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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
Janny Jongedijk, Schoterlandseweg 33
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85
Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9
Bauke Visser, De Dobbe 52
Peter Dral, Weversbuurt 17

Bruggelaantje/De Karn/Milhoes
Schoterlandseweg (west)
Schoterlandseweg (oost)
Van Aylvalaan/De Wissel
Canadezenlaan, Molenlaan
Verzetslaan
De Dobbe
IJntzelaan/Weversbuurt

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Een nieuw jaar, daar horen de nodige tradities bij. Voor Plaatselijk
Belang betekent een nieuw jaar terugkijken op het afgelopen jaar en
een blik werpen op de toekomst.

Afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang een grote klus opgepakt, die ook
nog zal doorlopen in 2016. De dorpsvisie was toe aan een opfrisbeurt.
Wat gaan we doen in de komende jaren? En natuurlijk ook belangrijk:
wat is er van de oude dorpsvisie terecht gekomen? Het beste en meest
aansprekende voorbeeld van de visie 2007-2013 is Doarpshelp. Een
project dat goed werkt en op een breed maatschappelijk draagvlak kan
rekenen van de inwoners van Mildam en Katlijk.
De werkgroepen voor de dorpsvisie van 2015-2025 hebben veel plannen en ideeën voor de toekomst. Er wordt door de verschillende themagroepen en PB hard gewerkt om de dorpsvisie op de jaarvergadering
van 12 april a.s. om 19.30 uur in Hof van Schoterland te kunnen
presenteren.
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Op pagina 5 en 6 doen de werkgroepen verslag van hun plannen. Wij
roepen u op om vooral naar de jaarvergadering te komen om…
Langzamerhand een traditie: de nieuwjaarsduik… Ook dit jaar is er
een groeiende groep ‘stoere’ dorpsbewoners op nieuwjaarsdag de Tjonger ingesprongen. Een verfrissend begin van het nieuwe jaar, georganiseerd door Huib van der Veur. Naast enkele kinderen is ook de eerste
volwassene gesignaleerd.
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst, hopelijk een nieuwe traditie. De bijeenkomst van 9 januari jl.
heeft bijna 70 belangstellenden voor een hapje en een drankje naar Hof
van Schoterland getrokken. Voorafgaand aan de inloop heeft een groep
dorpsbewoners, onder leiding van Siebe Homminga en Bauke Visser,
een rondleiding gehad in de Ecokathedraal. Wij kijken terug op een
geslaagde middag!
Groen licht voor Mildam. Niet letterlijk, maar het licht gaat in figuurlijke zin op groen, nu PB inspraak krijgt in de verlichting van het dorp.
PB is met de gemeente op pad geweest langs de lantaarnpalen. De
ambtenaar van de openbare verlichting gaf aan dat dit jaar de helft van
de straatverlichting in ons dorp vervangen moet worden. De andere
helft volgt in 2017. Voor PB een kans om de gemeente te wijzen op wat
wij als dorpsbewoners belangrijk vinden m.b.t. de straatverlichting.
Belangrijk voor bijvoorbeeld inwoners die ’s avonds laat over straat
moeten en voor jongeren die ’s morgens vroeg naar school fietsen.
Waar mogelijk zal de gemeente de wensen meenemen in het nieuwe
lichtplan. De reeds uitgeschakelde lichtmasten blijven uit…
Op zaterdag 12 maart a.s. wordt er een himmeldei georganiseerd.
Via ‘NLdoet’ heeft Plaatselijk Belang hiervoor subsidie aangevraagd. Het
is ons idee om met een groepje enthousiaste dorpsgenoten door het
dorp en bos te gaan om zwerfafval op te ruimen. Wij zoeken hiervoor
nog vrijwilligers. Plaatselijk Belang zorgt voor de koffie en alle materialen (zakken, prikkers, etc.).
Aanmelden kan via pbmildam@hotmail.com
Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een verschuiving van
functies plaatsgevonden. M.i.v. 1 januari ligt de voorzittershamer bij
Wiebe Nijlunsing. René Noorman is niet herkiesbaar voor nog een
termijn in het bestuur. Om de voorzittersfunctie soepel over te laten
gaan, hebben we besloten dit halverwege het jaar te doen.
Mildamster Brêge
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Dorpsvisie begint met visioen
Leefbaarheid en mienskip zijn trefwoorden én ‘werkwoorden’ voor
Plaatselijk Belang (PB). Afgelopen oktober organiseerde PB een
oogstavond waarop vier themagroepen hun wensen, plannen en discussiepunten voor Mildam 2025 presenteerden. Met uw reacties - er
waren bijna 60 mensen! - hebben de themagroepen zitten broeden op
onze toekomst. Wat die ook brengen moge, we willen er álles aan
doen om uw visioenen daarin vorm te geven.
Vier thematrekkers lichten een tipje van de sluier op: op 12 april a.s.
halen ze alles uit de kast!

Themagroep Groen(er) Mildam
Judith van Tongeren/Yvonne Meesters:
“Groen: wat kun je er allemaal mee doen?
- zorg voor onze groene omgeving
(bosbeheer, wandelpaden, ijsbaan);
- excursies door ons groen (Ecokathedraal en flora en fauna);
- genieten van ons groen door jong (speelbos) en oud (rollatorpad);
- eetbaar groen (uit onze dorpsboomgaard/pluktuin/moestuin);
- bloemen in het groen (inzaaien bloemenweide en bermen:
voedsellint voor bijen en vlinders en het ziet er vrolijk uit);
- actief en sportief door het groen
(hardlopen, wandelen, fietsen, schaatsen);
- groene energie in Mildam: investeren in duurzame energie
(zon, wind, warmtepomp).
Groen: genoeg leuke dingen te doen. Doet u ook mee?”
Themagroep Wonen, Verkeer en Veiligheid
Herman Miedema:
“Onze droom? Dat er in 2025 in Mildam goed en veilig geleefd, gewoond en gewerkt kan worden. Het aantal woningen is iets gegroeid en
steeds meer woningen zijn levensloopbestendig. Door weinig verkeersoverlast is het prettig om hier te wonen. Maar… zoiets gaat niet vanzelf.
Om de diverse, bestaande ideeën uit te werken en te realiseren, zijn
mensen nodig!
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Bijvoorbeeld om in kaart te brengen wat er nodig is om in 2025 een
aantal starterswoningen te hebben. En om te bekijken hoe je woningen
levensloopbestendiger kunt maken. Om Mildam beter met de buitenwereld te verbinden door bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel. Om uit te
zoeken hoe de Schoterlandseweg stiller en veiliger kan worden. Om na
te gaan welke nieuwe technologieën Mildam in de toekomst veiliger en
aangenamer kunnen maken. Om… Tja, er zijn heel wat uitdagingen,
zowel op de korte als de langere termijn. Laat u enthousiasmeren op
12 april en bedenk wat ú wellicht kunt bijdragen!”
Themagroep Jeugd - voorzieningen en cultuur
Minke Bouwstra:
“De prioriteit van de jeugd ligt bij een hangplek en dan het liefst bij de
school. Ze hebben plannen voor het oprichten van een jeugdsoos voor
activiteiten in Mildam voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze zal gedragen moeten worden door de jeugd zelf, maar verwacht mag worden dat
ook hun ouders een steentje zullen bijdragen. Als de jeugd zich daarvoor inzet, kan het in de voor ons liggende jaren nog heel leuk worden
voor jong en oud!”

Kayla de Haan en Jitske van der
Honing geven hun visie op een
leefbaar Mildam voor jongeren.

Themagroep Ouderen
Alie Rusch:
“Ouderen moeten langer thuis wonen. Ja, lezer tussen de 55 en 65 jaar,
dit gaat over uw toekomst! Hoe moet dat later als je geen kind om-dehoek hebt of kans op kangoeroewonen? Liefst een appartementje in
een aangepaste boerderij? Eens per week samen eten?
Mildamster Brêge
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Komt de SRV of Coop Boodschappenservice aan huis? Rijden we met de
schooljeugd op duofietsen? Het is koffiedik kijken. We legden dit soort
vragen voor aan de ouderensoos en raad eens. Ieder wil zo lang mogelijk - zelfstandig - in zijn eigen huis blijven, bijna niemand ziet het zitten
om samen te eten en een boodschappendienst is vooral goed voor anderen. Let wel: het soospubliek is grotendeels 70+. Nee dan u, straks!
Kom op 12 april kijken en luisteren hoe uw toekomst eruit kan zien.”

