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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
Na een rustige jaarwisseling in Mildam, is het bestuur van PB de eerste
weken van 2017 druk geweest met activiteiten voor het dorp. Op zondag 8 januari ontmoetten veel dorpsgenoten elkaar tijdens de nieuwjaarsinloop, voorafgegaan door een informatieve dorpswandeling. Zo
luidden we gezamenlijk in Hof van Schoterland het nieuwe jaar in met
een hapje en een drankje. Twee weken later gingen daar de voetjes
van de vloer tijdens de jaarlijkse kinderdisco. DJ Appie maakte er, samen met de kinderen uit Mildam en Katlijk, een groot feest van.
Verder is er goed nieuws van het kanofront! De Marrekrite liet weten
dat ze binnenkort beginnen met de aanleg van een opstapplaats aan
de Tjonger. De sonderingen zijn afgerond en de aanbesteding is gegund. De Marrekrite verwacht dat de werkzaamheden vóór 1 mei zijn
afgerond, zodat we er deze zomer gebruik van kunnen maken.
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Op zaterdagochtend 11 maart doen we weer mee aan NLdoet. Zo’n
vrijwilligersdag is het moment om samen met dorpsgenoten projecten
aan te pakken, te beginnen om 9.00 uur op het speelveldje. De werkgroep Groener Mildam deelt in een partytent gereedschap – en koffie en
thee! – uit. Om 12.15 uur sluiten we af met een broodje op het schoolplein.
Hebt u een project of wilt u meehelpen aan deze gezellige dorpsactiviteit, dan bent u welkom! Een mailtje met uw naam en/of klusje naar
pbmildam@hotmail.com is voldoende.
Een van de uitkomsten van de Friese dorpentop in november was een
Doarpshelp-app, de ‘HelpHamster’. Mildam gaat fungeren als pilot;
meer informatie vindt u op pagina 34. Op 17 maart kunt u in de Tjongerschool pannenkoeken eten, die de leerlingen bakken. Dit en nog
meer is te vinden in de agenda op onze website www.mildam.org en op
www.facebook.com/pbmildam.
Voor je het weet, is het alweer voorjaar en hopen we elkaar te zien op
onze jaarvergadering, dinsdag 11 april om 19.30 uur in Hof van
Schoterland.
Kom meepraten over ons dorp en luisteren naar wat de redactie van de
Brêge met u wil delen. We blikken met de vier themagroepen terug op
het afgelopen jaar en gaan na de pauze genieten van ‘Gewest Friesland’. Oud-journalist Johan van der Zee praat zijn leukste tv-opnames
van onze omgeving aan elkaar!

NOOT VAN DE REDACTIE

Thema Ouderen
De redactie van de Brêge legt in dit nummer de focus op ouderen. Zij
zijn volgens de gemeentelijke statistieken van eind 2016 ruim aanwezig: er zijn tweemaal meer 65- tot 75-jarigen in Mildam dan bijvoorbeeld 14- tot 18-jarigen.

De meesten uit die laatste groep verlaten het dorp zodra ze een studie
gaan doen of werk elders vinden. Tot 2025 kunnen we nog zo’n
107 mensen verwachten die vanaf hun 67 e AOW-gerechtigd zijn. Hoe
zien zij hun toekomst?
Mildamster Brêge
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Verrassenderwijs kijken zij er NIET naar! Volgens onderzoek onder
1350 mensen van Panel Fryslân ‘ziet men het wel’ als het zover is. Dat
is een puzzel voor de werkgroep Ouderen, die in het kader van de
Dorpsvisie 2015-2025 juist die ‘aanstormende ouderen’ stem wil geven.
Zolang dat niet lukt, gaan we de kleinkinderen maar eens polsen. Hoe
denken zij over die generatie?
In dit nummer laten we én kinderen aan het woord én we behandelen
aspecten waarmee je met het stijgen der jaren te maken kunt krijgen.
Met thuiszorg, maar ook met vrijetijdsbesteding zoals sporten of ‘stapelgek’ worden. Aan u om dit beeld aan te vullen met uw realiteit, wensen en plannen.
*********

CARTOON
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PLAATSELIJK BELANG

De website van Mildam is vernieuwd!
Plaatselijk Belang hecht veel waarde aan contact met de Mildammers.
Daarvoor hebben we – naast de website – ook de Facebookpagina
www.facebook.com/pbmildam, de Brêge, het publicatiebord bij de
glascontainer en ons mailadres pbmildam@hotmail.com. Tussendoor
worden nog flyers huis aan huis verspreid.

De website zit tussen het hele vluchtige Facebook en de wat langer
‘houdbare’ Brêge in. Toch willen we graag dat www.mildam.org haar
functie in het dorp en daarbuiten zo goed mogelijk vervult.
Daarom zijn we samen met Jaap de Jong bezig met het vernieuwen en
– hopelijk – verbeteren van de website. Het was u vast al opgevallen
dat het brugwachtershuis nu ook op de website verbouwd is…
Andere verbeteringen zijn:
 We plaatsen wat regelmatiger nieuws en agendatips zodat u bij elk
bezoek wel wat opsteekt. U mag ook zelf nieuwtjes en bijdragen
voor de agenda aanleveren! Als u die naar ons mailadres stuurt,
worden ze z.s.m. geplaatst.
 Het loont de moeite de bovenste tabbladen Home, Nieuws, Agenda,
Over Mildam, PB Mildam en de Dorpskrant (met de laatste nummers
in PDF) eens nader te bekijken. Er is wel heel veel te vinden!
 In de rechterzijbalk staan nu de agenda, de weblog over gaswinning,
het weerbericht en de laatste Facebookposts van PB Mildam. Als u
daar komt, mag u die pagina ‘liken’ om er zo beter mee in contact te
blijven!
 De startfoto wisselt nu met het tabblad dat u aanklikt.
 Als u iets zoekt, kunt u dat via het zoekvakje rechtsboven doen. Zo
vindt u bijvoorbeeld de kaart van het wandelnetwerk in het bos (onder de ‘oude nieuwtjes’).
 We tellen het aantal bezoekers en hun herkomst om het effect van
onze inspanningen te kunnen meten.
Wat vindt u hiervan? Vertel het ons via de mail of via Facebook.
Wiebe Nijlunsing
Mildamster Brêge
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WhatsApp-groep Buurtpreventie (WABP) Mildam
Wist u dat…
- de WhatsApp-groep al bestaat vanaf februari 2014;
- een WABP-buurtpreventie preventief werkt;
- het signaleren van verdacht gedrag door burgers in 60% bijdraagt
tot aanhoudingen op heterdaad;
- onze WABP is aangemeld op een landelijke website;
- er inmiddels 94 gebruikers zijn in de WABP Mildam;
- er op de Canadezenlaan en Van Aylvalaan het hoogste percentage
gebruikers zijn;
- De Karn en Milhoes het minste aantal gebruikers hebben;
- voor aanmelding één berichtje naar pbmildam@hotmail.com voldoende is;
- alle inwoners van Mildam van harte welkom zijn!
De beheerders Lukie Poppe en Ietje Miedema

JONG(ER)

Johanna Douma (9 jaar)

‘Opa’s en oma’s? Ik heb er wel 6! Ik
heb pleegouders, dus dan kan dat.
Ik doe leuke dingen met ze, kaarten
en dammen en zo. Opa en oma Heerenveen komen altijd bij mama als ik
daar op bezoek ben. Ik logeer soms
bij opa en oma Sneek en dan doe ik
kaartspelletjes met opa. Met pake en
beppe ging ik naar dierentuin Emmen en bij hun thuis mag ik met de
tablet spelen, die heb ik zelf niet.
Ik vond het superleuk dat ze op
school kwamen voorlezen!’
7
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GASWINNING

Werkbezoek bij Vermilion Garijp

door Lily Tola

De voorzitter van PB, Wiebe Nijlunsing, houdt op de website van Mildam (www.mildam.org) een blog bij over de ontwikkelingen inzake
Vermilion. Dit is zeker interessant, aangezien er in de buurt (Nieuwehorne) naar gas geboord zal worden en het tussenstation bij Mildam
een compressorhuis erbij krijgt. In dit kader zijn op 6 januari een aantal voorzitters en geïnteresseerde leden van verschillende PB’s naar
het gasbehandelingsstation in Garijp geweest.

