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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
Roelie van Keulen, Schoterlandseweg 5
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

Wijkagent: Anne Louwsma  0900 8844

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
De zomer loopt op zijn eind, de bomen beginnen mooi te kleuren. Het
bestuur van Plaatselijk Belang is alweer een paar keer bijeengekomen
en heeft het nodige in gang gezet rond de Dorpsvisie. In dit nummer
krijgt werkgroep Groener Mildam het podium. Lees ook over de
komende gaswinning in Nieuwehorne, die zijn schaduw vooruitwerpt.
Op het moment van schrijven bereidt PB de komst van de gemeenteraad naar Mildam voor. Op 22 september is de raad uitgenodigd door
het PB-bestuur om naar Hof van Schoterland te komen om eens met de
vier themagroepen van gedachten te wisselen over door ons aangedragen onderwerpen. ‘Het hele dorp is welkom!’ riep het huis-aan-huis
verspreide foldertje al op. De raad reageerde enthousiast. Men wilde
graag met het dorp het gesprek aangaan. Een verslag ervan komt op de
website van PB Mildam.
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De werkgroep Ouderen werkt momenteel aan een mix oud/jong.
Senioren zullen worden ingezet op vijf woensdagen op de Tjongerschool
met o.a. binnen- en buitenspelletjes. Er wordt aangehaakt bij het thema
van de Kinderboekenweek (5 t/m 13 oktober) ‘Voor altijd jong’.
Op donderdag 13 oktober zal deze bijzondere samenwerking worden
afgesloten met een ‘Kinderboekenbal’. Daarnaast onderzoekt de werkgroep, met andere partners uit de streek, de (on)mogelijkheden van
zowel een duofiets (lekker zelf meebewegen!) als een riksja (samen
onder de kap zitten). Beide met als doel: eenzaamheid voorkomen, dan
wel tegengaan.
November biedt ook veel moois. Kijk vooral eens op de website
www.mildam.org en reageer a.u.b. op de enquête op pagina 7. Let
ook op de flyers die in uw brievenbus komen. Zo wordt er voor de kinderen van Mildam en Katlijk op vrijdag 4 november een kinderdisco
georganiseerd. De voetjes mogen van de vloer in Hof van Schoterland
onder aanvoering – nee: aanvuring! – van DJ Appie. Dat belooft wat!
En op zaterdag 26 november kan het hele dorp – en de wijde omgeving – genieten van de Wintermarkt, want veel locaties openen weer
hun deuren.
Tot slot de Buco’s. Roelie van Keulen is buurtcoördinator Janny Jongedijk opgevolgd. Janny wordt hartelijk bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren. We wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe woning
aan de Molenlaan!
U kunt contact opnemen met de werkgroep Groener Mildam via:
Judith van Tongeren judithvantongeren@hotmail.com
of
Yvonne Meesters
ysm.meesters@gmail.com
Facebook: GroenerMildam
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EVEN VOORSTELLEN
Hallo,
Ik ben Roelie Keulen; samen met Jelle
Siebenga woon ik sinds 2012 in Mildam.
Daarvoor woonde ik in Rotsterhaule en
Jelle in Oudeschoot.
Sinds juli ben ik buurtcoördinator van
de Schoterlandseweg (west). Dit leek
me leuk, ook om zo meer contact te
krijgen met de buurt en met het dorp.
In januari ben ik afgestudeerd als verpleegkundige. Sinds kort ben ik aan het
werk bij Aardema Thuiszorg, waar ik het
naar mijn zin heb. Mijn hobby's zijn vooral de kippen, konijnen en de
groentetuin. Daarnaast zit ik op voetbal bij VV Mildam en bij toneel van
de Fryske Krite.
Groeten,
Roelie Keulen

VAN DE REDACTIE

Sietse van Dijk neemt afscheid van de redactie
Sietse heeft aan de wieg van de Brêge gestaan. Hij vormde ook een
aantal jaren de schakel met Plaatselijk Belang. Vanaf het eerste begin
gaf hij aan, dat fotograferen zijn passie was, schrijven liet hij graag aan
anderen over. Dat heeft hij gelukkig niet zo strikt volgehouden; zijn
fotografische puzzel Waar-o-waar is hèt langstlopende onderdeel van
de Brêge en volgens velen het meest gewaardeerde.
Hij heeft verschillende gedenkwaardige momenten voor de Brêge in
interessante fotomontages vastgelegd. U hebt Sietse door zijn artikelen
leren kennen als milieubewuste en naar de alternatieve zienswijze hangende man, met name geïnteresseerd in de meer (energie)technische
en scheikundige vraagstukken.
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Daar vertelt hij u graag meer over als u hem erop aanspreekt! Gelukkig
is hij vaak te zien in of in de buurt van Mildam, lopend of fietsend, met
als herkenningsteken een camera om zijn nek!
We bedanken Sietse voor al zijn werk van meer dan tien jaar bij de
Brêge en zijn blij, dat hij nog een aantal dingen voor de krant wil blijven
doen. De rubriek Waar-o-waar blijft hij verzorgen!
Lily Tola

CARTOON

Mildamster Brêge
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PLAATSELIJK BELANG
Enquête website Mildam
De website www.mildam.org wordt steeds vaker gevonden! Het bestuur
van Plaatselijk Belang is voornemens de website te optimaliseren zodat
deze nog makkelijker te gebruiken is.
Dit is dan ook het moment om het dorp te vragen wat u van de site
vindt. Wij stellen het zeer op prijs om feedback te ontvangen.
1. Bezoekt u regelmatig de site www.mildam.org?
1a Ja, waarom kijkt u op de website?
1b Nee, kunt u de reden hiervan aangeven?
2. Verwijst u mensen wel eens door naar de site mildam.org?
3. Welke informatie ontbreekt volgens u op de site?
Graag reacties via het contactformulier op de site of via een mailtje
naar pbmildam@hotmail.com

GEBOORTES MILDAM

Yfke Jeltsje Wiebenga is geboren op 6 maart 2016. Yfke is de dochter van Yntze Wiebenga en Antsje Abma, Schoterlandseweg 90,
Mildam.
Op 10 juni 2016 is Fenna Liv (roepnaam Fenna) geboren, dochter van
Stefan en Yvonne de Bruin, Molenlaan 34, Mildam.
7
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Bloemenlinten in en om Mildam
door Yvonne Meesters en Judith van Tongeren
De werkgroep GROENER MILDAM van Plaatselijk Belang bepleit de
aanleg van bloemenweides. Niet alleen leveren deze een kleurrijke
beleving op voor de mens, ze zijn ook broodnodig als voedselvoorziening voor bijen, hommels en vlinders.

Een lust voor het oog, maar nog veel meer… dát betekenen bloemenweides voor ons dorp. Naast insecten trekken ze namelijk meer dieren
aan. Vogels bijvoorbeeld, die er foerageren en broedgelegenheid vinden. Bloemenlinten dragen dus bij aan biodiversiteit in het monotone
graslandschap.
Inzaaien en klaar?

De vraag is: hoe leg je
bloemenweides aan?
De Friese Milieufederatie (FMF) en de
Nederlandse bijenvereniging willen samen
met gemeentes, lokale
organisaties en bewoners een breed netwerk van bloeiende
bijenweides in Friesland tot stand brengen.

Bloemenweides trekken insecten aan

De FMF geeft in een stappenplan aan hoe je een dergelijk project kunt
realiseren en heeft een aantal bloemenmengsels samengesteld voor
verschillende bodemgesteldheden.
Groener Mildam wil een kleinschalig begin maken met bloemenstroken in en om Mildam. Dat dit geen kwestie is van ‘inzaaien en klaar’,
blijkt uit twee projecten in Nieuwe- en Oudehorne.

