
stimuleren.  
 

Hoe kunt u hieraan verdienen? Misschien hebt u geld op de bank staan 
waarvoor u 0% rente krijgt. Of is het nog wel erger en betaalt u belas-

ting over dit geld. Zelfs is het mogelijk dat u de bank in de toekomst 
moet gaan betalen omdat ze op uw geld passen. 
 

Wat is het dan mooi dat u dat geld kunt investeren in zonnepanelen. U 

doet iets goeds voor het milieu en krijgt ook nog enig rendement van 

uw geld. Veel inwoners van Mildam hebben dat al gedaan en zonnepa-
nelen aangeschaft. Ze zijn de eigenaren van die panelen en profiteren 

zelf van die stroom. Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die 
geen geschikt dak hebben of – om wat voor reden dan ook – zelf geen 

zonnepanelen willen aanschaffen. 

Bent u zo iemand, dan is lid worden van het ‘Energiecollectief Mil-
dam e.o.’ misschien iets voor u. Dit collectief bestaat nog niet, maar 

wordt opgericht wanneer daarvoor voldoende belangstelling bestaat. 
Met het geld dat de leden investeren en mogelijk een voordelige groene 

lening van een bank, worden 
zonnepanelen aangeschaft 

en geplaatst op bv. een 

weiland of op het dak van 
een bedrijfsgebouw in of in 

de buurt van Mildam.  
Onze overheid heeft regelin-

gen bedacht zodat het voor 

particulieren financieel inte-
ressant is om hieraan mee 

te doen. 
 

In een volgende Brêge komen we hier vast nog op terug. 
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GROEN 

 

Duurzaam autorijden 
door Evelien Koopman 

 

Vanavond naar de achterbuurman aan de Molenlaan voor een ge-
sprekje over duurzaam rijden. Door het weiland wandelend slechts 
200 meter. Helaas, het is donker en dikke regenbuien drijven over. 
Daarom toch de auto genomen, niet zo duurzaam dus… 
 

Cees vertelt over zijn keuze om zonnepanelen en een elektrische auto in 

één keer aan te schaffen. Het blijkt een goede keus. Buiten het goede 
idee van duurzaam rijden wordt de aanschaf mogelijk gemaakt door 

landelijke subsidies voor deze combinatie, alsmede verlaging van de 
bijtelling. Ook hoeft er geen wegenbelasting betaald te worden bij een 

elektrische auto. 
 

De familie heeft 20 zon-

nepanelen op het huis 
laten aanbrengen. Dit is 

ruim voldoende voor het 
dagelijkse woon-werk-

verkeer (2 x 40 km) met 
de elektrische BMW i3. Er 

blijft nog energie over 

voor de huishoudelijke 
apparatuur, maar niet 

voldoende (50%).  
 

Deze elektrische auto kan 
ongeveer 130 kilometer 

rijden met een volle bat-
terij, afhankelijk van de 

weersomstandigheden en 

het rijgedrag. Remmen 
gaat grotendeels op de 

motor, de vrijgekomen 
energie gaat terug naar 

de batterij. 
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Bij lange afstanden, zoals vakanties, gebruikt het gezin een niet-

elektrische auto. Lange afstanden elektrisch rijden kan wel, maar vergt 

wat planning; opladen langs de kant van de weg duurt 20 minuten en 
er moet op tijd een oplaadstation gevonden worden. 

Hiervoor is een app ontwikkeld die aangeeft waar de oplaadstations 
zijn, of ze vrij zijn en hoe duur ze zijn. Het prijsverschil tussen de ver-

schillende oplaadstations is vrij groot, het kan variëren van 35 tot 70 

cent per kilowattuur (kWh). Thuis opladen zonder zonnepanelen kost 
gemiddeld 22 cent per kWh, met zonnepanelen… gratis (afgezien van 

de investering). 
 

De auto is van binnen gemaakt van duurzaam gerecycled materiaal, de 
buitenkant bevat delen van gerecycled plastic. De auto bevalt de familie 

goed, hij rijdt comfortabel, schakelen is niet nodig en hij zoeft bijna 

geruisloos over de weg, dus overstekers pas op! De auto trekt snel op 
en kan vlot 150 km/u bereiken (maar dat doet Cees natuurlijk nooit!?). 
 

Elektrisch rijden is de toekomst 

Grote merken als Volvo, BMW en Mercedes willen binnen 2 tot 4 jaar al 
hun auto’s geheel of gedeeltelijk elektrisch uitvoeren. Er komen steeds 

meer oplaadstations en batterijen met meer capaciteit en daarmee een 
groter bereik. 

