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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
Dag dorpsgenoten,
Eindelijk kwamen de nieuwe lantaarnpalen! Het zijn nu mooie dimbare ledlampen die erg goed voldoen. Aan de Schoterlandseweg wordt
nog gezocht naar de beste oplossing, dus daar is de verlichting nog niet
aangepast. Andere nieuwigheden zijn de duofiets (dankzij de Rabobank en het IMF waarover u op pagina 6 en 7 meer leest) en de kanosteiger aan de Tjonger die nu eindelijk is aangelegd. Daar zal een
zwemtrapje aan gemonteerd worden zodat ons openluchtzwembad dan
compleet is!
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang is inmiddels achter de rug.
Er was een grote opkomst en we hadden elkaar veel te vertellen. Er is
het afgelopen jaar veel gedaan en dat werd door de aanwezigen gewaardeerd.
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Na de pauze vertoonde Johan van der Zee tv-beelden uit zijn tijd bij
Van Gewest tot Gewest. Louis le Roy in de Ecokathedraal maakte veel
indruk en het filmpje over Abe Lenstra bleek een schot in de roos. In
het komende seizoen van de 60+ Soos hoopt Johan van der Zee wat
meer tijd te krijgen voor zijn interessante beelden.
Op 4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking. We hebben samen met
Katlijk inmiddels een illustere rij sprekers: na Lutz Jacobi in 2015 kwam
vorig jaar de kinderboekenschrijver Dolf Verroen en dit jaar hadden we
Hylke Speerstra weten te strikken. De belangstelling is hier ieder jaar
groter.
Ook samen met Katlijk hebben we van 16 t/m 18 juni a.s. weer het
jaarlijkse dorpsfeest. U leest er meer over op pagina 42. PB geeft
nieuwe inwoners hiervoor een vrijkaartje.
Tenslotte hebben we sinds kort – samen met Katlijk – een app voor ons
dorp: de HelpHamster. Haal hem op met uw smartphone en word lid
van de community Doarpshelp Ketlik/Mildaam. Lian Nijenhuis is de beheerder. Doel is om hulpvragers en hulpbieders aan elkaar te koppelen
– waarbij de deal kan variëren van hulp bij vervoer tot gezellig samen
koffiedrinken. We hopen dat het een succes wordt!
Een treurige zaak is dat Vermilion opnieuw bodemverontreiniging
heeft geconstateerd bij het leidingkruispunt aan de Tjonger, juist nu
daar het compressorstation zal worden aangelegd.
Eerst moet er 500 m3 grond worden afgevoerd via een tijdelijke weg
richting Wolvega en vervolgens zal het grondwater er een aantal maanden worden gereinigd.
Over zowel de compressor als de bodemverontreiniging leest u meer op
de website van PB: www.mildam.org. We doen ons best om die zo actueel mogelijk te houden!
Plaatselijk Belang Mildam

Mildamster Brêge
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PLAATSELIJK BELANG

Even voorstellen…
Mijn naam is Lukie Poppe; tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 11 april
ben ik gekozen in het bestuur. Ik ben 49 jaar
en woon met Peter aan de Schoterlandseweg.
Ik werk als administratief medewerkster bij
personeelszaken voor twee Jumbo-ondernemers met 15 winkels in Groningen en Friesland. In mijn vrije tijd rijd ik graag op de racefiets of ben ik buiten bezig op ons ‘landgoed’. Bij Plaatselijk Belang bied ik de helpende hand om het dorp leefbaar te houden.
Samen met de andere bestuursleden zetten
we zaken op de kaart die daarmee samenhangen. En intussen willen we uiteraard al
het goede behouden en bewaken!
Mijn naam is Jan Goos Kampen en sinds
april ben ik medebestuurslid van Plaatselijk
Belang Mildam. Sindsdien hebben we al de
nodige vergaderingen en evenementen
achter de rug.
Maar even iets over mezelf. Ik woon op de
Verzetslaan 26 met mijn vrouw Tessa en
dochters Annemarije en Hilde. Ik werk als
constructiecoördinator bij Shell (NAM) en
ben nu voornamelijk bezig met offshoreprojecten in de Noordzee.
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen,
fietsen in de omgeving en zeilen op de
Friese meren met ons bootje, dat in Goingarijp ligt. Mijn eerste indruk van PB is erg positief: er staan veel onderwerpen op de agenda. Waarmee ik me ga bezighouden, weet ik nog
niet precies. Wel heb ik inmiddels een zwemtrap achterin de tuin die
binnenkort geplaatst gaat worden in de Tjonger.
5
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Project Veilig bewegen door jong en oud gaat door
De werkgroep Ouderen van Plaatselijk Belang Mildam kreeg voor haar
project ‘Veilig bewegen door jong en oud’ een bijdrage van € 6.500,uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Het geld is bedoeld voor zowel een kostbare duofiets als een
voordelig zwemtrapje in de Tjonger.

“Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank,” vertelt
Alie Rusch, een van de initiatiefnemers. “Wiebe Nijlunsing en lid van de
werkgroep Aly Klazema kregen een mooie cheque mee, waarmee de
fiets binnen handbereik is gekomen. Hopelijk kunnen we er in juni al
mee op pad. Met elektrische ondersteuning hoor, anders trap je je rot!”

Wiebe Nijlunsing en
Aly Klazema kregen
een cheque uit handen
van Peter Renes,
Rabobankmedewerker

Voor Mildammers… en anderen
De duofiets staat gestald in Nieuwehorne en ‘iedereen’ mag intekenen.
Als klant uiteraard, maar ook als vrijwilliger. En omdat de fiets niet dagen achtereen in Mildam in gebruik zal zijn, wordt hij gedeeld met omringende dorpen. Dankzij vrijwilligers uit Katlijk, Bontebok en Mildam
draaien ook deze dorpen en hun dorpsbewoners mee in het systeem.
Heerlijk dus voor mensen die zelf niet meer kunnen of durven fietsen
om weer eens wind door de haren te voelen en om elders een kijkje te
kunnen nemen.
Mildamster Brêge
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Je bent jong en je zwemt wat
Ook de aanschaf van een zwemtrapje is gehonoreerd. Wellicht heeft de
fa. Nagelhout inmiddels een zwemsteiger geplaatst waar het trapje op
gemonteerd is. Dat betekent dus nog meer veilig bewegen, want IN de
Tjonger springen kan iedereen, maar er weer UIT komen is een ander
verhaal. Op warme dagen wordt het een verademing voor alle zwemmers, jong én oud. Niet alleen wat de waterpret betreft, maar ook omdat men met de beoogde elleboogsteunen aan het trapje voortaan geen
ladder meer hoeft mee te sjouwen naar de Tjonger.
Nog meer geld
Zou geld echt geld aantrekken? De cheque was nog niet binnen of het
Iepen Mienskips Fûns (IMF) adviseerde positief aan de provincie. PB
mocht de aangevraagde 40% van de totaalkosten op haar rekening
bijschrijven, om precies te zijn € 4.444,-. Met beide giften kan het gehele project dus gefinancierd worden. Voor lopende zaken als verzekeringen e.d. moet de eerste in de rij van gevers nog genoemd worden: het
ONMKB. Deze lokale ondernemers zegden ten behoeve van de duofiets
voor Mildam en Nieuwehorne elk € 100,- toe!
PB zal voortaan meer studie maken van fondsen en subsidies. Dus als u
eens een idee hebt dat de leefbaarheid in de omgeving kan verbeteren
wat geld kost: wijs ons erop!

U kunt u aanmelden als vrijwilliger, als klant, maar ook als fietsduo.
Bel met Aly Klazema in Mildam, tel. 0513-63 20 03 of met Menno de
Bruin in Katlijk, tel. 0513-54 19 84 voor info of een afspraak.
Mailen kan ook, naar pbmildam@hotmail.com.