Mildamster Brêge
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Op twee locaties – de oude sportvelden en een strook land achter de
Kiekenberg – zijn bloemenweides ingezaaid.
Eind juni kregen Judith, Yvonne en werkgroepvrijwilligers Ietje Miedema
en Lukie Poppe hier een rondleiding van Antoon de Wit, initiatiefnemer
voor ‘Fryslân Zoemt’ in Nieuwehorne en Jacqueline Cox van de Vogelwacht Oudehorne. Duidelijk werd dat onderhoud nodig is!
Wieden en maaien
Er was goed én er was slecht nieuws. Het slechte nieuws was dat het
project achter de Kiekenberg mislukte. Na de bloemenzee van vorig jaar
was er dit jaar nauwelijks een bloem te bekennen. Het stuk land bleek
te nat en te rijk door het inspoelen van mest uit het aangrenzende grasland. Tja, bloemen hebben juist droge, schrale grond nodig. Het goede
nieuws was een prachtig bloeiende strook land op de voormalige sportvelden van Nieuwehorne, twee jaar geleden ingezaaid met hulp van de
schooljeugd.
Uitwisseling van ervaringen tussen naburige dorpen is leerzaam en leuk.
We kregen veel tips mee en realiseren ons, dat een bloemenlint veel
onderhoud vergt. Er moet tijdig ongewenst onkruid worden gewied en
regelmatig worden gemaaid. Gewapend met deze kennis en vol enthousiasme gaan we binnenkort met onze groep in Mildam aan de slag. Hopelijk ziet u daar volgend voorjaar de resultaten al van!

Ervaringen horen
van een project
in Nieuwehorne

Enthousiast geworden? Zie pagina 4 voor nader contact, want
meer vrijwilligers zijn welkom!
9
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Onze tuinmannen, die in
dienst zijn van Caparis, helpen in Mildam met het onderhouden van het openbaar
groen.
Dit is Evert Jonkers die net
als zijn collega Bonne van
der Bij wordt aangestuurd
door wijkteamleider groenonderhoud Hendrik Kromkamp.

NIEUWE INWONERS MILDAM
Sinds 8 juli 2016 zijn er nieuwe bewoners aan De Karn 3: Martien en
Tommy Veenstra en hun kat.
Ze hebben hiervoor 37 jaar in Heerenveen gewoond. Van origine komt
hij uit Grou en zij uit Westbroek (bij Utrecht).
Deze zomer zijn op De Dobbe nr. 10 komen wonen:
Paul en Rina Kelder met hun twee zonen Jilles (6) en Anton (9).
Ze zijn afkomstig uit Leeuwarden.
Aan de Molenlaan zijn meerdere nieuwe inwoners gekomen:
* Nr. 2 Rienk Weiland (uit Heerenveen) en Jarka Appelhof
(uit Assen)
* Nr. 36 Wendy Jongedijk en Sander Kraak
(komen uit Heerenveen)
Mildamster Brêge
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* Nr. 38 Uilke Jongedijk en Janny Jongedijk-Faber
(woonden aan de Schoterlandseweg 33)
Nr. 36 en 38 zijn nog in aanbouw, maar de bewoners wonen in een
‘tijdelijke situatie’.
* Nr. 44 Jaap Wijnsma en Susanna Wijnsma-de Jong met hun
kinderen Joselien en Lars (komen uit Heerenveen)

Groene Weetjes
 Groen is de meest voorkomende kleur in de natuur, planten zijn
groen doordat zij chlorofyl bevatten.
 Groene aanslag op je tegels? Giet er schoonmaakazijn over op
een warme dag. Aan het einde van de dag kun je de aanslag en
eventueel onkruid eraf vegen.
 Mieren in huis, je kunt ze weren met sterk ruikende kruiden als
bieslook, kaneel, kruidnagel. Maar ook een schijfje komkommer
leggen op het ‘pad’, zorgt ervoor dat ze de weg naar je keuken
kwijtraken.
 Bewust schoonmaken. Grootste winst boek je door niet te warm
(af) te wassen! Eenvoudiger kan het niet. Verder is het goed doseren van schoonmaakmiddelen eenvoudig en dat scheelt ook direct geld.
 Voor de productie van één T-shirt is 2500 liter water nodig… dus
wees er zuinig op! Naai de zoom nog even vast en gebruik ‘m wat
langer.
 Een dagje (of veel vaker) geen vlees eten is een goed idee, we
krijgen gemiddeld 1,5 x meer eiwit binnen dan we nodig hebben,
dus dat kan prima.
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Appeltje, peertje, besje…
door Yvonne Meesters en Judith van Tongeren
Een van de actiepunten van de themagroep Groener Mildam is het
aanleggen van een fruittuin.

Fruittuin
Een boomgaard met fruit- en notenbomen en daaronder klein fruit
(framboos, rode bes, aardbei) kan het begin worden van een groter
lokaal voedselproject, dat past bij de duurzame ontwikkeling van dorpen
en steden in onze tijd. Zo min mogelijk groente en fruit overvliegen van
de andere kant van de wereld, maar lokaal en regionaal verbouwen.
Bovendien is er in deze projecten aandacht voor biodiversiteit, oude
rassen en biologische teeltmethodes zonder gif en kunstmest. Daarbij
profiteren bijen en hommels van de bloesem en de mens profiteert van
de bestuiving door de bijen.
Openlucht ontmoetingsplek
Maar een fruittuin heeft ook een andere, misschien wel belangrijkere,
functie: het kan een plek worden waar dorpsgenoten samenwerken: bij
de aanleg, het onderhoud en het oogsten. Door de aandacht die naar
zo’n plek uitgaat door de arbeid van dorpsgenoten, kan het iets worden,
waar je als dorp trots op bent. Het groeit uit tot een lommerrijke plek,
waar het goed verpozen is op een bankje onder de appelboom en waar
mensen elkaar ontmoeten en een praatje maken.
Educatief
Een fruittuin is een plek waar mensen van elkaar leren: hoe snoei je een
appelboom? Wanneer moet je oogsten? Hoe zullen we de oogst verdelen en verwerken?
Kinderen krijgen respect voor de natuur door mee te helpen in de tuin
en het is natuurlijk heerlijk dat er iets gezonds te snoepen valt.
Planten en moraliteit hangen nauw samen. Het is aangetoond, dat er
minder criminaliteit is in gebieden met veel groen en een hogere criminaliteit in gebieden zonder groen. Groen is goed voor lichaam en geest.

En het is toch leuk als je op je kuiertochtje door het dorp een
appeltje kunt plukken en onderweg oppeuzelen?
Mildamster Brêge
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Mildam oogst. Groot succes!

door Lukie Poppe

Voor de eerste keer is op 10 september jl. in Mildam de Oogstmarkt
georganiseerd door de werkgroep Groener Mildam. Alle bewoners
hadden de mogelijkheid om eigengemaakte producten te laten proeven en voor een prettige prijs te verkopen.

Ongeveer twaalf stands met een veelvoud aan koopwaar waren gezellig
opgesteld op de speelplaats achter de Van Aylvalaan. Er werd groente
en fruit uit eigen tuin verkocht, net als eigengemaakte koekjes en jam,
(vlierbessen)limonade en cranberries van Terschelling.
Er was er een demonstratie van het spinnen van wol op een spinnewiel
en je kon alles te weten komen over biologische producten. En wat te
denken van zelfgemaakte sieraden van kleine kralen en creatieve uitingen onze jonge dorpsdichter/schrijfster/tekenaar.
Wie nog energie overhad
kon een poging wagen om
een schot in de roos te
schieten met de vliegende
sjoelbak.
De opzet is zeker geslaagd
om eigen dorpsgenoten te
laten zien wat andere
dorpsgenoten in hun mars
hebben.
Maar bovenal was het leuk
om na de zomervakantie –
in het zonnetje – bij te
kletsen met elkaar.

De oogstmarkt is voor herhaling vatbaar en zeker
een aanrader voor 2017!
Stijn Bik
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Pompoensoep

door Sietse van Dijk

Onlangs las ik het boek ‘DE HONGERIGE STAD - Hoe voedsel ons leven
vormt’ van Carolyn Steel. Zij beschrijft o.a. de voedselvoorziening van
mensen in stedelijke gebieden in de loop van de eeuwen. Dat gaat van
het antieke Rome en Athene tot aan de tijd van vandaag.

