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INFORMATIE

Contactpersoon Plaatselijk Belang
Adri Sluis  0513-43 65 64
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
Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp

 0900 8844
 0513-61 77 88

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Dit najaarsnummer van de Brêge is een ‘groen’ nummer met diverse
thema-artikelen over de natuur in alle facetten. Het is ook een oogstnummer, wat natuur én cultuur betreft.
We hebben een hete, maar bijzondere zomer achter de rug met talloze
LF2018-activiteiten in heel Fryslân en bij ons in de buurt. In Katlijk
was de voorstelling ‘De klok en het meisje’, een productie van Ûnder de
Toer. In Mildam leidden een paar keer Bekende Nederlanders de
Blijvend-op-de-kaart-wandeling langs historische informatiepanelen en
door de natuur rond ons dorp.
Het vervolg op dit project, een schelpenpaadje naar de molen, wacht op
medewerking van diverse partijen.
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Tot slot sloten we – samen met Katlijk en Bontebok – het project
PlusMienskip af op 15 september: er was feest in elk dorp, terwijl ruim
30 deelnemers de ‘verbindingstocht’ ertussen fietsten.
In Mildam werd op die 15e september de Oogstmarkt op het
speelveldje gecombineerd met kunst-/ambachtskraampjes. Aan de
appeltaarten- en pompoenenwedstrijd namen respectievelijk elf en
dertien inwoners deel. Marianna Wijbenga won met de beste appeltaart
een professionele mengkommenset en accessoires, Marjan Wijngaard
kreeg de kweekset met toebehoren voor haar dikste, zwaarste, mooiste
pompoen. Einde dag was het gezamenlijke eetfestijn (soep met
mienskipsbrood) in d’Herberch in Katlijk met de ballonvaart als
letterlijk hoogtepunt. Sanne ten Boom uit ons dorp werd uitgeloot en
mocht met drie andere winnaressen de lucht in.
Bij de organisatie van deze Mienskipsdei werd het PB-bestuur
bijgestaan door veel vrijwilligers. Het bestuur is inmiddels zeven mensen
sterk sinds het toetreden van Herman Miedema.
De nieuwe wijkwethouder is Jaap van Veen. Hij volgt Siebren Siebenga
op en komt binnenkort kennismaken met het PB-bestuur. Van Veen
behartigt de gaswinning in Heerenveen, waar Vermilion steeds meer
weerwoord krijgt van de gemeenteraad. De compressor bij de Tjonger
is landschappelijk ingepast met beplanting en de containers zijn er weg.
We blijven, met de ‘gasvolgers’, de vinger aan de pols houden wat de
geluidscijfers en de periodieke bodembemonstering betreft. Bij Vermilion vond inmiddels een grote personeelswisseling plaats. De plannen
voor Nieuwehorne liggen stil, maar bij Rottum zal in 2020 vermoedelijk
een proefboring plaatsvinden.
Een uitgesproken ‘groen’ thema is ook de herinrichting van MildamNoord. Op 12 juli spraken de omwonenden van het (kleine) Puntersbosje aan De Wissel zich uit op een bijeenkomst over de gewenste herinrichting van dit gebied. Er was weinig interesse in een alternatieve bestemming. Maar behalve over groen wordt ook gekozen tussen verkeersremmende maatregelen in Mildam-Noord. Vooraf werd een flyer
erover verspreid. De gemeente nodigde alle belangstellenden uit voor
een bijeenkomst die op 25 september is gehouden.
En had u het geschraapte grasveldje tegenover Trienke Reitsma al opgemerkt? Het zit er in de grond wel goed: daar ontstaat in 2019 ons
bloemenlint!
Mildamster Brêge
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Yvonne Meesters en Judith van Tongeren

Er ligt meer in het verschiet: op zaterdag 24 november staat de jaarlijkse Wintermarkt op de agenda. De voorbereidingen zijn in volle gang
om het publiek een grote diversiteit te kunnen bieden op zoveel mogelijk locaties in Mildam. Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn…

THEMA BRÊGE 13.5
Thema winternummer: VEILIGHEID
Vindt u dit een ‘groen’ nummer? De redactie doet zijn best, maar er
spelen zoveel aanverwante zaken in ons dorp dat selecteren niet meevalt. Overdaad is een luxeprobleem, dat wel.
Misschien herkent u zich in het thema voor het volgende nummer:
VEILIGHEID. Zoals de borden langs de weg zeggen: we hebben hier
een WhatsAppgroep Buurtpreventie, mensen die elkaar – en de politie –
op de hoogte houden van verdachte situaties. Verder is straatverlichting
in het donkere seizoen een belangrijke factor voor ons gevoel van veiligheid. En geeft de surveillerende wijkagent ons een veilig gevoel of
juist niet?
Op dit soort zaken hopen we in het decembernummer in te gaan, hopelijk aangevuld met uw persoonlijke verhalen waarin (on)veiligheid een
rol speelde. Via DorpskrantMildam@gmail.com kunt u aangeven of u
geïnterviewd wilt worden of juist anoniem uw verhaal kwijt wilt.
5
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Achteruitboeren is geen optie

door Henk Hidding en Alie Rusch

Nanne Heida (53) vertrok met echtgenote Ida en zoon Hidde naar
Denemarken om er een boerenbedrijf te runnen. Beide dochters blijven in Nederland. Hoe komt een van de laatste boeren in Mildam tot
zo’n stap?