GEMEENTE HEERENVEEN

Sport- en beweegbeleid
Sport is in
Stilzitten is er niet meer bij – als het aan de gemeente ligt. Er wordt een
doortimmerd plan aan de gemeenteraad voorgelegd met ambities voor
sport en bewegen van nu tot 2025. PB was op 2 mei te gast in Thialf
waar wethouder Jelle Zoetendal het plan presenteerde.
7
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Het conceptbeleid is uitgewerkt aan de hand van speerpunten, zoals
- ‘accommodaties efficiënt gebruiken’
- ‘sport is van vitaal en maatschappelijk belang’.
Dat Heerenveen passende en liefst innoverende evenementen naar zich
toe wil halen en sportgemeente van het jaar wil worden, is een mooi
streven.
Wat gaan we ervan merken in Mildam?
In ieder geval dat de huur van onze sportaccommodatie naar beneden
gaat. De Tjongerschool merkt het nu al. Daar dagen buurtsportcoaches
– waaronder Dorien van der Ven van de Canadezenlaan – de kinderen
uit met aansprekende sportactiviteiten. Daar rolt menig jeugdlid voor
een sportclub uit.
En we vertrouwen erop dat de gemeente ons ook financieel zal ‘skewiele’ als we bijvoorbeeld een kaatswedstrijd of triatlon organiseren. Dat is
immers een schot voor open doel!

CARTOON

Mildamster Brêge
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THEMA’S BRÊGE 12.3 EN 12.4

Sport en recreatie
Met een hopelijk mooie zomer voor de boeg wil de redactie van de
Brêge deze keer ingaan op het ‘buitengebeuren’. Ons dorp ligt immers
prachtig ‘tusken wâld en wetter’ en velen genieten ervan om hier te
wandelen, fietsen, varen of een andere sport te beoefenen. In dit
nummer treft u enkele sportbeoefenaars aan.
We zien ook doortrekkende pelgrims langskomen die hun ‘St. Jabiksstempel’ bij De Geele Bosch willen halen. Ze zijn op weg van
St. Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. In de Tjonger leggen
in dit seizoen veel ‘bootjesmensen’ aan die de kleine Turfroute varen.
Kortom: aan toerisme en recreatie geen gebrek in Mildam. En verderop
evenmin. Van micro naar macro wordt er tamtam gemaakt om hier
vakantie te houden. Mildam maakt deel uit van De Frije Wiken, die weer
onderdeel is van De Friese Wouden, die via Merk Fryslân aan de weg
timmert.
Volgt u het nog, al die toeristische verbanden? Enfin, nabij is de fietstocht in ‘De wike fan de Frije Wiken’ die van 22-29 juli a.s. plaatsvindt.
Voor wie denkt de omgeving al goed te kennen: kies een van de startplaatsen die in alle kranten worden bekendgemaakt en laat je verrassen
op een pypskoft waarvan je het bestaan niet kende… Een sportieve
zomer toegewenst!
Thema septembernummer: GROEN-GROENER-GROENST
Ook voor het volgende nummer blijven we buiten. We gaan het hebben
over ‘groene energie’, maar ook over uw energie. Zend uw mooiste
tuinfoto in, stuur uw smakelijkste recept in (met liefst iets uit eigen
moestuin) of vertel wat u gaat oogsten dit najaar:
DorpskrantMildam@gmail.com

NIEUWE INWONERS MILDAM
Henk Eilander en Ruurd Postma zijn de nieuwe bewoners van de
Schoterlandseweg 65 (waar Siep Bos voorheen woonde); zij zijn
onmiddellijk lid geworden van PB!
9
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VAN DE REDACTIE

Afscheid redactielid
Lily Tola heeft de redactie van de Brêge verlaten! Nadat ze in 2005
terugtrad uit het bestuur van Plaatselijk Belang, heeft ze in mei van dat
jaar het initiatief genomen om een dorpskrant voor Mildam op te zetten,
als officieel orgaan van PB. Ze benaderde potentiële redactieleden en
toen er zeven anderen mee wilden doen, kon de redactie aan de slag.
Na diverse vergaderingen over inhoud en vormgeving én een naam voor
de krant, verscheen het eerste nummer van de Mildamster Brêge in
november 2005.
Alle jaren is Lily een enthousiast redactielid geweest en heeft veel lezenswaardige artikelen geschreven. En ze was vooral een verbindende
factor met een weloverwogen mening. Opbouwend kritisch.
De redactie bedankt Lily voor haar grote inzet. Het spijt ons dat ze vertrekt, maar we begrijpen deze stap: Zwitserland lonkt…
Het ga jullie goed in jullie nieuwe woonplaats!

SPORTEN IN MILDAM

Nienke Mol (36)

“Mijn ouders deden mij al jong op les,
zodat ik later overal via tennissen
mensen zou kunnen leren kennen. Ik
woon nu 8 jaar in Mildam en heb er
zeker mijn eerste contacten in het
dorp mee opgedaan. Het zijn hartelijke mensen die houden van gezelligheid (toernooien), maar ook van winnen (dames dubbelcompetitie).
Elke maandag is er tossavond waar je
met en tegen andere tennissers
speelt. Dus mocht je het willen leren,
je racket uit het stof willen halen of
jezelf mentaal willen uitdagen, kom dan langs op de baan!”
Mildamster Brêge
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THEMAGROEP WVV

Zet je in voor cultuur, glasvezel en Schoterlandplein
en kom op 27 juni!
Het afgelopen jaar is door de themagroep Wonen, Verkeer en Veiligheid verder gewerkt aan de toekomst van Mildam en het Schoterlandplein, dit naar aanleiding van de Dorpsvisie Mildam 2015-2025.

In de notitie ‘Ontmoetingen’, die op de website van PB Mildam is terug
te vinden, kunt u hierover meer lezen:
http://mildam.org/structuurvisie-schoterlandplein-ontmoetingen/
Uit de notitie zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen, die
in de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang van 11 april jl. zijn
besproken:
- concretiseren van mogelijke (nieuwe) functies voor Hof van
Schoterland;
- het stimuleren van culturele activiteiten samen met andere
(bestaande) partijen;
- nagaan of aanleg van ‘glasvezel’ in Mildam en de buurdorpen binnenkort haalbaar is.
Op de jaarvergadering hebben verschillende mensen aangegeven hiermee verder aan de slag te willen, maar we zijn nog met te weinig. Dus
hebt u interesse om met een van de onderwerpen aan de slag te gaan
en dat verder uit te werken…
Op dinsdagavond 27 juni willen we graag nader met u ingaan op de
aanbevelingen en tot afspraken komen hoe we hiermee verder gaan.
Wanneer en waar
Dinsdagavond 27 juni om 20.00 uur in Hof van Schoterland.
Aanmelden en meer informatie
Graag vooraf per mail aanmelden bij pbmildam@hotmail.com.
Vragen en opmerkingen kunt u eveneens sturen naar
pbmildam@hotmail.com.
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Lammert Salverda

door Alie Rusch

Noteer sport en dan bestuur en de combinatie geeft als hit: Lammert
Salverda. Markant, maar ‘pas’ 10 jaar wonend in Mildam en niet meer
weg te denken uit de gemeenschap. Hij vertelt wat ons dorp te bieden
heeft aan sport en prijst de diversiteit en eigen identiteit van de uiteenlopende sportclubs. Zijn motto: onderlinge afstemming brengt
meer dan één enkele omnivereniging.