Tegenwoordig komt ons meeste voedsel uit de supermarkt. Dat was
vroeger wel anders. Mede door ons koopgedrag zijn de kruidenier om
de hoek en de groenteboer, die met zelfgeteelde groente langs de deuren ventte, allang verdwenen.
De supermarkten worden alsmaar groter en staan steeds verder weg.
Volgens de normen van Carolyn Steel bevinden wij ons in Mildam allang in een voedselwoestijn. Zij noemt een woonplek een voedselwoestijn wanneer de dagelijkse boodschappen niet binnen een straal
van 500 m te koop zijn.
Het lijkt erop dat er nu een trend de andere kant opgaat. Er zijn in Mildam mensen met een heuse volkstuin (ik ken er één). Af en toen spreek
ik ook Mildammers die groente in eigen tuin verbouwen. Dat lijkt mij
ook wel iets, het herstel van de lokale band met voedsel. Dat gebeurt
soms ook spontaan. Tussen mijn bessenstruiken duikt soms zomaar een
pompoen op.
Pompoensoep heeft voor mij
iets speciaals. Hoe dat komt,
weet ik niet. Wat betreft voedingswaarde is de pompoen
geen hoogvlieger, zeker niet
vergeleken met groentes zoals
spruitjes, broccoli en boerenkool.
Waarom zou ik dan toch pompoensoep gaan eten? Misschien
omdat de pompoen een grappige en ook mooie vrucht is. En
je hoeft er weinig aan te doen.
Mildamster Brêge
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Geef de plant wat ruimte wanneer je de robuuste gele bloemen ontdekt
en hij schenkt je als dank pompoenen. Na de oogst kun je die best lang
bewaren. Het was voor mij een verrassing dat het mogelijk was om van
pompoenen een smakelijk soepje te brouwen.
Hier is mijn recept
Pompoen met in elk geval ui, knoflook, gemberpoeder, peper en zout.
Daarnaast veel groente zoals bv. prei, wortel, champignons, courgette,
bleekselderij, bloemkool, broccoli en wat je verder maar in huis hebt.
1. Pompoen schoonborstelen, afdrogen en de slechte stukken van de
schil wegsnijden.
2. Meestal verdeel ik met een stevig mes de pompoen in 8 stukken om
gemakkelijk de zaadjes en het zachte hart te verwijderen. Die verdwijnen in de compostbak en dat levert het jaar daarop wat nieuwe
plantjes op. Ik snij de pompoen, inclusief schil, nog wat kleiner en
weeg hoeveel pompoen ik schoon aan de haak heb. De rest van de
groente ook klein snijden. De ui even apart houden.
3. Doe in een grote soeppan een paar eetlepels olijfolie en fruit daarin
de ui. Afblussen met een eetlepel ketjap. Op deze manier heb je
geen bouillonblokjes nodig. Die bevatten meestal meer zout dan je
denkt en voor de smaak is zoveel zout bij deze soep niet nodig.
4. Pompoen bij de gefruite ui in de pan doen. Per 400 g pompoen 0,5 l
water, 2 g zout, 1 theelepel gemberpoeder en de kleingesneden
groente toevoegen. Meestal heb ik meer groente dan pompoen in
mijn pompoensoep zitten. Je zou het dus ook groentesoep kunnen
noemen. Persoonlijk vind ik iets scherps in deze soep lekker. Een
Spaans pepertje of een beetje chilipoeder.
Het geheel 35 minuten laten koken en daarna met een staafmixer homogeniseren. Eventueel extra peper en zout toevoegen.
Eet lekker!

De allerbeste manier om slakken uit je tuin te houden is om rond
de schemer met een emmertje naar buiten te gaan, ze op te pakken en ergens anders weer neer te zetten (nee, niet bij de buren!).
Oost-Indische kers en tijm planten of paneermeel strooien,
schijnt ook te helpen.
15
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Age Bos

door Alie Rusch

Hij is van vroeger en van nu, Age Bos, die 31 jaar geleden geboren
werd in de Tjongerschans en tot april in Mildam woonde. En nu is het
Heerenveen en ICT, en vooral vooruit kijken, actief en positief blijven.
Dat zit er ingebakken, van jongs af aan.

Age liet al op de Tjongerschool een zorgeloze jeugd achter zich toen bij
mem Klaaske non-hodgkin was ontdekt. Heit Siep stond er alleen voor
met de kinderen, deed de huishouding, vloog naar het ziekenhuis heen
en weer en had daarnaast ‘gewoon’ zijn werk. Age was net 11 toen
mem stierf. Age: “Mijn zusje zat toen in Heerenveen op school, waar ze
tijdens de pauze overbleef. Zelf bleef ik meestal tijdens de grote pauze
op school of ik kon terecht bij onze buren, de familie Bakker. Na de
basisschool heb ik vmbo en mavo gedaan en daarna nog twee ICTopleidingen bij het Friesland College.”
Eigenlijk was het puur toeval dat Age in de ICT terechtkwam: “Ik ben
altijd nieuwsgierig hoe dingen werken en een radio uit elkaar halen en
weer in elkaar zetten, was een leuk tijdverdrijf. De eerste computer die
we thuis hadden, ging vrij snel stuk. We konden niet van de garantie
gebruikmaken, want de winkel was failliet gegaan. En dus brachten we
de pc naar een andere computerwinkel. Maar het repareren was geen
succes, dus drie maanden loze beloftes verder hebben mijn vader ik de
pc maar weer opgehaald. Erg frustrerend! ‘Als het zo moet, dan maak ik
hem zelf wel’, besloot ik.”
Oud beestje upgraden
Het werd het begin van veel ‘prutsen’, want al snel kwam er werk bij
voor anderen, die Age wisten te vinden. Zoals leeftijdgenoten hun
brommer opvoerden, zo zat Age oude pc’s (‘oude beestjes’) te upgraden. Steeds weer nieuwe problemen betekende voor hem steeds
nieuwe oplossingen vinden. De basis qua hardware is doorgaans hetzelfde, verduidelijkt hij: voeding, videokaart, werkgeheugen, opslagruimte en zo. De onderdelen worden kleiner, dus er kan steeds meer
techniek in één apparaat. Wat vroeger op een kastgrote computer
moest, kan nu al met een smartphone.
Mildamster Brêge
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Age: “Ik volg de ontwikkelingen van software en hardware op de voet!”