12 april 2016 om 20.00 uur in Hof van Schoterland:
jaarvergadering Plaatselijk Belang met een zwaarwegend maar lichtvoetig na-pauzegedeelte over de
DORPSVISIE
*********

GEBOORTES MILDAM

Hilde, de dochter van Jan Goos en Tessa Kampen, is op 25 november 2015 geboren. Haar zusje is Annemarije. Het gezin woont op de
Verzetslaan 26.
Op 28 december 2015 is Sara Vera Lot geboren, dochter van Bert en
Maaike van der Meulen, zusje van Floor. Ze wonen aan de Van
Aylvalaan 8.
Barry Nijenhuis en Dorien v.d. Ven, Canadezenlaan 11, hebben op
4 januari 2016 een zoon gekregen: Yari Romeyn, broertje van Hugo.
7
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De Molenlaan: een klaagzang en toch zo’n mooi
laantje…
Het bestuur van Plaatselijk Belang krijgt geregeld vragen over de Molenlaan. Kort samengevat vooral over snelheid, parkeren en poep.
Iets langer verwoord, mét oplossingssuggestie:
 Niet ieder respecteert de 30 km-zone op het relatief korte stukje
asfalt naar de Schoterlandseweg. De hardrijders blijken vaak dezelfden. Wat te doen? Nummerborden in de Brêge zetten? Persoonlijk
aanspreken…
 Waar het schelpenpad begint (na het bordje Fietspad) parkeren vaak
paardenmensen. Dus: fietspad geblokkeerd! Fietsers moeten door de
blubber, terwijl het pad door frictie van autobanden bij het parkeren
wordt geruïneerd. Wat te doen? Briefje onder de ruitenwisser? Een
parkeergelegenheid op het paardenterrein (laten) maken…
 Paarden - nee: ruiters - rijden over het schelpenpad. Waar fietsbanden het schelpenpad verharden, maken paardenhoeven dit juist mul
en ontstaan er gaten. Wat te doen? Paarden - nee: ruiters - van
het schelpenpad naar de zandbaan sturen…
 Een grote bron van ergernis is poep, paarden- én hondenpoep. Als
het fietsers niet lukt de paardenvijgen te omzeilen, wordt de smurrie
steeds breder en platter. Wat te doen? Tja, opruimen…
 Hondenpoep is weer een ergernis van de paardenmensen, vooral bij
het ingangshek naar hun terrein. Wat te doen? Hondenpoepzakje
standaard in de jaszak mee en opruimen…
 Enthousiaste honden veroorzaken overlast voor hardlopers en fietsers. Wat te doen? Aanlijnen zodra een snelheidsduivel in het zicht
komt…
 Tenslotte: Molenlaan, IJntzelaan en Weversbuurt zijn als sluiproute
naar Heerenveen erg in trek. Over de Bieruma Oostingweg slalommend naar Heerenveen snellen... daarvoor is het Parklandschap niet
in het leven geroepen. Wat te doen? Gun die andere weggebruikers - scootmobielen, hondenuitlaters, fietsers, joggers, wandelaars,
vogelkijkers etc. - hun ruimte en neem de autoweg…
Reageren? Dat kan naar pbmildam@hotmail.com
Mildamster Brêge
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CARTOON

ACTIVITEITENAGENDA
Datum
12 april 2016

Activiteit
Jaarvergadering PB

27 april 2016

Koningsdag

4 mei 2016

Dodenherdenking
samen met PB Katlijk
Zomerfeest Katlijk
Mildam

17, 18, 19 juni 2016

Locatie
Hof van Schoterland
Mildam
Parkeerterrein
sportpark ‘de Wissel’
Thomaskerkje
Katlijk
Feestterrein
Schoterlandseweg

Voor verdere informatie kijk op www.mildam.org of op de Facebookpagina.
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VAN DE REDACTIE

Afscheid redactielid
Het was in de herfst van 2015 tien jaar geleden dat Michiko mij vroeg
om eventueel mee te doen in de - toen - toekomstige redactie van een
dorpskrant die nu bekend staat onder de naam Mildamster Brêge.
Ik kende Michiko al een aantal jaren; dit had te maken met lessen Nederlands aan anderstaligen. Daar had zij indruk gemaakt, zowel op mij
als op een aantal collega's. Ik had een aantal korte verhalen van haar
gelezen; die vond ik dusdanig goed, dat ik ze heb laten lezen aan een
oud-docent van mij. Ik weet nog dat hij zei: ”Als ze nog in Japan had
gewoond, had zij ongetwijfeld een goede naam gehad als schrijfster”.
Maar ja, Michiko woonde in Mildam en niet in Japan, maar ze bleef korte verhalen schrijven. De afgelopen tien jaar hebt u in elk nummer van
de Mildamster Brêge een van haar verhalen kunnen lezen. Dat zijn er
opgeteld liefst eenenveertig. Ik wil wel eerlijk bekennen dat in elke
Brêge die binnenkwam, ik als eerste het artikel onder de naam ‘Michiko’
pakte. In de Brêge nr. 1 van jaargang 11 stond haar laatste verhaal als
redactielid.
Ik heb wel met Michiko over het schrijven van haar verhalen gesproken.
Ze vertelde, dat het oorspronkelijke verhaal (veel) langer was dan het
verhaal dat zij in de Brêge publiceerde. Alle overbodige zaken, hoe leuk
ook, schrapte zij in dat oorspronkelijke verhaal. Wat overbleef was iets
waar niets meer uit weggelaten kon worden.
Dit deed mij denken aan een kaart die ik met Kerstmis van haar kreeg.
Het is een afbeelding van een schilderij van Van Gogh, geschilderd
naar een prent van de Japanse kunstenaar Hiroshigé, getiteld
‘De Brug’.
Mildamster Brêge
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De afbeelding
geeft een gedeelte van een
brug weer met
op die brug een
zestal mensen
en op het water
een bootje met
een man.
Verder
geen
poespas, of het
moet de (geschilderde) lijst
met Chinese karakters zijn. Maar je oog wordt onmiddellijk getrokken naar de figuurtjes
op de brug en het figuurtje in de boot. De rest vervaagt in het groen
van de rivier en het wazige blauw van de bosschage aan de oever dat
overgaat in het grijsblauw van de regen. Zo ongeveer moet je ook de
verhalen van Michiko zien.
In het vervolg dus niet in iedere Brêge een ‘Michiko’, maar ik hoop dat
zij toch zo nu en dan een verhaal voor onze dorpskrant wil schrijven.
Michiko, het ga je goed! Het was heel plezierig met jou in de redactie te
zitten.
Ab Slager
*********

Meitinkers Marja Hijma en Natasja Dontje
Heerenveen Midden, Heerenveen De Akkers, Oudeschoot, Mildam
(Woonservicezone 4)
Voor al uw vragen over zorg & welzijn.
U kunt de meitinkers bereiken tijdens kantooruren
(maandag t/m vrijdag 08.30-16.00 uur).
Bel of mail naar Marja Hijma of Natasja Dontje
0513-61 77 64
woonservicezone4@heerenveen.nl
11
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Op de Schoterlandseweg 61 zijn Marije Jongsma en Wytse
Sietsma komen wonen. Zij woonden voorheen in Katlijk en Oldeouwer.
Ook op de Schoterlandseweg, op nr. 88, zijn Jeanine van Ek en
Ramon Bruinsma de nieuwe bewoners. Zij woonden eerst in Oudehorne.
En in de Canadezenlaan zijn de nieuwe bewoners:
Jaap Groninger en Klaas Kompaan met dochter Johanna op
nr. 13. Zij woonden eerst in Heerenveen.
Herman Smit en Marriét Hoekstra op nr. 18; zij komen uit Arum.

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, 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

Mildamster Brêge
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SAMENLEVING

AED Onderhoud en herhalingslessen
Al meerdere jaren zijn we in het bezit van een AED-apparaat. Dit bevindt zich bij de entree van het voetbalcomplex aan De Wissel. Van
slecht onderhoud van de AED, zoals de media schreven, is in Mildam
geen sprake. Ieder jaar is er controle door een erkende organisatie en
voor 2016 is de AED goedgekeurd. Ook wordt er elke maand op de
eerste maandag van de maand gekeken of het apparaat werkt.
Op 14 april a.s. (aanvang 19.00 uur) wordt door Plaatselijk Belang een
herhalingscursus aangeboden voor de AED. De vrijwilligers die in
voorgaande jaren zijn getraind, ontvangen een uitnodiging per mail.
Mail gemist? Stuur even een bericht naar pbmildam@hotmail.com. Overige belangstellenden kunnen zich ook aanmelden. Het aantal plaatsen
is beperkt. Voor deze herhalingsles wordt een eigen bijdrage van € 5,gevraagd.
“Red een leven in uw buurt.” Wellicht heeft u de afgelopen weken deze
spotjes van de Hartstichting op tv gezien. Een veilige leefomgeving, dát
is waar PB zich sterk voor maakt. Wij regelen een AED-herhalingscursus
voor dorpsbewoners.
Meldt u zich aan op www.hartstichting.nl/reanimatie? Ook als u ergens
anders een cursus heeft gevolgd, kunt u zich aanmelden.
*********
SPOED

SPOED

SPOED

SPOED

Wie wil ons helpen als wijkhoofd in Mildam, uiteraard
met ondersteuning van ons, met de collecte van de
Hartstichting in de week van 18 t/m 23 april a.s.???
Collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom.
U kunt mij bellen op telefoonnummer 06-551 21 931.
Namens het comité Hartstichting Heerenveen,
Frans Tolsma
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Piet Zijlstra Tweewielerservice komt ook bij u aan
huis
Echtenerbrug – Piet Zijlstra Tweewielerservice (voorheen FietsNED
Zijlstra) is vanaf begin 2015 verder gegaan onder zijn eigen naam.
Rijwielmonteur Piet Zijlstra, inmiddels in heel Friesland bekend als de
‘fietsenmaker-aan-huis’, heeft het bedrijf op dezelfde voet voortgezet.