“Sport heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven,”
begint Lammert (55). “Ik kaatste al op mijn 8 e en daar kwam later
schaatsen bij en daarna tennis, wielrennen en hardlopen.” Hij is geboren in Kornwerd en bracht zijn jeugd door in Exmorra en Bolsward. “Dat
is typisch de kaatshoek van Friesland,” verduidelijkt hij – om er meteen
achteraan te zeggen dat hij in Bolsward jaarlijks aan de Fietselfstedentocht meedeed.
Lammert woonde er tot zijn 27e en trok na zijn huwelijk met Ietje Miedema (van Plaatselijk Belang) naar Hasselt. Prachtig oud stadje, maar
vooral een goede uitvalsbasis omdat hij in Meppel werkte en zij in Zwolle studeerde. “Er was genoeg aan sport te doen: we tennisten er in een
club met 300 leden; ik ben daar ca 14 jaar actief geweest in het bestuur, eerst als lid, daarna als voorzitter. Leuk om als vrijwilligers met
elkaar iets te kunnen betekenen voor een plaats.”
Als niemand iets doet, gebeurt er niets
Het bleef niet bij lokaal bestuurswerk, want ook in federatief verband
kon men goede bestuurders gebruiken. In de 17 jaar dat het jonge
gezin in Hasselt woonde, was Lammert altijd wel ergens bij betrokken.
Was het niet bij een jeugdcommissie, dan wel als jeugdtrainer, voorzitter of gewoon als bestuurslid. Met zijn oplossingsgerichtheid én empathische vergaderstijl werd hij een graag geziene troubleshooter.
Of hij bijvoorbeeld even een schaatstrainingsgroep kon vlottrekken.
Lammert: “Als je maatschappelijk betrokken bent, weet je, dat als iets
goed georganiseerd is, de boel goed gaat draaien. Niemand wil lid worden van een club waar het rommelt. Mijn focus ligt op het naar elkaar
luisteren, zodat je samen een oplossing vindt en dat ervaart als ‘zelf
gevonden’.
Mildamster Brêge
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Je bent met vrijwilligers die allemaal hetzelfde willen: dat leden zich
thuis voelen bij de club en er met plezier komen sporten.”
Sleutelpersoon
Lammert werkt als manager
Verpakking & Logistiek in de
zuivel en wisselt regelmatig
van standplaats. Toen hij
5 kwartier moest rijden om
op z’n werk in Gerkesklooster te komen, en zijn vrouw
intussen in Meppel werkte,
was de tijd rijp om een huis
richting noorden te zoeken.
Lammert: “Toen we in de
regio Heerenveen een leuk
dorpje zochten, kwamen we
in Mildam uit. Het had alles
voor ons gezin. Jorn was
toen 9 en Vince 7 jaar, en
Mildam bood sportmogelijkheden, een goeie school en
voortgezet onderwijs op
fietsafstand.”
Lammert fietst ook veel, bijvoorbeeld naar
zijn huidige standplaats Wolvega

Dat hij al binnen 2 maanden bij diverse sportclubs werd gevraagd,
kwam wat snel, maar het duurde niet lang of Lammert ‘zat overal bij’.
De kids zaten op voetbaltraining en hij deed de jeugdcommissie. Hij
kwam in het jeugdbestuur van de voetbalclub en het dorpsfeest, na
enkele jaren kwam daar de tennis ook bij, waar hij sinds 2013 voorzitter
van is. Lammert: “Momenteel is daar het voorzitterschap van de tennisvereniging nog van over. Je moet na een aantal jaren het stokje overdragen. Bovendien word je met het voetbalveld bij de achterdeur al snel
sleutelhouder van de kantine.” Lammert en Ietje zijn er beiden kind aan
huis.
13
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Sport verbroedert
Lammert somt de mogelijkheden op: “We hebben voor die pakweg
1500 mensen van Mildam en Katlijk veel te bieden! Een voetbal-, tevens
kaatsveld, beschutte tennisbanen, jeu-de-boulesbaan, een ijsbaan,
gymzaal, kunstgrasveld. Okay, korfbal en volleybal zijn hier weg, maar
van een uittocht naar Nieuwehorne of Heerenveen is geen sprake. Verhuisde Mildammers blijven nog lid, weet ik als voorzitter van de tennisclub.”
Elke sportclub vist leden ‘uit dezelfde vijver’, maar Lammert benadrukt
dat elk bestaansrecht heeft. Wel wordt de club die iets aantrekkelijks
biedt, als meer inspirerend gezien door nieuwe inwoners die moeten
kiezen welke sport of club bij hen past. Op bestuurlijk niveau wordt
gelukkig steeds meer gezamenlijk opgetrokken, vertelt Lammert: “Naar
de gemeente toe bijvoorbeeld, waar men ook het belang van sport in de
dorpen onderkent. Pas als de clubs een solide basis hebben, kun je
onderling afstemmen en activiteiten organiseren. Volgens mij werkt een
fusie of ‘omnivereniging’ averechts op de eigen verantwoordelijkheid. En
op de lol die variatie biedt!”
Lammert noemt rust in
het bestuur heel belangrijk, maar waarschuwt:
“Bestuurders moeten niet
langer dan 6 tot 8 jaar
aanblijven, daarna moeten ze plaatsmaken voor
vers bloed. Dan komen er
nieuwe ideeën in, dat
inspireert en geeft een
nieuwe impuls.”
Lammert, hier in Thialf, schaatste de laatste drie Elfstedentochten mee

Op www.mildam.org staat de agenda van de gezamenlijke sportverenigingen.

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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SPORTEN IN MILDAM

Bram Tulner (11)

“Sporten op zondag! Iedere zondag
ga ik met m’n vader op pad. Mijn
vader gaat dan hardlopen en ik fiets
met ‘m mee.
Meestal doen we hetzelfde rondje
Katlijk-Mildam. Op de terugweg
halen we de krant bij de familie
Dral.
Vorige week kwamen we Suzanne
tegen. Suzanne is onze kapster. Zij
was bezig haar paard te verzorgen.
Als we weer thuis zijn gaan we koffiedrinken met wat lekkers.”

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
15
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Deze keer slechts 2 goede inzendingen. Aly Klazema en Sietske Bakker
hadden het goed geraden. Op de foto in Brêge 12.2 was een stukje van
het huis van de familie Siebenga aan de Verzetslaan nr. 2 in Mildam te
zien. Aly Klazema is de gelukkige winnaar van de cadeaubon.
Konden de winnaars van de cadeaubon (waarde € 7,50) deze tot nu toe
besteden in It Alde Tsjerkje, voortaan kan de bon besteed worden bij
Bloemsierkunst Trienke Reitsma, Mildam.
De nieuwe foto

Op de nieuwe foto ziet u een deel van een gebouw. Ik heb de foto eind
april geschoten. Er zat toen nog weinig blad aan de bomen. 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,
in het vervolg te besteden bij Bloemsierkunst Trienke Reitsma.
Succes allemaal!

SPORTEN IN MILDAM

Catrinus Nieuwland (73)

“Het begon met het zoeken
naar goede lichaamsbeweging.
Aan het eind van die zoektocht
(1991) was er het jeu de boules, dat bleek te passen. En ik
ben nog steeds enthousiast.
Het werpen vergt behendigheid
en enige kracht. Er is analogie
met golf en darts, mikken en
plaatsen. Het wordt gespeeld
op aangelegde banen, maar
ook in het bos of op het strand. De Blêde Boulers spelen competitie in
de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een groot deel van
Overijssel. Op vrije toernooien spelen we zelfs door het hele land. Je
komt dus nog eens ergens. Boulers hebben een speciale onderlinge
band, via het boulen zijn nieuwe vriendschappen opgebouwd. En, leuke
bijkomstigheid, er zijn smakelijke prijzen te winnen.”