Het was een zonnige dag en het Friese land presenteerde zich op zijn
mooist op de toeristische route, die onze voorzitter koos. Twee ingenieurs van Vermilion ontvingen ons hartelijk (en met koffie en koek). Ik
ging er blanco heen, verwachtte half, dat we ook over Mildam en de
nieuwe ontwikkelingen aldaar zouden praten, maar we kregen een
grondige algemene voorlichting.

Het gas komt uit drie verschillende leidingen (vanuit Grou, DrachtenNijega en Mildam) met verschillende druk naar Garijp, daar wordt het
nog een keer behandeld en in stapjes op eenzelfde druk gebracht, zodat
het uiteindelijk aan het Nederlandse gasleidingnet geleverd kan worden.
Mildamster Brêge
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De behandeling bestaat uit het scheiden en afvoeren van water en condensaat uit het gas. Het condensaat is een waardevol bijproduct van
aardgas, het wordt in tankwagens geladen en vervoerd naar plasticverwerkende fabrieken (daar komen onze pingpongballen vandaan!) in
het midden van het land. Voor die behandeling moet de temperatuur
verlaagd en de druk verhoogd worden, dat gebeurt in de compressieruimte.
Na het theoretische gedeelte hesen we ons in overalls, kregen een
helm, brandwerende handschoenen, veiligheidsschoenen en -bril en
oordopjes en togen erop uit.
Toen ik zo uitgedost het terrein opstapte, werd ik me ervan bewust, dat
– hoe geruststellend het voorgaande verhaal ook was – er toch risico’s
aan de omgang met gas kleven. Voor de container waarin we de presentatie gevolgd hadden, stond een grote muur. Onnozel dacht ik dat ze
geen inkijk willen, maar erachter waren alleen maar buizen en ander
technisch materieel, nee, dit is een letterlijke ‘firewall’, gebouwd om de
werkruimtes tegen steekvlammen te beschermen!

Links voorzitter van PB Katlijk, Harm Wierda.
Rechts Jeroen van der Veur met zoon Huib.
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Wat kan ik mij nu, een paar weken na dato, nog herinneren van onze
rondgang?
 De wirwar aan buizen – wel keurig voorzien van naam – gaf een
impressie van gecontroleerde waanzin (‘Though this be madness, yet
there is method in't!’).
 In een afgelegen hoek van het terrein stond een pijp, waar voor
gebruik ongeschikt gas afgefakkeld wordt, het standaardplaatje van
een gasinstallatie.
 Het compressorgebouw: heerlijk lekker warm, maar zo’n herrie, dat
je oordoppen in moest doen en je dus geen woord kon verstaan.
Interessant is de vraag nog wel: wat zijn de plannen voor Mildam?
Met het gasveld in Langezwaag en het nieuw te exploiteren gasveld in
Nieuwehorne moet er óf een tweede gasleiding van Mildam naar Garijp
gelegd worden óf de druk in de bestaande leiding verhoogd worden,
zodat het toegenomen volume toch vlot naar Garijp vloeit. (Nu doet het
gas er ongeveer twee uur over om uit Mildam in Garijp te komen.) Een
verdubbeling van de leiding is een te grote investering, gezien de lage
gasprijs en de plannen voor een toekomst zonder gas, daarom zal er
een compressorgebouw in Mildam verrijzen.
Als leek vond ik de excursie heel boeiend. Ik heb wel het idee, dat Vermilion probeert, zo veilig en zorgvuldig mogelijk te werken. Ook het
milieu is zeker een van hun aandachtspunten, zoals ook het zo effectief
mogelijk gebruiken van alle grondstoffen. (Er zijn bv. plannen om oude
boorputten te gebruiken bij het installeren van grondwarmtetechnologie.) Toch brengt de gaswinning risico’s met zich mee en een toekomst
zonder gas lijkt me nog aantrekkelijker.
Voor een technisch adequater verslag: www.mildam.org/gaswinning.
*********

Mildamster Brêge
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Op De Dobbe 4 zijn Sarah Born en Lieuwe Eiling komen wonen.
Beiden zijn ‘teruggekeerd’ naar Friesland; Sarah is geboren in Berlikum
en Lieuwe in Workum.
De vorige bewoners, de familie Vogel, zijn verhuisd naar Jubbega.
Ook op De Karn 4 zijn nieuwe bewoners: Marjan Meibos, haar (grote) kinderen Evelien, Jordy en Isa Spruyt en hun hond.
Voorheen woonden ze in Oranjewoud.

Oppas gevraagd
voor onze twee ruwharige dwergteckels Olle en Pip. Aangezien ik
de mogelijkheid krijg om meer te gaan werken, zoek ik een hondenoppas voor in ieder geval één dag per week voor mijn lieve
teckels. In maart worden ze 1 jaar. Ze zijn gecastreerd, zeer aanhankelijk en leergierig; ze krijgen op dit moment niet de aandacht
die zij verdienen.
Is er iemand in Mildam die graag met honden omgaat en het leuk
lijkt om op Olle en Pip te passen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam Krom.
Van Aylvalaan 17, tel. 0513-63 66 17.

Schoolmeestersboekje Mildam
In 1857 verzocht het bestuur van het Friesch Genootschap alle
hoofden van scholen in Friesland om een beschrijving te maken
van hun dorp. Meester Franke Koksma – hoofd van de school in
Mildam van 1846 tot 1869 – deed dat voor Mildam, Katlijk en
Brongerga. Het originele handschrift bevindt zich bij Tresoar in
Leeuwarden. Wie heeft dit boekje en wil het uitlenen, verkopen
of ter beschikking stellen aan Stichting Meyledam (voor het
historisch archief)?
Bauke Visser, tel. 63 60 79, e-mail bauke.truus@hotmail.com
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OUD(ER)

Doarpshelp: gesprek met Aly Klazema

door Lily Tola

In 2012 heeft Plaatselijk Belang een enquête gehouden om met de
meningen van de inwoners een nieuwe dorpsvisie te kunnen formuleren. Toen bleken ouderen best behoefte te hebben aan wat meer contact en af en toe wat hulp. Zo werd de werkgroep ‘Doarpshelp’ geboren, die in 2013 de Zilveren Duim (prijs voor vrijwilligerswerk in de
gemeente Heerenveen) toegekend kreeg.

Aly Klazema, eerst als vrijwilliger bij Doarpshelp betrokken, is een jaar
geleden – na het vertrek van Anneke Zwanenburg – bij de (organiserende) werkgroep gekomen. Ze vindt de sfeer binnen de werkgroep
bijzonder prettig en voelt zich goed op haar plek; ze zet graag lijntjes
uit en noemt zich zelf een ‘regeltante’.
Iedereen kan voor hulp bij Doarpshelp aankloppen, maar vaak doen de
mensen om de cliënt heen dat – kinderen, buren of de thuiszorg. Aly of
een van haar collega’s, in Mildam Rjim de Jong of Grietje Kooistra, gaat
dan naar deze persoon toe en maakt een praatje. “Soms zijn mensen
daar zelf nog niet aan toe; kom je een half jaar later weer, dan kan het
best zo zijn, dat ze heel blij zijn met een beetje hulp of regelmatig bezoek. We vragen dan ook aan iedereen: kijk om je heen. Als je denkt,
dat deze Mildammer gebaat zou zijn bij Doarpshelp, kaart het eens
aan!” Een belangrijk aandachtspunt is echter, dat Doarpshelp altijd aanvullende hulp is en nooit andere (thuis)zorg kan vervangen.
Als er wel een concrete hulpvraag bestaat, benadert Aly een vrijwilliger
en regelt een eerste kennismaking. De ervaring is, dat het verder vanzelf loopt. Nog een woord over de vrijwilligers: “We hebben op dit moment ongeveer 30 vrijwilligers voor Mildam en Katlijk, dames en heren.
Iedereen heeft van tevoren opgegeven voor welke werkzaamheden hij
of zij ingeschakeld wil worden. Dat gaat van klusjes in en om huis, bezoek of wandelen, tot een rit naar bv. het ziekenhuis. Ook komt het
voor, dat een oudere hulp nodig heeft met een tablet, pc of de laptop,
daar hebben we ook deskundige vrijwilligers voor!”