De diensten van Piet
Zijlstra Tweewielerservice blijven bestaan uit
reparaties en onderhoud van alle soorten
(elektrische) fietsen en
overige rijwielen zoals
skelters,
bakfietsen,
driewielers, duofietsen
etc.
Ook voor rolstoelen en
rollators (o.a. ANWBrollators) kan men bij Piet terecht. “Een belletje naar 06 126 81 826
en ik kom bij u langs met mijn Tweewielerservicebus, ingericht als
werkplaats. Zo hoeft u niet de deur uit en kunt u mij inschakelen op een
door u gewenst moment”, vertelt Piet enthousiast. “Ik heb de afgelopen
jaren gemerkt dat deze service heel goed bevalt. Het is toch bijzonder
dat de fietsenmaker met werkplaats bij je voor de deur staat. ”
Piet Zijlstra Tweewielerservice is tevens hét adres voor het ombouwen
van uw gewone fiets naar een elektrische fiets. Na ombouw kunt u veel
verder fietsen met minder inspanning en is tegenwind geen enkel probleem meer.
Bovendien is Piet gespecialiseerd op het gebied van de elektrische
ANWB-fietsen: de Adventure Lithium en de Adventure XT10Ah. Zowel
reparaties en onderhoud van deze fietsen alsook accu-revisie kunt u
met een gerust hart aan hem overlaten. Voor meer informatie kijk op
http://pietzijlstra2wielerservice.nl
Piet Zijlstra, 06-126 81 826
Mildamster Brêge
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Beste dorpsgenoten,
Na ruim 37 jaar heel plezierig gewoond te hebben in Mildam, hebben
wij onze koffers gepakt. Er komt soms iets op je pad waar je zin in hebt
en gehoor aan geeft; zo ook bij ons.
Onze oudste zoon, Focko, houdt - als hobby - Black Angus vleeskoeien,
www.sweachsterangus.nl. In de zomer grazen deze koeien rondom
Beetsterzwaag in natuurland en in de winter hebben zij een stal nodig.
Focko gaat in Olterterp, waar nu een oud boerderijtje staat, een nieuw
huis en een potstal bouwen.
Bij ons kwam de vraag: “Zouden jullie daar willen wonen?” En ja, daar
hebben wij zin in.
Het komende jaar wonen wij afwisselend in Terhorne, Oan ‘e Poel en in
Olterterp.
Anneke en Lykele Zwanenburg
Ons postadres wordt:
Heidehuzen 5
9246 WJ Olterterp
Te bereiken:
A: 06-152 98 818
L: 06-516 21 065

zwanebij1@gmail.com
lycklezwanenburg@gmail.com
*********

Anneke Zwanenburg is een bekende en actieve Mildammer. Zij heeft
in het bestuur van Plaatselijk Belang gezeten en stond aan de wieg van
Doarpshelp Ketlijk/Mildaam.
Misschien vraagt u zich af, hoe dit nu verder zal gaan zonder Anneke.
Grietje Kooistra neemt haar taak in Doarpshelp over.
(Voor adresgegevens zie lijstje op pagina 16).
Verder was Anneke ook actief in Lopers voor Rollers. Dit wordt overgenomen door:
Yvonne Brouwer, De Wissel 6, 8454 KT Mildam
 0513-68 13 86, e-mailadres: yvonne.brouwer@live.nl

15

Mildamster Brêge

Verder nieuws van de werkgroep Doarpshelp:
we hebben nieuwe meitinkers, helaas niet meer één gezamenlijke
meitinker voor zowel Katlijk als Mildam.
Voor Mildam zijn dat nu Marja Hijma en Natasja Dontje.
Voor Katlijk zijn dat Ineke Jonker en Elly Haastert.
De werkgroep is zich bewust van de problemen van vrijwillige hulp. Op
een bijeenkomst in de Thomastsjerke in Katlijk (november jl.) werden
de volgende onderwerpen dan ook besproken:
 Concurreren we met taxibedrijven?
 Maken we onze hoveniers brodeloos?
 Zorgen we ervoor, dat er bij de thuiszorg mensen zonder werk komen te zitten?
Contactpersonen Doarpshelp Ketlik/Mildaam:
naam
Grietje Kooistra
Henny Bakker
Janny Wierda
Minke Wijnja
Menno de Bruin

Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk
Katlijk


63
63
54
54
54

14
37
22
21
19

26
70
87
45
84

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

HERINNERINGEN

Mildam toen en nu…
Als ‘herintreder’ van Mildam is mij door de redactie van de Brêge gevraagd om een weergave te geven van mijn herinneringen aan Mildam
van toen als kind en de belevenis als bewoner van nu.

Wat ik wilde voorkomen is dat je blijft hangen in het verleden en dat
alles toen schijnbaar beter was… Terwijl ik tegenwoordig in Mildam nog
veel vaste normen en waarden terugvind, die toen ook van toepassing
waren. Echter nu afgemaakt met een dikke vleug van digitalisering van
onze samenleving.
Tijdens het luisteren naar de Top 2000 tijdens de feestdagen, kwam
ook het alom bekende lied van Wim Sonneveld voorbij, ‘Het Dorp’.
Mildamster Brêge
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Dat was voor mij de perfecte kapstok om terug te blikken naar het verleden, maar tegelijkertijd ook een reflectie van het heden in Mildam. De
tekst is hier en daar aangepast…
Mildam, het dorp
“In mijn herinnering heb ik nog een beeld waarop een kerk, een veewagen van familie Wiebenga, een Spar van familie Peereboom, een
kroeg van familie Van der Zee, een dame op de fiets, het zegt u
hoogstwaarschijnlijk niets, maar 't is waar ik als kind groot geworden
ben.
Dit dorp, ik weet nog hoe het was, met alle kind'ren in de klas, een
trailer van Hoekstra Fourage die ratelt over de keien, de kroeg met een
pomp ervoor, een zandweg tussen de weilanden door, het vee, de
boerderijen.

En langs het tuinpad van m'n pake en beppe zag ik de hoge bomen van
Oranjewoud staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat ‘t nooit
voorbij zou gaan.
Wat leefden we prachtig toen in onze huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden we verkeerd, het dorp is
gemoderniseerd en nu zijn ze op de ‘goeie weg’.
Want ziet, hoe rijk het leven is, we zien Netflix en wonen in architectonische dozen, met flink veel glas, dan kun je zien hoe of het bankstel
staat bij Mien en d'r dressoir met plastic rozen.

En langs het tuinpad van m'n pake en beppe zag ik de hoge bomen van
Oranjewoud staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat ‘t nooit
voorbij zou gaan.
De dorpsjeugd klit nog steeds wat bij elkaar in skinny jeans en weer
met beatle-haar en joelt wat mee met muziek via Spotify. Ik weet wel,
het is hun goeie recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt
me wat melancholiek.
Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten Venco drop voor 50 cent, ik
zag hun moeders touwtjespringen.

Het dorp van nu, is na 30 jaar nog steeds het dorp van toen, een ansicht vol met goede herinneringen… welke ik door kan geven aan mijn
kinderen.”
17
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Je kunt zeggen dat de wereld om ons heen sterk veranderd is, maar
zoals ik in het begin al aangaf, zijn er in Mildam veel vaste waarden en
normen blijven bestaan. En dat er misschien niet zo veel veranderd
is……
Na 15 jaar zijn we als gezin op toevallige wijze opnieuw in Mildam komen wonen. Iets wat niet gepland was, maar één ding was wel zeker,
mijn vrouw en ik misten het bos en de weide. We waren op zoek naar
een plek zoals wij dat destijds in onze jeugd hebben beleefd in Mildam/Oudeschoot.
Nu als vader ben ik dan ook trots op het feit dat onze kinderen in Mildam nog steeds ongedwongen kunnen spelen in bos en weide. Opgroeien met de natuur in al zijn vormen met de daarbij behorende seizoenen. En tijdens regenachtige dagen, is er met de iPad altijd nog een
‘Mildam 2.0 versie’ beschikbaar….
Gelukkig is er nog steeds een basisschool die, ondanks alle rumoer van
de afgelopen jaren, met veel inzet de kop boven water houdt. Dit in het
belang van de kinderen maar ook voor de leefbaarheid van een dorp
zoals Mildam.
Misschien zijn we onderhand als dorp wel te klein voor het tafellaken en
te groot voor het servet qua lokale voorzieningen zoals sport of dagelijkse boodschappen. Echter in de directe omgeving is alles te krijgen
wat men in brede zin zoekt in zijn of haar tijdsverdrijf. En door het
steeds mobieler worden (letterlijk en figuurlijk), zijn afstanden dan ook
beperkt geworden.
Door de inzet van vele vrijwilligers lukt het een dorp als Mildam een
goede basis te zijn in ons hectische leven van vandaag de dag, zowel
voor een kind maar zeker ook voor een volwassene!
Christiaan Bik

Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Geart Rozenberg
Oorspronkelijk komt de familie uit Jubbega, maar Geart woont sinds
z’n zesde in Mildam. Heit kreeg toen werk bij IJzergieterij Ten Cate,
die in Heerenveen een filiaal had geopend. Geart is de oudste van drie
jongens, een soort ‘Rozenbergtrio’. Dat er muziek in de jongen zat,
merkte meester Feenstra van de Tjongerschool al snel: zijn leerling
versloeg hem keer op keer met dammen…

Denksport en dan tig stappen
vooruitkijken, het is Geart wel
toevertrouwd. Als gewaardeerd
lid van damclub ‘Heerenveen’
verschijnt hij elke dinsdagavond
prompt op de wedstrijdavonden.
Op de drukbezochte avond in
Hof van Schoterland zit de crème-de-la-crème van Friesland
achter een bord. Een dambord
wel te verstaan!
En doordat in 1975 de toen
15-jarige Henk Hosper Nederlands kampioen bij de aspiranten werd, is Hof van Schoterland uiteindelijk thuisbasis en
clubgebouw voor alle Friese
talent geworden.
Geart in opperste concentratie

Geart: “Wêrom Fryzen sa goed binne yn it dammen? Russen kinne it

better, hear! Miskien om’t se harren yn de kâlde winters yn ‘e hûs vermeitsje moatte?” Geart heeft de meeste bewondering voor Ton Sijbrands, de ‘dam-encyclopedie’ die alle titels in de wacht heeft gesleept
en regelmatig blindsimultaans geeft. Dat laatste is niks voor Geart: “ Dat

kin ik net, mar ik haw wolris remise tsjin him spyle by in gewoane simultaan!”
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Intussen schuift hij met één vinger stenen over het bord, mompelt “Zo
ben je er in 4 stappen geweest” of regelt een ‘plakker’, waardoor de
tegenstander eerst een meerslag moet maken om vervolgens door
Geart fijntjes te worden ingemaakt.
In snoek yn ‘e broek
In Gearts jeugd verhuisde het gezin van Jubbega naar Mildam waar ze
aan de toen nog onverharde Molenlaan een huis kregen. Hij kent de
winkels nog van toen en zat als kind vaak te vissen in de Tjonger bij
brêgewipper Schokker. “As ik neat fongen hie, hie ik wol in oare snoek
helle,” grinnikt hij, waarna we een oud deuntje boven water halen (‘ In
snoek, in snoek by Geart yn ‘e broek!’).
Geart doorliep de Tjongerschool, ging naar de LTS in Heerenveen om
elektromonteur te worden en volgde nog een jaar timmerklas toen het
met het werk in de bouw vastzat. Vervolgens moest hij onder dienst.
Geart: “Ik moast 18 moanne en kaem op yn Breda. Dernei haw ik yn

Eindhoven autoride leard en doe kaem ik úteinlik yn Havelte telâne. As
kok en sjauffeur.”

Geart is vrijgezel – met een vriendin in Wolvega – maar hij kookt
dagelijks zijn eigen kostje. Dat deed hij destijds ook regelmatig toen
mem nog leefde. Maar toen die er niet meer was, wilde hij wel een
eigen huisje en dat kwam vlot voor elkaar. Hij woont alweer 23 jaar in
een seniorenwoning aan De Dobbe, het laatste stukje nieuwbouw in
Mildam. Dit los van de ‘inbreiding’ aan de Molenlaan, waar broer Harm
de ouderlijke woning mocht inruilen voor nieuwbouw, compleet met z’n
pluimvee.
Vogelvirus
Dammen is dan misschien zijn favoriete tijdverdrijf, ook daarbuiten
verveelt Geart zich niet. In de eerste plaats heeft hij zijn baan:
hovenierswerk, met name in Skoatterwâld. In de winterperiode is er
minder te doen, dus dan is het vooral houtzagen geblazen, maar in april
kan hij weer buiten aan de slag. Leibomen snoeien bijvoorbeeld, waar
je met een ploegje zeker vier dagen zoet mee bent. Hij heeft zich
speciaal laten omscholen. Het buitenwerk trok meer, zegt hij, toen hij
een poos bij o.a. IJzergieterij Ten Cate en bij Feenstra Verwarmingstechniek had ‘rondgehuppeld’.
En dan heeft hij zijn dwergkeesjes, ook een ‘Rozenbergtrio’, en niet te
vergeten zijn zebravinkjes en kanaries.

Mildamster Brêge
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Geart: “Ik bin lykas ús Harm besmet mei it fûgelvirus, haha. Mar ik haw
lang net safolle en neat tropysk.”
Zijn hart ligt bij het dammen, waarmee hij onlangs nog een pijpje pils
en in Fryske droege woarst won. Nu eens niet in Emmeloord zoals die
keer dat het stevig mistte. Terug van de Friese Dambond reed voormalig beroepschauffeur Geart stapvoets achter een paar lichtjes aan om
thuis te komen… om te stranden bij een boerderij. Gelukkig wees de
boer hem naar de snelweg terug en kwam Geart uiteindelijk toch thuis.
Een nieuwe ervaring van ‘strekdam’ wellicht.
Alie Rusch

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

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

* MKB-deskundige:
“Ik zet het enthousiasme om in omzet.”
* Een aandeel in een windmolenpark heet
een windeel.
* Medewerker museum: “Als de schilderijen
hangen, staan ze mooi.”

21

Mildamster Brêge

PRIJSVRAAG

Waar-o-waar
Deze keer drie inzendingen. Aly Klazema, Bauke Visser en Sietske Bakker hadden het goed geraden. Gefeliciteerd allemaal. Op de foto in
WOW 11.1 stond de voormalige, gereformeerde kerk aan de Ds. Meyerweg 73 in De Knipe. Volgens insiders nu in gebruik als woonhuis. Volgens Bauke moet je inderdaad flink doorstappen en de goede wandelroute kiezen om dat in een uur te halen. De gelukkige winnaar van de
waardebon is deze keer Sietske Bakker.
De nieuwe foto

De nieuwe foto is in de buurt van Mildam gemaakt. Voor de wandelaars
onder ons is het makkelijk binnen een uur te doen. Op de fiets gaat het
trouwens ook heel goed.
Herkent u het plekje, mail dan het adres of een omschrijving ervan
naar: DorpskrantMildam@gmail.com.
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 het Kreatief Kollektief in It Alde Tsjerkje.
Succes allemaal, Sietse van Dijk
Mildamster Brêge
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Plannen voor de Ecokathedraal in 2016
Jaap Bos, Bauke Visser en ik zijn
momenteel bezig om het ronde
bouwwerk links van de ‘Porta Celi’
omhoog te brengen. Met dit
bouwwerk is jaren geleden begonnen door acht jongens uit
Staphorst.
Na ongeveer drie lagen tegels te
hebben gestapeld, zijn ze gestopt
en niet meer teruggekomen. Wij
gaan er nu mee verder.
Omdat we bij elke laag een centimeter naar binnen springen, moeten we ook steeds de binnenkant
versterken, anders stort de boel op een gegeven moment in.
Verder willen we binnenin een stenen vloer aanbrengen om het lopen
daar gemakkelijker te maken. Behalve tegels hebben we ook voor het
binnenwerk veel puin en brokstukken nodig. Dit materiaal halen we weg
achter de lange muur bij de ingang van de Ecokathedraal. Het is de
bedoeling dat al het materiaal dat hier ligt, weggehaald wordt en dat
alleen de muur overblijft.
Verder ben ik van plan een overzicht te maken van alle bouwwerken en bouwwerkjes die na 2004 zijn gemaakt. Van de meeste bouwwerken weet ik nog wel wanneer en door wie ze gemaakt zijn, maar het
staat nergens genoteerd. Ik wil daarom foto’s van deze bouwwerken
maken met bijbehorende tekst. Ik neem het jaar 2004 omdat Louis le
Roy toen gestopt is met bouwen. Alles na 2004 is dus van andere bouwers.
Siebe Homminga
Bauke Visser:
Het hele jaar door worden er excursies gegeven in de Ecokathedraal. Zo
ook op 16 januari jl. Met mooi weer en op een prachtige plek van us
kathedraal werd een gedicht van Casper de Jong voorgelezen (pag. 24).
23

Mildamster Brêge

Welkom in de jongenshemel
Ik was 6 of 7, kapitein of brandweer, indiaan, soldaat en bouwde huizen, hutten en kastelen. Ik stapelde, stapelde stenen.
Ik bouwde met alles wat ik had, met alles wat ik los kon trekken in mijn
straat en in mijn stad.
Ik bouwde uren, uren, hele muren.
Ik sleepte takken, stapelde stenen.
Ik bouwde met alles wat ik dragen kon met mijn kleine benen.
Iedere tegel een trofee, een nieuwe tree op de ladder naar de jongenshemel.
Boomhut, bunker, zandkasteel.
Maar het echte feest begon, toen de stratenmakers in de straat verschenen en de straat steen voor steen werd opgebroken.
En wij maar slepen met die stenen naar de geheime plekken in de tuinen, waar wij aan onze hutten bouwden.
De stenen zijn er nog, maar niet meer het jongetje met de vrijheid van
geest.
Of ja, toch soms, als ik droom, dan ga ik weer bouwen, dan is het weer
feest, dan stapel ik stenen. Een gammele trap omhoog naar de jongenshemel.
Waar ik en jij, wij allemaal, zijn kind gebleven.
Kom je met mij buiten spelen? Kom dan.
Hier is het. Het is nooit heel ver weg geweest.
*********
De tuin is tijdloos, de drie stapelaars/onderhoudslieden zijn helaas niet
tijdloos. Na dit gedicht te hebben gelezen, zijn er vast wel enige Mildammers die ons op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur
eens komen helpen. In de hoop, dat ze het niet bij één keer laten
en vervolgens zorgen voor de voortgang van onze prachtige, tijdloze
wilde tuin.