Leider MBVO gezocht…
Gymnastiekvereniging De Tjongerturners Mildam zoekt per 1 september 2017 een ervaren leider voor MBVO (Meer Bewegen Voor
Ouderen). Het gaat om 1 uur per week (nu dinsdagochtend).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoukje Dillingh,
0513-78 50 74.
17
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CAMPING DE GEELE BOSCH

Ik vertrek

door Alie Rusch

Ze hadden een boerderij aan de Tjongervallei met ‘Boeren voeden de
wereld’ op een bord langs de weg. Maar ze verkochten alles, inclusief
de 250 stuks melkvee, om elders te gaan boeren. Ella Ros: “Als ik naar
‘Ik vertrek’ kijk, vind ik die mensen vaak knettergek dat ze elders een
druk bedrijf willen beginnen. Maar nu doen we het zelf en het is geweldig!”

Het is niet onopgemerkt gebleven: Lucie en Johan Wijnsma van camping De Geele Bosch wilden hun bloeiende bedrijf aan de Ottersweg na
18 jaar verkopen om met pensioen te kunnen. De schrik sloeg menig
vakantieganger om het hart, want waar kun je zo goed met jonge kinderen terecht als juist op die camping. Ouders kunnen er heerlijk bijkomen omdat de kids onmiddellijk in de stallen verdwijnen om kennis te
maken en ‘mee te helpen’ met het boerenwerk. Gelukkig maar dat Ella
en Bill Ros de overstap waagden, want zij zijn volledig vertrouwd met
alle facetten van het werk.

“Daar komt bij dat we prima mensen om ons heen hebben die ons helpen,” vertelt Bill. “Onze oudste zoon heeft bedrijfskunde gestudeerd en
is beroepsmatig actief bij innovaties en boekhoudsystemen in de landbouw. En de jongste zoon heeft de landbouwschool gedaan en doet nu
een opleiding in de zorg. Hij ziet niets in de huidige grootschalige manier van boeren, maar vindt het super dat we dit met camping erbij
oppakken.”
Mildamster Brêge
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De Geele Bosch blijft De Geele Bosch
Het hele gezin staat achter de keuze, niemand ging over één nacht ijs.
Zo deed zich vorig jaar de kans voor dat Bill twee maanden naar Canada zou kunnen waar hij eerder 5 jaar lang een succesvolle farm runde.
Dat was alleen mogelijk als het werk gewoon doorging. De oudste wilde
wel bijspringen. Hij rooide het, ondanks dat hij in dezelfde periode als
bestuurder van het Flaeijelfeest in Nieuwehorne aan de bak moest.
Bepaald een vuurdoop voor alle partijen! En de reden dat ze de sprong
naar De Geele Bosch aandurfden.
De echtelieden komen uit de kop van Noord-Holland. Omdat het bedrijf
daar vanwege een weg nooit verder zou kunnen uitbreiden en het ook
met bloembollen erbij niet echt beter werd, was de sprong naar Friesland snel gemaakt. Dat was in 1985.
Anno 2017 zijn ze boerderij, camping en stempelpost voor pelgrims
langs het Jabikspaad (zie pag. 26). Alles van de voorgangers blijft, van
huifkartocht tot boerendiploma voor kinderen - op het melkvee na.
Bill: “Melken doen we niet. Ik
ben overgestapt op kalfjes, ik
insemineer ze en vóór het
afkalven gaan ze naar een
melkveebedrijf.”
Ella vult aan: “Maar er zijn
meer dieren: kippen, een ezel
- die vriendjes is met de bok en we hebben konijnen, honden en pony’s. Knuffelpony’s
wel te verstaan! Ik laat zo
meteen de knuffelkuil en de
hooispeelschuur zien.”
Ella, bekend van Bakkerij Vliegendehond
in Wolvega, serveert nu op eigen terras

Tulpen in overvloed
Het seizoen is ten tijde van het interview nog niet echt begonnen, maar
De Geele Bosch gonst al van de drukte. De organisator van een jeu-deboulesdag komt afstemmen welke prijzen geschikt zijn en wat de pakweg 80 boulers en andere gasten mogelijk als vertering zouden wensen
bij de koffie, lunch of tussendoor.
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De telefoon gaat aldoor en er is sprake van een stagiair, die managementmodellen wil onderzoeken die aansluiten op toekomstige exploitatievormen van boerderijen. Allemaal leuk, vindt het stel.
Ella: “We wonen hier sinds 25 maart, maar daarvoor mocht ik al met
onze plannen aan de slag. Alvast wat dozen brengen en bollen planten.
De tulpen en narcissen zijn nu uit en de volgende lichting is volop in
knop. Mijn broer zit in de bloembollen, dus dat is vlot geregeld.”
Ook langs de Ottersweg is de wisseling van de wacht zichtbaar: behalve
het bord met ‘familie Ros’ erop, staan aan weerszijden van de weg
prachtige tulpen in manden!
Open dag op 10 juni
Tijdens een wandeling door het complex kun je het toekomstige kindergejoel bijna horen. Het kan niet op: een klimtoren, een diepe, droge
sloot met stepstones en hangtouwen, een autobandenkuil en een
boomhut. De ‘Farmcamphuizen’ – tenthuisjes voor 4 of 6 personen met
elektra e.d. – proberen ze nog een jaar uit. In de stal is ook de hooispeelschuur met ondergrondse gangen en verstopmogelijkheden.
Het hoeft overigens geen slecht weer te zijn om binnen te blijven. Een
knusse bank en haard, een enig kinderhoekje, grootbeeld tv en leuke
zitjes nodigen uit tot binnen zitten.
Ella is duidelijk van alle markten thuis.
Naast de vertrouwde producten als kaas
en ijs (“Dat kan Bill zelf al maken!”) zijn
er legio geschenkjes te koop die ze op
bestelling zelf beschildert: kaarsen, armbandjes e.d. voor een bruiloft, verjaardag of geboorte.
“Op 10 juni houden we open dag,” kondigt Ella aan. ”Dan is iedereen uit Mildam welkom. Anderen ook trouwens.
We zijn ’s zomers alle dagen open, ook
voor dorpsbewoners, die met (klein)kinderen willen langswaaien voor een
kopje koffie, limonade of ijsje. Kom gerust kijken, de kinderen zie je het eerste
uur niet meer, dus dan is er alle tijd voor
een gezellige babbel.”
De Geele Bosch verkoopt ook cadeaus, zoals hier een beschilderde kaars
Mildamster Brêge
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SPORT/RECREATIE

Sport en spel voor mens en dier
Toen Willy van der Zee mij eind vorig jaar vroeg of ik met onze hond
mee wilde doen aan behendigheidstraining, zei ik direct ‘ja’. Met enige
scepsis, dat wel.

Golden Retrievers staan nu eenmaal niet echt bekend om hun behendige eigenschappen en daarbij is die van ons ook nog eens matig intelligent, dus veel verwachtingen had ik eigenlijk niet. Wat schetst dan ook
mijn verbazing toen van meet af aan bleek dat hij het geweldig vindt en
ook nog eens talent blijkt te hebben
Met dank aan de inzet, het geduld en de liefde voor dieren van Willy
ging het al snel ‘dat it slydjaagde’. Elke woensdagochtend trainen we in
een groepje van vier op het veldje in de speeltuin. Een prachtige locatie
waar we erg blij mee zijn!