Age is grotendeels selfmade. Hij is
geabonneerd op diverse ICT-nieuwsbrieven en websites waar hij de
nieuwste ontwikkelingen ziet langskomen. “Het is allemaal niet meer bij
te houden”, peinst hij. “Op softwaregebied volgen de veranderingen elkaar razendsnel op.”
De opkomst van internet (wie heeft
geen vaste of mobiele internetverbinding tegenwoordig) leidde aanvankelijk tot overbelasting van de eerste
routers, die niet op dat soort gebruik
waren berekend. En het aantal gebruikers van laptops, e-readers, tablets, ‘slimme’ zonnepanelen, smartphones e.d. steeg explosief.
Bezitters van een computer – ook van de miniversies zoals een tablet of
e-reader – begrijpen vaak niets van de techniek achter hun apparaat.
Het zijn Ages potentiële klanten als ze vastlopen of verdwalen op de
websites voor ‘problem solving’ met hun onbegrijpelijke taal. Age: “Ik
heb nog bij Vobis in Heerenveen (nu Cobra Bike Fietsen) reparaties
gedaan en heb op de ICT-afdeling bij de Zorggroep Oude en Nieuweland in Steenwijk gewerkt. Daarvan heb ik ongelooflijk veel geleerd.”
Korfbalvereniging en VV Mildam
Ages generatie moet het in een werkend bestaan zien te redden met
tijdelijke contracten, korte projectjes, geen kennisoverdracht en de grillen van de crisis. Maar je moet wat en dus nam Age ook werk aan buiten zijn eigen branche: o.a. in de logistiek bij Lasaulec en in de facilitaire dienstverlening bij Agis Verzekeringen. Af en toe ontdekt en ingezet
op zijn ware talent – om alsnog te sneuvelen bij een fusie of faillissement.
Age houdt zijn motivatie: ”Het trekt weer aan, dus het komt wel goed.
Ik werk nu tijdelijk bij ‘De Streekboer’ (op lokale, duurzame producten
gericht), vooral achter de schermen met webshops. Dat varieert van het
beheersbaar houden van de voorraad tot het aanmaken van nieuwe
pagina’s.”
17
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Een mooie uitdaging, maar waar haalt hij de energie vandaan? Age: “Uit
de sport! Ik korfbal en zit in het bestuur. Ik ben al 8 jaar bij Udiros en
maak de nieuwsbrief voor de afdeling korfbal. En ik ben betrokken bij
de sponsorcommissie van VV Mildam en zorg voor hun site en het programmaboekje.”
Age kan veel aan, maar liet tussentijds alles noodgedwongen vallen. De
mantelzorg voor zijn vader was te intensief. De chemokuren en beenmergtransplantatie met maandenlange quarantaineregeling kon de leukemie niet stuiten. Age: “Er was wel thuiszorg, maar ik bewaakte de
medicatie, stond anderen te woord, paste het huis aan en kookte - wat
heel nauw luistert bij iemand bij wie het immuunsysteem is platgelegd.”
Een man van nu, dat is Age. Al kan hij als echte computernerd soms
wat gesloten overkomen, je hoeft hem niet eerst uit elkaar te halen en
weer in elkaar te zetten om te ervaren dat hij ook bijzonder handig en
sociaal vaardig is. We missen hem in Mildam… of zou hij nog terugkomen?

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

GROEN

Kan grijs afval groener?

door Lily Tola

Het is mooi, alles bewuster te doen. Milieubewuster dan. Dat geeft een
boost aan je gevoel, een goede, groene burger te zijn. En als we dit
niet zo belangrijk denken te vinden, worden we tot ons geluk gedwongen!

Neem de gemeente: of je het wilt of niet, slechts één keer in de drie
weken wordt je sortibak (vroeger bekend als: restafval, oftewel: grijze
container, oftewel: huisvuil) opgehaald. De eerste paar keren was dat
best wel wennen. De containers puilden uit, en op de reservebank zaten
al een paar zakken meurend te wachten.
Mildamster Brêge
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Maar alles went en de gemeente verkondigde vóór de zomer trots, dat
het aanbod gedaald was (wat een wonder!)
Eén keer hingen zelfs her en der briefjes aan de containers; de afvalcoach was langs geweest en had zijn kritische commentaar achtergelaten!
Maar is dit niet alleen maar symptoombestrijding?
Wat valt op bij de onderstaande afbeeldingen:

Ja, de verpakking, die mag er wezen! Nu beweert een grootgrutter, dat
hij zijn eigen merkverpakkingen al zo milieuvriendelijk mogelijk maakt.
Ook opmerkelijk: koop je bv. biologische groenten, dan zitten die in een
volledig composteerbaar kartonnen bakje (met etiket en al!); koop je
het ‘normale’ product, krijg je een plastic bakje toe, je bent immers toch
niet ‘groen’ bezig. 1)
Mevrouw T., een oude dame van in de 90, herpakt direct na de kassa
tot mijn onbehagen steevast haar boodschappen: zakken gaan open, de
plastic ondersteuning wordt eruit gehaald en weggegooid, de inhoud
gaat terug in het zakje. Dat scheelt haar volume om naar huis te dragen
en later afval. Zij laat de winkel zitten met de verpakkingen.
Moeten we dit soms allemaal doen? Of kunnen we de winkels aanspreken op de hoeveelheden verpakkingsmateriaal?
Hebt u een winnend idee?
1

) Daar zou mogelijk verandering in kunnen komen, werd mij verzekerd.
19
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De afvalcoach krijgt een gele kaart

door Lily Tola

In de Israëlische luchtmacht werd een onderzoek gehouden: is het
beter aanstaande gevechtspiloten te prijzen voor goede oefenvluchten
of loont het meer, slecht uitgevoerde manoeuvres te berispen?

Wat blijkt? De uitstekende piloten die de hemel in geprezen waren,
deden het in het vervolg minder goed, terwijl de piloten, die op hun kop
gekregen hadden, de volgende keer veel beter presteerden.
Dat pleit voor deze gemeentelijke aanpak:

Terecht?
De positieve ofwel negatieve feedback had in dit Israëlische onderzoek
geen enkele invloed. Een piloot, die na een uitstekende nachtrust met
het goede been uit bed stapt, en met veel animo en energie naar de
basis vertrekt, kortom: bij wie alles meezit, vliegt ook volmaakt. Voor
een andere piloot kan juist alles tegenzitten en daardoor presteert hij
ver onder het gemiddelde.
Mildamster Brêge
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Maar bij een volgende vlucht kan zowel het geluk van de een als ook de
pech van de ander afgenomen zijn en liggen hun prestaties weer veel
meer richting het gemiddelde: voor de een dus slechter, voor de ander
beter. De vermaning heeft dus geenszins geholpen! Het is juist (in vele
andere onderzoeken) aangetoond, dat de personen, bij wie de nadruk
werd gelegd op hun successen, nog een week na dato positieve effecten vertoonden.
Advies aan de gemeente: stop met de gele kaarten! Ga liever het
gesprek aan met mensen, die het echt te bont maken in hun grijze container.
PS Op mijn briefje van Omrin over de textielcontainer staat:

‘Alle textiel mag erin, behalve als het vervuild of nat is’.
Zou de coach echt zijn gaan kijken?

(https://www.youtube.com/watch?v=1tSqSMOyNFE&feature=youtu.be)

GROEN

Doppen sparen voor geleidehonden
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van
bijvoorbeeld frisdrankflessen, pindakaaspotten of melkpakken. Gooi ze niet weg,
maar lever ze in! Zo ontlast u het milieu én
steunt u KNGF Geleidehonden.

Alle harde, plastic doppen en deksels zijn
welkom. Het is wel belangrijk dat de doppen
schoon en droog ingeleverd worden!
In het hele land zijn inzamelpunten voor de
doppenactie; in Mildam kunt u gespaarde
doppen afgeven bij:
Mevr. I. de Jong, De Dobbe 5
Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de
opleiding van de geleidehonden (www.geleidehond.nl/doppen).
21
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Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Opnieuw drie inzendingen deze keer. Sietske Bakker, Aly Klazema en
Bauke Visser hadden het goed geraden. De foto in de Brêge 11.3 is een
flinke tijd geleden gemaakt. Toen waren de boompjes in de Ecokathedraal nog een stuk kleiner en de ‘werkschuur’ van Le Roy oogt wel een
beetje als een woonhuis. Bauke Visser is de gelukkige winnaar van de
cadeaubon, te besteden in het It Alde Tsjerkje.
De nieuwe foto

De nieuwe foto is ín of in de buurt van Mildam gemaakt.
Mildamster Brêge
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De redactie van de Brêge vond dat ook deze foto moest passen bij het
thema ‘Groen’ van deze dorpskrant. Het origineel is best wel groen,
maar zwart-wit afgedrukt zie je daar niet zo veel van.
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!
*********

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
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Niet snoeihard, maar gestaag
door Yvonne Meesters en Judith van Tongeren
De werkgroep Groener Mildam heeft een aantal taken onder haar hoede genomen, waaronder klein onderhoud aan het groen rondom Mildam. Concreet betekent dit, dat een groepje vrijwilligers twee à drie
keer per jaar lichte snoeiwerkzaamheden zal verrichten aan de ‘witte’
wandelroute.