Mildamster Brêge
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Het ouderenbeleid van onze regering is erop gericht, dat ouderen langer
thuis wonen dan vroeger – aan één kant prachtig, maar door verminderde mobiliteit kunnen ouderen ook heel eenzaam worden. Aly vindt
het fijn, dat Doarpshelp kan bijdragen aan het verbeteren van de contacten onderling, het bestrijden van eenzaamheid en zo de leefbaarheid
van het dorp op peil kan houden. “Je hebt zorg voor elkaar, zonder je
op te dringen” – en dat wordt gewaardeerd, zoals u hieronder kunt
lezen!

Gesprekjes: mevr. Brouwer en Alie Riemersma
door Aly Klazema

Als ik op een mistige dinsdagochtend bij mevrouw Anna Brouwer-van
der Meulen aanbel, zit vrijwilligster Alie Riemersma al bij haar aan de
koffie. De stemming zit er goed in en mevr. Brouwer vertelt dat ze het
heel fijn vindt dat er één keer in de twee weken een vrijwilligster van
Doarpshelp bij haar op bezoek komt. Vier dames doen dit bij toerbeurt.
“Ik seach der earst wol tsjinoan, woe it eins net, mar no fyn ik it
prachtich”. Op de vraag of ze het anderen ook kan aanraden klinkt een
volmondig “Ja, seker”.
13
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Waarom gaf mevrouw Riemersma zich op als vrijwilligster bij
Doarpshelp?
“Vriendinnen die alleen zijn, hoor ik vaak zeggen dat de dagen soms
lang kunnen zijn als er niemand is waarmee je even kunt praten. Dat
motiveerde me om me aan te melden, maar ook omdat ik het zelf gezellig vind om contact met anderen te hebben. Bijzonder is dat het tussen ons goed klikt, terwijl we elkaar niet kenden.” Mevrouw Brouwer is
het daar helemaal mee eens.
Gespreksstof is er genoeg: beide dames hebben interesse in planten en
bloemen. Op tafel staan bloeiende takjes toverhazelaar uit de tuin van
de familie Riemersma en de vensterbank staat vol bloeiende planten die
mevr. Brouwer met veel liefde verzorgt. En toen er niet alleen een lamp,
maar ook de fitting kapot was, riep mevr. Riemersma haar man – ook
vrijwilliger bij Doarpshelp – erbij om dat probleem op te lossen.
Wat geweldig dat we in Ketlik-Mildaam er voor elkaar zijn!

Fardau Aardema (8)

‘Ik heb 2 opa’s en 1 oma. Eén

opa woont in Eindhoven, best
ver weg. De andere twee wonen
in Epe. Soms passen ze hier op.
Ze zijn best lief, maar als je niet
netjes eet, zeggen ze ‘dat
mochten wij vroeger niet’! Ik
heb in de kerstvakantie bij hen
geschaatst, ik zit op schaatsles
in Thialf en deze zomer gingen
we naar de kermis. Ze Wii-en
niet met mij, maar soms mag ik
op hun iPad, dan maken we
samen foto’s.’

Mildamster Brêge
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ZORGMARKT

Zorgmarkt in Mildam groeit

door Alie Rusch

Mildam vergrijst. Het aantal 65-plussers groeit sneller dan er onder
20-jarigen aan geboortes en nieuwkomers bij komen. Dit beeld is in
veel plattelandsgebieden te zien en die tendens zet door.
Hoe moet dat als steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen?
Wijkverpleegkundige Margje van der Spoel (41) voorziet een groeispurt in de thuiszorg.

Zeker, ook Margje moest werken tijdens oud & nieuw. De zorgvraag
houdt zich nu eenmaal niet aan kantooruren en kent geen vakanties.
Margje: “Ik was ambulant verpleegkundige in Sneek, maar ben sinds
twee jaar wijkverpleegkundige bij Aardema Thuiszorg. Heerlijk! Ik bestrijk een gebied van Gorredijk tot Mildam en zit in een team van vijf
medewerkers. Als verpleegkundige heb ik een specifieke taak, maar ik
ga vaak mee op route en doe ‘alles’ mee.”
De dames rijden in de bedrijfsauto ook in Mildam af en aan, om pakweg
tien cliënten te ondersteunen bij hun dagelijkse handelingen; een getal
dat gedurende het hele jaar varieert.

Margje komt bij mevr. Jonker op de huiselijke dagopvang langs,
waar zaken als dieet of fysiotherapie gewoon doorgaan.
15
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Margje doet de intake: zodra iemand is aangemeld – door ziekenhuis,
arts, familie of door iemand zelf – gaat zij langs om de situatie te bekijken en een indicatie op te stellen. Margje: “Hoe kom ik binnen, dat is de
belangrijkste vraag!”
Helemaal niemand nodig!
Er zijn de nodige papieren in te vullen en Margje maakt een inschatting
welke hulp men nodig heeft. Is er een mantelzorger die het aankan,
moet Doarpshelp worden ingeschakeld of andere vrijwilligers, heeft de
gemeente een potje voor aanpassingen aan huis e.d. Dat zijn de feitelijke gegevens.
Maar minstens zo belangrijk vindt Margje de emotionele kant. Hoe ga je
om met een kwetsbare oudere die ‘helemaal niemand’ zegt nodig te
hebben? En wat zeg je tegen familieleden die zeven nachten per week
thuiszorg nodig vinden?
Margje is gespecialiseerd in ouderen met dementie. Ze kijkt breed: “We
overleggen veel in ons team en stemmen onderling af en ja, soms moet
je gewoon creatief zijn. Je neemt een dementerende net zo serieus als
degene die tijdelijk met een gebroken been thuis zit. Je gaat er wel
anders mee om, maar regelt intussen wel die zaken die nodig zijn bij
deze problematiek. Zo proberen we bij elke cliënt die zorg te verlenen
die nodig is. Daar draait het om!”
Ouderen met dementie
De toekomst? Margje is heel benieuwd: “Ik verwacht, dat als de leeftijd
stijgt, er straks meer mensen met dementie in Mildam thuis wonen.
Cliënten voor de thuiszorg dus – die uit zijn jasje kan groeien en het
grootser moet aanpakken. Zolang het maar geen log apparaat wordt
met een directie die de werkvloer niet kent. De charme van per team
verantwoordelijkheid en werk delen geeft ons meer voldoening dan een
massale aanpak. En er moet niet verder worden geschrapt in de thuiszorg!”
Zorgmarkt volgens Tjidi Aardema-Kuperus
Directeur Tjidi Aardema-Kuperus, zelf begonnen in de wijk, kent de
werkvloer uit eigen ervaring. Daardoor staat ze tussen haar mensen die
in zeven teams zijn georganiseerd. Tjidi: “We groeien doordat we inspelen op allerlei veranderingen. In mijn visie moet je niet alleen focussen
op de zorgmarkt, maar ook kijken naar de dienstverlening aan huis.