Mildamster Brêge
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SPOREN IN DE TIJD

Zwerfkei
Naar aanleiding van het artikel ‘Bodemprofiel Molenlaan’ in het vorige
nummer van de Brêge, zond Bauke Visser onderstaande reactie in.

Ik woon op De Dobbe 52; de achterzijde van onze tuin grenst op een
steenworp afstand aan de Molenlaan. Onze oudste zoon was destijds
altijd bezig met reparatie en onderhoud van auto’s en daarom besloot ik
een smeerkuil te graven naast ons huis. Daar ben ik de diverse bodemlagen tegengekomen die Henk Hidding heeft beschreven en Wiebe
Nijlunsing heeft vastgelegd voor het nageslacht.
Tijdens het graven stuitte ik - op ongeveer 1.60/1.80 m diepte - op een
heel moeilijk door te steken keileemlaag. Nadat we de betonmat hadden
geplaatst en de eerste kruiwagens beton hadden gestort, zakten pardoes de beide wanden in. Mijn boer (waterbouwkundige) had mij nog
zo gewaarschuwd, dat bronbemaling nodig was.
Maar ja, wie zonder fouten is, werpe de eerste zwerfkei… We hebben
met een noodgang de smeerkuil dichtgegooid. Elke wolk heeft een zilveren rand. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Sinds het doorsteken van
deze keileemlaag is het nu kurkdroog onder ons huis.
Sinds deze bouwkundige beginnersfout, ben ik me wel extra gaan interesseren voor bodemprofielen. Kortgeleden heeft men de afwatering
sterk verbeterd door een flinke sleuf/sloot te graven aan de westkant
van het bewoonde gedeelte van de Molenlaan.
Ik was benieuwd of er tijdens de werkzaamheden ook zwerfkeien gevonden waren en vroeg dat aan een van de werklieden. Hij wees in
noordwaartse richting en inderdaad, ter hoogte van het Dobbepaed,
vond ik een zwerfkei met een diameter van 19 cm.
Deze kei was zo prachtig schoon, dat ik besloot hem mee te nemen en
toe te voegen aan de vele andere zwerfkeien rond de vijvers bij mijn
huis. Op een bijeenkomst in Wolvega ontmoette ik iemand die veel
zwerfkeien had doorgezaagd en de herkomst ervan had vastgesteld. Ik
nam vervolgens contact met hem op en liet de kei doormidden zagen,
polijsten en de herkomst ervan vaststellen.
De steen bleek afkomstig te zijn uit het gebied rond Vislanda in Zweden.
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Als ik het artikel van
Henk goed heb begrepen, dan heeft deze
zwerfkei al ongeveer
150.000 jaar lang in
de keileemlaag gelegen van de Molenlaan
en is de schrijver van
dit artikel waarschijnlijk de eerste, die deze
steen ooit in de hand
mocht hebben.
Zonder het te beseffen
leven wij in Mildam eigenlijk in een openluchtmuseum van de ijstijd. Een
museum dat dag en nacht geopend is en nog vrij toegankelijk ook.
*********

(W)ETENSWAARDIGHEDEN, Spelt

De meerwaarde van spelt
Spelt is een oeroude graansoort. De voorlopers van spelt vindt men in
het Midden-Oosten. In de Nijldelta werd spelt reeds 5000 jaar voor
Christus verbouwd. De Romeinen waardeerden spelt al om zijn goede
eigenschappen.

Spelt zelf is de voorloper van
onze huidige tarwegraansoorten.
Uit vondsten blijkt dat spelt al
vóór onze jaartelling in Europa
voorkwam, o.a. in Zuid-Limburg.
Het was tot in de middeleeuwen
de hoofdgraansoort, tot het in de
19e eeuw steeds meer verdrongen werd door andere granen.
Tot 1930 werd er meer spelt dan
tarwe in Nederland verbouwd, daarna raakte het in de vergetelheid.
Teelt van tarwe was economisch aantrekkelijker.
Mildamster Brêge
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Tarwe groeit minder hoog en levert per hectare meer op. Het is minder
bewerkelijk, omdat het niet gepeld (het kaf zit losser om de graankorrel) hoeft te worden. Maar spelt is ‘terug van weggeweest’.
Daar zijn een aantal redenen voor. De speltkorrel heeft van nature een
hoger glutengehalte dan tarwe en is daarmee beter geschikt om te
bakken. Het deeg is makkelijker te kneden en dat hoeft minder lang.
Het heeft, volgens kenners, een lekkerder smaak en geur.
Spelt is voor het menselijk lichaam gezonder doordat het in totaliteit
meer voedingsstoffen en gluteneiwitten bevat, die anders van samenstelling zijn en beter door het lichaam zijn te verteren.
Net zo als bij Teff (een andere graansoort) blijft de glucosespiegel in
het bloed gelijkmatiger en geeft langer een verzadigd gevoel. Je hebt
minder snel een hongergevoel. De speltkorrel bevat meer voedingsvezels, aminozuren (bevat 6 van de 8 voor het lichaam noodzakelijke
aminozuren), hoogwaardig vet, B-vitamines en gluten dan de tarwekorrel.
Voor mensen met een tarweallergie is spelt een goed alternatief. Spelt
bevat niet, zoals tarwe, de stof lectine, wat een insulineachtige werking
heeft. Lectine voorkomt of vertraagt de vetverbranding in het lichaam.
Tegenwoordig wordt spelt in meerdere Europese landen verbouwd.
In Nederland in Groningen (Pieterburen) en Limburg (op de Kollenberg
bij Sittard) en in mindere mate in Brabant en Overijssel. Het is vooral
geschikt voor biologische landbouw, omdat het minder bemesting nodig
heeft en resistenter is tegen ziekten. Spelt is nu een typisch streekproduct, waarbij telers, molenaars en bakkers nauw samenwerken.
Helaas zijn niet alle speltrassen meer zuiver. Vaak zijn ze gekruist met
tarwe en bevatten dan voor een deel tarwe-eigenschappen. Van het
raszuivere spelt zijn er nog maar enkele soorten: Oberkulmer Rotkorn,
Ostro, Ebners Rotkorn, Schwabenkorn, Bauländer Spelz.
Tegenwoordig kun je bij bijna iedere warme bakker speltbrood kopen.
Wil je zelf speltbrood bakken, dan kun je speltmeel kopen bij de
reformzaak, bij de molen ‘Welgelegen’ in Heerenveen of via internet.
Henk van der Kam
Bronnen:
Leeuwarder Courant, Wikipedia,
boek: ‘Bakken met spelt’, Myriam Hirano-Curtet en Theres Berweger (Uitg. Deltas).
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(W)ETENSWAARDIGHEDEN, Gras