Deze wandelroute loopt door ons dorp, langs de Ecokathedraal, door
landgoed Oranjehoeve en Oranjewoud. De route is op de kaart bij het
kerkje gemarkeerd in zwart, dit in tegenstelling tot de naam van de
route. Plaatselijk Belang heeft de route al enkele jaren geleden ‘geadopteerd’.
Wij hebben overleg gehad met Micha Mulders, boswachter van Staatsbosbeheer (SBB) en Ruth van der Hul, ex-SBB-er en verantwoordelijke
voor het onderhoud van Oranjehoeve, dat particulier bezit is.
Doel van de snoeiwerkzaamheden is de route begaanbaar en de markering zichtbaar te houden. Het gaat om het snoeien van braam, brandnetel en overhangende takken die wandelaars belemmeren. De Molenlaan, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, is deels in de route
opgenomen. We gaan kijken of ook het schelpenpad kan worden opgenomen in onze werkzaamheden, want de gemeente onderhoudt geen
schelpenpaden meer.
In de toekomst kunnen we de werkzaamheden eventueel uitbreiden. Er
ligt namelijk al een vraag of we het kap- en zaagwerk in de bossen
rondom Mildam willen helpen verzorgen en onderhouden. Daar kijken
we erg kritisch naar! Vrijwilligers moeten niet klakkeloos onderhoudstaken van gemeente of SBB overnemen. En misschien kan er af en toe
iets tegenover staan, bijvoorbeeld het leveren van materiaal, zoals is
gebeurd met de palen aan de Molenlaan.
Er hebben zich al vrijwilligers gemeld voor deze werkzaamheden, maar
mocht je belangstelling of ideeën hebben:
meld je bij Judith of Yvonne (e-mailadressen op pagina 4).
Mildamster Brêge
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Al heel lang heb ik er last van…

door Henk Hidding

Al heel lang heb ik er last van…, sinds kort is er een naam voor:
landschapspijn.

Het begon ca. 1968 met de ruilverkaveling in mijn geboortestreek. De
enorme meidoorn in de hoek van ons weiland, jaarlijks fantastisch
bloeiend en geurend, werd gerooid. Houtwallen werden opgeruimd,
slootjes gedempt, de beek verlegd, diep uitgegraven en gereguleerd
met stuwen en er werden brede bosstroken aangelegd.
Koekoeksbloemen, ratelaar, dotterbloem, pinksterbloem en veldzuring
werden niet meer gezien. In plaats daarvan groeiden er aardappelen en
mais. Als mijn grootvader was teruggekeerd op aarde, dan had hij niet
geweten waar hij was.
Later kwam daar de stilte bij in het voorjaar. Grutto’s worden niet meer
gezien, kieviten amper nog gehoord. De weilanden van tegenwoordig
worden wel ‘het groene asfalt’ genoemd.
Ik heb ook last van al het nieuwe zwárte asfalt, klaverbladen,
centrale assen, via- en aquaducten en het constante gedruis van
de snelweg.
Voor de aanleg van nieuwe natuur wordt de bodem afgegraven
en worden er poelen aangelegd:
nog meer landschapspijn. Bij het
bestuderen van oude kaarten
heb ik er last van als ik me probeer voor te stellen hoe de wereld er toen uit zag.
De diagnose is er, nu nog de
therapie.
Mildam ca. 1930. Petgaten in de polder, een stoomgemaal op de Tjongerdijk,
nog geen zandgat, één Puntersbos… Milhoes, De Karn, Canadezenlaan, Verzetslaan en De Dobbe liggen in de verre toekomst.
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Eerste aardschokken in Mildam gevoeld?
door Drs. J.A. van Tast
Dinsdag 28 juni jl. rond het middaguur zat ik buiten…, plotsklaps
voelde ik de grond onder mijn voeten trillen, tegelijkertijd klonk een
onheilspellend rommelend geluid.

Ik heb direct een aantal vrienden in Groningen gebeld met de vraag hoe
aardbevingen in die provincie zich manifesteren… Ik had daar zelf al
enige ervaring mee opgedaan toen ik mij op 6 juni 2016 in het UMCG
bevond. Kort na half vier waren daar in Groningen twee enorme knallen. Volgens de aanwezige (bevings)experts zijn ‘knallen’ de eerste tekenen van een komende aardbeving.
Ik dacht: “Maar even afwachten…”, totdat ongeveer een half uur na de
eerste ‘beving’ zich een tweede voordeed, weer trillingen en een rommelend geluid. Ik vroeg me af of Vermilion met een proefboring in de
buurt bezig was..., echter daarvoor waren nog geen vergunningen afgegeven.
Ik besloot vervolgens zelf op onderzoek uit te gaan, te beginnen in het
bosgebied tussen de IJntzelaan en de Aaltjelaan in Mildam.
Al snel was het raadsel opgelost: op
het terrein van de Ecokathedraal trof
ik een drietal (bijna dansende) stapelaars aan.
Ze waren buitengewoon blij dat een
aannemer (Bastiaan Infra) van de reconstructie van het Molenplein in Heerenveen had gezorgd voor een voorraad tegels, waardoor de heren stapelaars voldoende tegelmateriaal hebben
tot de zomer van 2017!!
Stapelaar Siebe Homminga

Mildamster Brêge
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Kortom, een stukje Heerenveen(s
‘afval’?) is thans te bewonderen
in Mildam!
Verantwoord hergebruik zullen
we maar zeggen.
En… de knallen in Groningen
bleken van twee F16’s te zijn die
achter een ‘niet geïdentificeerd’
burgervliegtuig aanzaten onder
het motto ‘voor onze veiligheid…’.

*********
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Voor de liefhebbers van de Ecokathedraal...
Ieder jaar houdt Stichting Tijd een feestelijk symposium in Heerenveen, op of rond 31 oktober (de geboortedag van Louis le Roy en tevens de oprichtingsdatum van Stichting Tijd).

Dit jaar wordt het symposium gehouden op donderdagmiddag
27 oktober 2016 om 13.30 uur in Museum Heerenveen (het
voormalige Museum Willem van Haren) in het centrum van Heerenveen.
De toegang is gratis.
Programma:
 ’s Morgens vindt er onder de inspirerende leiding van Rob Hendriks
(architect) een interactief programma plaats onder de titel ‘Laboratorium over Ontwerp en Tijd’.
 13.30 uur: het symposium wordt geopend door Hems Zwier, voorzitter van Stichting TIJD.
 Wethouder Siebren Siebenga van de gemeente Heerenveen houdt
een bijdrage over ‘50 jaar Tuinen van Le Roy’ en het belang dat
daaraan door de gemeente wordt gehecht.
 Muzikaal intermezzo.
 Irene Kromhout geeft namens de Stichting STREAM een toelichting
op hun activiteiten. STREAM wil onder meer de verbinding tussen
mens en natuur in de tijd zichtbaar en beleefbaar maken, iets wat
Stichting TIJD zeer aanspreekt.
 Siebe Homminga vertelt over zijn ervaringen en beweegredenen om
al tientallen jaren te bouwen aan de Ecokathedraal te Mildam.
 Slotstuk – en tevens hoogtepunt – van het symposium wordt gevormd door de 6e Le Roylezing, die dit jaar wordt uitgesproken door
Rob Hendriks. Hij neemt ons mee naar de essentie van ontwerpprocessen, waarin de tijd het leidend beginsel is. Rob heeft gepubliceerd over architectuur als proces en over het proces in de Tuinen
van Le Roy in het boek ‘Leven en werken in ruimte en tijd’ dat in
2006 door Stichting TIJD is uitgegeven. Rob zal hierbij ook de resultaten van het ochtendprogramma betrekken.
 Einde symposium: ± 16.30 uur.
Aanmelding via http://www.stichtingtijd.nl/nl/jaarlijks-symposium
Mildamster Brêge
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Een boortoren in Nieuwehorne
door Wiebe Nijlunsing
voorzitter Plaatselijk Belang Mildam
Volgend jaar zal waarschijnlijk weer een proefboring worden uitgevoerd
naar aardgas in Nieuwehorne. In 2009 is aan de Vogelweide, vlakbij de
Tjongervallei, al een terrein ingericht door het Canadese bedrijf Vermilion. Zij hebben een concessie voor Noord-Nederland en maken daar op
verschillende plekken gebruik van. B & W van Heerenveen stellen voor
hier onder voorwaarden mee akkoord te gaan.