Mildamster Brêge
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Momenteel bieden we thuiszorg en andere
diensten aan diverse ouderen in Mildam aan;
ze kunnen ook gebruik maken van dagopvang
in Nieuwehorne. Vervoer erheen is mogelijk.
Het is Margje die dit soort zaken regelt en
indiceert wat een bepaalde cliënt precies nodig heeft.”
Tjidi Aardema-Kuperus:
Aardema Thuiszorg wil warm zijn voor de cliënten
onder het motto ‘Kan het niet linksom, dan gaan
we rechtsom’.
Mantelzorgers ook doelgroep
Aardema Thuiszorg houdt kantoor in Nieuwehorne (voorheen restaurant
‘De Gouden Hoanne’) en wil dit pand laagdrempelig maken voor alle
leeftijden. Zomaar binnenlopen voor een kop koffie kan namelijk iets
betekenen voor mensen met ‘situationele eenzaamheid’. Dit dreigt bij
cliënten die hun partner hebben verloren, mensen die niet meer alleen
naar buiten durven, maar juist ook bij mantelzorgers, die geen moment
meer alleen de deur uit kunnen.
Margje en Tjidi willen er naar toe dat deze mantelzorgers, in combinatie
met dagopvang, substantieel ontlast kunnen worden.
Voor vragen over thuiszorg of dagopvang kunt u bellen met
0513-54 21 78.
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Yvonne Meesters

door Alie Rusch

Tot haar 13e heeft ze in Leeuwarden gewoond en daarna in Brabant en
Utrecht: Yvonne Meesters (60). Ze voelt zich thuis in Mildam, waar ze
in 1994 neerstreek. Wie langs De Wissel komt, krabt zich achter de
oren. Wie is toch de vrouw met ‘Dialogos & levensloopbegeleiding’ op
haar deur?

Yvonne wilde altijd al terug naar het noorden, vertelt ze: “Ik hoor er
thuis. Mijn partner werkte bij een bureau hier en heeft Friese roots. Zijn
vader is in Woudsend op een skûtsje geboren! We kwamen met Peter
en Vincent naar het noorden, hun zusje Britta is in Heerenveen geboren. Ze zijn verschillend, maar alle drie buitenmensen en bovenal Fries.
De oudste is nu aan het wadlopen en lijdt in dit seizoen aan ‘schaatskoorts’.” De kinderen zijn de deur uit, maar komen regelmatig – al hebben ze geen schoolcontacten hier. Ze zaten in Leeuwarden op de Vrije
School, met Yvonne als privé-taxivervoer.
Yvonne: “En ik deed intussen Afûk-cursussen Fries: spreken, luisteren,
lezen en schrijven. Hartstikke leuk!” Vervolgens gooide ze het roer om.
Ze ging als alleenstaande ouder verder en wilde haar talenten professionaliseren.
Mildamster Brêge

18

Met de ervaring dat mensen al sinds haar 10e hun levensverhaal aan
haar vertelden, wist ze dat ze in die richting iets zou kunnen betekenen.
Yvonne: “En nu ben ik al 16 jaar zzp’er, geesteswetenschapper, opgeleid als biografisch werker.”
Gelijkwaardigheid
Ze denkt niet dat haar vak haar tot Markante Mildammer maakt: “Nee,
waarom? Ieder is uniek en heeft iets te bieden aan de wereld. Als biografiewerker kijk ik mee en luister naar de ontwikkelingsvragen van
mensen. Het is mooi als zij gaan ontdekken, dat ze zelf regisseur zijn
van hun levensloop, dat ze in vrijheid keuzes kunnen maken en daar
verantwoordelijkheid voor dragen.” Een therapeutisch proces dus?
Yvonne: “Nee. Een psycholoog zoekt in de jeugd van cliënten naar oorzaken van hun gedrag als volwassene. Als biografiewerker laat ik volwassenen terugkijken en herinneringen uit hun jeugd beschrijven. Ze
kunnen dan ontdekken dat de levensthematiek al in de voorvallen in de
jeugd aanwezig zijn. Ik werk vanuit gelijkwaardigheid, ieder mens is
autoriteit op zijn eigen leven. De antwoorden op levensvragen kun je
alleen zelf geven.”
In relatie tot
Yvonne weet te dromen in een ruim perspectief van een verzonken
verleden en een verre toekomst. Daar zit lijn in waarheen we als mensheid onderweg zijn, denkt ze hardop. En daaraan wil ze mee vormgeven. Yvonne: “Echte gemeenschapsvorming, daar zijn we zelf bij! Niet
mienskip, dat berust op oude groepsverbanden. Die houding van ‘zo
gaat dat nou eenmaal’, daar kan ik niks aan veranderen. Maar ik hoop
het te kunnen ombuigen naar zélf uitwerking geven, échte interesse in
elkaar krijgen. Het zou mooi zijn als al die unieke talenten de ruimte
krijgen en zichtbaar worden, daar gaat het om.” Ze is ervan overtuigd
dat iedereen kwaliteiten heeft en dat die pas bestaan in relatie tot anderen. Yvonne: “De jonge pianist-in-de-dop kent zijn talent pas – nee,
gelooft er zelf pas in – als anderen er belangstelling voor hebben en
ernaar luisteren.”
Daad bij het woord
Yvonne geeft cursussen autobiografisch schrijven in binnen- en buitenland. Alle vragen die mensen hebben, zijn te herleiden tot twee kernvragen: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kom ik doen ik op aarde?’.
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Of het nu om iemands relaties of loopbaan gaat, het betreft altijd ontwikkeling en zingeving. Hoe ambitieus is het om dergelijke vragen te
willen beantwoorden?
Yvonne: “Ik denk veel na over de ontwikkeling van de mensheid, maar
de uitwerking kan ‘in het klein’. We zijn niet allemaal een onsterfelijke
Bach die voortleeft in zijn muziek. Ik verzet me alleen tegen dat ‘lou
loene’! Als je bijvoorbeeld geraakt bent door de milieuvervuiling en besluit om wekelijks de berm in je dorp op te schonen, dan neem je een
stukje verantwoordelijkheid, dan maak je verschil. Zo is Amnesty ook
ooit begonnen, met één man die geraakt was door onrecht. Je leeft niet
alleen voor jezelf en in het nu, dat is mijn overtuiging. Jouw impuls op
aarde gaat door.”

Dingen in verband brengen met elkaar, dat is mijn werkhypothese.

Bekijk het cursusaanbod op haar website via:

Dialogos Magazine, Yvonne Meesters

Kent u of bent u iemand voor een interview?
Bel dan met Alie Rusch 0513-84 11 30 of mail naar
DorpskrantMildam@gmail.com
Mildamster Brêge
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Nieuwsbrief Dorpsvisie
MILDAM 2015 – 2025
voorjaar 2017

Update van de stand van zaken in ons dorp

Werken aan de toekomst
De Dorpsvisie Mildam 2015-2025 is door ons allen vastgesteld:
we willen toe naar ‘een meer duurzame, bedrijvige, levendige
en groen(er)e mienskip’. Gedurende 2016 stonden vier themagroepen in de startblokken om daaraan richting te geven. Hoever zijn ze inmiddels?
Het bleek te ambitieus om elk halfjaar over de vorderingen van themagroepen te schrijven. De dynamiek varieert per groep en soms wisselt
een complete achterban, die de geformuleerde wensen niet herkent.
Wel is de Dorpsvisie stevig verankerd bij de gemeente. In september
kwamen gemeenteraadsleden naar ons dorp om zich na discussie pal
achter de plannen te scharen. Het college van B&W kwam in november
op bezoek bij PB en werd door de thematrekkers bijgepraat, waarna
een fietstocht langs diverse locaties een blijvende indruk achterliet. In
deze update delen we de vorderingen en praktijk met u.
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Themagroep Jeugd, cultuur en voorzieningen:

filmavond en aanleg zwemsteiger

Onze themagroep zit echt niet stil! Bijgestaan door welzijnsorganisatie
Caleidoscoop hebben we een paar keer overleg gehad met de lokale
jeugd. De huidige jongeren zien af van een chillplek – maar we pakken
het op zodra er weer behoefte aan is.
Achter de schermen pushen we de aanleg
van een kano-/zwemsteiger in de Tjonger
door de aannemer flink onder druk te zetten
om deze snel aan te leggen. In 2017 willen
we er bij warm weer volop vanaf kunnen
springen!
Daarnaast werken we aan een filmavond. Als
jeugdafvaardiging (Silke Bik, Tessa Drijver
en Elsah Nijdam) worden we bijgestaan door
Jitty Meijer. Binnenkort wordt de datum
bekendgemaakt.
En wat wil de jeugd van morgen?
Bij de gemeenteraad en B&W is de forse huur van sportvoorzieningen
aangekaart. Binnenkort praten we daarover met wethouder Zoetendal.
Tenslotte zoeken we een ‘thematrekker’ voor onze werkgroep. Jeroen
van der Veur doet dat ad interim. Een ouder/betrokkene kan er vast
beter bovenop zitten! Interesse? Bel dan s.v.p. met Jeroen: 78 55 32.