Voordat heel Nederland aan de elektrische auto is, zijn er nog wel pro-

blemen op te lossen. De hoeveelheid groene energie is momenteel nog 
niet voldoende voor zoveel auto’s. Hopelijk gaat de techniek snel vooruit 

en wordt het voor iedereen aantrekkelijk om elektrisch te rijden. 
 

*********
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Spelen met woorden - Sietse D. 
 

Groene was 
 

Een B&B-klant gaf me een tip. “Als jij zo vaak gastenbedden moet 
verschonen, gebruik je dan klimop?” “Huh?”  
“Als je een was van hooguit 30 graden draait, doe er dan eens 
klimopbladeren bij in plaats van wasmiddel. Er komt iets zeperigs 
vrij en het scheelt toch mooi weer een plastic fles.” 
 

Wij hebben klimop in onze tuin en eerlijk is eerlijk: ik heb het ge-
daan. De was kwam er schoon uit. Het rook naar buiten en het was 
niet groen. Nu nog met de witte was proberen, best eng. 
 

 B&B ‘t Boekehaagje 

 

* Slogan rookvrije school: 

   “Daar steek je niks van op!” 
 

* (LC) Een vrouw die op bevallen staat: 
   ‘persvrijheid’. 

 

* “We hebben de lekkerste mosselen gekocht, 
   wat een mossel!” 
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ONDERWIJS 

 

Tjongerschool Mildam 
 

Start nieuwe schooljaar 

Met een geslaagd pleinfeest zijn we het nieuwe schooljaar feestelijk 
begonnen. Groep 8 had een speurtocht georganiseerd, die plaatsvond in 

Mildam. Ouders werden samen met hun kinderen in groepjes verdeeld.  

Onderweg waren er vragen en activiteiten voor ouders en kinderen. 
 

Terug op het 
schoolplein was 

er voor iedereen 
gelegenheid om 

elkaar beter te 

leren kennen. 
 

Dit alles onder 
het genot van 

een drankje en 
een hapje. 

 

Gouden weken 
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvor-

ming aan het begin van het schooljaar. De eerste weken van het 
schooljaar zijn cruciaal voor 

het creëren van een fijne 
sfeer in de groep. Leer-

lingen verkennen elkaar, de 

leerkracht en de regels. 
 

Het groepsvormingsproces 
begint na de vakantie weer 

helemaal opnieuw. Deze 
gouden weken worden in-

gezet om een goede basis 
voor een fijne sfeer te leg-

gen. 
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Kamp Ameland 

Groep 7/8 heeft het eerste uitstapje al gehad. Wij als school maken 

bewust de keuze om dit kamp aan het begin van het schooljaar te hou-
den. Op deze manier werken we aan teambuilding. Je leert elkaar echt 

ontmoeten, samenwerken en elkaar te respecteren. Dit alles in een fijne 
omgeving waarin plezier maken voorop staat. 
 

We kunnen spreken van een geslaagd schoolkamp! 
 

 

Week van de pauzehap 

Van maandag 25 t/m vrijdag 29 september deden de groepen 5 t/m 8 
mee aan de week van de pauzehap. Tijdens deze week maakten de 

kinderen kennis met verschillende soorten gezonde pauzehappen. 

Ze léren niet alleen over gezonde voeding, maar op dinsdag, woensdag 
en donderdag gaan ze ook echt gezonde pauzehappen maken en eten. 
 

Nieuws 

Wist u al dat de Tjongerschool naast een eigen website ook 
een Facebookpagina heeft? Hier zijn regelmatig leuke 

nieuwtjes en handige informatie over school te vinden. 

Bezoek onze Facebookpagina. Geeft u ons ook een ‘like’? 
 

 
 



 
 Mildamster Brêge 41 

 

MILDAM 

 

Restauratie- en onderhoudswerkzaamheden 
It Alde Tsjerkje Mildam  
 

De afgelopen maanden hebben 
aan de buitenzijde van het 

tsjerkje restauratie- en onder-

houdswerkzaamheden plaats-
gevonden. Voor het herstel van 

het metselwerk aan muren en 
fundering moest er flink wor-

den gegraven en voor het bui-

tenschilderwerk van de ramen 
en de dakgoten was een hoog-

werker nodig. 
De Stichting Beheer Kerkelijke 

Gebouwen Noord-Nederland 

(SBKG Noord-Nederland) heeft 
het project begeleid, omdat er 

heel wat bij komt kijken. Het 
tsjerkje is namelijk een rijks-

monument.  
 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Olivier Restauratiebedrijf te 
Holwerd en Van der Weit Verf & Wonen te Blije. Beide bedrijven zijn 

bekend met de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten.  
 