Langezwaag

Nieuwehorne

Mildam
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Wij, als PB Mildam, zijn samen met de andere PB’s in de buurt gevraagd
een rol te spelen bij de communicatie hierover van Vermilion met de
bevolking. Ook de nulmeting en de schaderegeling moeten onze instemming hebben. Het bestuur is voornemens om aansluitend aan dit
verhaal op de website www.mildam.org een weblog bij te houden van
wat er zich allemaal afspeelt. Maar er valt veel meer over te zeggen en
schrijven dan in deze dorpskrant kan, dus aarzel niet om met ondergetekende contact op te nemen als u meer wilt weten!
Veel is ook te vinden op www.hoewerktgaswinnen.nl.
Waar zit dat gas precies en hoe wordt het afgevoerd?
Op het kaartje op pagina 29, door Vermilion getekend op basis van
seismisch onderzoek, zijn de huidige productievelden als donkere vlakken aangegeven en de vermoedelijke velden (bijvoorbeeld bij Nieuwehorne) als lichte vlakken. Het zwarte lijntje is de pijplijn die alle gas
naar Garijp vervoert waar het behandeld wordt en aan het nationaal
gasnet wordt toegevoegd. Juist onder Mildam komen twee takken van
de pijpleiding bij elkaar.
Het ongeluk bij Mildam
In november van 2015 was er bij de leidingdriesprong nabij Mildam een
calamiteit. Bij het reinigen van de gasleiding kwam er verontreinigd
water in de bodem en de sloot terecht. Geprobeerd is de verontreinigingen zo goed mogelijk op te ruimen (sanering van bodem en grondwater). Op 10 februari 2016 was er een bijeenkomst van Plaatselijk Belang
Mildam met mensen van Vermilion. Toen zijn de plannen voor de gaswinning in de Tjongervallei, de leidingaanleg en de sanering toegelicht.
Aan PB is het evaluatierapport van de saneringswerkzaamheden beloofd. In dit rapport moet staan hoe erg het is geweest en hoe goed de
verontreiniging is opgeruimd. Het beloofde evaluatierapport van de
sanering is er nog steeds niet. De voorlichting door Vermilion schoot, en
schiet hier tot nu toe, tekort.
Wanneer, hoeveel, hoe?
Voor de Vogelweide geldt de volgende planning. Na het uitvoeren van
een proefboring wordt door Vermilion bepaald hoeveel gas er zit en hoe
snel het gewonnen kan worden. Er komt dan een winningsplan waarna
vergunning moet worden aangevraagd om volgens dat plan de winning
te laten plaatsvinden. Het is een kleine bel, dus één put volstaat hier.
Naar verwachting kan in 2017 met de productie worden begonnen.
Mildamster Brêge
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Hier in de buurt zijn ongeveer 10 velden. Elk veld bevat gemiddeld een
half miljard m3 gas. Ter vergelijking: minister Kamp wil de jaarproductie
voor het Groningenveld terugbrengen naar 24 miljard m 3. Het Nieuwehorneveld zou dan in een week leeg zijn. Het gas wordt via een leiding
naar Garijp vervoerd, waar het wordt behandeld en doorgeleverd aan
het nationale aardgasnet.
Wat merken wij ervan?
Ten gevolge van de winning schat Vermilion dat de bodem in het midden van het veld bij de Vogelweide ca. 2 tot 3 cm zal zakken en dat er
op 2 km afstand geen effect meer zal zijn. Trillingen worden niet verwacht. Vermilion stelt dat de maaivelddaling op veengrond groter is. De
gemeente Heerenveen heeft dit verhaal overgenomen!
Deze twee soorten bodemdaling zijn echter totaal niet met elkaar te
vergelijken; veen zit nooit dieper dan 10 meter en gas zit op bijna drie
kilometer! Is dit een onhandige poging tot zand in de ogen strooien?
Een gaswinning door Vermilion bij Harlingen is in 2008 plotseling gestaakt vanwege onverwacht sterke bodemdaling. De werkelijke bodemdaling door gaswinning kan (dus) veel groter zijn dan vooraf berekend;
eigenlijk gewoon een kwestie van afwachten. Aardbevingen worden hier
niet verwacht. Deskundigheid over gaswinning is bij gemeente en provincie niet of nauwelijks aanwezig. Gemeente en provincie kunnen er
wel voor helpen zorgen dat eventuele schade door gaswinning op een
goede manier wordt vergoed.
Om de effecten goed in beeld te krijgen zal voor het eerst een onafhankelijke commissie Bodemdaling Aardgas Fryslân worden ingeschakeld.
Die doet de nulmeting waarbij vooraf gevoelige infrastructuur, zoals
huizen, waterwerken, bruggen etc., op beeld wordt vastgelegd. De
plaatselijke belangen hebben aangegeven dat mensen zelf ook hun
huizen moeten kunnen aanmelden. Ook de taxatie en afwikkeling van
eventuele schades verloopt voor Nieuwehorne via die onafhankelijke
commissie; zie www.bodemdalingfryslan.nl.
De commissievoorzitter komt binnenkort met ons praten over alle vragen die we hebben. Voor het gasveld Langezwaag was dat nog niet zo:
daar laat Vermilion zelf de aangemelde schades taxeren door een bedrijf.
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En nu?
Gaswinning staat sinds de gebeurtenissen in Groningen in het centrum
van de belangstelling. Het laatste woord over elke winning heeft het
Ministerie van Economische Zaken (EZ). Het standpunt van de provincie
Fryslân, die tegen nieuwe boringen is, is dan ook niet doorslaggevend.
Wel is het zo dat tegen de nog te verlenen winningsvergunning Nieuwehorne bezwaar gemaakt kan worden. De plaatselijke belangen hebben ingesproken bij de Heerenveense gemeenteraad maar die heeft
(anders dan de provincie Fryslân en de gemeente Opsterland) op 11 juli
jl. wel instemming betuigd met het collegebesluit.
De zeven plaatselijke belangen van Mildam, Katlijk, Oude- en Nieuwehorne, De Knipe, Oranjewoud, Oldeberkoop en Langezwaag hebben nu
periodiek een gasoverleg, waarin ze samen optrekken en hun strategie
bepalen tegenover Vermilion.
Ondergetekende spreekt samen met Harm Wierda, voorzitter van PB
Katlijk, namens dat overleg regelmatig met Vermilion over hun plannen.
Verslagen hiervan liggen ter inzage.
En houd de website in het oog!

Er is nu nog niet veel te zien aan de Vogelweide…

Wiebe Nijlunsing: wnijlunsing@gmail.com
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GROEN

Alternatieve energie

door Ab Slager

Als we het over alternatieve energie hebben, weten we allemaal wel
wat je daaronder moet verstaan. Om even een opsomming te maken:
windenergie met behulp van grote windmolens, zonne-energie door
middel van zonnepanelen en als je nog dieper nadenkt, kun je ook ‘de
witte steenkool’ zoals we dat vroeger op school leerden, daaraan toevoegen.