De Heida’s maakten generaties lang deel uit van ons dorp. Hun land
(75 hectares) strekte zich uit langs het voetbalveld aan de noordkant tot
aan de zuidkant van de Schoterlandseweg, waar de tent van het dorpsfeest altijd staat en dit jaar het tobbedansen plaatsvond. Toch vertrok
de familie. De boerderij aan de rand van Mildam raakte steeds dieper in
de draaikolk van regelgeving. Nanne greep in. Hij verkocht rechten,
land en gebouwen aan een handelaar, die er inmiddels een volgende
boer voor heeft. Daarna kocht hij een boerderij in Jutland. Spannend?
Nanne: “Oarsom! Hjir wie it de lêste jierren spannend, ik woe fan die
permanente druk ôf, dat no fiel ik my frijer!”
Investeren
“Het valt tegenwoordig niet mee om hier te boeren”, vertelt Nanne. Hij
heeft de laatste jaren vooral geïnvesteerd in een gezonde toekomst, ook
voor zijn zoon-opvolger. In 2009 had hij broer Jaap Tjeerd al uitgekocht
en in 2011 wist hij een ‘all-in-vergunning’ te bemachtigen. Daardoor kon
hij een serrestal laten bouwen. Gehecht aan zijn vee en vóór diergezondheid wilde hij diervriendelijk boeren en daarvoor was nieuwbouw
de beste oplossing. Nanne: “Ik hie 113 kij en genôg lân, mar doe koe ik
wol 200 kij kwyt. Mei trije melkrobots!” Met de hogere melkproductie
hoopte hij zijn investering in de serrestal terug te verdienen.
Van melkquotum naar fosfaatrechten
Maar intussen werd het melkquotum afgeschaft, waardoor boeren overal nieuw vee kochten en stallen neerzetten. Landelijk doemde een
nieuw probleem op: een mest(fosfaat)overschot. EU-regelgeving dwong
‘Den Haag’ om beleid te maken dat het mestoverschot kon indammen.
En onze regering kwám met iets: boeren moesten hun veestapel terugschroeven.
Mildamster Brêge
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Én ze konden het recht kopen om extra fosfaat te produceren, wat bij
de huidige koers eenmalig neerkomt op zo’n € 10.000,- per koe. Boer
zijn is een roeping, maar het mag niet ten koste gaan van je gezondheid en werkplezier, vond Nanne: “Mei dy fosfaatrechten der oerhinne
en in diel fan myn kij ferkocht, hie ik dus ynfestierre yn in gat! Ik rekke
oerspand. Kinst flokke, kinst janke – en dat haw ik dien – mar doe tocht
ik ‘No kies ik foar wissichheid. Ik ferkeapje’!” Daarna kwam de volgende
stap: emigreren.

Nanne heeft de serrestal leeg en schoon opgeleverd

Duurzaamheid voorop
Boeren worden door de regelgeving gemangeld, maar ook de publieke
opinie verschuift. De kloof tussen boeren en burgers is in 10 jaar tijd
enorm gegroeid. Waren vroeger de boeren onze trots, nu krijgen ze de
terugloop van weidevogels en insecten op hun bordje. Nanne is niet
verbitterd en ziet een verband met hoe hard de boeren hun best hebben gedaan: “Miskien hawwe wy, boeren, tefolle ‘drive’! Earst rinst
foarop. Dochst mar in bytsje stikstof op it lân, sadat it gêrs krûdich
blieuwt. Energy út it broeien fan de potstal brûkst foar yn ‘e hûs. Ja,
alles draaide by my om duorsumens. It is in hûdfol wurk en dan nóch is
er te min fertrouen… Soks sloopt dy!”
7
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Van vijf naar vier sneden gras
Elders gaan boeren is een hele stap. Het werd niet Duitsland voor de
Heida’s, want daar kun je minder goed land kopen, je moet meestal
huren. Uiteindelijk kocht Nanne een bedrijf in Denemarken, waar de
productiefactoren gunstig zijn. Zo is er genoeg grondwater om te beregenen, dus de droogte nekt je minder. Dat zijn goede koeien door veterinaire beperkingen het land niet in mochten, viel tegen, maar hij kon ze
gelukkig verkopen in de Tjongervallei. In Denemarken was meteen werk
aan de winkel: gerst oogsten (korrels verkopen en stro houden), gras
maaien en inkuilen en later maïs eraf halen en verhakselen. Nanne: “It
seizoen is dêr koarter, ik tink dat it by fjouwer sneden gêrs ophâldt. Ik
meande hjir wol fiif.”
De oud-Mildammer veert weer op. Opvolger Hidde (19) helpt met een
maat de zaak van de grond te tillen en in september begint de hele
familie met Deense les. Nanne: “Ik sykje it bêste fokfee út en aanst
komt der wol wer in goed beslach fee. Ik haw te lang oan de leiband
rûn. Boppedat: it is mar goed seis oerkes ride en dan kin ik eefkes by ús
folk of ús mem del.”

Nanne en Ida in hun ontruimde boerderij
Mildamster Brêge
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Boerenbedrog-scenario
2015: melkquotum afgeschaft, veestapel uitbreiden mag bij
voldoende grond.
Daarna: veel boeren nemen meer koeien en bouwen serrestallen.
2017: EU-(milieu)regelgeving voor mest (fosfaat) om overschot
in te dammen.
Daarna: ‘Den Haag’ beslist, boeren moeten terug naar aantal
koeien van zekere peildatum. Bij voldoende grond kunnen ze
fosfaatrecht op ‘mestruimte’ kopen. Afhankelijk van de markt
€ 230,- per kilo extra fosfaat.

