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INFORMATIE

Contactpersoon Plaatselijk Belang
Wiebe Nijlunsing  0513- 68 14 11
E-mailadres: pbmildam@hotmail.com
Website Mildam: www.mildam.org

Buurtcoördinatoren
Judith van Tongeren, De Karn 13
Bruggelaantje/De Karn/Milhoes
Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5
Schoterlandseweg (west)
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost)
Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13
Van Aylvalaan/De Wissel
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6
Canadezenlaan, Molenlaan
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9
Verzetslaan
Bauke Visser, De Dobbe 52
De Dobbe
Peter Dral, Weversbuurt 17
IJntzelaan/Weversbuurt
Wijkagent: Peter van Harten  0900 8844

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Mildam leeft! Dat is wel de belangrijkste conclusie na de goed bezochte
Jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 9 april. Er waren ruim
70 aanwezigen die luisterden naar hetgeen bereikt is in 2017 en die
meedachten in de plannen voor 2018. Bestuurders Jan Goos Kampen,
Minke Bouwstra en Ietje Miedema traden af. De nieuwe bestuursleden
Sander Kraak en Adri Sluis stellen zich elders in dit nummer aan u voor.
Later zal Yvonne de Jong zich voorstellen.
Het na-pauzegedeelte stond bol van interactie dankzij de ‘ kluskaarten’.
Het ambitieuze PB-bestuur dat niet ‘alles’ alleen kan oppakken, hoopte
zo meedenkers en uitvoerders te werven. Dat lukte. Wie wars is van
vergaderen, maar best iets wil doen, kan zo verdienstelijk zijn. Voor de
AED, gaswinning, zonne-energie, snoeiwerk, verlichting, nieuwe bestrating…
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Overal bleken mensen voor te zijn, die willen meedenken om dat zo
goed mogelijk te realiseren. Hierbij zijn veel snoeihelden en flyeraars;
op www.mildam.org staan andere vacante kluskaarten te wachten op
deelnemers.
Koningsdag is per traditie ook de dag van ‘Mildam zaait’. Het was
27 april weer gezellig aan De Wissel waar allerlei stekjes en zaden van
inwoners te koop waren. De gratis pompoenzaadjes – plus uitleg – vonden gretig aftrek, temeer omdat hobbytuiniers die tijdens ‘Mildam
Oogst’ op 15 september a.s. de mooiste, dikste of zwaarste pompoen
presenteren, een prijs kunnen winnen!
Die 15e is de PLUS-evenementendag waar Mildam, Katlijk en Bontebok samen een groot feest van maken. Het vormt de afsluiting van het
project PlusMienskip, dat de verbinding van inwoners van deze dorpen
symboliseert. Het project startte op Koningsdag om 13.00 uur met een
fietstocht langs deze dorpen. Onderweg werden in het landschap Plussen zichtbaar en ook waren veel PLUS-raamaffiches opgehangen. We
werken toe naar de finale waar u voor een ballonvaart kunt meeloten –
mits u de nodige PLUSsen hebt weten te verdienen. Meld ze aan op
www.plusmienskip.nl. En wie weet is er op het dorpsfeest in juni al een
PLUSvormige buitenbar gebouwd.
Meer info vindt u op www.mildam.org.
Intussen is het project ‘Mildam blijvend op de kaart’ voltooid. Op
diverse plaatsen staan historische panelen, waar een cultuur-/natuurwandelroute langsgaat. Routekaartjes zijn vanaf de site te downloaden
of te verkrijgen bij Hof van Schoterland, It Alde Tsjerkje en De Geele
Bosch. De pers besteedde ruimschoots aandacht aan de onthulling van
het brugpaneel door Lutz Jacobi die hier vlakbij opgroeide.
Van andere orde is de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. Ook dit
jaar hebben de PB’s van Mildam en Katlijk deze georganiseerd op het
plein voor de Thomastsjerke in Katlijk. Het was een waardige bijeenkomst met muziek van Famke Anne, Dafne en Teke, en een toespraak
van Nina Peckelsen.
Tot slot werden bloemen gelegd bij het Katlijker monument van de drie
jonge mannen die tijdens WO II zijn gefusilleerd en bij het graf van
twee van hen op het kerkhof van het kerkje.
Mildamster Brêge
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PlusMienskip met +++ op de kaart
PlusMienskip geeft bewoners van Bontebok, Katlijk en Mildam de kans
om op symbolische wijze te laten zien waar ze trots op zijn. Dat kan
door deze zomer samen Plustekens te maken. Eensgezindheid voert
daarbij de boventoon.

Start fietsroute
Op 27 april ging het project PlusMienskip van start met een gezamenlijke fietsroute. Er werd ’s morgens gestart tijdens de Vrijmarkt bij de
sportvelden De Wissel. Op het voetbalveld werd met vlaggen een grote
Plus gemaakt. Dat werd vastgelegd met een drone die de Plus van bovenaf in beeld bracht.
De eerste stop van de route was bij de Ecokathedraal, waar aan een
grote plus langs de IJntzelaan kon worden gestapeld met stoeptegels.

De route ging vervolgens door het prachtige lentegroene landschap
naar Bontebok. Bij ‘De Bokkesprong’ werden handen getekend en geschilderd op een groot Plusdoek. Dat werd met vereende kracht boven
de vaart gehangen. De plus die daar nu hangt, spiegelt mooi in de
vaart.
5
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Even verderop langs de vaart lagen twee fleurige plussen in de vaart.
Renske Roorda vertelde hoe er met Cre-A-ctief nog meer van deze Petfles Plussen gaan worden gemaakt.
De laatste stop was bij d’Herberch in Katlijk. Daar werd een door dorpsgenoten gemaakte houten Plus onthuld.
Plussen
Overal in het landschap moeten grote en kleine
Plussen gaan verschijnen, gebouwd als teken
voor ontmoeting. Het gedachtegoed van Louis
le Roy en de Ecokathedraal in Mildam dienen
daarbij als inspiratie. Alle bewoners mogen
Plustekens in hun omgeving maken, als optelsom van ideeën en ontmoetingen. Wie komt
helpen stapelen, timmeren, bouwen... verdient
bovendien een ‘Plusje’.

Op de site www.plusmienskip.nl zijn de Plusactiviteiten te volgen.
Op een schoolplein, het sportveld, langs de dorpsweg, bij het café, in
een weiland of in tuinen of verscholen veldjes langs de bosrand. Een
pop-up podium, BBQ-tafel of bloemenpatroon: elk Plusteken draagt bij
aan het opplussen van de mienskip. Het project PlusMienskip maakt
onderdeel uit van De Reis van Keunstwurk en LF2018.
Meedoen
Meedoen aan het Plussen kan op verschillende manieren. Je hebt wel
een idee, maar hoe ga je verder? Met wie wil je het gaan doen, heb je
materiaal nodig, heb je hulp nodig... Aanmelden op de site
www.plusmienskip.nl kan een goede eerste stap zijn. Vervolgens kan er
advies worden gevraagd; kunstenaar Marcel Prins bijvoorbeeld – zelf
‘stapelaar’ bij de Ecokathedraal – helpt graag om een idee voor te bereiden en mee te denken. Want uiteindelijk moet je het zelf doen, en
dan het liefst met zoveel mogelijk dorpsgenoten. Het gaat natuurlijk om
Mienskip en elkaar ontmoeten.
Een andere manier van meedoen is meehelpen bij het maken van een
Plus van anderen. Wanneer anderen een PlusPlan hebben, kunnen ze
om hulp vragen. Kijk op bovengenoemde site of op de Facebookpagina.
Meld je aan om anderen te helpen, dat is Mienskip zoals we het kennen.
Mildamster Brêge
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Hoeveel?
Natuurlijk hopen we dat er in de loop van de zomer zoveel mogelijk
Plussen zijn te zien op verschillende plekken. Wie op de kaart van deze
omgeving kijkt, ziet een patroon van vaarten en wijken – door de plussen in een hoek van 30 graden ten opzichte van het noorden te plaatsen, werken we mee aan een nieuw patroon van plussen dat straks
misschien wel zichtbaar is via Google Earth.
Tot het zover is, geven we de stand door op de site, ze staan op een
kaart. Op markante punten in Bontebok, Katlijk en Mildam staat een
‘PlusBoom’ die aangeeft hoeveel Plussen er zijn.
Slotevenement
Op 15 september, tijdens de evenementendag in de drie dorpen, wordt
PlusMienskip afgerond met een prijsuitreiking. Wie veel heeft meegewerkt en ‘Plusjes’ heeft verdiend, maakt kans om als winnaar een ballonvaart te mogen maken om de Plussen van Bontebok, Katlijk en Mildam van boven te kunnen bekijken.