Overigens kwam die ‘witte steenkool’, voor zover ik wist, alleen voor in
Oostenrijk en Zwitserland. Later besef je dat die gedachte onzin is,
maar over stuwmeren had men mij – toen ik elf of twaalf was – nooit
verteld. Maar een vorm van alternatieve energie is het natuurlijk wel.
Dat woord 'alternatief', brengt me op het feit, dat het spreken over
alternatieve energie eigenlijk verkeerd is. Alternatief betekent zoveel als
afwijkend van...
Het gebruik van dat woord dekt eigenlijk alle vormen van energie op de
wereld. Als we hout stoken, is het gebruik van steenkool alternatief,
evenals het gebruik van olie of gas. En ook kernenergie is een alternatieve vorm van energie. Het lijkt mij dan ook beter te spreken van
windenergie, zonne-energie, energie door aardwarmte enzovoort. Of
gebruik het woord duurzame energie.
Dat men zich druk maakt over de verschillende vormen van opwekken
van energie is, dunkt mij, alleen maar goed. Met onze fossiele brandstoffen: kolen, gas, olie, komen we er niet. De hoeveelheid ervan is
beperkt. We móeten dus wat. Kernenergie zou een mooi alternatief
(daar heb je het woord weer) zijn, als het wat minder gevaarlijk was. Bij
kernsplitsing komt gevaarlijke straling vrij en de afvalproducten blijven
honderden jaren levensgevaarlijk. Ook hier zijn wel alternatieven voor
te vinden, maar daar wordt niet veel onderzoek naar gedaan.
Kernfusie zou de beste oplossing zijn, maar de enige plaats waar dat
tot nu toe goed gebeurt, is onze zon. De wereld zoals wij die kennen,
zou niet bestaan zonder die zon. Heden ten dage wordt er al aardig wat
gebruik gemaakt van die kernfusies op de zon, met onze zonnepanelen
bijvoorbeeld, die de zonestralen opvangen en omzetten in stroom.
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We gebruiken al heel wat zonnepanelen en veelal dekt de energieleverantie daarvan behoorlijk de behoefte aan onze energie. Op de Molenlaan hebben bijna alle huizen zonnepanelen. Bij de huurwoningen worden die panelen door de gemeente geplaatst, bij de
koopwoningen moet je er zelf voor zorgen. Als je dan een twee-ondereen-kapwoning hebt, is het de moeite waard om te bekijken wat de
kosten van zo'n installatie van zonnepanelen worden als je dat samen
met je buurman (of buurvrouw, natuurlijk) doet. Op de tv wordt daar
reclame voor gemaakt, o.a. door Vereniging Eigen Huis.
Een heel andere vorm van het gebruiken van zonne-energie is het opvangen van de zonnestraling op holle spiegels en het richten
daarvan op een bepaald punt. Daar ontstaat dan een grote hitte waarmee je via het verhitten van olie, water tot stoom maakt en daarmee
‘op de ouderwetse manier’, d.w.z. met generatoren, stroom opwekt. Die
stroom is met elektriciteitskabels te vervoeren vanaf het punt van ontstaan naar de gebruiker.
Het volbouwen van de Sahara met zulke spiegels zou een flink deel van
de energiebehoefte van de wereld kunnen dekken. Een deel van de
huidige oliemaatschappijen ligt nog dwars, maar daar zal ongetwijfeld
verandering in komen, omdat ook daar begrepen wordt dat de fossiele
brandstoffen uitgeput raken. Nogmaals: we móeten wel iets anders.
Overigens wordt in Spanje dit systeem al gebruikt en in bijvoorbeeld
Jordanië wordt er ook grote aandacht aan geschonken.
Een paar jaar geleden maakte ik een reis door Spanje en in de buurt
van Sevilla was een toren die in zo'n middelpunt van spiegels stond. De
hitte was enorm; een bepaald zout binnen die toren smolt. De warmte
die het zout vasthield, kon er ‘s nachts voor zorgen dat een reactorsysteem ook dan in staat was voldoende energie te leveren.
Ook het gebruik van aardwarmte is een vorm van duurzame energie. Bij het gebruik van diepe aardwarmte kan stroom worden opgewekt. Voor de oppervlakkige aardwarmte is deze voor het direct opwekken van stroom te klein, maar ze is wel goed te gebruiken voor verwarming bijvoorbeeld. Particulier wordt hier al gebruik van gemaakt,
maar het zou veel meer toegepast kunnen worden. Ook voor grote gebouwen en hele straten bijvoorbeeld zou deze vorm van energie goed
gebruikt kunnen worden.
In ons land, waar zonne-energie niet de eerste keus zal zijn, kan wel
weer water en wind worden benut voor energiewinning.
Mildamster Brêge
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In zee worden grote
windmolenparken
ontwikkeld en een
ieder die langs de
dijk van Emmeloord
naar Lelystad rijdt,
heeft die onafzienbare rij windmolens
wel gezien. Je kunt
er over redetwisten
of het mooi is, maar
voor de energievoorziening is het
belangrijk.
Wat betreft energie uit het water, zover zijn we nog niet. Golfslag en
zeestroming kunnen een rol spelen. En ook het verschil in zoutgehalte
van het water kan worden gebruikt voor het opwekken van energie.

U ziet het, er is nog genoeg werk aan de winkel. En het moet helaas
worden gezegd: “In Nederland lopen we ver achter wat betreft de duurzame energievoorziening”. Een land met zoveel water en zoveel wind
zou zich de ogen uit zijn hoofd moeten schamen!
*********
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Soos 60+

Jaarlijkse uitstapje 60-plussers Mildam-Katlijk
door Henk van der Kam
Op woensdag 18 mei 2016 vertrokken 43 senioren uit Mildam en Katlijk met de bus naar Emmen… naar ‘Wildlands Adventure Zoo’, de
nieuwe dierentuin in Emmen.

Onderweg maakten we een stop bij een picknickplaats om koffie met
cake/koek (door het bestuur geregeld) te nuttigen. In Emmen kreeg
iedereen een lunchpakket (aangeboden door COOP Nieuwehorne).
Bij de ingang van Wildlands kan iedere bezoeker een plattegrond van
het park pakken, waarop duidelijk te zien is wat de wandelroutes zijn en
wat waar te zien is.
Het park is thematisch ingedeeld in drie gescheiden delen:
- Jungola: oerwoud
- Serenga: woestijn en savanne
- Nortica: poolgebied
Ieder deel heeft een eigen wandelroute. Er is overal duidelijk rekening
gehouden met rollators en rolstoelen en er zijn veel bankjes en zitplaatsen; dat is ook wel nodig vanwege de grotere loopafstanden. De dieren
hebben veel leefruimte gekregen. Ze zitten niet vlak achter een hek en
dan is een verrekijker wel handig.
Wat indruk maakt zijn de imposante bouwwerken, de soms kolossale
rotspartijen en het heldere water, zodat je tot op de bodem kunt kijken.
Voor kinderen is het een waar paradijs met veel klauter- en klimmogelijkheden, een hangbrug, een kinderboerderij en zelfs een spectaculaire
3D-animatiefilm. In de rimboe kun je met een ‘safari’boot rondvaren en
in de savanne een rondrit maken.
Ondanks de verhuizing vind ik het knap dat er al weer een heel oerwoud is ontstaan, waarbij een deel met prachtige vlinders, die om je
heen dwarrelen. De aquaria waren voor het publiek helaas nog niet
toegankelijk. Een en ander is nog in ontwikkeling, maar dat is ook niet
verwonderlijk na een verhuizing, wat m.i. toch een gewaagd project is.
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Om half vier vertrokken we naar Giethoorn om in restaurant ‘Hollands
Venetië’ (prima) te dineren. Hier bedankte Thies Huisman in een korte
toespraak het bestuur van de SOOS voor de goede organisatie.
Alle reden om volgend jaar iets soortgelijks te organiseren.

*********

Spelen met woorden - Sietse D.

* EK 2016
Onenigheid tussen twee spelers van Ierland en
Zweden; ze geven elkaar de hand. Commentator:
“Niks aan de hand dus”.
* EK 2016
Frank Snoeks (België-Ierland): “De Ieren schieten
tegen hun eigen speler aan; zo zijn ze al aangeschoten, voordat ze gedronken hebben!”
* Henk v.d. K. (reisje naar Emmen):
“Deze pils is d(r)ommels goed!” (Welke pils…?)
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DOARPSHELP

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

Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk
Katlijk


631426
632003
681411
633770
542287
542145
541984

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

Doarpshelp Ketlik/Mildaam is een initiatief van Plaatselijk Belang Mildam
en Plaatselijk Belang Katlijk. Via de werkgroep kan men een beroep
doen op een aantal vrijwilligers. We zijn oproepbaar in bijzondere situaties. We vervangen geen professionele hulpverlening of bedrijfsmatige
aanpak.
We bieden: bezoek, met iemand wandelen, hulp bij boodschappen,
medicijnen halen, bezoek dokter, ziekenhuis, ander vervoer, spoedklusjes, technische klusjes, incidentele hulp in de tuin, sneeuw vegen, hulp
bij invullen papieren.
Alle aanvragen voor hulp lopen via de contactpersonen. De hulpverlening is gratis, onkosten dienen te worden vergoed, bij vervoer per auto
geldt een vergoeding van € 0,25 per km.