NIEUWE INWONERS MILDAM
Eind april is Wietske (Wies) te Hofstee in Mildam komen wonen op
De Dobbe 27. Ze woonde voorheen in Drachten. Ruth Samm woonde
daar eerst; zij is naar Herema State in Heerenveen gegaan.
Op de Schoterlandseweg 5 woont nu Sanne Tuinstra.
Jelle Siebenga en Roelie Keulen zijn naar de ‘overkant’ van de
Schoterlandseweg verhuisd en wonen nu op nr. 18.
Op de Schoterlandseweg nr. 55 zijn Koen Uythoven en Marianna
Wijbenga komen wonen met hun kinderen Kim, Marly en Dylan.
9
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Milhoes 20 – Vorige bewoners: Rick van Espelo en Lily Tola. De nieuwe bewoners zijn Jacob en Colien van de Velde en hond Elja. Ze
komen uiterlijk 1 november volledig in Mildam wonen. Ze zijn druk aan
het verbouwen.
Ze komen uit Kropswolde (Groningen) en gaan naar Mildam om dichter
bij hun dochter, schoonzoon en de kleinkinderen te zijn.
Milhoes 18 – Vorige bewoonster: mevrouw Truus Brus. Nieuwe bewoners: Sies en Leny Siebenga. Dit zijn bekenden: zij steken de Schoterlandseweg over en verhuizen van de Oranjehoeve in Oudeschoot
naar Mildam.
Ze hopen vóór de kerst over te zijn, tot die tijd zijn ook zij druk met een
verbouwing.
*********

Meer informatie over het wandelen in bovenstaande advertentie staat
op www.mildam.org (geplaatst op 4 juli 2018).
Mildamster Brêge

10

MILDAM OOGST
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GROEN(ER MILDAM)

Het bloemenlint van Mildam
door Yvonne Meesters en Judith van Tongeren
Op zaterdagmiddag 13 oktober is het zover. Dan gaan de bollen de
grond in en zal het bloemenmengsel worden ingezaaid! Misschien zijn
de voorbereidingen u al opgevallen: de kaalgeschraapte stukken in de
brede berm bij de entree van Mildam.

Wat eraan vooraf ging: in 2016 zijn Judith van Tongeren en Yvonne
Meesters als trekkers van Groener Mildam begonnen met een aantal
projecten in het kader van de dorpsvisie Mildam. Iedereen kent ondertussen ‘Mildam OOGST’ en ‘Mildam ZAAIT’.
Locatie bloemenlint
Realisatie van het bloemenlint heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het begon met het vinden van een goede locatie. Zo ontstond het
idee om ijsbaan de Kûle in te zaaien. Het leek een mooi idee om de
ijsbaan op die manier ook ’s zomers een bestemming te geven als
bloemenweide, waar insectenexcursies voor de kinderen georganiseerd
zouden kunnen worden. Het had een pilot kunnen worden voor meer
ijsbanen in Friesland. De Friese Milieufederatie reageerde enthousiast.
In overleg met het bestuur van de Kûle bleken er toch te veel haken en
ogen en moest er verder gezocht worden naar een geschikte locatie. De
meeste bermen langs de Schoterlandseweg en de Molenlaan zijn te
smal.
Bollen en wilde bloemen
Het project kreeg versterking van Ietje Miedema en Lukie Poppe en
tezamen bezochten zij de bloemenlinten van Nieuwehorne om informatie bij de initiatiefnemers aldaar in te winnen over hun aanpak en ervaringen. In 2017 zagen we na de aanleg van het spoorviaduct in Wolvega de rotondes en bermen daar sprookjesachtig mooi in bloei staan
met een combinatie van bolgewassen en wilde bloemen. We besloten
dat wij dat ook wilden! Zo ontstond het idee voor een zichtlocatie: de
brede berm bij de entree van Mildam.
In Pieter Jansma van Jansma’s Hof Katlijk vonden we een lokale en
enthousiaste ondernemer, die de aanleg graag op zich wilde nemen.
Mildamster Brêge
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Hij heeft al de nodige ervaring met wilde bloemenweides. Ondertussen
had er contact plaatsgevonden met de omwonenden om te peilen wat
zij vonden van onze plannen. Er bleken geen onoverkomelijke bezwaren. Gedurende het hele project hebben we hen op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Subsidies
Vervolgens moesten er subsidies komen om het project te kunnen realiseren. We schreven met elkaar een aantal fondsen aan. Uiteindelijk
kregen we het benodigde bedrag bij elkaar dankzij steun van de gemeente Heerenveen, het Fonds Natuur- en milieueducatie (NME) en het
Iepen Mienskipsfûns van de provincie Friesland.
Nestkastjes
Op de dag van ‘NLdoet’ maakten kinderen onder leiding van Judith en
haar zoon Huib nestkastjes voor koolmezen om op te hangen in de eiken die in deze berm staan. Want deze locatie wordt ook een pilot voor
de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, die in enkele eikenbomen is gesignaleerd. Met
de nestkastjes hopen we vogels
aan te trekken, die in het voorjaar de rupsen als voer voor hun
jongen gebruiken. Met het planten van krokusbollen creëren we
vroegbloeiers, die insecten lokken, die eveneens de jonge rupsen te lijf gaan. In Drenthe is
een dergelijk project al succesvol
gebleken.
Aanleg bloemenlint
Na een informatieavond voor
omwonenden, waarop zij hun
wensen kenbaar konden maken,
is de aanleg op 16 augustus jl.
begonnen. Onder leiding van
Pieter Jansma werd een aantal
stukken gras geschraapt met
hulp van omwonenden.
13
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Jeep Heida zorgde – met de door Tiede Jacobi ter beschikking gestelde
aanhanger – voor de afvoer van het materiaal. Dat werd – met toestemming van de heer Bakker – via zijn land gestort in een kuil in de
achtertuin van Reinier Schaap. En zo werkten omwonenden als vrijwilliger mee aan dit project, waarvoor hartelijk dank.
Nu hebben we tot 13 oktober de tijd om met de groep vrijwilligers die
zich heeft aangemeld, de opkomende wortelonkruiden te verwijderen.
Op 13 oktober willen we de kinderen van Mildam betrekken bij het planten van de bollen onder toezicht van een aantal volwassenen, die ook
voor hun veiligheid waken. Pieter Jansma zal vervolgens de mengsels
van de vaste en eenjarige bloemen inzaaien. Dan begint het wachten op
het voorjaar, wanneer de eerste krokussen zullen gaan bloeien.
Alle seizoenen
Het is de bedoeling dat het
bloemenlint de komende jaren
gaat stabiliseren. Bij de keuze
van de planten is rekening gehouden met alle seizoenen zodat
er een aantrekkelijk beeld ontstaat, ook in de winter.
Hopelijk kunnen Mildammers en
alle mensen die dagelijks ons
dorp passeren, gaan genieten
van een vrolijk bloeiende berm.
Zo dragen wij ons steentje bij
aan het herstellen van de bijenen andere insectenstand, aan
het stimuleren van biodiversiteit
en het verkrijgen van een andere kijk op onze groene leefomgeving.
Door kinderen en volwassenen
bij dit project te betrekken, heeft
het bloemenlint ook een educatief karakter en het draagt bij aan de Mienskipsgedachte:

‘Door Mildammers voor Mildammers’.
Mildamster Brêge
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GROEN

Ooievaar NLA 3E 404

door Jan Oord

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de ooievaars die zo eind
februari neerstreken in Mildam. Op de Schoterlandseweg 94 werd in
2017 een paalnest geplaatst en in februari 2018 verscheen er een
paartje ooievaars op de paal.

In eerste instantie zag het er goed uit; ze kwamen geregeld op het
paalnest en lieten dat ook goed horen. Het mannetje was in 2016 geringd – dat kon ik goed aflezen met mijn diascope (NLA 4E 034 geringd)
– als nestjong aan de Sweachsterwei 2 te Lippenhuizen. Er vloog ook
nog een vrijgezel mannetje rond die dit koppeltje steeds verstoorde. Na
een paar weken verscheen er een ander paartje en na een heftige ruzie
vertrok het eerste koppel en vestigde zich vervolgens op een paalnest
aan de Houtlaan 2 te Nieuwehorne.
Een ooievaar op het luchtalarm
in Mildam

Terug naar ons nieuwe koppel:
die hadden het prima naar hun
zin. Ze werden nog wel lastiggevallen door de vrijgezel, maar ze
begonnen al snel aan de nestbouw en er werd geregeld gepaard op het nest. Van dit paar
was er ook een ooievaar geringd
(NLA 3E 404), in 2015 aan de
Feart 1 in Ureterp.
In april werden er eieren gelegd. Na een week of wat broeden werden
ze weer door een paar andere ooievaars gestoord en dat liep niet goed
af. De geringde is niet meer gezien. Wel verschenen er geregeld een
paar ongeringde ooievaars op de paal, maar het was al te laat in het
jaar om een nieuw broedsel te starten.
15
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Ooievaars moeten begin april starten met een nest, anders krijgen ze de
jongen niet op tijd groot. In augustus moeten ze kunnen vliegen en
zodra ze dat kunnen vertrekken ze zonder hun ouders naar Afrika. Ze
verzamelen zich en in grote groepen stijgen ze op de thermiek tot ongeveer 5 km hoogte en laten zich dan afglijden naar de volgende thermiekbel.
100% van de jonge ooievaars vertrekt naar Afrika en blijft daar een jaar
of drie. Dan zijn ze volwassen en keren ze terug naar hun geboortegebied. Ze gaan op zoek naar een partner en een geschikte plaats om te
broeden. De ouders vertrekken in oktober. Ongeveer 60% gaat naar
Afrika, de rest blijft in Nederland, België en andere omringende landen
hangen.
Het broedsel in Mildam is dus mislukt. Maar er is goede hoop dat de
ooievaars in 2019 terugkomen. Het koppel aan de Houtlaan in Nieuwehorne heeft nog wel vier jongen gehad, maar die gingen één voor één
dood. Dit komt vaker voor bij jonge paartjes. Òf ze brengen maar één
jong groot òf ze gaan allemaal dood.
Hier zie je de ring van een ooievaar op de
Prins Bernhardweg 31 in Oranjewoud:
NLA 2E 567, geboren aan de Schiphorsterweg 28 in Meppel.
Het koppel in Oranjewoud heeft – náást de
Albertina Agnesschool – dit jaar drie jongen
grootgebracht.
Al voor het derde jaar.