Tijdens de Vrijmarkt op
Koningsdag werd op
het voetbalveld met vlaggen een Plus gevormd.
Dit werd vastgelegd met
behulp van een drone.
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THEMA BRÊGE 13.4
Waar je een ‘toerisme-cover’ aan herkent? Geen idee. Maar bewaart
u de oude Brêges? De laatste jaren is er altijd wel een bij met een
groen kaft. Dat slaat op het thema.
Ons volgende nummer staat weer in het teken van GROEN. We hebben
in oktober net de Mildam Oogst-markt achter de rug, de beste appeltaartbakker is bekend en we weten hoe het is gegaan met de pompoenen, die u uit het ‘Koningsdagzakje’ hebt opgekweekt.
Maar eerst gaan we de zomer vieren. Hebt u een fraaie tuinfoto, smakelijk (moestuin)recept of wilt u een groene-vingers-tip met ons delen?
Stuur s.v.p. in naar DorpskrantMildam@gmail.com.
En wat dat bewaren betreft: u kunt Brêges van de laatste twee jaar
teruglezen op onze site www.mildam.org.

MILDAM/KATLIJK

Zomerfeest Katlijk/Mildam
Feest? Zeg maar feesten! Want van 14 t/17 juni is het vier dagen lang
bal op het feestterrein aan de Schoterlandseweg. De fietstocht op donderdagavond is op veler verzoek terug, op vrijdag staat een gezellige
ouderenochtend op de agenda, die middag treden kinderen van de
Tjongerschool op en ’s avonds gaan dorpelingen de onderlinge strijd
aan in de pubquiz. Het team met de meeste (lokale) kennis wint. Op
zondag om 10.00 uur is de tentkerkdienst en ’s middag is er gekostumeerd volleybal. Bekende activiteiten, maar alles staat vast weer bol
van enthousiaste deelnemers en ‘aanmoedigers’.
De verrassing schuilt in de zaterdag… Dan vindt een spectaculair evenement plaats: het Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje!
Wie kent niet de tv-serie ‘Te land, ter zee en in de lucht’? Ook bij het
Tobbedûnsje gaat het om zelfgebouwde constructies waarin deelnemers
met een vaart over het water scheren en een bel moeten zien te luiden.
Voorzitter Durk Woudstra benadrukt dat het waterspektakel NIET in de
Tjonger plaatsvindt, maar op het feestterrein.
Verrassend! Kijk voor meer info op www.dorpsfeestkatlijkmildam.nl.
Mildamster Brêge
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TOERISME

Ontwikkeling van toerisme in Mildam?
door Henk Hidding
Wat hebben we in Mildam voor toeristen en gasten te doen en te bekijken? De Ecokathedraal trekt wat gasten, maar blijven die ook in
Mildam? Is men geneigd er geld te besteden, bijvoorbeeld in Hof van
Schoterland?

We hebben een prachtig wandelgebied, met lokale wandelroutes en één
doorgaande nationale of zelfs internationale route, het Jabikspaad. Maar
hoeveel wandelaars komen er nou eigenlijk op doortocht door Mildam?
Ook zijn er fietsroutes; de Rietlandroute van Holwerd naar Kampen en
verder naar Maastricht (LF3), loopt door Mildam. De Rietlandroute kruist
in Brongerga de Flevoroute (LF20) van Haarlem naar Groningen. Daarnaast zijn er lokale fietsroutes via het knooppuntennetwerk. En natuurlijk hebben we de Tjonger met passerende varensgasten in motorbootjes, maar kanoën kan ook. En dan vergeet ik nog het paardrijden over
het netwerk van ruiterpaden door het bos. Zóveel mogelijkheden in een
prettig landschap.
Naar mijn idee zijn er te weinig verblijfsmogelijkheden én is er te weinig
horeca. Bêd & Brochje ’t Boekehaagje (Schoterlandseweg) en AEmiliuszathe (Weversbuurt) zitten vrij snel vol en dan is er boerderijcamping
De Geele Bosch; bij het Hof kun je lekker wafels met kersen en slagroom eten.
Zijn we toch net niet aantrekkelijk genoeg of ontbreekt het aan ondernemerszin, wordt er niet op een goede manier aan voldoende marketing
gedaan? Of zijn wandelaars, kanoërs en fietsers ‘zunigerds’ die een hele
dag ‘lopen’ op meegenomen boterhammen en een thermoskan met
koffie, of als het meezit op broodjes van de bakker en een ijsje per dag?
Wat kan worden verbeterd, behalve misschien de marketing?
Mogelijk kan het zwemwater wel worden verbeterd. Zwemmen kan in
de Tjonger, maar erg prettig zwemwater vind ik het niet.
Het mooie water is in de zandwinplas, maar zwemmen is daar verboden
en ook een beetje gevaarlijk.
9
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In de zandwinning zou wél een zwemgelegenheid kunnen worden gerealiseerd in het westelijk deel dat nog ontgraven moet worden. Voor de
aanleg ervan zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.
Een zwemgelegenheid met strand zou verder kunnen worden aangelegd
in de Tjonger aan de westkant van Mildam. Ook daarvoor zou het bestemmingsplan moeten worden aangepast, maar wíllen we wel meer
recreatie of betere zwemgelegenheid?

TOERISME

De Turfroute
door Ab Slager
De Turfroute is voor vele varensgasten een begrip. Alleen denkt men,
als stuurlui aan wal, dat het een rondje varen is van de spoorbrug over
de Tjonger via Mildam naar Donkerbroek, Gorredijk en dan terug naar
Heerenveen. Niets is echter minder waar.