Themagroep Groener Mildam:

snoeien, zaaien en later weer oogsten
Het is nu winter, de natuur is in rust en dat geldt ook voor onze themagroep. Maar… de lente komt er vanzelf weer aan, dus noteer alvast:
11 maart – NLdoet. De dag waarop vrijwilligers overal in Nederland
de handen uit de mouwen steken. Tegen die tijd hebben we snoeiklusjes, kun je bij ons even uitrusten met een kop koffie en dagen we je uit
mee te denken over de plannen voor het centraal gelegen speeltuinveldje bij de ingang Van Aylvalaan. Lekker samen klussen en je aanmelden voor vervolgklussen. Denk aan bloemenlinten, bomen planten,
‘snipperdag’ organiseren en onderhoud aan wandelpaden plegen.
Mildamster Brêge
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27 april 2017 – Mildam Zaait! Tegelijk met de vrijmarkt voor Koningsdag

organiseren we Mildam Zaait! Want wie zaait zal oogsten (mmm!). Het
concept is zoals bij Mildam Oogst! Wij zorgen voor publiciteit, zelf zorg
je voor een tafel. Je mag ‘zaaien' breed zien: stekjes, zaden, uitlopers
van struiken, nestkastjes, andere lenteachtige zaken e.d. Locatie: parkeerterrein op De Wissel bij de sportvelden. Laat de lente maar komen!

PS Wil je helpen? Heb je een goed idee? We horen het graag.

Themagroep Wonen, verkeer & veiligheid:

Hof van Schoterland: een zoektocht met ambitie…
De afgelopen tijd heeft onze themagroep vooral nagedacht over hoe we
Hof van Schoterland voor Mildam in stand kunnen houden. Samen met
uitbater Henk Hosper verkennen we welke bestemming het Hof in de
toekomst zou kunnen krijgen. Daarbij kijken we ook of het pand voor
dorpsfuncties beschikbaar blijft en in hoeverre het aspect cultuur daarbij
een rol kan spelen. Wellicht iets samen met ‘It Alde Tsjerkje’? Verder
hebben we ideeën om bij een herbestemming van het Hof de verkeerssituatie daar aan te passen. Op 22 september jl. zijn met dorpsbewoners en gemeenteraadsleden hierover de nodige ideeën en suggesties
uitgewisseld. De themagroep gaat hiermee verder aan de slag, een
traject dat geduld en tijd zal vragen.
De themagroep heeft tenslotte bij
het opstellen van het nieuwe ‘Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan’ aandacht gevraagd voor
geluidsoverlast van de Schoterlandseweg en de snelweg A32.
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Themagroep Ouderen, cultuur en voorzieningen:

duofiets en meer bewegen

Wij bezochten de 60+ Soos om ouderen te spreken en te enquêteren.
Daaruit bleek dat zij bekend zijn met boodschappendiensten, maar er
weinig gebruik van (willen) maken, terwijl hun woonwensen beperkt
blijven tot ‘zo lang mogelijk zelfstandig wonen’.
Contact met toekomstige ouderen is via de Tjongerschool gezocht. Immers, (groot)ouders van leerlingen kunnen wellicht vertellen hoe zij in
ons dorp probleemloos oud willen worden. Senioren gaven daartoe les
tijdens Breek-in-de-Week. Contact met (groot)ouders leverde het nauwelijks op, een leerpunt voor de herhaling in 2017!
Voor beweegprogramma’s was de interesse
matig. Toch staat ook 2017 in het teken van
MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen).
De opkomst in de gymzaal was echter ondermaats. Daarom onderzoekt de themagroep nu
ook middelen voor een duofiets en beweegtuin. Doarpshelp en het jaarlijkse Lopers voor
Rollers-festijn blijven de paradepaardjes in het
huidige aanbod voor vele ouderen.

Duofiets of beweegtuin voor Mildam?
Colofon
Aan deze update van Plaatselijk Belang Mildam werkten mee: Yvonne Meesters, Herman
Miedema, Alie Rusch, Lammert Salverda, Judith van Tongeren, Jeroen van der Veur en
Hester Wagenaar. Eindredactie/vormgeving: Alie Rusch
Bestuur Plaatselijk Belang Mildam
Wiebe Nijlunsing (VZ), Ietje Miedema (secr.), Jeroen van der Veur (penningm.), Minke
Bouwstra, Jeep Heida, Henco Jonker en Alie Rusch
Aanmelden? Vragen? Dan kunt u terecht bij de themagroepen:
Jeugd:
Jeroen van der Veur, tl. 06-51852342, vanderveurjeroen@gmail.com
Groen:
Yvonne Meesters, tl. 0513-681569, ysm.meesters@gmail.com en
Judith v.Tongeren, tl. 06-44796633, judithvantongeren@hotmail.com
WVV:
Herman Miedema,tl. 06-18657353, h.miedema68@upcmail.nl
Ouderen:
Alie Rusch, tl. 0513-841130, nalekerusch@upcmail.nl
Secretariaat PB: pbmildam@hotmail.com

Mildamster Brêge
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ZORGMARKT

De Friese Wouden Thuiszorg
Op het gebied van thuiszorg is in Mildam onder meer een zorgteam van
De Friese Wouden actief.

De Friese Wouden Thuiszorg opende op 12 januari jl. z’n nieuwe kantoor in De Kiekenhof te Nieuwehorne.
Wijkverpleegkundige Nadine Fikkers is nieuw in het kleinschalige wijkteam dat o.a. in Mildam cliënten heeft.
Voor info: bel 088-512 55 50.
(Foto Laura Schoonbeek)
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Deze keer 7 goede inzendingen. Aly Klazema, Sietske Bakker, Martien
Veenstra, Geertje Hartkamp, Hilly Nijenhuis, Henk van der Kam en Bauke Visser hadden het allen goed geraden. Op de foto in Brêge 12.1
stond de woonboerderij aan de Tjaarda’s Laan nr. 3 in Oranjewoud.
Henk van der Kam is de gelukkige winnaar van de cadeaubon, te besteden in het It Alde Tsjerkje bij Galerie Mildam.
De nieuwe foto

Op de nieuwe foto ziet u een deel van een woonhuis. De foto is een
tijdje geleden gemaakt. Op dat moment werden de ballonfeesten in
Joure gevierd.
De foto is ín of in de buurt van Mildam gemaakt.
Herkent u het plekje, mail dan het adres of een omschrijving ervan
naar: DorpskrantMildam@gmail.com.
Mildamster Brêge
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U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molenlaan 22, Mildam.
De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het verschijnen van deze
krant worden ingezonden.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot,
te besteden bij Galerie Mildam.
Succes allemaal!

Sacha Hollak (bijna 8)

‘Ik heb 4 opa’s en oma’s. Vroeger

kon ik nog logeren bij opa en oma in
Alphen aan de Rijn, maar oma zit nu
in een verzorgingstehuis. Naar m’n
andere opa en oma in Ommen ga ik
wel. Vaak komen mijn oudere neefjes langs en ze wonen vlakbij een
speeltuin. Dat is heel leuk. Ze hebben een mobieltje en een iPad. Ik
heb iets met de natuur, misschien
word ik wel bioloog of dierenarts.
Maar eerst wil ik in het Nederlands
elftal hockey, dat kan ik best goed.’
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OUDERENZORG

Herbergier, Oldeberkoop

door Ab Slager

Als je het woord 'herbergier' hoort, denk je al gauw aan een man in
een uitspanning die achter de tap een biertje of een glas wijn inschenkt en voor overnachtingen een paar kamers verhuurt. Je denkt
bij dat woord nu niet direct aan een verpleeghuis of verzorgingstehuis.