Wilt u meer weten over ooievaars,
kijk dan eens op www.ooievaars.nl
of www.delokkerij.nl

Mildamster Brêge
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GEBOORTES MILDAM

Op 15 juni 2018 is Joyce geboren, dochter van Sander Binsma en
Ashley Piet. Ze wonen aan de Schoterlandseweg 61 (Oudeschoot).
Fedde Hette is de zoon van Wytze en Marije Sietsma-Jongsma; hij is
geboren op 9 augustus 2018 en woont aan de Schoterlandseweg 61.
Jelke, zoon van Dennis de Kroon en Miranda Faber is geboren op
18 augustus 2018. Ook aan de Schoterlandseweg, nr. 23.
17
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Het huis in de vorige Brêge staat aan de Tjeerd Roslaan nr. 4 in Oudeschoot. Er waren zeven goede inzenders deze keer: Froukje Balstra,
Maaike Holtrop, Aly Klazema, Jan Wiebe Noppert, Judith van Tongeren,
Tonny Veenstra en Bauke Visser. Allemaal gefeliciteerd.
De cadeaubon gaat naar Jan Wiebe Noppert.
De nieuwe foto

Waar in Mildam, Katlijk, Bontebok, Oudeschoot of omstreken staat dit
huis? Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar:
DorpskrantMildam@gmail.com
Mildamster Brêge
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U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het verschijnen van deze krant worden ingezonden.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot,
te besteden bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst.
Succes allemaal!

MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Vince Salverda

door Alie Rusch

Hij komt bij vrijwel iedereen aan de deur, maar op straat weten niet
velen de naam van deze Mildammer. Nou ja, leeftijdgenoten, maar zij
verdwijnen geleidelijk naar alle hoeken van het land. Vince (18) die
met broer Jorn jarenlang de kranten rondbracht in Mildam, is daar
sinds 9 juli mee gestopt. School, sport en aanverwante zaken slokken
teveel van zijn tijd op.

Vince kan superactief zijn, nu zit hij er relaxed bij als hij de Brêge te
woord staat. Hij heeft vakantie van school, de MBO-opleiding ‘Ondernemend meubelmaken’ aan het Deltion College in Zwolle. Op het Bornego College in Heerenveen ontdekte hij wat hij wilde: “Ik heb er techniek
gedaan en van elektra, metaal en hout vond ik hout het mooist.” Het
ambachtelijk bewerken van levend hout mag romantisch klinken, Vince
leert er heel wat meer dan zwaluwstaartverbindingen beitelen: “Het is
tegenwoordig computergestuurd, maar je maakt in het begin wel iets
praktisch. Een tafeltje of een sieradenkistje bijvoorbeeld, en ook met
zwaluwstaarten, hoor!”
Lekker vakantie dus? Nou nee. Vince had stage gelopen bij ‘De Esdoorn’
in Wolvega en daar bleek hij nu zeer welkom als vakantiekracht. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in de inrichting van kindercentra, zoals kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het gaat om veel meer dan
triptrapstoelen dus, ook een ‘Maxi-Cosikapstok’ zit in het assortiment.
Zo doet hij mooi ervaring op, handig voor zijn diploma op niveau 4 dat
hij over twee jaar hoopt te halen.
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Sportief, ook buiten het seizoen
Verder heeft hij ook vakantie van sporten, het seizoen is afgelopen.
Geen trainingen of wedstrijden kaatsen, voetbal, basketbal of tennis
meer, vertelt Vince. Echt vakantie dus, want in de meivakantie is hij als
trainer bij de Erima Voetbaldagen betrokken die VV Mildam organiseert.
Dit jaar is hij niet ingeschakeld bij het noodzakelijke zomeronderhoud.
“Dan wordt het sportveld in orde gebracht voor het nieuwe seizoen; dat
doen vrijwilligers samen.
Met die droogte moest er regelmatig worden gesproeid, het water
wordt uit de grond gepompt.” Dat er nooit iets over voetbal in De Brêge
staat, vindt hij jammer: “We hebben hier wel negen teams en sport is
echt een ontmoetingsplek! Behalve de voetballers zelf zijn er veel meer
mensen bij betrokken. Die helpen in de kantine of staan achter de bar
bijvoorbeeld.” Even hoofdrekenen leert dat er zomaar 120 mensen bij
betrokken zijn!
Wat hem heel goed bevalt aan deze vakantie is dat hij gestopt is met
kranten bezorgen voor de NDC Mediagroep. Als menigeen om kwart
over 5 nog geen weet heeft van de nieuwe dag, begint Vince met wat
hij ‘uitslapen’ noemt. En verder heeft hij thuis zijn vaste taken. Grasmaaien is zijn ding en daarnaast zijn er andere voorkomende klusjes
waar zijn ouders Lammert en Ietje hem bij inschakelen.
Mildam Airlines

Vince wilde meteen meedoen
toen op Facebook een oproep
verscheen voor tobbedûnsje tijdens het Dorpsfeest afgelopen
juni. Vince: “We begonnen met
een sterke constructie van dik
hout. Het moest een vliegtuig
worden, besloten we na enige
discussie. Uiteindelijk hebben
we de vleugels demontabel gemaakt, anders kon je niet eens
óp de glijhelling komen.”
Snelste combi Tobbedûnsje
Vince met pompeblêd

Mildamster Brêge
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En zo werd de enige echte ‘Mildam Airlines’ geboren, die ze met z’n
vieren afwerkten en opschilderden. Dat het hele feest in het water viel
is nu eenmaal het lot van tobbedûnsers, en na een spectaculaire
afdaling... eindigde het team Vince als eerste!
“Het was heel goed georganiseerd,” complimenteert de sportieve
jongere nog even het dorpsfeestbestuur.
Binnenkort komt een échte vlucht aan bod. Vince vliegt met een vriend
naar Kroatië, dat wil zeggen: naar Venetië, waar de ouders van z’n
vriend hen oppikken. Lekker naar het strand? Vince was deze zomer al
in de Tjonger aan het watersporten: lekker rondvaren in de
gemotoriseerde rubberboot.