Oorspronkelijk is de turfroute een netwerk van vaarwegen dat al in de
16e eeuw werd aangelegd om turf – na het turfsteken – uit het veengebied af te voeren. Een paar bekende namen: Opsterlandse Compagnonsvaart, Tjonger(kanaal), maar ook Nieuwe Vaart (bij Uilesprong).
Mildamster Brêge
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Verder de Boorne of Kromme Knilles (bij Akkrum), de Heeresloot (bij
Heerenveen) en de Van Engelenvaart (bij Nieuweschoot). Sinds 2015 is
ook het Polderhoofdkanaal (tussen De Veenhoop en de Nieuwe Vaart bij
Uilesprong) opengesteld voor recreatievaart. En dan hebben we het nog
niet eens gehad over de Drentsche Hoofdvaart en het gebied van de
Weerribben... Het is wel iets meer dan veel mensen denken.
Drie routes
Er zijn drie routes te onderscheiden: de korte, de lange en de noordwestelijke route. De lange route is, denk ik, het mooist, maar neemt
een behoorlijk aantal dagen in beslag. Als we naar Mildam kijken, is de
korte route het best.
Laten we maar beginnen in Nieuweschoot. Dat is de eerste plaats die je
tegenkomt op de Van Engelenvaart als je uit Heerenveen vertrekt. Aan
het eind van die vaart sla je linksaf de Tjonger op. Je komt dan onder
de spoorbrug door en moet sinds 1886 rechtdoor varen. Direct na de
brug ligt een meander van de oude Tjonger. Dit riviergedeelte is sterk
aan het verlanden. Heel jammer, voor de recreatievaarder zou het een
prachtig watertje zijn om door te varen. Helaas kan dat nu waarschijnlijk alleen met een kano. Op de wal staat een gedenkteken van het
klooster van de Duitse Orde. Ook ligt daar een oude schans, hoewel die
niet meer als zodanig te herkennen is.
Kanalisatie
Als je onder de brug van de oude weg naar Wolvega en de brug in de
A32 doorvaart, kom je terecht op het traject van de gekanaliseerde
Tjonger. Best mooi om te varen, daar niet van, maar het is één lang
kanaal tot Oosterwolde met hier en daar een flauwe bocht. Gezien het
feit dat men aan het eind van de 19de eeuw de Tjonger beter geschikt
wilde maken voor grotere schepen is het logisch, maar beurtschippers
varen er niet meer en het is alleen maar recreatievaart die je tegenkomt
of die jou oploopt.
Marrekrite
Zo’n honderd meter na de brug in Mildam is een aanlegplaats van de
Marrekrite. De Marrekrite is een recreatieschap – dat ruim 60 jaar bestaat – op het gebied van water, fietsen en wandelen. Het schap zorgt
voor toeristische basisinfrastructuur.
11
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Met name wat het watertoerisme betreft, doet het heel goede dingen
Voor zover ik weet, is er in Nederland geen tweede provincie waar zoiets bestaat.
Mildam en omgeving
Vrienden van ons hadden aangelegd aan de Marrekriteligplaats en de
omgeving van Mildam verkend. “In Mildam is het goed aanleggen en
verblijven”, vertelden zij mij toen zij met hun motorboot de Turfroute
voeren. “Bovendien zijn de bossen van Oranjewoud dichtbij en ook Mu-

seum Belvédère met moderne kunst. We hebben er heerlijk gewandeld.
Wij zijn ook bij de 'oude' belvédère geweest, de uitkijktoren van
20 meter hoogte die Tjaarda in het begin van de 20 ste eeuw heeft laten
bouwen. En natuurlijk de Galerie in het kerkje! O, ja en nog in Katlijk.
Vanaf de uitkijktoren in het Katlijker Schar heb je een mooi uitzicht en
kun je de oorspronkelijke meanders van de Tjonger zien die nog in het
landschap aanwezig zijn.” Toen ik hen onlangs zag (niet met de boot,
maar met de auto) heb ik hen nog maar even gewezen op de pauw
voor Pauwenburg en de stier voor het vroegere ki-station. Ik weet niet
of ze daarheen zijn gegaan.

Brugwachterswoning
De brugwachterswoning in Mildam is een gemeentelijk monument. Aan
de Tjongerzijde is niets veranderd aan het huis, erachter is een stuk
aangebouwd. De woning is in 1920 gebouwd. Ook de brug stamt uit die
tijd, althans volgens de gegevens van de gemeente. Tijdens de openingstijden van de Turfroute is er een brugwachter aanwezig. De turfroute kan worden gevaren van 15 mei tot 16 september.

Mildamster Brêge
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Sluizen
Vervolg je het traject van de Turfroute, dan kom je drie sluizen tegen.
De eerste ligt ongeveer tussen Oudehorne en Nieuwehorne in. Er staat
ook een brugwachters-/sluismeesterswoning en er is een ophaalbruggetje voor fietsers en voetgangers over de Tjonger. In het boek 'Kralen en
parels aan het Friese snoer' wordt hiervan een beschrijving gegeven.
Halverwege de Tjonger, ná de eerste sluis, is een afslag naar de jachthaven van Oldeberkoop. Er zijn drie sluizen te nemen voor je de Opsterlandse Compagnonsvaart richting Donkerbroek in kunt varen. Bij alle
drie sluizen vind je een sluismeesterswoning en de woningen lijken wat
uiterlijk betreft sterk op elkaar.
Vervolg Turfroute
Die Opsterlandse Compagnonsvaart is wat natuurschoon betreft mooier
dan de Tjonger. Men begon in 1630 met het graven van het kanaal in
Gorredijk en 200 jaar later was men klaar (bij Oosterwolde) en kon je
vanuit de Tjonger het kanaal invaren. Er liggen 9 sluizen – ook wel 'verlaten' genoemd – in deze vaart waarbij een hoogteverschil van 12 meter
'overbrugd' wordt! Daarnaast is er een aantal bruggetjes, die je als
schipper zelf moet openen en sluiten.
Uiteindelijk kom je in Gorredijk terecht. Gorredijk had vroeger een grote
schans met vele soldaten. Gevochten is er in die tijd (16e/17de eeuw)
eigenlijk niet. In Museum Opsterlân is de maquette te zien. Overigens is
het museum ook verder de moeite van een bezoek waard. Denk alleen
maar aan het zilverwerk!
Vanuit Gorredijk vaar je verder over de Nieuwe Vaart naar Oldeboorn en
Akkrum en van hieruit naar Heerenveen waar we de tocht begonnen
zijn. Er is nog genoeg over te vertellen, maar dan wordt het artikel veel
te lang. Een andere keer, misschien.
*********
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Per 1 april jl. zijn Suzanne en Robin den Ouden aan De Dobbe 29
komen wonen. Robin komt oorspronkelijk uit Amsterdam en Suzanne uit
Oldeboorn.
De vorige bewoners Robert, Hannie en Jeffrey verblijven tijdelijk in een
vakantiewoning.

Vroege vogels gezocht…
Met ingang van 1 juli a.s. komt onze krantenwijk in Mildam vrij. Na 5 jaar stoppen wij ermee i.v.m. studie & stage.
Je bezorgt de kranten 6 dagen per week tussen 5.30 en
7.00 uur. Door de hoeveelheid verschillende dagbladen
en diverse mutaties is accuraat werken een pré.
Goede beloning. Minimumleeftijd 15 jaar.
Voor meer informatie: jorn.salverda@outlook.com
Jorn & Vince Salverda

Mildamster Brêge
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PLAATSELIJK BELANG

Even voorstellen…
Mijn naam is Adri Sluis, sinds begin april
ben ik bestuurslid van Plaatselijk Belang
Mildam. Jan Uiterwijk en ik wonen sinds
januari 2015 aan De Wissel en dat bevalt
ons prima. De reden om ‘ja’ te zeggen op de
vraag om bestuurslid te worden, heeft daar
zeker mee te maken. Maar ook: meer te
weten komen over Mildam, haar geschiedenis en bewoners, en met anderen ervoor
zorgen dat het een prettige woonomgeving
blijft.
Mijn hobby’s – naast mijn deeltijdbaan en
PB Mildam – zijn hardlopen, tuinieren en
lezen. In de korte tijd die ik bij Plaatselijk Belang betrokken ben, heb ik
gemerkt dat er veel zaken spelen en nog veel meer activiteiten worden
ontplooid. Het bestuur is een actieve club met gedreven mensen. En dat
werkt aanstekelijk.

TOERISME

Overnachten in Mildam

door Alie Rusch

Zonder onderzoek durven we te stellen dat de meeste toeristen die
Mildam telt, op de fiets komen. Ze fietsen genietend langs de Tjonger,
door de bossen van Oranjewoud en de uitgestrekte weilanden van
Weststellingwerf.