Niet onvermeld mag blijven dat de leden van het Kunstenaars Kollek-

tief ook hun bijdrage hebben geleverd. De binnenzijde van de kerk is – 
waar nodig – voorzien van een nieuwe, bij het plafond passende verf-

laag. Hierdoor ziet het tsjerkje er voorlopig weer mooi uit, zowel van 
binnen als van buiten.  

Gelukkig hebben ook vele donateurs een bijdrage geleverd. Donaties 

blijven nog steeds van harte welkom (rek.nr. NL89 RABO 0331 6041 08 
t.n.v. Stichting It Alde Tsjerkje Mildaem).  

De meest urgente werkzaamheden zijn op dit moment afgerond, maar 
onderhoud en restauratie zullen ook de komende jaren nodig blijven. 
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Tenslotte, wilt u een bijdrage leveren in het bestuur (niet al te veel 

werk, denken wij), dan het verzoek contact op te nemen met de voor-

zitter (jpjvga@gmail.com of 0513-68 29 84). 
 

Namens het bestuur, J.P. Jansen van Galen 

 

********* 

 

mailto:jpjvga@gmail.com
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KUNST IN MILDAM 

 

Galerie Mildam: expositie Sylvie Boersma 
 

Kunstenares Sylvie Boersma opent op 7 oktober a.s. haar expositie 
'Vos in Bos' in Galerie Mildam. Onder de naam 'SYLVER' heeft zij een 
collectie schilderijen ontwikkeld waarin gelaagdheid en contrasten de 
boventoon voeren. 
 

De reis van een vos wordt 
weergegeven door middel van 

zwarte inkt, acryl, goudverf, 
bladgoud en verschillende col-

lagetechnieken. Samen met 

een begeleidende stopmotion 
animatie is er een wereld ge-

creëerd waarin structuur en 
fantasie een grote rol spelen. 
 

'SYLVER' heet het illustratie-

bedrijf van Sylvie. Zij doet illus-
tratief werk voor o.a. tijdschrif-

ten en particulieren en wil zich 

gaan richten op het geven van 
workshops en cursussen. 
 

Na verschillende kunstopleidin-

gen (waaronder Kunstacademie 
Minerva en de NHL) wil ze nu 

spoedig een ruimte betrekken 
in de Blokhuispoort in Leeu-

warden van waaruit ze zal gaan 

opereren. Ze wordt geïnspireerd door tegenstellingen: het licht in het 
duister, het lieflijke in het monsterlijke, het ruwe in het zachte. 
 

Het werk van Sylvie Boersma is te zien van 7 okt. t/m 17 dec. 2017 

in Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454 KB Mildam. 
 

Neem ook eens een kijkje op de site: sylverillustrations.jimdo.com 
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Tijdens het Open Huis op 7 oktober a.s. is Sylvie Boersma in het 

kerkje aanwezig en kan het publiek vragen stellen over haar werk. Ook 

de leden van het kunstkollektief van de galerie zijn er die middag om te 
vertellen over de verschillende technieken waarmee zij hun kunstwer-

ken maken. Verder kan men genieten van livemuziek en koffie/thee. 
 

De galerie is van september t/m april geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag, van 14.00-17.00 uur. 

Website: www.galeriemildam.nl 
 

 

MILDAM 

 

Laatste zaterdag van november: WINTERMARKT 
 

Mooi weer gewenst! Op zaterdag 25 november a.s. is er Wintermarkt 
in Mildam. Dan kan men in het hele dorp terecht om te kijken, te ko-
pen, iets te eten en drinken of gewoon van de gezelligheid te genie-
ten. 
 

In november wordt de flyer verspreid en is bekend op welke locaties er 

iets te beleven valt. Eén ding is zeker: vervelen is er niet bij met alle 
kunst, hobbywerk, oude boeken, sokken, kaarten, hoofddeksels en hier 

en daar muziek. Jaarlijks komen er over de duizend geïnteresseerden op 
af!  

De wintermarkt is 27 jaar geleden bedacht door het Kunstenaars Kollek-
tief in It Alde Tsjerkje. Omdat het drijft op vrijwilligers en niemand zich 

er ‘voor eeuwig’ aan verbindt, is het zaak om plannen, wensen én men-

sen goed op elkaar af te stemmen. Gelukkig zijn er ‘ouwe getrouwen’ 
van de Tjongerkerk die achter standhouders aangaan en de indeling 

bewaken. Dat werkt: het aanbod is gevarieerd en dijt nog steeds uit, 
terwijl het aantal bezoekers blijft stijgen.  