De hindernissen mogen bij Poppe en Frouke worden gestald en ook dat
is fantastisch. Willy zorgt telkens voor een spannend en educatief parcours. Hond en baas moeten flink aan de bak; het is zowel fysiek als
mentaal behoorlijk inspannend. Maar het is vooral leuk!
Zelf merk ik dat de band met onze hond (nog) sterker is geworden. Hij
let (nog) meer op mij. En als je dan het enthousiasme ziet waarmee hij
de hindernissen neemt en hoe de samenwerking is… Prachtig! De deelnemende baasjes en honden zijn altijd enthousiast en dat uit zich in
gejuich na een goed gelopen parcours en soms in blij geblaf van een
hond.
21
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Wij zorgen ervoor dat de honden van tevoren goed zijn uitgelaten en
mocht er desondanks tóch nog een ongelukje plaats vinden, dan ruimen
wij dat uiteraard direct op.
Elke woensdagochtend zijn wij te vinden op het speelveld in de speeltuin en ook op zaterdagochtend geeft Willy er training aan een groepje.
U bent allen van harte welkom om eens te komen kijken hoe het gaat
en hoe zowel hond als baas geniet van deze tak van sport.
Karin de Jong (en Neros)
Zaterdagmorgen van 10.00-11.00 uur en van 12.00-13.00 uur
kan ik nog 2 groepen van maximaal 5 honden begeleiden.
Wie zin heeft om lekker sportief met zijn/haar hond bezig te gaan, is
welkom.
Neem dan even contact met mij op,
liefst via WhatsApp.
Mijn telefoonnr. is: 06-51277392
Willy van der Zee
Feytze

*********

Kruiwagen verdwenen…
Wist u dat je zélfs in Mildam je nieuwe kruiwagen niet in je tuin
kunt laten staan?
Toen wij in de tuin aan het werk waren en de ‘dief’ dat in de gaten
had, stond er naderhand opeens een kruiwagen achter in de tuin.
Echter, niet onze nieuwe, maar een compleet versleten exemplaar.
Wie is zo vriendelijk om onze kruiwagen terug te brengen? Zet deze
maar weer op z’n oude plek. Je weet hoe het moet!
Familie Slager

Mildamster Brêge
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Op de Canadezenlaan 7, waar voorheen familie Jeen Brouwer woonde, zijn de nieuwe bewoners: Edwin Idzenga en Brenda IdzengaPoeser met zonen Colin en Devid. De familie Idzenga woonde eerst in
Heerenveen.
Op De Karn 19 wonen nu Joost en Minny van Campen met hun
dochtertje Iris, die een paar maanden oud is.
Eerst woonden ze in Nijmegen, maar Joost komt van origine uit Gersloot
en Minny uit Joure. Beiden hebben hier nu werk en een fijne woning
dus.

GEBOORTES MILDAM

Op 14 april 2017 is Noud geboren, zoon van Lutger Dijkstra en Ineke de Jong. Ze wonen op de Canadezenlaan 14.
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SPORTEN IN MILDAM

Ronald Berkenvelder, Christiaan Bik, Maurits Koenen
“Al meer dan 4 jaar starten we zondags om 9.00
uur bij de tennisbaan ons
mountainbike-parcours
door de bossen van Mildam/Oranjewoud. Voor
de afwisseling nemen we
ook weleens de route
over de Katlijkerheide en
door het Skar tot aan de
Houtwallen in Oudehorne
en weer terug. Middels de eigen appgroep houden we contact of er wel
of niet gefietst wordt. Als het weer te slecht is of als het feestje de vorige avond te laat werd, wil er nog weleens iemand afhaken. Het is een
voorrecht om in zo’n omgeving even uit te waaien.”
*********

Luuk de Vries (70)
“Ontdek de wereld met
de kano. De omgeving
van Mildam ontdekken
(met Peter Teijema),
richting Nieuwehorne,
richting Oranjewoud
en Heerenveen. Soms
zie je een kiekendief of
een ijsvogel die steeds
een eindje vooruit
vliegt.
Met volle maan varen
is een geweldige ervaring. Ook doen we de kano’s wel op de auto en na
10-15 minuten rijden ben je in een totaal andere omgeving. Kanoën kan
op elk niveau. Je moet wel veiligheidsmaatregelen nemen, zoals spatzeil
en zwemvest.”
Mildamster Brêge
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RECREATIE

Turfroute: varen over de Tjonger
Zodra het vaarseizoen begint, kunnen we bij Mildam weer plezierboten
verwachten die in de Tjonger voor anker gaan. Het vaarseizoen 2017 is
geopend van maandag 15 mei t/m vrijdag 15 september. Bruggen en
sluizen worden dan weer bediend van 9.30-16.30 uur, zonder middagpauze. Vrijwilligers met het bekende Turfroute T-shirt draaien onze
brêge open voor het bootjesvolk – of gaat die juist dicht voor de weggebruikers? Op zon- en feestdagen wordt er niet bediend, met uitzondering van juli en augustus.
In het najaar staat ‘konvooi-varen’ op de rol. Op zaterdag 28 oktober
a.s. kunnen boten onderweg aansluiten om van Mildam (start om 8.00
uur) naar Appelscha en Donkerbroek te varen. Op een ander stuk Turfroute kan men in konvooi de tocht via de Rolbrug in Tijnje (vertrek om
10.00 uur) naar sluis Gorredijk varen.
Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden
kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij provincie Fryslân,
afdeling Provinciale Waterstaat, tel. 058-292 86 66.

De turfroute gaat onder meer van Gorredijk via Donkerbroek en
Oldeberkoop naar Mildam (foto Johan Knevelman)
25
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WANDELEN

St. Jakobspad

door Ab Slager

Bedevaart is van alle tijden. Als we alleen naar Europa kijken, zijn er
al eeuwenlang paden of wegen door het landschap die plaatsen verbinden met een plaats waar een heilige heeft gewoond. Of waar gezegd werd dat er mirakels (wonderen) waren of werden verricht. Vaak
had het een met het andere te maken.