Ook zien we hier wel wandelaars, die het Jabikspaad lopen. Pelgrims op
weg naar Santiago de Compostela, die doorgaans vanaf de Molenlaan
komen en over de brug richting Ter Idzard hun weg vervolgen. En ten
slotte is er het ‘bootjesvolk’, dat hier in de Tjonger aanlegt en soms met
een loopje het dorp verkent. Als Hof van Schoterland open is, gebruiken
de meeste toeristen daar wel iets.
15
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Maar als je in Mildam wilt overnachten, wat hebben we dan te bieden?
Niet zoveel… Bij de brug houdt ons dorp op, maar aan de overkant
biedt camping De Geele Bosch wel camper-, caravan- en kampeerplekken. En ‘Farmcamp’: ingerichte tenthuizen.
In de dorpskom aan de Schoterlandseweg 56 ligt B&B ’t Boekehaagje
met één gastenkamer. Als het om familie gaat van dorpsgenoten die
moeten worden ondergebracht, is er vaak wel wat te regelen. Het stel
dat er woont heeft die 16 bedden immers niet allemaal zelf in gebruik
(zie www.bedenbrochje.nl).
Mooi buitenaf en bepaald idyllisch is B&B AEmiliuszathe aan de Weversbuurt 22. Deze ruim 100 jaar oude landgoedboerderij is prachtig verbouwd en telt nu twee romantische appartementjes, grote lofts, voorzien van alle luxe en comfort. Golden Tulip Tjaarda in Oranjewoud is
eigenlijk het enige echte hotel in de nabije omgeving.
Mildammers die zelf elders vakantie houden, hebben soms logees in
huis voor de dieren, de post en de planten. Zo’n húswarder ervaart dan
hoe leuk het kan zijn in Mildam. En verder blijft dat een goed bewaard
geheim. Of zitten we te wachten op busladingen toeristen?

AEmiliuszathe stelt in overleg ook arrangementen samen
(zie www.aemiliuszathe.nl)
Mildamster Brêge
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Trienke Reitsma Bloemsierkunst
Beeld: Sietse van Dijk en Trienke Reitsma

Heb het over Groen en Mildam, en
zelfs op vakantie roepen landgenoten
meteen ‘Trienke Reitsma!’ Haar bloemsierkunst is ‘wereldberoemd in Friesland’, zoveel is zeker.

Hun VOF heeft haar naam, maar Aize
Reitsma is minstens zo belangrijk. Ze
wonen sinds 1977 op nr. 42 en
bouwden in 1999 samen hun droom
ernaast ‘op onze groentetuin’: de
winkel.

Zo maakte het stel van Trienkes hobby
hun broodwinning. Aize bouwt onder
meer de schitterende wintertaferelen
voor de kerst, en hij regelt de bezorging aan huis.

Voor bestellingen gaan ze samen op
pad, maandag is inkoopdag. Tussendoor bezoeken ze beurzen in binnenen buitenland om trendy items uit de
nieuwste collecties te kopen.

17
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Dankzij 7 mensen personeel (o.a. Stefan en Quint uit Mildam!) en een loods à
500 m² opslag en voorraad, plus een winkel van 3 verdiepingen kunnen ze een
enorm assortiment aan.

Mildammers denken bij deze zaak vaak aan zijdebloemen, bruidsboeketten of
grafwerk. Maar er is meer: verse bloemen en bloemstukken, het buitenassortiment, potterie, glaswerk, zuilen en beelden.
Verder verzorgt Trienke rond de kerst en Pasen workshops voor particulieren.
Groepjes die een (bedrijfs)uitje of verjaardag vieren, kunnen zelf een datum
afspreken.

En de Wintermarkt van Mildam? Trienke en Aize staan met hun mensen klaar om
bijvoorbeeld een koor, wijnproeverij, worst- of honingspecialist ruim baan te
bieden.
Mildamster Brêge
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De schuur uit de vorige Brêge staat aan de IJntzelaan nr. 5. De goede
inzenders waren Wendy Bakker, Maaike Holtrop, Aly Klazema, Jan Wiebe Noppert, Tonny Veenstra en Reina & Ronald Veninga. Gefeliciteerd
allemaal. De cadeaubon gaat naar Reina & Ronald Veninga.
De nieuwe foto

Deze statige beukenlaan lijkt de oprit naar een gebouw.
Aan welke straat/weg staat dit huis of gebouw?
Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar:
DorpskrantMildam@gmail.com
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U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het verschijnen van deze krant worden ingezonden.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot,
te besteden bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst.
Succes allemaal!

MILDAM

Plastic soep in de Tjonger
Op 10 maart, de nationale schoonmaakdag NL Doet van het Oranjefonds, zijn tig dorpelingen aan de slag geweest om ons dorp een schoner aanzien te geven. Vooral de Ecokathedraal is opgeknapt: houtwallen aangelegd, snoeiwerk weggewerkt, atelier opgeruimd, geveegd en
gezeemd. Anderen vulden grote zakken met zwerfafval uit de berm of
poetsten ons ‘straatmeubilair’.

Mijn logee was een
paar dagen eerder
langs de Tjonger
gelopen, waar ze
slechts 30 meter
oever onder handen nam.
Op de foto haar
oogst, het glas had
ze al in de glasbak
gegooid.
Haar oproep: neem
je afval mee naar
huis en wijs anderen op een misstap
als ze dingen laten
slingeren.

Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Tiede Jacobi

door Alie Rusch

Tiede Jacobi is ‘Ketliker’ en heeft altijd aan de Schoterlandseweg gewoond. Eerst aan de noordkant, waar het vee de steeds drukkere weg
over moest naar de wei. Dus verhuisde hij naar de zuidkant bij de
Tjongervallei. Momenteel woont hij op nummer 2 in Mildam. In 2000
besloot hij tot iets anders: de koeien weg voor een paardenstalling.

Jacobi is niet het voorbeeld van een ‘boer in ruste’. Sterker nog: hij rust
nooit en combineert allerlei banen en vrijwilligerswerk schijnbaar moeiteloos. Na zijn doorstart in 2000 begon hij met een baan ernaast: portier van de nachtopvang in Leeuwarden, waar daklozen terecht kunnen.
“Dan sitte jo yn sa’n hokje en ik foel wolris yn, dat doe ien frege as ik
de opfang dwaen woe, like my dat wol wat.”
Er vallen puzzelstukjes op hun plek. Vroeger speelde hij al met de
‘sneue kinderen’ zonder vriendjes. En hij had altijd al een warm hart
voor degenen die het slechter hadden getroffen. Kortom, hij bleek geknipt voor de nachtopvang! Nog los van zijn postuur (“It giet er soms
rûch ta. Dy ’t brûke, kinne soms agressyf wurde”) was hij de gedroomde, stabiele werknemer. Totdat de bureaucratie toesloeg en hij ondanks
14 jaar ervaring niet meer zonder papieren verder mocht. De schoolbanken vond hij een gruwel, maar hij haalde zijn diploma toch met
kunst- en vliegwerk. Zodra er een laptop of ‘oortjes’ aan te pas kwamen, was hij namelijk acuut met stomheid geslagen.
Paardenmeisjes en paardenmensen
Intussen bleek de paardenstalling een gouden greep. Al hoeft hij niet zo
nodig ‘op zo’n schommelend beest’ te zitten, mennen doet hij graag.
Dan zit hij op de bok en neemt hij wekelijks iemand uit een instelling
mee die verstandelijk beperkt is. Formeel als begeleider, als paardenmens gelijkwaardig.
De paarden betekenden een switch in zijn leven. “Ik hie jong bern, dat
doe ien fan ‘e dochters it bedriuw oernimme woe, haw ik tasein .” Dat is
inmiddels 13 jaar geleden. Vooral Kim, de oudste, zag er haar werk in.
Een trotse Tiede: “Se is al in pear kear kampioen Fryslân wurden, hear!
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Oaren keapje foar tûzenen euros in hynder en sette der in kampioen op,
mar ús Kim hat him fan min fôle âf sels traind. Se heart by de ‘sub-top’
en is ûnderweis nei mear!”
Na de overdracht van de stalling volgde een ongelukkige periode. Zijn
huwelijk viel uiteen. Hij woonde onder meer drie jaar in Nieuwehorne
met een volgende relatie, tot ook die ophield. En nu is hij happy met
Claudia met wie hij niet alleen de liefde voor paarden deelt, maar ook
die voor de racefiets. En niet te vergeten voor de oldtimer, die voor de
deur staat te glimmen. Dan gaan ze in vol ornaat in de Cadillac toeren,
hij in rood pak en zij in rood polkadot-jurkje. Spectaculair!
Vijf keer warm van houtkap
Tiede doet nog zoveel meer. Zo is hij voorzitter van ‘De Blesse’, een
paardenverzekering.
En als hij zich in zijn
vrije tijd eens niet in
het zweet werkt met
bomen kappen, zagen, sjouwen, kloven
of stapelen, is hij
onmiddellijk paraat bij
de vrijwillige brandweer.
Waar rook is, is vuur,
is Tiede