Wie als vrijwilliger mee wil helpen of met een stand wil deelnemen, kan 

zich melden via wintermarktmildam@gmail.com. 
 

Voorlopig is het wachten op de flyer. Noteer wel alvast die 25e novem-
ber en duim met ons voor mooi weer. Een vrolijk straatbeeld maakt het 

immers tot een feest! 
 

Wintermarkt, zaterdag 25 november 10.00-17.00 uur 

http://www.galeriemildam.nl/
mailto:wintermarktmildam@gmail.com
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SAMENLEVING 

 

Seizoen 2017-2018 van Soos Katlijk/Mildam 
 

Agenda: 
 

Dinsdag 3 okt. 2017 

14.00 uur 

Wijkagent Peter van Harten geeft een 

presentatie over senioren en veiligheid. 
Na de pauze wordt er in de preventiebus 

verdere voorlichting gegeven. 

Donderdag 2 nov. 2017 
14.00 uur 

Oud-journalist Johan v.d. Zee vertelt over 
het programma ‘Gewest tot gewest’ en 

laat een film zien. 

Woensdag 6 dec. 2017 
14.00 uur 

Nieuwste natuurfilm van Andries v.d. Veen 
– ‘Stroomdal van de Lende’. 

Dinsdag 9 jan. 2018 

14.00 uur 

Informatieve middag over thuiszorg. 

Aardema-Thuiszorg Nieuwehorne 

Dinsdag 6 febr. 2018 

14.00 uur 

Lezing over Oud-Heerenveen met dia’s en 

foto’s – Simone van Velzen 

Woensdag 8 mrt. 2018 Hans van Wieren vertelt over tuinen van 
nu en laat voorbeelden zien. Er zijn deze 

middag planten en bloembollen te koop. 

Maart 2018 Excursie – bestemming nog niet bekend. 

Maart 2018 Toneelgroep ‘De Twa Doarpen’ uit Katlijk/Mildam. 

Donderdag 12 april 2018 

14.00 uur 

Lipkje Visser met muziek en liedjes en 

Gerrit de Boer met reisverhalen. 
Beiden wonen in Mildam. 

Hierna sluiten we het seizoen af met een 

broodmaaltijd. 

In mei vindt het jaarlijkse reisje plaats. 
 

Locatie: Hof van Schoterland te Mildam 
 

Lidmaatschap € 27,50 p.p. voor het hele seizoen (incl. koffie, thee). 

Of € 7,50 per keer. 
 

Graag overmaken op rek.nr. NL61 RABO 0331 6046 12 
t.n.v. Soos Katlijk/Mildam, o.v.v. Contributie 2017/ 2018. 
 

Contant betalen op de eerste soosmiddag kan ook. 
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Bestuur: Marjan Kerkstra (voorz.)  0513 - 54 22 26 

 Bonnie Haanstra (secr.)  0513 - 54 23 59 

 Truus Visser (penn.)  0513 - 63 60 79 

 Geertje Hartkamp  0513 - 62 11 74 

 

 
 

SOOS KATLIJK/MILDAM 

 

Reiske Ketlik-Mildaam 2017 
troch Pyt Kramer 

 

Op tiisdei 16 maaie stie de bus moarns al betiid klear by it Hof van 
Schoterland. Wy wiene mei safolle, dat it wie in dûbeldekker. De 
measten klatteren fansels by it trepke op, om boppe te sitten, mar wy 
rieden dochs noch aardich op'e tiid fuort. De sjofeur fertelde wêr't de 
reis allegear hinne gean soe en doe koene wy fan ús hege sit de boel 
ûnderweis besjen. 
 

Alderearst gie it yn Oerisel nei Holten, dêr't wy yn de ieuwenâlde út-
spanning ‘Het Bonte Paard’ gastfrij ûnthelle waarden op kofje mei ge-

bak. Doe giene wy fierder nei de Holterberg mei as gids in meiwurkster 
fan it Natuermuseum dêre. Dy koe it smaaklik fertelle en fierde ús earst 

lâns allegear moaie villa's, dy't dêr yn dat moaie gebiet boud wiene, 
doe't dat noch mocht. 

Dêrnei stiene wy stil by it Kanadeeske oarlochstsjerkhôf, dêr't 1394 fan 

ús befrijers begroeven lizze. Noch fierderop kamen wy boppe op'e Hol-
terberg fan 60 meter heech, dêr't wy Swolle lizzen sjen koene. It wie 

dêr allegear heide, dy't foar it ûnderhâld eins troch skiep beweide wurde 
moast, mar dêr wie gjin jild foar. Fierders seagen wy produksjebosken: 

dinnebeammen ticht byinoar. Mar der wiene ek apartige ikebosken, 

ûntstien troch altyd mar wer bekapjen foar barnhout. 
 