Op vakantie boten kijken in Nyhavn, Kopenhagen

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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Tobbedansen – Dorpsfeest
Een fantastische zaterdagmiddag van het Dorpsfeest 2018 zindert na
op Facebook, waar foto´s en filmpjes van het Tobbedansen nog te zien
zijn (FB: zie ‘Blêde Teppers’). Jochem Dolstra, Kris Duipmans, Frank en
Jorrit Heida, Feitse en Janne Krekt en Wybrich Leijendekker hebben
een geweldig evenement georganiseerd.
Met deelnemers uit Mildam, Katlijk en omgeving is deze activiteit op
het dorpsfeest vernieuwend, verbindend en hilarisch te noemen.

Het begon met de
deelname door Feitse
Krekt aan een soortgelijk evenement in
Enschede, waardoor
vader Berend het
idee had om Tobbedansen naar Mildam/Katlijk te halen.
In november 2017
begon de commissie
met vergaderen.
Aanvankelijk was men sceptisch over voldoende deelname, maar ze
zetten door. In februari werd een draaiboek gemaakt voor de verdere
stappen, waaronder veel promotie in de media. Toen de inschrijving
geopend werd, was het maximaal beoogde aantal deelnemers boven
verwachting snel bereikt, met deelname van jong tot iets minder jong.
Uiteindelijk deden er negentien ploegen mee.
Doordat ook sponsoren waren te porren om mee te doen, konden de
kosten laag worden gehouden. Zo leverde Sijperda de stellage/starttoren, Ponne leverde strobalen en Koehoorn het kuilplastic voor de constructie van het bassin. Houtplaten werden geleverd door Johan Post. Er
was veel hulp van vrijwilligers. Achter de feesttent werd in een week tijd
de starttoren met glijbaan en het waterbassin opgebouwd door Duipmansen en Heida´s met aanhang.
Mildamster Brêge
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Leon Huisman vulde het bad met water uit de Tjonger. Met een shovel
werden de eigengemaakte bootjes op de starttoren geplaatst. Na het
startschot, pakkende presentatie door Johan Vlemmix uit Asten, moest
één persoon van de vaak driekoppige bemanning zo snel mogelijk de
bel aan het eind luiden.
Het snelst van de schans af en over het water naar de bel was het team
Mildam Airlines. De creativiteitsprijs werd gewonnen door de Stewardesjes; er was een troostprijs voor de Spetters. Tiede Jacobi stond de hele
middag in het water om drenkelingen te redden.
Door de publiciteit rond deze zaterdagmiddag is het Tobbedansen voor
de jeugdcommissie een exportproduct geworden. Verschillende plaatsen
in Friesland hebben gevraagd hoe je zo´n evenement organiseert.
Volgend jaar nog eens en volgens Feitse Krekt nog beter, Johan Vlemmix komt graag weer.

MILDAM

Na 39 jaar…
‘Bist do in Mildaamster molke en bak’ vroeg iemand mij onlangs. Dit
naar aanleiding van het feit dat Sjoerdje en ik ons huis aan de
IJntzelaan verkocht hadden en hij wilde weten of ik een ‘echte Mildammer’ was. Nee dus, want in augustus 1979 kwamen we naar Mildam vanuit Tietjerk.

De kinderen waren wel echte Mildammers volgens meester Feenstra,
want ze waren blond en hij merkte ze aan als ‘Mildaamster wytkoppen’.
Ze groeiden dan ook op in Mildam, op de gezellige, sfeervolle dorpsschool van meester Bos. Een prachtige opstap naar ‘het groot worden’,
een opstap waar ze het nog regelmatig over hebben.
Na tien jaar op De Wissel gewoond te hebben, deed de gelegenheid
zich voor ‘het sté van Koop Thalen’ te kopen aan de IJntzelaan. ‘It wie
in âld ferwurden boerespultsje’ en er moest dus nieuw gebouwd worden. Het werd een functioneel huis op een prachtige plek, volgens ons
de mooiste plek in Mildam en vanaf oktober 1989 hebben wij daar met
veel plezier gewoond. Ook in minder goede tijden bleek deze plek voor
ons een rustgevende uitvalsbasis.
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Toch besloten Sjoerdje en ik in 2011 om nog een keer iets anders te
gaan zoeken. Het huis ‘te koop’ en dat bleef het zes jaar. ‘Yn in minne
tiid it hûs djoer ferkeapje slagget net eltsenien’ en dat bleek. De crisis
hebben we ook in Mildam gemerkt; maar in mei waren er kopers.
Toen op zoek naar een woning. Dat ging gelukkig wat sneller en sinds
kort wonen wij aan de Boerestreek 4 in Boornbergum.
Voor mij 39 jaar Mildam, 39 jaar waarin ik me wel Mildammer ben gaan
voelen. Maar niet alleen dat. Ik voelde me ook ‘Raaptepper’ want het
verenigingsleven van Mildam en Katlijk loopt in elkaar over en dat sprak
me aan. En wanneer je opgroeiende jeugd op school in je eigen dorp
hebt, ben je al snel thuis in het verenigingsleven. Ook dat sprak me
aan, o.a. de tennisvereniging en natuurlijk het Iepenloftspul waar ik
‘toevallig’ in 2004 mee in aanraking kwam. Juist in de organisatie en
realisatie van de Iepenloftspullen in 2004 en 2012 kwam de verbondenheid van beide dorpen sterk naar voren.
De stichting ‘Herman de Streuper’ is thans nog slapende want de animo
om nog weer eens een Iepenloftspul te organiseren was er de laatste
jaren niet. Deels begrijpelijk omdat het veel tijd vergt van acteurs en
vrijwilligers, maar tegelijkertijd ook wel een beetje verwonderlijk omdat
in samenwerking met de toneelvereniging en feestcommissie er in juni
wél iets werd neergezet.
Het wachten is nog steeds op een nieuwe secretaris en penningmeester; die hebben in 2012 al aangegeven het stokje aan een ander over te
willen dragen, maar tot nu toe is er geen respons op gekomen.
Sinds kort wonen we dus in Boornbergum en hopen daar dezelfde binding met het dorpsleven te krijgen als we gedurende een groot aantal
jaren in Mildam/Katlijk hadden. Daarom verbreken we de banden en
bedanken we voor de lidmaat- en donateurschappen. Het terugkijken
blijft ons een goed gevoel geven, het vooruitkijken geeft ons echter
minstens datzelfde gevoel. Het ga Mildam en Katlijk goed.
Sybren Jansma en Sjoerdje van Kammen