Maar er zijn in Nederland zo'n 40 zorginstellingen die de naam 'Herbergier' voeren en bij één daarvan – Herbergier Oldeberkoop – ben ik op
bezoek geweest. De instelling in Oldeberkoop bestaat sinds mei 2013 en
was toen de 17e Herbergier in ons land. In 3½ jaar zijn er dus 23 zorginstellingen bij gekomen; men streeft naar 55.
Dat de instellingen de naam 'Herbergier' voeren is dubbelzinnig; in de
eerste plaats heeft het te maken met de 'herberg' waar de cliënten verblijven en in de tweede plaats is het 'degene' die de verzorging biedt
aan zijn gasten. Het woordje 'degene' bestaat in dit geval uit meer dan
één persoon, zoals hierna wordt beschreven.
Herbergier Oldeberkoop is
gevestigd in de eerste
landbouwschool van Nederland,
gebouwd
in
1922.
Deze zorginstelling wordt
gerund door Bert Boer
en Albert Kwakman.
Ik had het genoegen om
een kleine twee uur met
Bert over de instelling te
mogen praten en wanneer ik zeg: ”het genoegen”, dan is dat gemeend.

Mildamster Brêge
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Bewoners en medewerkers
De Herbergier is een verzorgingstehuis waarin 16 cliënten kunnen worden geplaatst. De leeftijd van de bewoners ligt tussen de 63 en 95 jaar.
Ze hebben allemaal last van geheugenverlies en kunnen daardoor niet
meer voor zichzelf zorgen. Denk hierbij aan Alzheimer of aan bepaalde
vormen van dementie, maar ook aan de ziekte van Parkinson in het
eindstadium.
Voor de 16 (in Oldeberkoop nu toevallig 17) bewoners zijn in de dagdienst (7.00-15.30 uur) vijf verzorgende personeelsleden aanwezig,
voor de late dienst (15.30-22.00 uur) drie. Voor de nachtdienst (22.007.00 uur) is er één personeelslid dat de hele nacht ‘bij de tijd' moet zijn,
even slapen is er niet bij. De nachtdienst moet schoonmaken, maar ook
letten op calamiteiten. Daarnaast zijn er 6 vrijwilligers die elk een dagdeel (overdag) voor hun rekening nemen en een handje helpen.
Zorgverlening
Er zijn verschillen met reguliere instellingen. Zo komt bij de Herbergier
welzijn op de eerste en zorg op de tweede plaats. Immers, als mensen
zich 'fijn' voelen binnen een bepaalde situatie, is dat al een heel belangrijke zorgverlening.
Een voorbeeld dat hierbij een rol speelt: de deur is nooit op slot. Cliënten hebben dan ook het idee dat hen niets in de weg wordt gelegd om
te gaan en te staan waar zij willen. Natuurlijk is dat niet zo; de cliënt
wordt wel degelijk opgemerkt en in de gaten gehouden of hulp geboden
zodat er geen gekke dingen gebeuren.
Een ander voorbeeld. Het personeel is de hele dag bij de bewoners en
eet en drinkt met hen. Er is niet eens een aparte personeelskamer! Het
is eigenlijk één grote familie en dat geeft een veilig en huiselijk gevoel.
Onrust bij de cliënten komt dan ook heel weinig voor.
Ook het bereiden van de maaltijden vindt plaats dicht bij de bewoners.
Deze helpen regelmatig mee met aardappels schillen, boontjes draden
enzovoort en hebben zo het idee dat ze iets nuttigs doen.
Vergeleken met reguliere instellingen krijgen de bewoners veel meer
prikkels aangeboden. Elk dagdeel gebeurt er wel iets, vaak met muziek.
De personeelsleden gaan overigens ook met de cliënten op stap, hetzij
in het dorp, hetzij met de auto 'van de zaak'.
Veel mensen denken dat de Herbergier onbetaalbaar is voor de gewone
burger. Dat klopt gelukkig niet, iedereen kan er wonen.
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Er zijn cliënten met een PGB (persoonsgebonden budget) waaruit de
verzorging wordt betaald, er zijn bewoners die de woonlasten uit eigen
portemonnee betalen en er zijn cliënten met alleen AOW. Allen kunnen
een kamer krijgen, een heel ruime zelfs. Niet allemaal even groot, maar
zelfs de kleinste kamers zijn nog groot in vergelijking met kamers in
andere instellingen. Bij de kosten is alles inbegrepen: huur, verzorging,
wassen van kleding, maaltijden enz.
Een nauwe band met het dorp
Niet alleen de winkeliers, maar ook de bewoners van Oldeberkoop
waarschuwen in voorkomende gevallen de instelling als zij denken dat
er iets aan de hand is. En zo worden dwalende cliënten dankzij de GSM
onderaan hun rollator tijdig gespot en ‘toevallig’ opgepikt door een
langsrijdend personeelslid. De Herbergier staat dan ook midden in de
samenleving.

In Herbergier Oldeberkoop wonen twee oud-inwoners van Mildam.
Meer informatie én veel foto’s kunt u vinden op:
www.herbergier.nl/oldeberkoop

OUD(ER)

Dementie, veel meer dan vergeten
De aandacht voor dementie neemt toe. Op 22 november jl. was er in
de Thomaskerk in Katlijk een drukbezochte avond over dit onderwerp.
De bijeenkomst was georganiseerd door Doarpshelp en de Plaatselijke
Belangen van Katlijk en Mildam i.s.m. de gemeente en de Stichting
Alzheimer Nederland.
Rjim de Jong doet verslag van een interessante avond.

Loek Punt (Alzheimer Nederland) kon door zijn jarenlange ervaring als
verpleeghuisarts veel vertellen over dementie. Dementie kent verschillende vormen: 90% heeft de ziekte van Alzheimer, 8% vasculaire dementie en nog minder mensen hebben frontotemporale dementie.
Dementie komt het meest voor bij ouderen, maar treft ook jongere
mensen. Het is veel meer dan ‘vergeten’, is niet te genezen en leidt
uiteindelijk tot de dood. Eén op de vijf mensen krijgt te maken met
dementie, en in de nabije toekomst zelfs één op de vier.
Mildamster Brêge
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Dementie is voor patiënt en familie een ingrijpende ziekte. Normale
handelingen, zoals een kopje koffie drinken, zijn niet meer vanzelfsprekend. Omdat 70% van de patiënten nog thuis woont, krijgen we allemaal te maken met dementie. Daarom is het zo belangrijk signalen te
leren herkennen en erover te communiceren. Opdat iedereen begrijpt
dat je conflicten beter kunt vermijden, omdat ze voor verwarring zorgen. En dat humor vaak beter werkt.
Vrijwilligersavond Doarpshelp
Na de pauze was er gelegenheid om o.l.v. Loek Punt vragen te stellen
aan ervaringsdeskundige Tjitske Miedema en aan TINZ-casemanager
Mariecke Mooi. Aangrijpend was het verhaal van Tjitske over haar man.
Hij was nog erg jong toen hij dement werd en de impact daarvan op het
gezin was enorm. Het meest verdrietig noemde zij het moment dat hij
niet langer thuis kon wonen. Ook Mariecke kon putten uit veel praktijkvoorbeelden.
De avond werd geleid door Harm Wierda, voorzitter PB Katlijk, terwijl
Menno de Bruin een inleiding hield over Doarpshelp. Het was immers
hun jaarlijkse vrijwilligersavond! Doordat de focus nu op voorlichting
lag, kwamen de vrijwilligers wat minder aan bod dan tijdens hun andere
ontmoetingen.