Er zijn van die bedevaartstochten die eigenlijk iedereen wel kent. Een
bedevaartstocht naar Rome bijvoorbeeld. Maar ook in eigen land kun je
wat dat betreft aan je trekken komen. De St. Bonifatiuskerk in Dokkum
is zo'n voorbeeld hiervan. Een aantal jaren geleden ging het verhaal dat
water uit de bron van de kapel genezing zou brengen. De pastoor is er
bijna overspannen van geworden, zoveel mensen kwamen erop af, is
mij verteld.
Ook bijbelse figuren ontsnappen niet aan deze bedevaartstochten. Eén
ervan is Jakobus de Meerdere (of Oudere), een discipel van Jezus die,
toen zijn leermeester had gezegd dat zijn leer gebracht moest worden
tot ‘het einde van de wereld’, dit letterlijk opvatte en naar ‘Finisterrae’
trok. Nu zijn er daarvan twee, namelijk één in het noorden van Spanje
(Kaap Finisterre) en één Noord-Bretagne (Finistère). Meestal wordt
gezegd dat het 'einde der wereld' in Noord-Spanje lag, maar gezien de
tijd waarin het verhaal zich afspeelt, zou ook het noorden van Bretagne
tot de mogelijkheden behoren.
Hoe dan ook, Jakobus heeft 'tot aan het einde der wereld' gepredikt en
werd later in Judea door koning Herodes (niet te verwarren met de
Herodes uit het kerstverhaal) onthoofd. Hij zal toen ongeveer 44 jaar
zijn geweest.
Vanaf toen ontstonden er allerlei legenden over deze Jakobus, waarvan
de bekendste is, dat zijn graf werd aangewezen op het 'sterrenveld’ in
wat wij nu kennen als Santiago de Compostella of Compostela, het
hangt er maar vanaf welke taal je gebruikt, Spaans of Baskisch.
Santiago = Sint Jakobus; compostella = het veld van de ster.
Mildamster Brêge
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En vanaf dat moment namen de bedevaarten naar dat gebied toe, met
een hoogtepunt tussen 1100 en 1200.
Hierbij moet ook vermeld worden dat Karel de Grote (omstreeks 800)
tot drie maal toe een droom had dat er een pad zou komen vanaf de
Friese Zee – de huidige Noordzee – tot ‘het einde van de wereld’. Een
'sterrenpad' aan de hemel (de Melkweg) wees de weg. En Karel droomde dit driemaal achter elkaar, waardoor je er zeker van kon zijn dat de
droom door God was gezonden...
Een kroniek uit 1100 vermeldt dit.
Hij zag dus een weg van zee tot zee en de verschijning van Sint Jakobus de Meerdere aan hem zei hem dat ‘tot het einde der tijden de pelgrims van zee tot zee zouden trekken’.
Omstreeks 1500 komt er een plaatsje bij de Waddenzee dat werd genoemd naar deze Jakobus de Oudere: Sint Jacobiparochie. In Friesland kennen wij deze plaats als St. Jabik. Een van de pelgrimsroutes
loopt nu van St. Jabik naar Santiago de Compostella. Daarvóór werden
er al mensen als straf op pelgrimage gestuurd of ze gingen uit eigen
geloofsovertuiging via het tot dan bestaande pad op pelgrimage.
Tijdens de reformatie (16e eeuw) namen de pelgrimstochten sterk af.
Bovendien werd het idee van wat zo'n pelgrimage inhield anders; het
werd sterk vergeestelijkt. De laatste jaren echter wordt de belangstelling voor dergelijke pelgrimages steeds groter en de bedevaartstochten zijn niet meer 'voorbehouden' aan het katholieke volksdeel.
Voor Fryslân geldt, dat er tussen 3 februari en 25 juli 2018 een
'camino' is, een pelgrimsestafette vanaf de zuidgrens van Nederland
via drie routes naar de Waddenzee, zoals nu de Friese Zee uit de tijd
van Karel de Grote wordt genoemd. De Camino der Lage Landen is een
evenement in het kader van Fryslân Kulturele Haadstêd van Europa in
2018.
Het hoogtepunt van deze manifestatie is een internationaal pelgrimsevenement op 25 juli 2018. Sint Jacobiparochie en Zwarte Haan, tegenhangers van Santiago de Compostella en Kaap Finisterre, spelen hierin
een rol. Bovendien is 25 juli de naamdag van St. Jakobus de Meerdere.
Overigens: de Groate Kerk in St. Jabik – waar een pelgrimsinformatiecentrum is gevestigd voor Santiago de Compostella – is geïnspireerd op
de kathedraal van Santiago de Compostella.
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Behalve het Jabikspaad zijn er meer Jakobspaden die naar Santiago de
Compostella leiden. Voor het noorden van Nederland was de route via
Hasselt de belangrijkste.
Het Jabikspaad gaat door Mildam over de Molenlaan en dan via het
Bruggelaantje richting Wolvega. Dat u te maken hebt met een Jakobspad ziet u aan de Sint Jakobsschelp, het bekende logo van Shell, maar
dan met de opening naar beneden.

Op het bord aan het begin van de Molenlaan staat een zeeslak, een
wulk afgebeeld. Dit lijkt mij een verkeerd symbool. Echter, in de middeleeuwen namen de pelgrims vanuit zee bij Santiago de Compostella
een Sint Jakobsschelp mee naar huis. Vanuit de Waddenzee is dit niet
mogelijk, omdat de mosselen in de genoemde schelp hier niet voorkomen. Wél echter de genoemde zeeslak. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de
reden zijn dat dit dier op de Jabikspaadroute is afgebeeld.
U kunt het Jabikspaad lopen, fietsen en voor een deel met de trein reizen, waarbij u steeds de trein neemt naar de laatste plaats die u hebt
bereikt en dan weer een stuk verder trekt. In Zuid-Frankrijk heb ik een
klein stukje van de route gelopen, ik denk zo'n vijftien kilometer. Het is
erg leuk om te zien dat je in de dorpjes waar je doorkomt, steeds wordt
gewezen op de pelgrimsroute én de kleine kerkjes die je als pelgrim
kunt gebruiken.
Als ik jonger was, zou ik de route wel willen lopen, maar dat wordt me
nu te veel van het goede…

(Zie ook www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad)
Mildamster Brêge
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SPORTEN IN MILDAM

Hans van der Mark (11)
“Op de foto bin ik oan it mountainbiken
mei Christian, myn âlde buorjonkje út Weidum. Hij wie yn de fekânsje bij ús út fan
hûs. Toen wij 2,5 jier lyn ferhuze binne nei
Mildaam, kriich ik myn earste mountainbike. En no fyts ik meastal mei myn heit yn it
wikein. Mar soms fyts ik ek noch wolris mei
myn neef. It allerleukste oan mountainbiken fyn ik de gesellichheid en it fytsen
troch de blubber.”

*********

Spelen met woorden - Sietse D.

* Overval kapperszaak Breda:
de politie heeft de omgeving uitgekamd!
* Spandoek bij Vitesse-Excelsior:
Winnen? Ik Fraser voor…
* Gast bij Podium Witteman:
“Liszt was een enorme idealist”.
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IJntzelaan ‘EXPOSED’

door drs. J.A. van Tast

Totaal onverwacht voor de bewoners ter plaatse en de gebruikers van
de IJntzelaan kwam eind februari/begin maart 2017 een geheel vergeten industrieel object/monument uit de vorige eeuw tevoorschijn
na een rigoureuze schoning van het groen op de hoek van de
IJntzelaan en de Verzetslaan.

Weinigen waren zich bewust van dit werkelijk fraai vormgegeven industrieel erfgoed. Jarenlang vormde dit bouwwerk het onzichtbare, rustige,
middelpunt van een groene oase, een natuurlijk rustpunt – een biotoop
– voor vele soorten vogels, muizen, insecten en planten.
Zelfs de naam van de stichter van dit erfgoed (PEB Friesland 19161994) is weer geheel zichtbaar voor de uiterst dankbare omgeving!
En daar bleef het niet bij, naar analogie van de recente sanering aan de
Molenlaan ontvingen de bewoners van de IJntzelaan van de gemeente
Heerenveen een ambtelijk schrijven waarin duidelijk werd dat een aantal eikebomen (tegenwoordig eikenbomen genoemd) langs de IJntzelaan het risico liep het loodje te leggen door al te uitbundige ‘onderbegroeiing’.
Mildamster Brêge
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De gemeente Heerenveen voelde de noodzaak in te grijpen, teneinde te
voorkomen dat dure gemeentelijke bedrijfsmiddelen ongebruikt zouden
blijven en de bijbehorende werknemers in een diepe winterslaap zouden
vallen… In maart 2017 geschiedde wat kennelijk noodzakelijk was. Niet
slechts de onderbegroeiing legde het loodje, vele berken, elzen en zelfs
diverse bedreigde eiken moesten eraan geloven: ‘uitroeiing’ was hun
lot.
Een tweede ecologisch refugium
uit de vorige eeuw, de Ecokathedraal – een werkplaats waar langdurige processen tussen mens en
natuur worden bestudeerd – ontsnapte niet aan de gemeentelijke
kapijver. Stoeptegels en ander
overtollig bouwmateriaal zijn daar,
zoals bekend, op bijzondere wijze
opeen gestapeld; tot voor kort
konden flora en fauna aldaar hun
natuurlijke gang gaan…
Wat overbleef aan de IJntzelaan is
in elk geval veel overzichtelijker,
enige foto’s maken dat duidelijk,
zelfs de steenstort bij de Ecokathedraal, langjarig aan het gezicht
onttrokken, ligt er nu uitdagend
bij, wachtend op nog meer stenen.
De IJntzelaan te Mildam is nu geheel gereed voor eventuele bezoekers
van de Kulturele Haadstêd 2018. En… de bewoners van de Aaltjelaan in
Katlijk zijn alvast gewaarschuwd.
*********
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Laumans GmbH & Co. KG Ziegelwerke (sinds 1896)
kiest voor een (zeer tijdelijke) dependance aan de
IJntzelaan…
“Ik weet niks, ik werk en ik kijk”, was een uitspraak van Louis le Roy.
Dat gold mogelijk ook voor de leverancier van dakpannen aan de
IJntzelaan. Deels nieuw, nog in de originele verpakking, kon u de
producten van genoemde firma (keurig) gestapeld aantreffen.
In het weekend van 22 en 23 april zijn alle nieuwe pannen ‘verdwenen’.
Geheel in de geest van Louis le Roy – die zich uitsluitend bediende van
restmateriaal – bleven de oude dakpannen achter, met dank aan de
gulle gever.
Wie was deze gulle gever en wat is zijn verhaal?
J.A. van Tast