Mildamster Brêge
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DD ontwerper/designmaker
Beeld: Willem Dillingh
‘Dillingh Design’ staat er bij de Van

Aylvalaan 7. Hier zit sinds 2008 ‘DD’,
het bedrijf van Willem Dillingh (45).
Als ontwerper/designer maakt hij van
alles. Zelfs extreem groot formaat
behang (afwasbaar!) van 5 bij 3,5
meter.

Zijn HBO-opleiding ‘Kunst & Design’ legde de basis, maar: “Ik heb het meeste in
de praktijk geleerd”. Van auto’s beletteren tot een spandoek bij de Coop of
bewegwijzering (hier in Rottevalle), het is voor Willem dagelijkse kost.

Zijn klanten zitten overal en variëren van ministeries, verzekeraars en bedrijven
tot PB, restaurants en particulieren. In Heerenveen onderhoudt hij bijvoorbeeld
de reclameborden op alle industrieterreinen.
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En zo wilde Installatiebedrijf B3, gespecialiseerd in kerkgebouwen, ‘iets’
met oude orgelpijpen. Dankzij Willems
inventiviteit werd het een perfect
‘visitekaartje’ bij de entree in hun
eigen huisstijl.

“Diversiteit maakt het zo leuk!” vindt
Willem, zelfs bij de opdracht ‘Maak iets
dat bij mijn bedrijf past’.
Hij bedacht voor een kunstenares ‘liftteksten’ in betonlook, die hij in de
schacht monteerde. Naar boven of
beneden, door het raampje blijft de
tekst dezelfde: droomoord, redder,
sexes.

Recreëren op Terschelling of Vlieland leverde nog meer klanten op. Willems
producten vind je er op muren, geëtst op ramen, als poster of dinercheque.

Mildamster Brêge
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Verder maakte hij voor Platteland
Leeft! een kakelbont affiche, voor
Kwartier Noord ontwierp hij o.a. een
wijndoos, voor de Frije Wiken borden
en logo, de historische panelen in ons
dorp zijn van zijn hand, voor de Solar
Challenge sponsorde hij… STOP! Het is
teveel om op te noemen.

Stilzitten is niets voor Willem. Hij trok op de Wintermarkt veel bekijks met in zijn
vrije tijd ontworpen papieren 3D-dierfiguren en op ‘Mildam Oogst’ van 15 september maakte hij fraaie houten lepels.

Deze pionier lost onderweg allerlei problemen op, dus ‘onmogelijke’ designwensen zijn welkom! Kijk voor meer inspiratie op www.dillinghdesign.nl
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BOMEN MET EEN VERHAAL

Anna en een parfumflesje

door drs. J.A. van Tast

‘FH, SH, RH geïdentificeerd, Anna nog niet getraceerd!’ was een
kop in een van de vorige Brêges. Het ging allemaal over een oude
hulstboom gelegen tussen Mildam en Katlijk. Inmiddels is duidelijk
dat de plek waar de hulstboom staat bekend is als het Jacobs bosje
(naar Jacob Heida). Getoond werden inscripties in die hulstboom en
dit leidde tot de identificatie van Fons, Siert en Rick Heida. En… nu
(verrassing) zijn we Anna op het spoor!?

Mijn collega S.H. Olmes is, zoals u weet, in het kader van de Brexit weer naar Engeland vertrokken.
Als gepensioneerd (retired) P.I. (Principle Investigator, Scotland Yard), liet Anna hem niet los…
Toeval of niet, hij kwam de/een van oorsprong Friese Anna tegen in Salisbury. Salisbury is een stad in
het Engelse graafschap Wiltshire, ligt aan de rivier
de Avon en telt zo’n 40.000 inwoners.
Hierna volgt het interview (de ondervraging) door
S.H. Olmes van Anna, verwoord als ware het een
proces-verbaal…

Naam en geboortedatum?

“Ik ben Anna Harris-Runia, geboren in Leeuwarden op 12 december
1976 en woon in een appartement aan de Highstreet no 21 (drie hoog),
schuin tegenover de Woolworths. Ik woon daar sinds mijn huwelijk met
Peter Harris. Helaas is die een aantal jaren geleden om het leven gekomen bij een auto-ongeluk op de A36 bij Whaddon.
Ik heb even overwogen terug naar Leeuwarden te gaan, maar ik had
mijn werk en vrienden hier.”

Wat voor werk doe je?

“Ik ben in Nederland opgeleid als analist op de Hogere Laboratoriumschool in Leeuwarden (nu de NHL) en heb stage gelopen in het Sint
Bonifatius Ziekenhuis in Leeuwarden (in 1994) en daar ook een aantal
jaren gewerkt.”
Mildamster Brêge
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“Ik ging vaak uit in Leeuwarden naar de discotheek ‘Rock It’, daar heb
ik met een aantal Mildamse jongens staan swingen…., vandaar Anna
op die boomstam, denk ik!?”