Kijk op www.dementievriendelijkesamenleving.nl waarvoor
Alzheimer Nederland zich inzet.
*********
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Goed om te weten!
Vanaf 1 februari moet iedereen die een afspraak heeft in ziekenhuis Tjongerschans, zich aanmelden met een rijbewijs, een
paspoort of een ID-kaart. Iemand die geen geldig identiteitsbewijs heeft, moet persoonlijk naar het gemeentehuis om bv.
een ID-kaart aan te vragen.
Inwoners van Katlijk en Mildam die zelf geen vervoer naar het
gemeentehuis kunnen regelen, kunnen een beroep doen op
Doarpshelp. Er worden een vergoeding van € 0,25 per km
gevraagd.
Hieronder staan namen + telefoonnummers van de werkgroepleden waarmee contact kan worden opgenomen.

Contactpersonen Doarpshelp Ketlik/Mildaam
naam
Grietje Kooistra
Aly Klazema
Rjim de Jong
Henny Bakker
Janny Wierda
Minke Wijnja
Menno de Bruin

Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk
Katlijk


631426
632003
681411
633770
542287
542145
541984

e-mail
f.kooistra91@upcmail.nl
alyklazema@kpnplanet.nl
rjimdejong@gmail.com
bakker-visser@planet.nl
familie.wierda@hotmail.com
minkewijnia@hotmail.com
mennodebruin@live.nl

Lopers voor Rollers
Op 17 mei wordt – in Katlijk – voor de 15e keer de Lopers voor
Rollers-dag georganiseerd. De dag wordt geopend door burgemeester Van der Zwan.
Vanwege het jubileum is er deze dag een extra feestelijk programma. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website www.katlijk.nl.
Mildamster Brêge
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JONG(ER)

Cas Peters (6)
‘Ik was 2 en toen gingen mijn
echte opa en oma dood. Dat is
voor Beau en mij heel jammer.
We hebben nu een nieuwe
opa en oma, van het kampeerterrein. Dat is fijn, daar kan ik
leuke dingen mee doen. Knutselen en een huisje met hout
bouwen. Ik ga ook bij hun
bedrijf op bezoek. Ze maken
shirten waar ze iets op drukken dat je zelf kunt kiezen.’

Nienke de Vries (8)

‘Ik heb geen pakes maar wel

2 beppes, beppe Appie is net
doodgegaan. De ene zie ik als ik
bij papa ben, ze is erg oud, 85,
en kan geen dingen met mij
doen. Kaarten begrijpt ze niet.
De andere beppe geeft altijd
lekkere dingen: kaas, ijsjes, chipjes en komkommer. Ze is heel
lief en haalt me vaak van school
en achter haar huis staan paarden. Ik wil paardrijster worden.
Galop vind ik het leukst. Dan
moet je goed achterover zitten.’
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DOARPSHELP

HelpHamster: gaat Doarpshelp digitaal?
Op donderdagavond 20 april a.s. om 20.00 uur bent u welkom in de
voetbalkantine om kennis te maken met een gratis app voor de
smartphone die het vrijwilligerswerk in Katlijk en Mildam kan ondersteunen.

Lian Nijenhuis uit de Canadezenlaan heeft ons er enthousiast voor gemaakt. De Doarpshelp-app was een van de beste ideeën van de Friese
dorpentop die laatst is gehouden en Lian bood aan hiermee in Mildam
te gaan proefdraaien.
De gedachte is simpel. Je geeft je ‘profiel’ op. Als aanbieder geef je aan
wanneer je beschikbaar bent en op welke zoektermen, bijvoorbeeld
‘klusjes doen’ of ‘vervoer’. Als vrager voer je je hulpvraag in, zoals ‘vervoer op dinsdag 11.00 uur naar de Tjongerschans’.
De app ‘HelpHamster’ op je smartphone combineert dan vrager en aanbieder(s) door het aanbod te tonen voor de gekozen hulpvraag en het
tijdstip. Vervolgens bel of mail je elkaar en maak je een afspraak. Het is
een gezamenlijk initiatief van de Plaatselijke Belangen van Mildam en
Katlijk. Ook Doarpshelp Ketlik-Mildaam doet er aan mee.
Vergeet niet je smartphone mee te brengen!
Heb je vooraf nog vragen, mail wnijlunsing@gmail.com of bel 68 14 11.
Of kijk even op https://helphamster.com/ en
http://www.friesedorpentop.frl/5-november/elke-buurt-zijn-eigendoarps-help-app/

Mildamster Brêge
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OUD(ER)

Wat is uw mening over een ‘consultatiebus’ voor ouderen?
De gang naar een consultatiebureau met opgroeiende baby’s is volledig
ingeburgerd. Daar wordt gezond opgroeien bewaakt. Kinderen worden
er tegen riskante ziektes ingeënt, zicht en gehoor worden getest en de
groei wordt bijgehouden.
Als ouderen minder mobiel worden, is een rijdend consultatiebureau
dan een goed idee?
Dit om tijdig het medicijngebruik, het bewegen en de stoelgang te volgen en om te testen of het gehoor en de bril nog goed zijn, of die moedervlek nieuw is en wat de eet- en drinkgewoontes (!) zijn.
Reacties s.v.p. naar de Brêge:
p/a De Wissel 14, 8454 KT Mildam
of mail naar DorpskrantMildam@gmail.com

ECOKATHEDRAAL

Stapelgek??? en over af-dingen…

door drs. J.A. van Tast

Lego
Dat de oudere jeugd van Mildam en omstreken (enigszins) stapelgek is,
kan vrijwel elke dinsdagmiddag worden vastgesteld in geluid en beeld
aan de IJntzelaan in Mildam. Een viertal ‘jongelingen’ die hun Legotijd enigszins zijn ontgroeid, zijn onvermoeibaar aan het stapelen; dat
noemen ze overigens liever bouwen. Daaronder de oudste sportverslaafde van Mildam (zie pagina 38).
Naast de ’porta celi’, die er sinds december 2014 staat, is een geheel
nieuw bouwwerk in ontwikkeling. Plaatselijke kenners veronderstellen
dat het een iglo wordt, anderen houden het op een koepel. Hierna
wordt voorlopig de term koepel gehanteerd voor dit nu al unieke stapelwerk (zie foto op pagina 36).
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Op dinsdag 24 januari 2017 werd
een voorlopig hoogtepunt bereikt:
de ingang van de koepel werd
plechtig voorzien van een stevig
(?) tegeldak.
Wat is het unieke van de ‘poort’
en de koepel-in-wording?
In ‘Tuin en Landschap’ nr. 26
van 29 dec. 2016 zijn de gedachten hierover te vinden van een
tweetal experts op dit gebied:
Hannah Schubert en Rob Hendriks.
Hannah Schubert is een jonge
landschapsarchitect, werkzaam bij
ingenieursbureau Carve in Amsterdam. Rob Hendriks is architect, was indertijd bevriend met
Louis le Roy en was een aantal
jaren bestuurder van Stichting Tijd. Die Stichting stelt zich ten doel de
nalatenschap van Le Roy verder te ontwikkelen.
Terug naar eind 2015
In de Mildamster Brêge van november 2015 werd al aandacht besteed
aan de ideeën van Hannah Schubert wat betreft de transformatie van
het toenmalige Scheringa Museum tot een refugium voor plant en dier,
wat er overigens nog niet van is gekomen.
Nog 88 jaar
Volgens Louis le Roy zijn er plekken nodig waar mens, plant en dier
eindeloos samenwerken. Dat is in de Ecokathedraal in Mildam goed te
zien. Vergeet niet dat de Mildammers er nog 88 jaar aan vastzitten,
omdat de gemeente Heerenveen in 2005 een contract van 100 jaar
tekende met Stichting Tijd voor het ‘beheer’.
Op dit moment wil ik niet verder ingaan op de buitengewoon belangwekkende bespiegelingen van Schubert en Hendriks. Het volledige,
lezenswaardige artikel is te vinden op de website van PB Mildam.
(www.mildam.org)
Mildamster Brêge
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Echter één ding wil ik toch kwijt… Beide experts zijn het erover eens dat
bovengenoemde nieuwe bouwwerken/stapelwerken niet thuis horen in
het gedachtegoed van Louis le Roy en niet gebouwd zijn zoals Le Roy
te werk ging. Het zijn namelijk af-dingen, gebouwd met een waterpas,
een mal en een horizontale bovenkant, maar toch wel indrukwekkend
volgens beide experts.
Het is maar dat u het weet…