Mildamster Brêge
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Bomenvernielers in de Ecokathedraal
In de Ecokathedraal is een aantal zwammen te bewonderen, die op
levende wezens parasiteren. Een heel bijzondere zwam is de tondelof tonderzwam. De tondelzwam heeft geen steel en kan vrij groot
worden.
Aan de bovenzijde vertoont
de tondelzwam een aantal
concentrische lijnen, die een
beetje doen denken aan de
groeilijnen van een schelp.
Tel ze maar eens na.
Ze kunnen wel 10 tot 15 jaar
oud worden. Klop er eens
voorzichtig op. Ze zijn zo
hard als beton. De zwamvlok
van de tondelzwam woekert
namelijk ver in het hout van
de boom door en leeft van de
sappen die de boom zelf hard nodig heeft.

Onze voorouders maakten dagelijks gebruik van zijn diensten. Stukken
gedroogde tondelzwam gebruikte men om er vuur mee te maken. Vroeger had men in plaats van een doosje lucifers een tondeldoos.
Dit was een metalen doosje met een
vuursteen en een stukje tondelzwam
erin. Met behulp van een stuk metaal en
de vuursteen sloeg men een vonk, die in
het licht ontvlambare stuk tonder werd
opgevangen.
Tondeldoos
De dikke boom waar deze zwammen op zitten, kun je vinden in de
buurt waar de brokstukken van de gevangenis Crackstate te bewonderen zijn.
Bauke Visser
Mildamster Brêge
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Oranjewoud Festival 1 t/m 5 juni 2017
Laat je vijf dagen lang meevoeren door betoverende klanken op onverwachte plekken in een beeldschoon Oranjewoud. Ruim 120 musici
staan van het krieken van de dag tot in de late uurtjes voor je klaar.

Liefhebbers van klassieke muziek mogen het kaarslichtconcert door
pianist Enrico Pace absoluut niet missen of de Schubertiade van het
wereldberoemde Trio Wanderer. Houd je van avontuur? Dan is de ritmische safari tijdens het Bosconcert door Tatiana Koleva wel iets voor jou.
Of de Nacht van het Park met het middernachtconcert door zangeres
Nora Fischer. Met het hele gezin bezoek je natuurlijk de gratis Proeftuin.
Daar kun je in een paradijselijke omgeving ontspannen bij de fijnste
bands en de beste musici. De kinderen zijn niet weg te slaan uit ’t Proevertje en je kunt genieten van de heerlijkste gerechten, iedereen trouwens!
Er zijn zes hoofdthema’s: klassiek, avontuur, natuur, verhalen, ontmoetingen en ‘op leven en dood’.
Ook onze ‘eigen’ Ecokathedraal doet mee

“Wie is die wonderlijke man die onbegrijpelijke flarden taal uitslaat?
vergeten bewoner van de Ecokathedraal, het levende kunstwerk in
dam? De geest van Louis le Roy, de kunstenaar die er decennialang
werkte? Langzamerhand bouwt hij aan een muzikale versie van
geliefde Ecokathedraal - bouw je mee?”

Een
Milaan
zijn

Programma Ecokathedraal op zondag 4 juni a.s.
13.00-14.00 uur De zingende zonderling
14.15-14.45 uur Informatieve rondleiding door Siebe Homminga
15.00-16.00 uur De zingende zonderling (bis)
De meeste concerten zijn binnen of overdekt. Hoe meer kaarten je bestelt, hoe goedkoper het wordt. Kinderen t/m 18 jaar betalen een symbolisch bedrag en het slotconcert en de Proeftuin zijn gratis. Iedereen
kan dus naar het Oranjewoud Festival.
Kaarten zijn te bestellen via de website www.oranjewoudfestival.nl
Uitgebreidere informatie vindt u ook op de website www.mildam.org
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Poëzijpaad Oranjewâld
Het Poëzijpaad Oranjewâld, ofwel Dichterspad, in het bosgebied van
Oranjewoud en Katlijk, leidt de wandelaar langs de paden van dit
fraaie Zuidoost-Friese landschap. Op historisch belangrijke plaatsen
treft men gedichten van gerenommeerde dichters en nieuw uitverkoren talent uit de regio.

Het Dichterspad (geopend op 10 juni 2016) is een goede aanleiding om
het bosgebied van Oranjewoud te betreden. Men ervaart dat de gedichten passen in de omgeving en dat de gedichten en het landschap elkaar
versterken. Cultuur en natuur gaan hier hand in hand en vormen een
harmonie.

De dichters
Lida Dijkstra, Katynke van der Vliet, Jan J. Bijlsma, Harmen Houtman,
Fedde Schurer, Theun de Vries, Piter Boersma, Kurt Schwitters, Sanne
van der Wal, Harmen S. Sytsma, Marten Sikkema, Baukje Wytsma.
Begin van de route
Er is geen begin en geen einde van de route. U kunt de gedichten in
willekeurige volgorde doen.
In Hotel Tjaarda, Museum Belvédère, Boekhandel Binnert Overdiep en
het VVV vindt u informatie over de dichters en de route. Hier vindt u
ook gratis flyers met een routebeschrijving. Wilt u meer informatie, dan
kunt u het gedichtenbundeltje kopen.
Mildamster Brêge
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In dit boekje staan de gedichten, een biografie van de dichters, een
vertaling van de gedichten in het Nederlands, een uitgebreide
beschrijving van de route en informatie over de samenstellers en de
sponsors.