Mildamster Brêge
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WORLD TEACHER OEGANDA

Beste lezers van de Brêge,
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Geertje van der
Veen en ik woon ruim 19 jaar in
Mildam.

In oktober ga ik, samen met
collega’s van het Groen Voortgezet Onderwijs, als World Teacher met Edukans naar het
noorden van Oeganda.
Edukans is een non-profitorganisatie die zonder overheidssubsidie het
onderwijs in ontwikkelingslanden ondersteunt.
Oeganda is een van de armste landen ter wereld. In de lange burgeroorlog in het noorden van het land zijn veel slachtoffers gevallen. Veel
kennis is verloren gegaan. Samen met Oegandese collega’s gaan we
aan de slag op acht agrarische scholen (West-Nile en Lango). Jongeren uit de omgeving, die door de oorlog vroegtijdig zijn gestopt met het
volgen van onderwijs, zijn hier drie maanden intern. Ze volgen een cursus agrarische kennis en vaardigheden met een certificaat als afsluiting.
De training biedt jongeren de vaardigheden waarmee ze een inkomen
kunnen verdienen als zelfstandig ondernemer of als werknemer.
Een heel mooie uitdaging waarin ik mijn passie voor het werken met
jongeren en mijn onderwijservaring mee mag nemen naar Oeganda.

(Zie ook het filmpje van 2015: https://vimeo.com/116189744.)

De reis- en verblijfskosten betalen wij als deelnemer zelf. We willen
elk € 1.000,- sponsorgeld meenemen voor de scholen waar we aan de
slag gaan. Onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’ vraag ik uw
hulp! Doneren kan al vanaf € 5,- via de website:
https://geertjevanderveen.inactievooredukans.nl/ Hier vindt u meer info
over ons werk, onze visie en mijn acties voor Edukans.

Ik hoop dat u enthousiast bent geworden en mijn actie voor het onderwijs en daarmee een stukje toekomst voor jonge mensen in Oeganda
wilt steunen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Mildamster Brêge
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KUNST IN MILDAM

Open Huis Galerie It Alde Tsjerkje 1 okt. a.s.
Elke eerste zaterdag van de maand is er Open Huis in Galerie
It Alde Tsjerkje te Mildam, zo ook op 1 oktober aanstaande.
De leden van het Kreatief Kollektief zijn aanwezig om uitleg te geven
over hun kunstwerken en de bijbehorende technieken zoals edelsmeden, beeldhouwen, glas in lood, vilten, schilderen en weefkunst.
De tijdelijke expositie 'Food for thought' van Sandra Heldring uit
Jubbega (MajankaFotografie), is verlengd t/m 4 november.
Van 5 november t/m 18 december, exposeert Hiltje Talsma uit Gorredijk (Keramiek & Sierpapier) objecten in de vorm van boekwerkjes.
Tijdens het Open Huis wordt de muziek verzorgd door een pianist(e).
Plaats:
Datum:
Tijd:

It Alde Tsjerkje, Schoterlandseweg 37, Mildam
zaterdag 1 oktober 2016
14.00 t/m 17.00 uur

Voor meer informatie: Kreatief Kollektief
Website: galerie-italdetsjerkje.blogspot.com
*********

Donateursavond Stichting It Alde Tsjerkje Mildam
Donateurs (en degenen die donateur willen worden) nodigen wij uit voor de donateursavond op
donderdag 13 oktober a.s. in het kerkje.
Start om 19.30, einde 21.00 uur.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Namens het bestuur van Stichting It Alde Tsjerkje,
J.P. Jansen van Galen, voorzitter
41

Mildamster Brêge

MILDAM

Terugblik op het eerste jaar MBVO
(Meer Bewegen Voor Ouderen)
“Is vader thuis? vroeg ik aan het oude mannetje, dat opendeed. Hij
knikte en liet mij in een kamertje waar een nóg ouder mannetje zat,
dat al bijna dood was. Ik schreeuwde in zijn oor: “Wel gefeliciteerd!”
“U bent abuis, vader is boven”, zei de oude man met zachte stem. Ik
vloog de trap op, want ik begreep, dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing een honderdjarige aan de touwen en was bezig
een vogelnestje te maken...”

Aldus Godfried Bomans in de 23e druk (maart 1977) van zijn boekwerkje
Kopstukken.
Als ik op dinsdag naar Meer Bewegen Voor Ouderen ging, dacht ik altijd
even aan die krasse honderdjarige. Gelukkig heeft Anneke Dooper,
onze sportbegeleider, ons tot dusverre niet gevraagd om ook even
een vogelnestje te maken. Of even in de touwen naar boven te klimmen, een koprol te maken of andere halsbrekende toeren uit te halen.
Dat is ze vrij zeker ook niet van plan in de toekomst.
Afgelopen seizoen waren we met 4 dames en 2 heren. Anneke had elke
keer nieuwe oefeningen en spelvormen bedacht en alles was in de sfeer
‘alles mag, maar niets hoeft’. Was er een circuit bedacht met een tiental
oefeningen, dan mocht je gewoon een iets te zware oefening overslaan.
Het zou mooi zijn als er komend seizoen een paar senioren bij zouden
komen. Kom dinsdags van 10.00-11.00 uur gerust eens langs in de
gymzaal naast de Tjongerschool.
Bauke Visser (75)
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MILDAM

Tennisvereniging Mildam 40 jaar: een ‘Rijk Bestaan’
“Beste tennisvrienden, ons dorp Mildam met drie tennisbanen in een
rustieke en lommerrijke omgeving is een ‘Rijk Bestaan’”. Zo opende
voorzitter Lammert Salverda het 40-jarig jubileum van TV Mildam e.o.
op zaterdag 2 juli jl. Hij wenste jong en oud nog vele jaren heel veel
tennisplezier.

Het was die dag feest. Zelfs de enthousiaste tennisvrienden van het
eerste uur, 85-plussers, bijna 90 jaar, waren ’s middags toeschouwer bij
het tennissen. Het was als vanouds, op de tribune kijken naar het spel.
Want deelnemen aan het tennissen, dat ging niet meer. Hoewel de
middelste dame op de foto pas anderhalf jaar geleden is gestopt!
Ook de toekomstige talenten waren volledig in hun nopjes.
Alle aanwezigen konden de PowerPointpresentatie: ‘Geschiedenis van
40 jaar tennissen door de tijd heen’ – gemaakt door Henk van der Kam
– bewonderen. Een presentatie van oude foto's, krantenknipsels, interviews, tekst en filmpjes, met achtergrondmuziek. ‘Spectaculair’ van
opzet.
Tot slot de wens dat de tennisvereniging nog een lang, levendig en rijk
bestaan zal hebben.
Geertje Hartkamp
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MILDAM/KATLIJK

Lopen voor rollers

25 mei 2016: Klaas Zoetendal vertelt… iedereen luistert aandachtig.

MILDAM/KATLIJK

Kerkdiensten PKN 2016
02
09
16
23
30
06
13
20
27
04
11
18
24
25
31

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

Katlijk
Mildam
Katlijk
Mildam
Katlijk
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Mildam
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Ds. H. Klein Ikkink
Zondagsschool

Oogstdienst
Zending
Laatste zondag kj
1e Advent Avondmaal
2e Advent
3e Advent
4e Advent
Evangelisatie
19.30 uur
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Ds. E. v.d. Sluis
Ds. A.J. Fraanje
Ds. D. Wijmenga
Ds. E. v.d. Sluis
Ds. D. Wijmenga
Ds. C. Nicolay
Ds. G. Venhuizen
Ds. A.J. Fraanje
Ds. D. Wijmenga
Zondagsschool
Ds. C. Nicolay
Dhr. U. Zwaga