Tiede: “Se ha my yn it ferline rêden fan in brân, dat ik wie bliid dat ik

wat weromdwaen koe. Sûnt 2004 sit ik yn in fyn team fan entûsjaste
mânlju. As de pieper giet, krijst in stoot adrenaline, dan lit ik alles falle
en sto ik nei de brânwacht. Meast saken as in skoarstienbrân of bisten
yn need, mar derneist oefenje wy 40 kear per jier. En alle jierren in
pittiche keuring! Ik wol yn 2020 ophâlde, dan is it moai west.”
Tiede heeft met zijn 54 jaar energie voor tien, maar hij krijgt ook ‘hulp’.
Dan neemt hij daklozen uit de nachtopvang mee naar de boerderij.
Tiede: “Dy minsken moast út de stêd helje! Dan sjochst sa’n grutte

Antilliaan dy by my it gers meant.
Mildamster Brêge
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Alteast: hy lei hearlik yn it gers wylst de mesjine draaide, haha. Hy
frege him âf wat ik dochs mei dy krease bultsjes ierde fan doel wie. Doe
‘t ik útlei dat der in mol yn húze, sprong er wol in meter de loft yn: in
bist ûnder dy bult!
Of een oare ‘hulp’, dy ien streek gers stean liet, om ’t it tiid wie om nei
Ljouwet werom.”

Het paradepaardje Cadillac is minstens 4 PK

Wie een ritje in de omgeving overweegt met paard-en-wagen dan wel
oldtimer...
Tiede Jacobi staat voor u klaar onder het motto ‘Rondritten door bos
en veld voor weinig geld’.
 06-82 00 91 05

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

Theetuin ‘De tún’

door Evelien Koopman

Op de grens van Mildam en Oranjewoud verschijnt binnenkort een
theetuin. Jappie en Ankie, sinds 4½ jaar woonachtig aan de Bieruma
Oostingweg 29 zijn vol enthousiasme begonnen met het op orde maken van hun tuin.

Een toilet wordt gebouwd, een terras aangelegd, fruitboompjes zijn al
geplant en dat alles om vóór de zomer ‘De tún’ te kunnen openen. Het
ziet er nu al gezellig landelijk uit met de kippetjes en eenden op het erf.
Op vrijdagen, zaterdagen en zondagen zal thee en frisdrank geschonken
worden en Ankie gaat allerlei cakes en taarten bakken om erbij te serveren. Ook boerenijs zal tot het assortiment gaan horen. Ankie is een
echte kokkin en probeert van alles uit, dus de kaart zal telkens andere
specialiteiten bevatten. De bedoeling is ‘De tún’ vanaf 10.00 uur open te
stellen.
Wanneer ‘De tún’ geopend zal worden, is nog niet bekend, maar ik kijk
er nu al naar uit om, als ik met mijn paard bij hen langs rijd, een lekker
ijsje te kunnen eten!

Hier komt
‘De tún’

Mildamster Brêge

24

TOERISME

Boerderijcamping De Geele Bosch

door Evelien Koopman

Vanmiddag kwart over 5 en nog 26 graden én net uit mijn werk, een
heerlijkheid om nu even een rondleiding te krijgen over de boerderijcamping De Geele Bosch en Ella en Bill Ros te mogen interviewen.

Ik word direct getrakteerd op
een heerlijk stracciatella ijsje.
Het ijs maken ze zelf van melk
van ‘eigen’ koeien. Dat zit zo, de
kalveren groeien op bij de familie Ros en gaan – als ze 2 jaar
zijn – terug naar boerderij Siebenga-Binsma aan de Schoterlandseweg om kalfjes te krijgen. Van de
melk die ze geven, wordt op De Geele Bosch ijs gemaakt: boerenijs. De
kwaliteit van het ijs wordt regelmatig gecontroleerd en smaakt heerlijk.
Voor het tweede jaar runnen Ella, Bill en zoon Michel met veel plezier
De Geele Bosch. Ze knappen het op tot een waar paradijs. Op het moment worden invalidentoiletten gerealiseerd. Er zijn ruime tenthuisjes te
huur, maar natuurlijk zijn er tevens plekken om vrij te kamperen. Het
eigen bos, De Geele Bosch, van 2 hectare groot bevat een kabelbaan en
speelhuis. Er zijn veel dieren: koeien, paarden, knuffelpony Elske, kippen, een ezel, een geit en 3 woutertjes. Een woutertje (Fries voor paplam) is een lammetje dat door moeder schaap verstoten is en met de
fles wordt grootgebracht; heel leuk voor kinderen om dat te doen. Kinderen mogen in de schuur en in het hooi spelen.
Mildammers, je hoeft niet op de camping te verblijven om mee te genieten van deze mooie omgeving. De gezellige kantine is te huur voor feesten en partijtjes en de huifkar kan gehuurd worden voor personeelsfeestjes of familie-uitjes. Ga eens wat drinken op het gezellige terras
terwijl de (klein)kinderen zich vermaken met de dieren, speeltoestellen
en skelters. En heb je geen ruimte voor veel logees, huur zo’n leuke
pipowagen of trekkershut, zelfs mogelijk inclusief ontbijt en beddengoed!
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GESCHIEDENIS

Straatnamen Mildam
De Wissel
De naam herinnert aan de wisselplaats van reeën, die hier tot voor de
aanleg van de straat was.
Aangelegd in 1970.
Besluit naamgeving van 19 oktober 1970.

De Dobbe
Een dobbe
is een kuil
of plas. Die
van Mildam
bevond zich
vroeger op
deze plaats.

Besluit naamgeving van 22 december 1986.
Mildamster Brêge
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Dobbepaad

Besluit naamgeving van 16 oktober 1995 en 24 januari 1996.
Bij eerstgenoemd besluit werd de naam bepaald op ‘Dobbepad’, maar
werd later hernoemd in ‘Dobbepaad’.

PLAATSELIJK BELANG

Even voorstellen…
Mijn naam is Sander Kraak en ik ben
sinds kort medebestuurslid van Plaatselijk
Belang. Sinds twee jaar woon ik met veel
plezier samen met mijn vrouw Wendy
Jongedijk aan de Molenlaan.
Ik werk als productmanager bij Technische Groothandel Lasaulec, op het
hoofdkantoor in Heerenveen. In mijn
vrije tijd ga ik graag op de racefiets weg,
gaan we graag op reis, ben ik in de tuin
bezig of aan het klussen.
Mijn keuze om in Plaatselijk Belang te
gaan, is om iets voor dit mooie dorp en
de mensen te kunnen betekenen.
27
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BOMEN MET EEN VERHAAL

Speling van de natuur of mensenwerk?
Een nieuw drama…

door drs. J.A. van Tast

In de laatste edities van de Brêge is aandacht besteed aan inscripties
in bomen, initialen werden (uiteindelijk) gekoppeld aan bekende Mildammers, de familieleden Heida en meester Woudstra.
De zoektocht naar Anna loopt nog en wordt binnenkort vervolgd. Er
zijn eerste tekenen van leven, haar vermoedelijke verblijfplaats ligt in
Engeland! Daarover later meer misschien.

In een ‘ontoegankelijk’ berkenbos, 50 meter uit de oever van de Tjonger, kwam ik onderstaande boomsculptuur tegen. Speling van de
natuur of mensenwerk?
Ik herkende direct Richard Wagner en kreeg ter plekke associaties met
de muziek van deze bekende Duitse componist. Ik zag Tristan stervend
in een zeilboot op woeste baren van de Tjonger tijdens een storm en
Isolde, wanhopig huilend, tranen in de ogen, in het berkenbos aan de
Tjonger rennend richting Tristan en… hoorde de diep dramatische tonen
van Wagners episch liefdesdrama. Tristan en Isolde sterven aan het
eind van deze opera in elkaars armen.