De route is ruim 10 km en kan te voet of op de fiets of per scootmobiel
worden afgelegd. Ook heel bijzonder is om de route per ponykar te
doen.
Zie hiervoor op www.oranjewoud-per-rijtuigje.nl.
*********
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De Tjongerschool Mildam
www.tjongerschool.nl
directie.tjongerschool@debasis.frl
 0513-63 31 00

Begaafdheidsprofielschool
Dinsdag 4 april stond in het teken van het bezoek van de visitatiecommissie van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. De commissie
kon genieten van presentaties van de kinderen en ging alle klassen een
bezoekje brengen.
De visitatiecommissie heeft
zich positief uitgesproken
over onze school en wij
mogen ons de komende
4 jaar weer begaafdheidsprofielschool noemen.
Een van de visiteurs zei
over onze school: “Op
4 april heb ik deze school
bezocht i.v.m. de certificatie begaafdheidsprofielschool. Wat een kanjers werken hier! Geweldige school voor ieder kind, maar zeker als je
iets meer uitdaging nodig hebt! Ik ben onder de indruk.”
CITO-eindtoets groep 8
Ook dit jaar heeft groep 8 van onze school als groep boven het landelijk
gemiddelde gescoord. Hoewel je in acht jaar basisschool veel meer leert
dan door middel van een CITO-eindtoets te meten valt, zijn we als
team trots op hetgeen onze leerlingen hebben laten zien.
Nieuwe leerlingen
Wij hebben de afgelopen maanden nieuwe leerlingen mogen begroeten. Heel gestaag gaan we de goede kant op met het leerlingenaantal.
Wij merken dat onze school gewaardeerd wordt en dat ouders positief
advies geven aan nieuwe ouders. Nieuwe ouders zijn altijd welkom om
een kijkje te nemen op onze school.
Mildamster Brêge
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Drijvende tuintjes
Wanneer u in de zomer langs de Lindegracht in Heerenveen loopt, ziet u drijvende tuintjes.
In mei en juni staat de natuur centraal
tijdens de Breek in de Week.
Wij, als school, mogen ook een drijvende
tuin aanleveren. De kinderen gaan een
thema bedenken en dit verwerken in de
tuintjes.
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’?
Pannenkoekendag
In de keuken van
de voetbalkantine
VV Mildam is het
een drukte van
belang. Ouders en
leerlingen bakken
stapels pannenkoeken, andere leerlingen leggen die
netjes op een bord.
Daarna worden de
pannenkoeken geserveerd aan de senioren van het dorp en aan andere leerlingen.
Naast het eten van de heerlijke pannenkoeken werd er gezellig gekletst
tussen jong en oud. Al met al weer een geslaagde pannenkoekendag,
mede door de inzet van ouderhulp.
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Restauratiewerkzaamheden It Alde Tsjerkje Mildam
De komende maanden zullen aan de buitenzijde van It Tsjerkje restauratiewerkzaamheden plaatsvinden. Een schilderbeurt en
herstel van metselwerk worden uitgevoerd
door twee, in kerkelijk restauratiewerk ervaren, bedrijven.
De regie van de werkzaamheden ligt bij Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen NoordNederland (SBKG Noord-Nederland).
Naar verwachting wordt met deze werkzaamheden het lopende restauratieprogramma
afgerond en zal er in het najaar een inspectie
door Monumentenwacht plaatsvinden.
In juni zullen we een beroep doen op de donateurs in Mildam en directe
omgeving voor een financiële ondersteuning. Alle bijdragen zijn van
harte welkom. Het bankrekeningnr. is: NL 89 RABO 0331 6041 08.
Namens het bestuur,
J.P. Jansen van Galen

KUNST IN MILDAM

Galerie Mildam
Bert Wieldraaijer uit Drachten komt exposeren in Galerie Mildam
van 3 juni t/m 2 augustus 2017.
Bert is altijd al geïnteresseerd geweest in het doen en laten en de hebbelijk- en onhebbelijkheden van mens en dier. Hij legt dit vast in zijn
schilderijen op een heel eigen wijze. Het zijn alle strakke figuratieve,
soms geabstraheerde werken in felle kleuren geschilderd om zo de expressie erin uit te drukken.
Mildamster Brêge
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Hij is een autodidact en schildert mensen en dieren in allerlei situaties,
zowel in fantasie als in realiteitszin. Ook is een aantal werken voortgekomen uit droombeelden. Sommige werken dragen een speciale betekenis c.q. boodschap uit. Dit wordt inmiddels zijn 35e expositie.
Op zaterdag 3 juni wordt deze expositie feestelijk geopend met een
hapje en drankje. Bezoekers kunnen die dag kennismaken met Bert.
Ook de leden van het kunstkollektief zijn aanwezig en – zoals gebruikelijk tijdens open huis – is er livemuziek.

Openingstijden Galerie Mildam:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, 14.00-17.00 uur
(van juni t/m augustus)
Website: galerie-italdetsjerkje.blogspot.nl
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Dorpsfeest Katlijk-Mildam
16, 17 en 18 juni 2017
Programma
Vrijdag 16 juni
10.00-12.00 uur Ouderenprogramma
12.00-1300 uur Afsluiting ouderenprogramma met gezamenlijke
lunch
Vanaf 14.30 uur Kindermuziekfestival (basisschool)
19.30 uur
Pubkwis
21.30 uur
Pub in de Tent met Party DJ Nicky Lorenzo en
Alice Springs
Zaterdag 17 juni
10.30-12.00 uu
13.30-18.00 uur
17.00-19.00 uur
Vanaf 22.00 uur

Kinderprogramma t/m basisschool groep 4
Expeditie Robinson vanaf basisschool groep 5
Zaterdagmiddagmatinee met Duo De Hûnekop
Party DJ Nicky Lorenzo en X-Static

Zondag 18 juni
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Kerkdienst
Gekostumeerd volleybal
Einde dorpsfeest

Meer informatie is te vinden op
www.dorpsfeestkatlijkmildam.nl

Mildamster Brêge
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SPORTEN IN MILDAM

Eize de Jong (53)

“Ik golf al 20 jaar. Je moet goed focussen, anders sla je na een goede hole
zomaar 2 ballen in het water. Op je
eigen handicap-niveau speel je hooguit
3 rondjes per jaar perfect, zo kaarsrecht. En staat er een boom in de weg,
dan lukt zelfs een mooie ‘fade’ (bananen-slag van links naar rechts) ook
prima. Voor korter dan 50 m hebben
wij in onze tuin een afslagmat en
3 vlaggetjes om wedge-slagen te oefenen: korte clubs waarmee je ballen
hoog slaat, die met spin snel stilliggen.
Onze Sarah, hier net achter mijn been
zichtbaar, is een ‘golfbalterugbrenghond’ bij uitstek!”
*********

Brêgewipper Tjongerbrug Mildam
Roel de Haan (61) uit Jubbega is
onze ‘brêgewipper’. Hij is een echte
natuurman en wil het liefst een vast
plekje langs de Turfroute. Zijn favoriete stek is Sluis 1 bij Oudehorne,
waar hij het gras wat kan bijhouden.

“Ik wie ‘grondwerker’ en haw scheidsrechter west, dus altyd bûten. No is it
moai mei dy swimmende bern, mar as
it waar minder is, moat it kacheltsje
oan.”

Vanaf juni zit Roel inderdaad bij Sluis
1 en bedient Anna Dam – uit het
brugwachtershuis - de brug.
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Lopers voor Rollers
Woensdag 17 mei 2017 werd voor de vijftiende (!) keer Lopers voor
Rollers georganiseerd. Bij de Thomastsjerke in Katlijk werden alle deelnemers feestelijk onthaald door de vrijwilligers; wethouder Coby van
der Laan heette iedereen welkom.
Eerst kon iedereen even genieten van de muziek van het draaiorgel
‘Grote Dorus’, daarna was er koffie met oranjekoek.
Na het maken van de groepsfoto, bracht het gezelschap een bezoek aan
de boerderij van Wiebe en Anja Jongsma. De groep kreeg hier een
rondleiding en er werd een film over hun bedrijf getoond. Terug naar de
Thomastsjerke waar een heerlijke lunch werd genuttigd.
Speciaal voor dit jubileum werd er ’s middags muziek ten gehore gebracht: Myriam Lindemann met accordeon en Lammert Mink met trekharmonica. Zij hebben deze middag gratis verzorgd! Om 16.00 uur werd
de dag afgesloten.
Organisatoren, vrijwilligers, sponsoren en deelnemers bedankt voor
deze unieke dag!!

Mevr. Van der Meulen en mevr. Balstra waren de twee oudste cliënten: 96 en
94 jaren jong. Ze zaten vroeger vaak samen te vissen bij mevr. Balstra’s huis
aan de Tjonger.
Mildamster Brêge
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