Eten uit de tuin van Eden
De laatste jaren kun je in restaurants soms
wel bloemen ín of op je eten krijgen. Die
smaken best lekker! Dit bloemen verorberen is best wel modern en heeft meer met
bewuste voeding dan met armoede te
maken.
Helaas kun je in de krant wel eens lezen,
dat mensen zo’n honger hebben, dat ze uit
nood gras gaan eten. Dit is in de laatste
15 jaar bv. in Noord-Afghanistan en op
verschillende plekken in Syrië gebeurd. Het lijkt ook best logisch: een
koe, ree, ezel of paard eet toch ook gewoon gras, dus waarom wij niet?
Is het ongezond of gewoon niet lekker? Zouden er giftige grassen zijn,
net zoals je ook giftige paddenstoelen aantreft? Nou hebben we geleerd, dat al deze dieren meerdere magen en een ander darmenstelsel
hebben dan wij, maar je zou het misschien kunnen proberen? Of zou je
dan overgeven als een hond?
Nu kun je twee dingen doen:
- zelf gras gaan eten en kijken, wat er gebeurt;
- internet afspeuren naar een antwoord.
Grassap
Ik ben met het tweede begonnen en kan u vertellen, dat er heerlijke
grassap gemaakt kan worden, mits u wild gras uit het bos gebruikt
(geen pesticide) en dat goed wast (want wie weet, wie of wat er voor u
langsgekomen is). De site (Mens en Gezondheid) informeert ons, dat we
het gras niet moeten ‘blenderen maar slow-juicen’. Nou ben ik zo ouderwets, dat ik al heel trots ben op mijn elektrische mixer, maar wie
weet, heeft u deze machines in huis?
Grastechnologie
Maar we zijn een innovatieve natie en ook onze provincie kan er wat
van: het viel Gjalt de Haan uit Gytsjerk op, hoeveel gras er toch is, het
groeit maar door.
Mildamster Brêge
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Koeien en geiten kunnen in groeizame jaren niet alles op, ook niet in de
vorm van hooi of kuilgras, dus werd veel gras gewoon gecomposteerd,
wat moest je er anders mee? Zonde.
Tien jaar na deze eerste gedachte is er het bedrijf ‘Grassa!’, dat in
samenwerking met de universiteit Wageningen gras verder verwerkt. Er zijn gebruiksmogelijkheden voor gras(vezels) in de kartonfabricage, maar je kunt er ook hoogwaardig krachtvoer voor koe en varken van maken.
Het probleem van gras zit in de buitenkant, de celwand. Deze bestaat
uit cellulose, de stof waarvan papier wordt gemaakt. Wij kunnen dit niet
verteren, bovendien zit er kiezelzuur of silicium in de celwand, zodat
langdurig op gras kauwen zoals vroegere generaties dat met tabak deden, ons tandglazuur zou afbreken.
Als een machine het gewassen gras ‘opent’, krijg je grassap met een
heel hoog eiwitgehalte. Koeien kunnen met hun vier magen en door
middel van herkauwen 70% van de eiwitten uit het gras halen, een
machine bereikt 95%. Het fosfaat kan geconcentreerd en uit het sap
afgevoerd worden. Daardoor produceren koeien die hiermee gevoerd
worden, minder mest. Ze hoeven ook minder te boeren en winden te
laten, waardoor minder methaan vrij komt. Daarnaast komen ook varkens, die wel alles eten, maar net als wij geen gras kunnen verteren, in
beeld. Zij krijgen nu veel sojaschroot uit Brazilië voor hun neus met alle
nadelige gevolgen van dien.
Ook voor de mens zijn graseiwitten in de toekomst een verrijking, de
heren van Grassa! verwachten deze eiwitten het eerst in soepen, sauzen of toetjes verwerkt te zien, en met voortschrijdende technologie als
grasburger!
Na al dit leesvoer durf ik niet meer zelf te proeven, ik weet nu al, dat ik
mijn maag en darmen voor onoplosbare problemen stel en mijn tanden
met schurend zuur bedreig – en dat alles voor niets! Ik denk, dat ik het
als culinaire angsthaas toch maar bij madeliefjes, klaver- en paardenbloemetjes houd!
Lily Tola
‘Eten uit de Tuin van Eden’ is de naam van een fantastisch vegetarisch kookboek.

Verdere informatie:
www.grassa.nl
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/
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(W)ETENSWAARDIGHEDEN, Skrei en rooffood

Over skrei en rooffood….
Skrei, nooit van gehoord!? Dat is wellicht de eerste reactie van een
Brêgelezer… Deze vis, want dat is het, leerde ik kennen in Restaurant
‘t Plein in Joure.

Reitse Spanninga, onze Friese topkok en veelgevraagd ‘mediafiguur’1), bekend van zijn restaurant in Joure, van tv, boeken, culinaire
cursussen, …, bijzondere recepten, had skrei op het menu staan. Heel
lekker! Zeker met Reitses verhaal erbij: skrei is stevige spierwitte winterkabeljauw en komt uit Noorwegen. Een echt seizoensproduct; skrei is
de eerste drie maanden van het jaar te krijgen.
De skreivisserij rond de Lofoten speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de Noorse samenleving. De komst van de skrei is in Noorwegen
als de komst van de nieuwe haring in Nederland. Liefhebbers kijken er
reikhalzend naar uit.
De naam skrei is afkomstig van het Noorse woord voor zwerver (skreid)
en slaat op de lange tocht die de vis elk jaar maakt. Skrei is een volwassen winterkabeljauw - afkomstig uit het noordoostelijke, arctische
deel van de Barentszzee - die op het punt staat te paaien.
In de vangstgebieden wordt skrei soms nog op klassieke wijze aan de
lijn gevangen, met vishaken om de drie meter; ook netten worden gebruikt.
Een volwassen skrei kan ruim een meter lang zijn en tot 40 kg wegen.
Rooffood, ook nooit van gehoord…?
Rooffood is onderdeel van een wereldwijde trend in wording… Werden
koks die producten uit eigen tuin gebruikten nog weggezet als excentriekelingen, de trend gezien als een modegril, nu is dat (hier en daar?)
de normaalste zaak van de wereld.
Het eerste Nederlandse rooffoodproject ging in Amsterdam van start in
2014 bij Restaurant Vermeer in Amsterdam. Het dak bevindt zich bovenop het NH Barbizon Palace Hotel tegenover het Centraal Station.
1

) http://www.reitsespanninga.nl en @reitsespanninga geven een beeld van de
veelzijdigheid van Reitse Spanninga, Restaurant 't Plein, Douwe Egbertsplein 1a,
8501 AB Joure
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De ‘Dakdokters’ uit Amsterdam zijn eraan te pas gekomen; ‘rooffood’
is een systeem om verse groenten en kruiden op het dak te
verbouwen…
Het dak, naast een belangrijk bron voor groene energie (zonnepanelen),
nu ook een bron van voedsel: kruiden en groenten die ook te vinden
zijn in de tuin: basilicum, aardbeien, muntsoorten, pimpernel, kerrieblad, radijs, tijm, kruisbessenstruik, kropsla, venkel, peterselie, druif,
snijbiet, bietjes, jonge ui, prei, olijfkruid.
Vrijstaande planten: een appelboompje, een perenboompje en een
frambozenstruik.

J.A. van Tast, in samenwerking met de tuinvrouw uit Mildam
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HISTORIE

Van Aylvalaan, Bisschoplaan, IJntzelaan…
Toen ik op een regenachtige dag het boek ‘Oorsprong en geschiedenis van de
Friezen’ zat te lezen, kwam ik de naam ‘Hans Willem van Aylva’ tegen. Het leek
mij voor de mensen die aan de Van Aylvalaan wonen wel interessant om wat
meer te weten over de persoon waarnaar hun straat is genoemd.

Hans Willem, baron van
Aylva is rond 1635 geboren in
Holwerd en overleden bij Leuven
in 1691.
Hij was luitenant-admiraal van
het Fries Eskader bij de tocht
naar Chatham (Engeland) in
1667. En in 1672 (het rampjaar)
luitenant-generaal van de infanterie bij de verdediging van Friesland tegen de Munstersen1). Hij
voerde toen strijd in de buurt van
Heerenveen, dat toen in staat
van verdediging gebracht was
door aarden schansen.
In 1673 werd Hans Willem, baron
van Aylva onder opperbevel van
Johan Maurits van Nassau geplaatst.
In 1674 raakte hij gewond bij
Seneffe; hij streed vervolgens nog bij Walcourt (1689) en Fleurus
(1690) - alle drie plaatsen liggen in het huidige België.
Hij had als bijnaam ‘de Ontzaglijke’. Hij was luitenant-generaal der
Verenigde Nederlanden, luitenant-admiraal van Friesland, gouverneur
van Coevorden en de onderhorige forten, kolonel en drost van Lieroort.
1

) Aan de Munstersen en de vorst-bisschop van Münster (beter bekend
als Bommen Berend) herinnert de Bisschoplaan in Katlijk, waar de
aanvallers, nadat zij via een doorwaadbare plaats in de Tjonger naar
het noorden waren doorgedrongen, werden teruggeslagen.
Mildamster Brêge
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Ik hoor de mensen van de
IJntzelaan denken: “Wie was dan
us IJntze?” Hun laan is genoemd
naar IJntze van der Honing, geboren in Nieuwehorne op 14 mei 1876,
die lange tijd aan de westkant van
de laan heeft gewoond. Op de kaart
van Eekhoff van 1848 komt de laan
nog niet voor.
Verder hebben we in Mildam geen straten of lanen die naar personen
zijn genoemd.
Bauke Visser
Bron: ‘Oorsprong en geschiedenis van de Friezen’ (S.J. van der Molen)
‘Verzameling van achtergronden der straatnamen’ door P. Zandhuis van de Werkgroep
Oud-Heerenveen

NATUUR

Paddentrek
Eind februari, begin maart worden er ieder jaar hekken en
borden geplaatst tussen de parkeerplaats bij de Belvédère (uitkijktoren) en Tjaarda. Daarmee
wordt de Bieruma Oostingweg
voor alle verkeer afgesloten,
van 19.00 uur ’s avonds tot
07.00 uur ’s ochtends, zodat
padden hier veilig kunnen oversteken. Ook andere amfibieën
(bijv. kikkers en salamanders)
profiteren van deze maatregel. Bij het Ketlijker Schar zijn twee jaar
geleden ‘tunnels’ in de weg aangelegd om amfibieën zonder gevaar te
kunnen laten ‘oversteken’.