Mildamster Brêge
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Om de sfeer te proeven, luistere men naar Richard Wagner: Tristan &
Isolde - Isoldes Liebestod (You Tube, inclusief indrukwekkende beelden
van de Tjonger en weide omgeving….).
Onwillekeurig deed dit dramatische einde van Tristan en Isolde mij denken aan het diepe leed dat vele bomen in ons mooie Mildam de afgelopen maanden ten deel viel.
Op het terrein van de Ecokathedraal ging het om veiligheid. Diverse
bomen werden met reden omgezaagd.
Aan de IJntzelaan, achter de huizen aan De Wissel, werd door de gemeente Heerenveen een perceel bos compleet verwoest. ‘Onveiligheid’
en ‘stakerigheid’ waren na 40 jaar (zonder enig onderhoud) de reden
tot vernietiging van veel bomen.
Tenslotte werden op het kerkhof bij ons tsjerkje de nog aanwezige
essen omgezaagd, zonder enige communicatie vooraf, motto vermoedelijk ‘Uw wil geschiede’.

Richard Wagner
(1813-1883)
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BOMENKAP

Kapvlakte

door Henk Hidding

Tussen ons en de tennisbaan is het voorlopig kaal geworden. Het is
een kapvlakte, mooi ruim uitzicht wel, ook op ooievaars in de ijsbaan.

Nu het voorjaar echt begonnen is, kun je goed zien wat er op de kapvlakte gaat groeien. Veel bramen en langs de rand brandnetel (hondenpoep?), maar ook aalbes vlier, hulst, hazelnoot, wilde roos en massaal
kiemplanten van de esdoorn (helicopterzaadjes) en van de ratelpopulier.
Verder jonge essen, eikjes, krentenboompje, lijsterbes, meidoorn, klimop en kornoelje. En dan heb ik vast nog wel wat over het hoofd gezien.
De aanplant door de gemeente doet het nog niet best… Ik neem aan
dat esdoorn en ratelpopulier het zullen gaan winnen.
*********

Mildamster Brêge
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MILDAM

It Alde Tsjerkje Mildaem
Ook in 2017 hebben weer veel Mildammers een financiële bijdrage
geleverd voor onderhoud en restauratie van It Alde Tsjerkje Mildaem.
Er zijn zelfs oud-Mildammers die ons kerkje nog steeds een warm hart
toedragen en jaarlijks een bedrag overmaken. Misschien vraagt u zich
wel eens af wat er nu eigenlijk gedaan wordt met uw bijdrage.

Wanneer u regelmatig langs het kerkje loopt, fietst of rijdt zult u gezien
hebben dat in de zomer van 2017 omvangrijke werkzaamheden aan het
metselwerk en aan de fundering hebben plaatsgevonden. Ook zijn de
dakgoten en de ramen geschilderd. Voorlopig zijn de grote en kostbare
klussen aan de buitenkant van het kerkje klaar, maar dit betekent niet
dat er geen uitgaven meer hoeven te worden gedaan.
Kunst Kollektief
Om het kerkje in een goede conditie te houden, is het noodzakelijk dat
er in het kerkje wordt ‘geleefd’. Gelukkig zorgen de leden van het Kunst
Kollektief voor het nodige leven in de brouwerij. Zij laten hun eigen
kunstwerken zien, organiseren daarnaast wisselende gastexposities en
trekken daarmee de nodige bezoekers. Het bestuur is dan ook heel blij
met hun activiteiten in het kerkje.
Onderhoudskosten
Alle kosten voor het in conditie houden van het kerkje en het zorgen
voor een geschikt ‘klimaat’ in het kerkje komen echter (behalve een
bescheiden maandelijks bijdrage van de leden van het Kunst Kollektief)
voor rekening van de Stichting. Zo heeft bijvoorbeeld de vloerverwarming, die het na tientallen jaren had begeven, afgelopen winter een
fikse reparatie ondergaan en moest de verlichting een aantal keren
worden gerepareerd.
Elk jaar zijn er – naast de vaste lasten – wel een aantal (onderhouds-)
werkzaamheden te doen om ervoor te zorgen dat het kerkje de entree
van ons dorp blijft sieren. Het bestuur van de Stichting It Alde Tsjerkje
hoopt daarom ook dit jaar weer te mogen rekenen op uw bijdrage. Deze zomer zal daarvoor door middel van een ‘donateursbrief’ weer een
beroep op u worden gedaan.
31

Mildamster Brêge

Bomenkap
Ten slotte nog de recente bomenkap bij het kerkje. De grond rondom
het kerkje is niet van de Stichting, maar is eigendom van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Daarover heeft de Stichting geen enkele
zeggenschap. Volgens de Protestantse Gemeente Heerenveen waren de
bomen ziek en moesten deze gekapt worden. Helaas zijn het Stichtingsbestuur en het Kunst Kollektief hierover niet van tevoren geïnformeerd.
Duidelijk is dat de situatie nu niet meer teruggedraaid kan worden,
maar hopelijk komt er op termijn de nodige begroeiing voor terug.

Mildamster Brêge
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KUNST

Stieren van Greebe…
In Brongerga is in april
een tweede beeld geplaatst van kunstenaar
Rokus Greebe. Eerder
maakte hij de pauw
vóór Pauwenburg.
De vorm van de stier is
mooi getroffen. Persoonlijk vind ik dat het
beeld wat groter had
gemoeten.
Het staat schuin tegenover de plek waar vroeger het ki-station Knijpe e.o. stond, dat van 1954
tot 1979 in bedrijf was en natuurlijk ook Mildamster koeien bediende!
De eerste steen van het ki-station is in de sokkel opgenomen. Het beeld
is gemaakt van zogenoemd cortenstaal 1). Nu het dier er een poosje
staat, krijgt hij wel spinnenwebben in de lendenen!
Waarom er een stier
is geplaatst in de
Tjongerschans weet
ik niet. Daar ben ik
eigenlijk wel nieuwsgierig naar.

1

) Cortenstaal is beschreven in Wikipedia. Het is een merknaam voor een staallegering die aan het oppervlak een zeer dichte laag roest vormt, die het verder
roesten van het onderliggende metaal sterk vertraagt.
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ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam

Landbouwmachines; verkeersveiligheid
Leerlingen van het Nordwin College
kwamen dinsdag 3 april op school
met echte tractoren. Eerst hebben ze
de kinderen van de groepen 5 t/m 8
informatie gegeven over verkeersveiligheid in combinatie met tractoren.
Daarna ging iedereen naar buiten en
hebben we gezien wat de dode hoek
is en waar je wel en niet zichtbaar
bent voor de chauffeur. Daarnaast
hebben we ervaren hoe ver een
tractor met ploeg uitzwenkt in een bocht.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april, een prachtige, zonnige dag, stonden de Koningsspelen gepland. De kleuters hebben twee clinics gehad: voetbal van een
CIOS-student en hockey van Marylou (groep 8).
De groepen 3 t/m 7 kregen drie clinics: tennis van Wendy en Berber
(groep 8), kaatsen van de
kaatsvereniging
‘Heaks
&
Krekt’ en jeu de boules van
‘De Blêde Boulers’. Groep 8
ondersteunde bij alle onderdelen.
Na de sportactiviteiten kregen
de kinderen een ‘Koninklijke’
lunch, waarbij alle groepen
door elkaar zaten.
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Kleuterviool
In april hebben de kleuters
lessen kleuterviool gehad van
Teke Hettinga. Het vasthouden
van een viool en de strijkstok
is spelenderwijs aangeleerd.
Hierbij hebben de kinderen
door middel van liedjes en
spelletjes allerlei algemene
muzikale begrippen geleerd.
Tijdens de laatste les mochten
de ouders komen kijken en luisteren wat de kinderen hadden geleerd.
Streetwise
Als school voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van kinderen.
Daarom is ANWB Streetwise bij
ons op bezoek geweest.
Professionele instructeurs kwamen deze ochtend naar school
en gaven verkeerstrainingen op
maat met speciaal ontwikkelde
lesmaterialen. De praktijk is zo
veel mogelijk nagebootst.
Er waren vier onderdelen:





Voor de groepen 1 en 2 ‘Toet toet’: een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor de groepen 3 en 4 ‘Blik en klik’: verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik
van de autogordel in een autostoeltje.
Voor de groepen 5 en 6 ‘Hallo auto’: invloed van reactiesnelheid,
inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van
een veiligheidsgordel.
Voor de groepen 7 en 8 ‘Trapvaardig’: gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
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Wist u dat…
- Jan Uiterwijk regelmatig hardloopt in Mildam e.o. met een paars shirt
en/of oranje jasje aan?
- hij achterop de namen heeft van twee goede doelen: HomePlan en
Mamas?
- Jan via Stichting HomePlan een bouwreis naar Zuid-Afrika heeft gemaakt om daar stenen huisjes te bouwen voor arme gezinnen?
- hij daar ook te maken kreeg met Kinderfonds Mamas?
- Jan deze goede doelen via het hardlopen meer bekendheid wil geven?
- tot slot… Dillingh voor de bedrukking heeft gezorgd?

Mildamster Brêge
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SPORT EN DUURZAAMHEID

Over e-sport en leefbaarheid

door Alie Rusch

Sport is van levensbelang voor een dorp. In ons buurdorp Nieuwehorne komt de levensadem tot uiting in de naam UDIROS: Ús Doarp Is
Ryk Oan Sport. Maar wat als je buurdorp dankzij een super sportzaal
jouw inwoners ‘wegzuigt’? Wordt jouw dorp dan ‘earm oan sport’?
VV Mildam keerde de zaken om en bedacht een slim plan: e-sport!

De sponsorcommissie van VV Mildam kan het belang van sport voor een
dorp niet sterk genoeg benadrukken: door sport levend te houden,
houd je de leefbaarheid in stand. Voeg daarbij de actualiteit van duurzame energie en je hebt een combi waar sponsoren wellicht warm voor
lopen.
Romke van der Spoel, directeur van hoofdsponsor Hoekstra Installatiebureau, bedacht met zijn mede-commissieleden het concept ‘e-sport’.
Het idee is als volgt. Sponsoren betalen een (of meer) zonnepanelen,
waardoor de club tot € 2.500,- per jaar op de energierekening hoopt te
besparen. Sponsoren krijgen voor hun bijdrage een tegoed uit de energieopbrengst die ze kunnen inwisselen bij VV Mildam.
Daarvoor organiseert de vereniging bijvoorbeeld een gezamenlijke
(sport)activiteit voor alle sponsoren of een individuele (sport)activiteit
voor de sponsor en/of zijn medewerkers. Tevens ontstaat er een hechtere band tussen de sponsoren/bedrijven en de leden van de vereniging.
De exacte uitwerking moet zich nog uitkristalliseren uit ‘voortschrijdend
inzicht’, maar de deal klinkt naar een win-winsituatie. Welke sponsor wil
nou niet ‘maatschappelijke betrokken’ overkomen en het belang van
duurzame energie onderstrepen? Er liggen nu 50 panelen op het dak en
er is ruimte voor nog zo’n aantal. De Rabobank heeft inmiddels al
10 zonnepanelen gesubsidieerd, wie volgt…
Publiciteit maken om sponsoren over de streep te trekken vergt diplomatie. In zo’n lokaal gebiedje vist ieder initiatief naar geldschieters immers in dezelfde vijver. Je moet met een goed plan komen en meteen
de juiste indruk maken.
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De sponsorcommissie nodigde daarom een select groepje lokale coryfeeën uit, gaf een presentatie en liet een wervend promo-praatje over
aan Lutz Jacobi.
Kat-in-het-bakkie? Gedeeltelijk wel, maar er is meer nodig om de leefbaarheid in een klein dorp te behouden. Gelukkig telt VV Mildam legio
mensen met (verschillende) ideeën en kennis over duurzame energie en
anderen binnen PB Mildam oriënteren zich ook op ‘groene energie’. Laat
beide partijen – en andere geïnteresseerden – vooreerst maar aan tafel
gaan om alles grondig door te nemen.
Nu zijn echte sporters doorzetters, dus we verwachten dat een dynamische groep straks het e-sportplan vervolmaakt.
Grappig, het dorp hoopt op een boost energie voor leefbaarheid, en dat
dankzij energiebesparing!

SOOS KATLIJK/MILDAM

Soosreiske Ketlik-Mildaam 2018

troch Pyt Kramer

Moai op'e tiid ried de hast folle bus fuort by it ‘Hôf fan Skoatterlân’. De
sjofeur praatte ús in bytsje op wei en fertelde ek noch dat it krekt syn
jierdei wie, dat der kaam in bulte applaus, krekt as dêrnei foar de
foarsitster. Om goed tsien oere wiene wy dan by it gebou fan Omrop
Fryslân: in hiel ding mei trije ferdjippings.

By de yngong waarden wy wolkom hjitten troch in jongere meiwurkster,
dy't ús nei de tredde ferdjipping brocht. Dêr kamen wy neist it restaurant mei daktún yn in soarte bioskoopseal, dêr't in âldere meiwurkster
ús fertelde fan de skiednis fan it bedriuw en hoe't it no wurke, mei
oan'e ein noch in filmke. Dêrnei krigen wy kofje mei lekker gebak en
doe waarden wy yn twa groepen opdield.
Wy giene wer nei ûnderen, dêr't minsken yn kantoaren efter glês sieten
te wurkjen. It gebou wie koartlyn opknapt en sa wiene de mappekasten
ferskûle efter moaie sketten en wie der ek om beweging en rêst tocht.
Sa in kompjûter dêr't men by fytse koe en stuollen oan in tou dy't
hearlik sieten.
Mildamster Brêge
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It gebou fan
Omrop Fryslân

Doe kamen wy yn in keamer dêr't radioprogramma's makke waarden en
ien fan ús mocht it waarberjocht foardrage, wat se prima die! En dat út
'e holle!
Dêrnei kamen wy yn in TV-keamer, dêr't de ynterviewer fia eardopkes
ynstruksjes krige, wylst oare minsken dan eventueel wer foar begeliedende bylden soargje moasten. As men dan ek noch betinkt dat der
meardere programma's makke wurde moatte en dat in bulte dingen op
it plak sels opnommen wurde moatte (foar it projekt '11Fountains'
straks mei 14 opname-ploegen), dan is it gjin wûnder dat der in soad
minsken by de Omrop wurkje, meiinoar mear as 400, los en fêst!
As ôfskie mochten wy noch de seal besjen dêr't freedtemiddeis Noardewyn Live útstjoerd wurdt. Ta slot giene wy allegear mei in moaie Omrop
Fryslân-tas wer yn'e bus, dêr't it bestjoer al klear stie mei it Coöppakket.
Sa rieden wy al itende oer de Sintrale As nei it noarden, dêr't wy tsjin
ienen yn Lauwerseach oankamen. Dat is in flinke haven mei gâns skippen; ik seach sels in fiskersskip út Heiligenhafen oan de Eastsé. Yn it
restaurant ‘Schierzicht’ bestelde ik in kop thee yn it Grunnings, want ja,
wy wiene oer de grins en der rûn ek douane! Mar ik krige antwurd yn it
Frysk, dat dat foel noch ta.
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Doe't wy ús dêr wat fermakke hiene, stapten wy wer yn'e bus en gie it
fia Sâltkamp nei de stêd Grins, dêr't wy yn it sintrum by in rûnfeartboat
ôfset waarden. Dêr klommen wy fia in oare boat yn en doe fearen wy
fuort. Op 'e boat waard yn trije talen lûd ferkundige wat foar prachtichs
wy allegear sjen moasten, mar it wie ús meast net dúdlik wat krekt
bedoeld waard. Doe begûnen wy sels mar út te sjen en wier, wat in
moaie âlde stêd, wat in bysûndere bousels! En in bulte boaten en skippen oan'e kant, faak mei wenbestimming en sels túntsjes, mei soms
flink wat túch!
Nei in oere hiene wy dat ek wer belibbe en doe brocht de bus ús fia
Drachten en de Wâldwei nei Earnewâld, dêr't wy flink en lekker ite koene en gesellich prate. Ek waard noch efkes it bestjoer eare foar al har
wurk en de sjofeur fanwege syn jierdei. En dy sette ús om acht oere
jûns wer moai foar it ‘Hôf’ del.
It wie wer in moaie dei!