Fan Holten gie it nei Dimter/Deventer, dêr't de gewoane parkearplakken 
opbrutsen wiene, dat de sjofeur hie in bulte gesyk, foar't wy in moai 

plakje oan de Isel fûnen. Dêr koene wy op muorkes en bankjes ús 
lunchpakket opite, in geskink fan Coöp Nijhoarne. Dêr wiene ek minsken 

út in oare bus fan Dalstra, dy't al hieltyd in eintsje foar ús riden hie. Sa 

hiene wy daliks oanspraak!  
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Doe mochten wy dan de stêd yn. Dêr wie fan alles te sjen, dat sa'n 

oerke wie samar om. Ik rekke it paad ek noch kwyt, dat ik wie mar 

kwealik op'e tiid wer by de ‘Visman’, it byld op'e kade by ús bus. Dat 
byld is in havenwurker mei in graankraach en in kabeljauwkop, symboal 

foar wichtige produkten foar de stêd by âlds. 
 

 
 

Hjir sitte wy by de Visman oan de Isel yn Dimter ús lunchpakket fan de Coöp op 
te smikkeljen. Dy Visman mei syn fiskekop en kraach fan graankerrels symboali-
searret it belang dat dy twa produkten for de stêd hiene. 
 

Doe gie de reis fierder troch it moaie lânskip nei Ommen foar in rûnfeart 

oer de Oeriselske Vecht. Doe't wy by de haven oankamen, stie dêr - 
jawis! - al wer dy oare bus. Mar der lei in mânske boat klear en de 

measten klatteren fansels nei it boppedek. Dêr siet it folk fan de oare 
bus ek al, dat wy rekken oan'e praat. Se wiene fan in frouljusferiening 

út Mearum/Marum yn Grinslân. 

Sa hiene wy meiinoar in hiele gesellige boattocht, dêr't fan alles te sjen 
wie: hjir in pear guozzen mei pykjes - rint it mantsje foarop of it wyfke? 

- en dêr wat pony's of oar fee. 
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En ek: in bulte campings, dêr't de oanwêzige gasten fan húskes of cara-

vans har fermakken mei fiskjen of loaikjen. En fansels de hannen om-

heech, as ien fan ús boat ek sa gek wie om dat te dwaan. By in brêge 
kearden wy foarsichtich!! om en koene wy de oare kant besjen. Opfal-

lend wiene de steile sânwâlen mei swellegatten. 
Sa stadichoan hiene wy doe de honger ek al yn'e hals, dat doe gie it 

wer nei it noarden nei Giethoorn, dêr 't wy yn it ús al bekende ‘Holland 

Venetie’ op in treflik waarm miel ûnthelle waarden. De ober iepene en 
sluet it miel en wie fierders mei humor oanwêzich. Oan'e ein frege Thies 

Huisman fan 89 it wurd om it bestjoer fan de soos tige te betankjen 
foar alles wat se ek dit seizoen wer foar ús dien hawwe. Dat joech in 

grut en fertsjinne applaus! 
 

Doe klatteren wy wer yn'e bus en om goed acht oere jûns ried de sjo-

feur ús yn Mildam wer perfekt efterút nei in plak dêr't wy moai útstappe 
koene. Sa hiene wy in moaie dei hân dêr't hiel wat ôf praat is. 

Goed voor de mens!  
 

********* 

 

DE KNIPE 

 

Herfstfair De Knipe 
 

Wist u dat er op zaterdag 11 november 2017 een herfstfair in De Knipe 
wordt georganiseerd? 
 

De organisatie zoekt standhouders: mensen die als hobby leuke dingen 
maken en deze producten willen verkopen. De herfstfair wordt 

gehouden in De Barte, de consistorie en café De Knyp, van 14.00-17.00 
uur. 

Aanmelding kan via e-mail meertjes@hotmail.com onder vermelding 
van uw ‘handelswaar’ en de locatie waar u wilt staan. 

Telefonisch aanmelden kan bij Anneke van der Meer (0513-68 86 38 of 

06-102 33 397). 
Aanmelden vóór vrijdag 13 okt. a.s. 
 

De prijs van de tafels (80 x 120 cm) bedraagt: 

1 tafel € 5,-, 2 tafels € 7,50 en 3 tafels € 10,-. 

mailto:meertjes@hotmail.com