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden
(en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken
om zich voort te planten. Deze trek vindt plaats in de periode februari
tot april.
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De combinatie van temperatuur (minimaal 6° C) en luchtvochtigheid
(hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de
paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de
populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij
grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan!
Na de paring verlaten de padden het water
om verder te trekken naar hun zomerverblijven: sloten, vijvers en poelen die
zijn opgedroogd of gedempt. Veel padden
wonen ook op de erven van mensen. Ze
blijven in deze periode meer op het droge
dan in het water. Overdag schuilen ze
onder een bloempot, in de schemer en in de nacht gaan ze op jacht
naar slakken, insecten en andere kleine diertjes. Na de zomer trekken
de padden van hun zomerverblijf naar hun overwinteringsplaats. Dit
gebeurt van eind augustus tot begin oktober.
In Nederland zijn/worden op veel plaatsen voorzieningen voor amfibieen aangelegd. Zo ook in de Tjongervallei ter hoogte van het Ketliker
Schar. Tot voor kort werden er paddenrasters/-schermen geplaatst,
waarbij de padden in emmers vielen, zodat vrijwilligers ze veilig naar de
overkant konden brengen.
Maar twee jaar geleden zijn er drie ‘padden/amfibieëntunnels’ aangelegd, waar de padden zonder gevaar voor eigen leven kunnen ‘oversteken’. Het zijn tunnels van beton met gaten bovenin om licht door te
laten. Als het te donker is, gaan de padden niet door de tunnel.
Ook aan het eind van de W.A. Nijenhuisweg in Katlijk is zo’n tunnel.

Bronnen: www.padden.nu en www.warf.nl
Mildamster Brêge
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Renske de Vries

TAAL EN NATUUR

Zwaluwen in het Fries
Van een bekende natuurkenner ‘in het veld’
kreeg ik een boekje te leen dat ik beslist moest
lezen. Het boek ‘Sweltsjes fan Gaast’ geschreven
door Theunis Piersma in zijn ‘memmetaal’, het
Fries!

Dit werd mijn eerste boek dat ik in het Fries las
en… het viel niet tegen. Het lezen ging weliswaar
niet snel, maar de Friese taal was voor mij goed
te volgen. Het boek heeft korte hoofdstukjes met steeds een ander
aspect, waardoor het zich goed leent om in etappes te lezen. Gesproken
Fries kan ik aardig volgen, wat het lezen vergemakkelijkt.
Toch kwam ik woorden tegen, die ik niet direct kon thuisbrengen.
Woorden zoals: guon, inoaris, oerémus, besibbe, foarinoar, op it mêd,
op hokker dagen (resp. in het Nederlands: sommige, opnieuw, overstuur, verwant, voor elkaar, op het gebied van, op welke dagen).
Bloedmiggen (luisvliegen) en neven (muggen), die beide leven van het
bloed van de huiszwaluw, kwam ik ook tegen. Een Fries woord dat ik
grappig vond, was ‘withoefaak’ (weet ik hoe vaak).
Theunis Piersma is hoogleraar
Trekvogelecologie in Groningen. Een
internationale autoriteit op het gebied van trekvogels. Hij woont sinds
2002 in Gaast waar veel zwaluwen
waren, die hij nauwgezet heeft geobserveerd. Hij schrijft dat de mensen in Europa heel lang gedacht
hebben dat de zwaluwen niet naar
het warme zuiden trekken, maar
overwinteren in de modder.
In de oudheid was de zwaluw in Egypte heilig. De Grieken en Romeinen
zagen de zwaluw als voorbode van geluk. Dat geluk kom je nog tegen
in oud-Hollandse gezegden, zoals “Zwaluwen op het dak, guldens in de
zak” en “Waar zwaluwen nestelen daar sterft geen kalf”.
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Over de zwaluw in relatie tot het weer zijn er eveneens gezegden:
“Vliegen de zwaluwen hoog, dan is het weer schoon en droog. Vliegen
ze laag, regen voor vandaag”. Uit de fabel van de Griekse dichter
Aesopus komt het spreekwoord “Eén zwaluw maakt nog geen zomer”.
Piersma beschrijft hoe, naast het ringen van zwaluwen, moderne technieken een rol spelen om meer te weten te komen over hun gedrag, de
verschillen tussen de huis-, boeren-, gier- en oeverzwaluwen, hun oorsprong, hoe ze aan hun naam komen, hun nestbouw, zang, voedsel,
energieverbruik, vlieggedrag, enzovoort.
Het grappige Friese sprookje “Waarom zwaluwen vliegen vangen boven
de sloot” staat ook in het boek beschreven.
De gierzwaluw blijkt geen echte zwaluw te zijn, maar is meer verwant
aan kolibries en uilen. Hij leefde al vóór de andere zwaluwen er waren,
in de tijd van de dinosauriërs. De gierzwaluw wordt veel ouder (10 jaar
of meer) dan de andere zwaluwen en is groter en zwaarder. Hij is ook
de enige die, op het broeden na, alles in de lucht doet: slapen, de liefde
bedrijven, eten.
Met een apparaatje (geolocator) op zijn rug (alleen mogelijk bij de gierzwaluw) is hun trek naar het zuiden (van Zweden naar Afrika) nagegaan. Boven de oerwouden van Congo blijft de gierzwaluw in de lucht
en leeft daar van vliegende termieten. Bij de andere zwaluwen is via
een andere (isotopen)techniek vastgesteld dat ook zij naar de oerwouden van westelijk Afrika vliegen. Veel zwaluwen worden daar geïnfecteerd met een malariaparasiet, die ze in hun bloed mee terugnemen.
Piersma schrijft dat er grote zorg is over de teruggang van het aantal
zwaluwen. Hoofdoorzaak, schrijft hij, is het verdwijnen van de biodiversiteit, o.a. door de monoculturen in de landbouw. Te weinig
bloemen en daardoor minder insecten, het voedsel van de zwaluw en
van weidevogels, zoals de grutto en kievit, die ook in aantal achteruitgaan. Een andere oorzaak van de teruggang is het gebruik van de huidige bestrijdingsmiddelen, die ‘neonicotinoïden’ bevatten en het
‘nieuwe DDT’ van deze eeuw worden genoemd.
Het boek van Piersma leest prettig, is begrijpelijk en is met recht een
lofzang op de zwaluw.
Henk van der Kam
Het boek van Piersma is inmiddels vertaald in het Nederlands.
Remco Daalder schreef het boek ‘De gierzwaluw’ waarmee hij winnaar werd
van de Jan Wolkersprijs 2014 voor het beste natuurboek.
Mildamster Brêge
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GESCHIEDENIS EN CULTUUR

De keisnijding
In onze tijd is het heel gewoon. Je gaat naar de huisarts als je iets
mankeert en die schrijft in veel gevallen een medicijn voor of verwijst
je door naar een specialist.
Veel ziektes die in vroegere jaren ongeneeslijk waren, blijken heden
ten dage in korte tijd te genezen. Een voorbeeld: longontsteking was
in het begin van de 20ste eeuw in veel gevallen dodelijk; na het uitvinden van penicilline liep het aantal sterfgevallen drastisch terug. Er zijn
meer van deze zaken te noemen; de levensverwachting is mede hierdoor behoorlijk toegenomen. Maar als we een aantal honderden jaren
teruggaan, lag de zaak enigszins anders.