GALERIE MILDAM

Poëzie en papier van Josephine Banens
Galerie Mildam heeft weer een bijzondere expositie!
Josephine Banens schrijft gedichten,
verhalen, artikelen. Sinds enkele
jaren maakt ze ook haar eigen
handgeschepte papier. Hiermee geeft
zij haar teksten op een bijzondere
manier vorm en maakt collages,
kunstenaars- en kinderboeken.

“Haar hele werk wordt sterk beïnvloed
door de natuur, ook de menselijke.
Ze werkt graag samen met andere
kunstenaars en heeft op die manier
een aantal succesvolle producties gemaakt.”
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Na haar studie communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
was Josephine Banens achtereenvolgens werkzaam als communicatieadviseur en docent aan de RUG en de Hanzehogeschool in Groningen.
Ze is redacteur moderne poëzie van de gedichtensite www.gedichten.nl
en schrijft incidenteel journalistieke artikelen .
In 2017 behaalde zij, na haar bachelor, ook haar master aan de deeltijd
Kunstacademie 'De Werker' in Groningen.

Tulp

Josephine exposeert van 7 juni t/m 3 augustus in Galerie Mildam,
Schoterlandseweg 37, 8454 KB Mildam.
Openingstijden donderdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
Tijdens het OPEN HUIS van zondag 10 juni a.s. (met live muziek) is
Josephine aanwezig, evenals de leden van het Kunst Kollektief van
Galerie Mildam.
NB
De expositie daarna is ook al bekend: van 5 augustus t/m 5 oktober
zijn er aquarelportretten te zien van Tineke Noordzij.
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VERENIGINGEN

Jeu de boules, spel of sport…
Oranjewoud
Op een zonovergoten zondag, 8 april jl., organiseerde jeu-de-boulesvereniging ‘De Blêde Boulers’
een bostoernooi in de bossen van Oranjewoud,
Werden de eerste twee jaargangen van dit toernooi
gehouden in het bos bij camping ‘De Geele Bosch’, dit jaar was Scouting
Hiem de locatie. Met 40 teams en vijf voorgelote partijen duurde het
toernooi de gehele dag (van 10.00-17.45 uur). De deelnemers kwamen
van heinde en ver, van Harlingen tot Hattem. Er werd gespeeld om
geldprijzen; van de veertig teams behaalden de eerste twintig een prijs.
Mildam
Wil jij jeu de boules ook eens proberen? Het is een sport voor jong en
oud. Gewoon gezellig boulen of… misschien doorgroeien tot wedstrijdspeler? Dat kan allemaal.
Wij, de Blêde Boulers, bieden je de mogelijkheid om de spelregels onder
de knie te krijgen. In Mildam hebben we een prachtige accommodatie
met 10 banen aan het terrein van VV Mildam. Onze oefenavonden zijn
op maandagavond om 19.00 uur. Op woensdagavonden is er een uitwisselingsprogramma met ‘Boule Nocht‘ uit Heerenveen, om en om in
Heerenveen en Mildam. Nieuwsgierig?
Voor meer informatie:  0513-84 29 33 of 06-20 76 32 81
We zijn te volgen op onze Facebookpagina ‘De Blêde Boulers’.
Je bent altijd welkom op onze oefenavonden.
NB: ‘De Blêde Boulers’ zorgen voor het spelmateriaal. Ben je in het bezit van
boules dan neem je die uiteraard mee.

Nog meer boulen?
Er worden in heel Nederland wedstrijden georganiseerd. Onze wedstrijdspelers mogen daaraan meedoen; ze gaan er vaak met meerdere
spelers heen. Er zijn dan leuke prijzen te winnen.
Jeu de boules kun je het hele jaar spelen. Er zijn zelfs overdekte hallen,
o.a. in Steenwijk en Sneek.
Mildamster Brêge
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KF HEAKS & KREKT

Neitins Symen Jansma
Op woansdei 24 jannewaris krigen wy in tryst berjocht dat ús meibestjoerslid Symen Jansma ferstoarn wie.

Hy wie fansels al een skofke slim siik, mar like fan ‘e simmer wer wat by
de ûnderwâl op te klauwen. Mar it wie fansels in ûngelike striid en
ûteinliks moast hy belies jaan en de keatswant definityf del lizze. Der
ûntfalt ús in markante sympatike man mei in waarm en grut keatshert
dy oan de widze stien hat fan ús keatsferieniging.
Doe ik hjir yn 2012 kaam te wenje wie hy al
jierren dwaande it keatsen hjir fan’e grûn te
krijen.
En tank sij him sieten wy yn febrewaris
2013 mei een stel klaaikluten om ’e tafel om
te sjen as wy in keats-ferieniging fan ’e grûn
krije koenen; dit wylst der bûten 5 sm snie
lei en it sa ’n 5 graden frear. Oan ‘e ein fan
’e jûn hienen wy Weduwe Joustra yn ‘e
romer en seinen we tsjin elkoar ‘ it giet oan!’
Dernei hawwe wy de keatsferieniging Heaks
& Krekt feitlik oprjochte!
Ik ferjit ek nea wer de earste ledepartij dy ’t
wy yn maaie 2013 organisearden as nij-bakken ferieniging, mei yn
totaal 16 partoer op ‘e list. Symen siet yn it partoer mei Attje de Vries
en Bauke Visser en kaam yn ’e finale tsjin Ritske en Gryt, spitigernôch
koe hy it net risse, mar oh wat wie hy grutsk op syn twadde priis! Ik wit
noch dat hy nei ofrin tsjin my sei, “Bennie, wat prachtich net, dat wy
hjir no yn Ketlik en Mildaam keatse en dan pak ik ek noch in priis! ” Oare
deis krige ik noch in berjochtsje fan Fetsje hoe wiis hy mei syn priis wie.
Ek gong ik freeds foar in ledepartij wol gauris by him del, myn boadskip
wie dan dat ik op syk wie nei in plant of sa, mar dat wie fansels net sa.
Ik kaam dan meastal ien te koart foar de ledepartij fan oankommende
snein en probearre him dan oer de streep te lûken. Hy woe dan wol
graach mar moast fansels wol efkes mei de direksje oerlizze..:-)
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Op de ferskate bestjoersgearkomsten wie syn oanwêzigens de slachrjemme op ‘e taart, meastentiids prachtige ferhalen en anekdotes, we
skuorden ús faak de bûsen út. Mar ek hie hy goeie ideeën en suggestjes
oer it keatsen; wy sille him dan ek tige misse yn de ferieniging en it
bestjoer!
Yn de leste bestjoersgearkomste hawwe wy unanym besletten de
ôfslutende pearke-keatspartij (elts jier yn septimber) om te dopen ta de
‘Symen Jansma pearke-keatspartij’, sadat syn namme bliuwt bestean
binnen de ferieniging.
Ut namme fan bestjoer fan de KF Heaks & Krekt
Bennie de Boer

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



e-mail

631426
632003
681411
633770
542287
542145
541984

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

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.
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