Oranjewoud Festival in Ecokathedraal
Van 1 t/m 5 juni wordt alweer de zesde editie van het Oranjewoud Festival gehouden. Niet alleen in Oranjewoud zelf, maar ook in Mildam.
Dit jaar is de Ecokathedraal opgenomen in het programma vanwege de
inspirerende omgeving. Op zondag 4 juni (1ste pinksterdag) worden er
twee uitvoeringen gegeven door Ludwig, een collectief van gedreven
musici dat de komende jaren meewerkt aan het Oranjewoud Festival.
Op het programma staat ‘De zingende zonderling’, waarmee een muzikale versie van de Ecokathedraal gecreëerd wordt.
Het Oranjewoud Festival behelst meer dan alleen ‘muziek maken’. “We
streven naar ‘verbinding’, met de omliggende natuur, met de bewoners
in de omgeving, andere genres in de muziek.”
Het volledige artikel is te lezen op www.mildam.org.
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OUD(ER) EN JONG(ER)

Oudste en jongste sporter in Mildam
Bauke Visser (75):
Ik kan geen dag zonder sport! Sinds
mijn 18e heb ik van alles gedaan: voetbal, badminton, tennis en volleybal.
Ik sport al 30 jaar bij Atletiekvereniging
Heerenveen, schaatste en fietste de
Elfstedentocht en heb volleybalclubs
getraind.
Nu doe ik MBVO (Meer Bewegen Voor
Ouderen); laatst verving ik onze trainster. We doen val- en geheugentraining
en wedstrijdjes met bal. En uiteraard
gymnastiek op de mat en spierversterkende oefeningen.
Ja, ik ben sportverslaafd en dat hoop ik nog lang te blijven!

Hoi, ik ben Riemer
van Leeuwestijn, ik
ben acht jaar en de
jongste tennisser van
Mildam. Het is best
leuk om jongste tennisser van Mildam te
zijn. Ik dacht eerst
dat ik het niet zo
goed zou kunnen.
Maar toch wel. Ik heb veel geleerd van de
les. Ik heb les met Fardau en Frederieke
en dat vind ik leuk. En ik heb ook al wedstrijdjes gedaan.
Mildamster Brêge
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ONDERWIJS

De Tjongerschool Mildam
www.tjongerschool.nl
directie.tjongerschool@debasis.frl
 0513-63 31 00

Inspectiebezoek
Spannend maar met vertrouwen gingen wij het bezoek aan. Het harde
werken werd beloond met de mooie woorden: “O.b.s. De Tjongerschool
heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De school is volop in ontwikkeling. De resultaten van de leerlingen voor de basisvaardigheden rekenen en taal/lezen zien er goed
uit. Op De Tjongerschool is sprake van een prettig schoolklimaat. De
leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen en proberen hun onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen”.
Een mooi compliment voor ons allen! Wij kunnen nu verder bouwen
aan: OP EIGEN WIJZE ONDERWIJS.
Leren programmeren
Wij hebben een leskist programmeren
ontvangen van het E-Lab. De kinderen
kunnen hiermee aan de slag. Zowel bij
de unplugged activiteiten als in de
Bomberbot game, gebruiken leerlingen
wiskundig inzicht om de opdrachten
op te lossen. In de game kunnen leerlingen gelijk ook testen of hun gekozen oplossing daadwerkelijk werkt.
Open dag 22 maart
De basisschooltijd is een belangrijke fase in ieders
leven. Mensen hebben hun hele leven profijt van een
leerzame en gelukkige basisschoolperiode. Daarom is
het van belang een basisschool te kiezen die bij u en
uw kind past. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en
kwaliteit. U bent van harte welkom om op de open dag een kijkje te
nemen op onze school ( 0513-63 31 00).
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Minke Soeting-Rosier - Mildam
Sinds kort ben ik werkzaam als schoonheidsadviseuse bij Oriflame.
Dit houdt in dat ik gratis workshops bij mensen thuis geef:
- huidverzorging
- make-up
- gezichtsbehandelingen
Ook geef ik kinderfeestjes voor meisjes.
Tijdens de workshop kun je allerlei producten van Oriflame voelen,
ruiken en proberen en zelf de beste keuze maken.
We belonen gastvrouwen met een leuk cadeau of een waardebon
voor gratis producten, als dank voor hun gastvrijheid.
Meer info via 06-305 66 447 of minkerosier@hotmail.com

Spelen met woorden - Sietse D.

* Naam blad Leeuwarder wijk Westeinde:
‘Buitenwesten’.
* Aangekoekt vuil moet dagen weken.
* Opmerking sportcommentator over FIFA:
“Infantino geen haar beter dan Blatter”.
Logisch, hij is superkaal…

Mildamster Brêge
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TONEEL

De Twa Doarpen… Geane wy fallyt?
Dit is fansels net sa, gelokkich net, mar der giet us nije stik wol oer.
Wy binne al wer drok dwaande mei de repetysjes en sa as alle jieren
mei in soad wille.

It stik hjit ‘Wy komme op de telefyzje’ en dat bringt hiel wat opskuor
by us feriening. It is in komeedzje yn trije bedriuwen fan John Vermeulen.
Wy ha dit jier in nije spylster en dat is Thea Krist. It is us wer slagge om
in goeie besetting te krijen, dat ik soe sizze allegearre komme.
Efkes noch wat oer it stik:
It toanielselskip De Twa Doarpen driget fallyt te gean. Dit komt omdat
foaral foarsitter Yme mei alle geweld oan GRUTTE KEUNST dwaan wol.
It slimste is ek noch dat de haadsponsor him werom lûkt, en dat mei in
grutte rekken fan de belesting en it elektrysk… Gelokkich is der belangstelling fan de telefyzje, dat de repetysjes fan De Fekke fan Shakespeare mei yn de haadrol Juffer Jeltsje geane wer los.
Hoe dit allegearre komt?
Wy spylje op 10 en 11 maart, 14 maart (besletten)
en 17 en 18 maart 2017, yn d’Herberch yn Ketlik.
Set dizze datums mar gau yn jimme bûsboekje.
Kaarten yn foarferkeap by Minke Bouwstra, Van Aylvalaan 13, Mildam.
Oant sjen,
Bestjoer en spilers De Twa Doarpen, Ketlik/Mildam
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KUNST IN MILDAM

Keramiek Elly Sijbrandij in Galerie Mildam
Bekend keramiste Elly Sijbrandij komt exposeren in Galerie Mildam.
Haar passie voor het tekenen van kippen is op een Franse camping
ontstaan. Kippen staan nooit stil en zijn daardoor moeilijk vast te leggen. Tijdens een cursus is Elly begonnen met het maken van kippen van
keramiek. Deze prachtige hobby, deze passie is nooit meer gestopt.
Dit is goed te zien in het werk dat tentoongesteld wordt in Galerie
Mildam van 1 april t/m 2 juni 2017.
Tijdens het open huis van 1 april is Elly Sijbrandij aanwezig. Ook de
leden van het Kunstenaars Kollektief staan voor de bezoeker klaar om
uitleg te geven over hun werk. In het kerkje zijn aquarellen, olieverfschilderijen, weefkunst, viltkunst, glaskunst, mozaïeken en het werk van
twee edelsmeden te zien.
Openingstijden: vrijdag t/m zondag 14.00-17.00 uur.

Website: galerie-italdetsjerkje.blogspot.nl
Mildamster Brêge
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