Naar aanleiding van de Jheronimus Bosch-tentoonstelling in het
Noord-Brabants Museum in Den Bosch zat ik wat te kijken naar
afbeeldingen van zijn schilderijen; één daarvan viel me op. Dit schilderij
hangt normaal gesproken in het Prado Museum in Madrid, maar zal
ongetwijfeld een plaats krijgen op de Jeroen Bosch-expositie.
Bosch (1450-1516) geeft op dat schilderij weer hoe ‘kwakzalvers’ in
veel gevallen de plaats innamen van reguliere artsen. Je kunt je afvragen of het resultaat slechter was, maar deze mannen (en vrouwen)
waren in ieder geval voor de eenvoudige man/vrouw te betalen.
Op het schilderij wordt een man met hoofdpijnklachten door zo'n kwakzalver behandeld. De afgebeelde persoon is bepaald niet de enige geweest, die op de geschilderde manier werd geholpen. In veel gevallen
werd bij het onderzoek naar de kwaal verteld dat de patiënt een steen
of kei in zijn hoofd had. Als deze was weggehaald, zou hij of zij zijn
genezen.
Als de kwaal ‘tussen de oren’ zat, zal de betreffende patiënt mogelijk
geen last meer hebben gehad van zijn of haar klachten, maar uiteindelijk was er maar één figuur beter van geworden. De ‘keisnijder’, zoals
hij werd genoemd. De kwakzalver liet na een snee over het hoofd van
de patiënt, waarbij wat bloed vloeide een steen in een bakje vallen. Hoe
meer lawaai dat gaf, hoe beter!
De ‘operatie’ vond namelijk altijd plaats binnen een behoorlijk groot
gezelschap. Een kermisattractie, zouden we het nu noemen.
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Reclame was ook in die tijd belangrijk om naam te maken. Mocht de
man of vrouw na verloop van tijd sterven, dan was de operateur al lang
verdwenen. De steen die 'uit het hoofd' kwam, werd de 'steen der
dwaasheid' genoemd.
Op het betreffende schilderij
wordt de operateur afgebeeld met een trechter op
zijn hoofd; naast hem staan
een monnik met een wijnkan
in zijn hand en een vrouw
(een non) met een boek op
haar hoofd. Waarschijnlijk
een bijbel of getijdenboek.
Maar het ‘Woord Gods’ moet
je niet op je hoofd dragen
maar in je hart! Misschien is
dat de strekking van het
schilderij. Ook de monnik
hecht grotere waarde aan de
geneugten van drank dan
aan zijn roeping.
Bekend is dat Bosch niet veel
op had met geestelijken en
het kan dan ook een verwijzing zijn naar een verkeerd
religieus leven. Mogelijk ook een vermaning naar lichtgelovigheid.
Bosch was niet voor niets aanhanger van de ‘Broeders en Zusters des
Gemenen Levens’ van Geert Groote.
Overigens 'snijdt' de kwakzalver op het schilderij geen steen uit het
hoofd van de man, maar een bloem. Eenzelfde bloem ligt op de tafel
voor hem....
De Jeroen Bosch-tentoonstelling is t/m 8 mei a.s. te bezichtigen
in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.
Entreekosten € 10,- met museumjaarkaart, € 22,- met normaal ticket.
Kijk verder op de website van het museum voor kaartverkoop e.d.
Ab Slager
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ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam
www.tjongerschool.nl
tjongerschool@debasisheerenveen.nl
 0513-63 31 00

Tjongerschool op excursie bij Coop Nieuwehorne
De school zit in de lift. Het aantal aanmeldingen bij de Tjongerschool
stijgt, ondanks de vergrijzing in Mildam en de omliggende dorpen. De
kwaliteit van het onderwijs, de bijzondere projecten van de school en
het begaafdheidsprofiel lijken hieraan bij te dragen.
Woensdag 10 februari jl. bezochten groepen 5, 6, 7 en 8 van de Tjongerschool de Coop in Nieuwehorne. Deze excursie past in een lesprogramma over gezond eten en smaak. Vier weken lang besteedt de
school op woensdag een speciale les aan gezond eten en smaak. Terwijl
de hoogste groepen de supermarkt bezochten, maakten de jongste
groepen o.l.v. leerlingen van het Vakcollege uit Heerenveen gezonde
wraps en smoothies.
De Coop ontving de kinderen hartelijk en gaf een rondleiding. De leerlingen werden uitgedaagd gezonde
keuzes te maken in de supermarkt.
Na de excursie kregen alle kinderen
fruit, aangeboden door de Coop.
De Tjongerschool heeft recent een
aantal nieuwe leerlingen verwelkomd. Ouders kiezen steeds bewuster de school voor hun kinderen. Het
is mooi om te zien dat de Tjongerschool daarbij het vertrouwen van
ouders heeft, ook van ouders buiten Mildam en de direct omliggende
dorpen.
Website
Onze website is altijd actueel en daarom nodigen wij u uit om regelmatig op de site te gaan kijken naar onze activiteiten.
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MILDAM

Galerie It Alde Tsjerkje
Van 2 april t/m 3 juni 2016 is in Galerie It Alde Tsjerkje in Mildam een
fototentoonstelling van Thea Hartwig uit Oudehorne. Te zien is een
serie foto’s waarbij mensen centraal staan.

Met haar man heeft
Thea veel gereisd.
Van elke reis is een
fotoboek samengesteld met daarin de
kleurrijke foto’s uit
bijvoorbeeld India,
de mensen in China,
het straatbeeld van
Cuba.
En foto’s van prachtige landschappen
en architectuur van
de Arabische landen

Marokko, Syrië, Jordanië en Jemen.
De vlakverdeling, kleuren en de onderwerpen van de foto’s zijn voor
Thea belangrijk. Zij schroomt niet om de prachtige, karakteristieke gezichten van de mensen daar vast te leggen.
Nadat ze in 2006 was gestopt met haar werk in de bibliotheek, werd
fotograferen een van haar hobby’s. Ze volgde een cursus bij ‘De Cirkel’
in Heerenveen en d.m.v. boeken verdiepte zij zich verder in de kunst
van de fotografie. Haar motto bij het maken van foto’s: “Het is niet de
camera die de mooiste foto’s maakt, maar degene die de camera bedient”.
Tijdens het Open Huis van 2 april a.s. is Thea Hartwig aanwezig in
het kerkje om over haar werk te vertellen.
Ook de leden van het Kreatief Kollektief van de Galerie zijn er dan om
uitleg te geven over bijvoorbeeld textiele kunst, beeldhouwen, edelsmeden, portret schilderen, glaskunst en mozaïeken.
Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
www.galerie-italdetsjerkje.blogspot.com
Mildamster Brêge
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VERENIGINGEN

Samenwerking sportverenigingen Mildam/Katlijk
Op initiatief van PB Mildam (PB Katlijk is hier ook bij betrokken) hebben de voorzitters van de voetbal-, tennis-, gymnastiek-, schaats-, jeu
de boules- en kaatsvereniging de afgelopen maanden een aantal keren bij elkaar gezeten.

Aanleiding voor het overleg is de nieuwe dorpsvisie van PB Mildam,
waarbij de terugloop van het ledental van een aantal sportverenigingen
een van de aandachtspunten is.
Het blijkt dat de sportverenigingen de effecten van demografische ontwikkelingen (krimp, minder jeugd) aan den lijve ondervinden. Ook merken we dat nieuwe trends, zoals een breder sportaanbod, bereidheid tot
reizen t.b.v. sport en andere tijdsinvulling (gamen, mobiele telefoon,
etc.) ook aan onze jeugd niet voorbij gaan.
Omdat het belangrijk is de sportverenigingen in onze dorpen te behouden - en daarmee dus ook de leefbaarheid op peil te houden - zijn in de
diverse overleggen een aantal initiatieven uitgedacht die we de komende periode verder met betrokkenen willen uitwerken.
Hierbij kan gedacht worden aan een periodiek overleg tussen de voorzitters van de sportverenigingen om de data van trainingen, wedstrijden
en activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Mogelijk mondt dit uit in
een website waarin een totaaloverzicht van deze data wordt gegeven.
Ook kan gedacht worden aan één of twee dagen waarop de inwoners
uit Mildam en Katlijk via korte clinics kunnen kennismaken met de diverse sporten. Uiteraard zal dan ook voor het nodige vertier gezorgd worden.
We houden jullie op de hoogte via de Brêge en de Raaptepper!
Namens de voorzitters van de sportverenigingen Mildam en Katlijk,
Bennie de Boer
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Meer bewegen voor ouderen
Wilt u lekker bewegen zonder afhankelijk te zijn van (goed) weer? Wilt
u wat fitter worden, maar heeft u geen zin/gelegenheid om daarvoor
naar een sportschool in Heerenveen te gaan? Wilt u sporten op uw eigen niveau, maar wel uitgedaagd worden?
Doe dan mee aan MBVO (meer bewegen voor ouderen)!
Op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in de gymzaal van de Tjongerschool. Iedereen is welkom; de eerste drie proeflessen zijn gratis,
daarna bedraagt de contributie € 30,- per kwartaal.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sjoukje Dillingh:  0513-78 50 74 of
sybrandsma@gmail.com
Gymvereniging De Tjongerturners

MILDAM/KATLIJK

Oranjefestijn Katlijk/Mildam
De organisatie is weer begonnen om opnieuw een spetterend feest te
organiseren op Koningsdag 27 april 2016. Hier móet je gewoon bij
zijn, een feest gericht op jong en oud met diverse programma’s. Van
springkussens tot live muziekoptredens en bezigheden daar tussenin.
In en om de tent bij Café d’Herberch is volop gelegenheid voor een
hapje, drankje en natuurlijk bijpraten met bekenden en kennismaken
met nieuwe mensen.
Het volledige programma verschijnt medio april huis-aan-huis,
maar noteer nu alvast de datum in je agenda zodat je het feest niet
hoeft te missen!
Dankzij sponsoring van lokale ondernemers zijn - zoals altijd - de entree
en programmaonderdelen gratis.
De organisatie
Mildamster Brêge
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