Hoe ben je hier in Salisbury verzeild geraakt?

“Tijdens een vakantie in 1998 kwam ik in een pub in Londen Peter Harris tegen, liefde op het eerste gezicht. Hij woonde in Salisbury…”

Terug naar jouw werk, wat doe je voor de kost?

“Het is voor mij vervelend
dat u dat vraagt; waarom
zal ik u kort uitleggen, de
rest moet u uit de krant
of van internet halen. Ik
kan en mag u daarover
eigenlijk niet informeren.
Ik ben betrokken bij een
‘Crime Investigation’. In
de pers staat uitgebreid
wat er hier in deze omgeving is gebeurd. Ik werk
bij Porton Down een geheim Research Laboratorium van het Engelse
Ministerie van Defensie.”
“Ik heb een bijdrage geleverd aan de veronderstelling dat Sergei en
Yulia Skripal vermoedelijk zijn vergiftigd met Novichok, een ‘nerve
agent’ (zenuwgas), zoals we dat hier noemen. Ik ben nu bezig met het
onderzoek aan een weggegooid parfumflesje, waardoor recent één persoon is overleden… Verder kan ik hierover niets zeggen, sorry, ‘state
secret’…” “Helaas ik moet weg”, zegt Anna ineens en gehaast…
Einde interview, verbijsterd blijft S.H. Olmes achter…

Naschrift

Het voorgaande is het resultaat van een diepgaand onderzoek door
S.H. Olmes. De vermelde namen kunnen toebehoren aan personen die
werkelijk (hebben) bestaan of niet. Het getoonde flesje is slechts een
voorbeeld in het kader van beeldvorming en bevat in werkelijkheid/
normaliter een fantastisch parfum…
Het is hier nu heel warm trouwens..., wordt vervolgd…
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GROEN

De wolf

door Ab Slager

Homo homini lupus: de mens is voor de (mede)mens een wolf. Deze
uitspraak zegt ongetwijfeld meer over de mens dan over de wolf,
maar het feit dat hierin de wolf wordt genoemd, betekent wel dat het
dier een slechte naam heeft. Terecht of ten onrechte, we zullen het
zien.

Voor de mens op het noordelijk
halfrond heeft de wolf altijd een
bijzonder grote betekenis gehad.
Voor de jagende stammen, zo'n
30.000 jaar geleden, was dat al het
geval. Het dier was een grote rivaal bij de jacht en mogelijk ook
als bedreiger van de mens. In ieder geval bij de (latere) gevestigde
volken als belager van het vee. In
de middeleeuwen en ook nog lang
daarna waren wolven een ramp
voor de boeren.
Na de Dertigjarige Oorlog, die tegelijkertijd met onze Tachtigjarige
Oorlog eindigde met de Vrede van
Münster (1648), steeg het aantal
wolven in Duitsland aanzienlijk. De
Duitse vorsten begonnen de wolf
toen te bestrijden. Omstreeks 1800
kwamen de dieren in Duitsland
weinig meer voor, in 1871 werd de laatste wolf in Nederland geschoten,
bij Schinveld. In Friesland was dat omstreeks 1850 bij Wolvega.
Waarschijnlijk is het dier een cultuurvolger en na WO I en WO II kwamen wolven – vanuit Oost-Europa – terug in Duitsland en werden er
steeds meer roedels gezien.
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Sinds enkele jaren steken de dieren ook de grens over en zijn er tot
heden al een behoorlijk aantal (in ieder geval acht stuks) gespot in Nederland. In augustus jl. zijn er keutels gevonden op de Veluwe. Wolven
zetten hiermee hun territorium af. Het zou kunnen betekenen dat een
wolf zijn/haar entree heeft gemaakt op de Veluwe.
Dat de wolf thuishoort in een natuurgebied is logisch. Ze vervullen daar
een belangrijke functie, o.a. voor het in de hand houden van de wildstand. Een ‘opruimingsdienst’ zou je kunnen zeggen. Maar binnen een
cultuurlandschap zoals bij ons, in België en in een groot deel van Duitsland ligt de zaak toch wat anders, dunkt mij. Wolven hebben namelijk
een groot jachtgebied nodig. Volgens de gegevens uit Grzimeks dierenencyclopedie moet je uitgaan van één wolf per 25 km 2, uitgaande van
een jachtgebied met veel prooidieren. Dat is nogal wat!
Als we de Veluwe bekijken, is daar een gebied van ongeveer 91000 ha
= 910 km2 beschikbaar. Met de Veluwezoom van zo'n 4,5 km2 zou dat
plaats moeten bieden aan zo'n 37 wolven. Maar dan houden we nog
geen rekening met de bebouwing.
Een roedel wolven bestaat gemiddeld uit vijf dieren, twee volwassenen
en drie 'jongen'. Zeven roedels zouden daar wel een bestaan kunnen
vinden. Het natuurgebied van De Peel is ongeveer 2000 ha groot, dus
zo'n 20 km2. En dan zijn er nog gebieden in de buurt van Dwingeloo
(61 km2), Appelscha, Twente en de Achterhoek. De beste plek voor een
aantal roedels is de Veluwe, hoewel er in de andere genoemde gebieden wellicht ook plaats is voor een paar roedels.
Nu kunnen we ons we bang maken voor de wolf, maar het beest is
binnen heel Europa beschermd. Voor ons als mens niet zo erg, maar
voor een aantal diersoorten wel. Denk hierbij maar aan schapen of geiten. Er zijn al meerdere schapen gedood en bij de vestiging van de wolf
in ons land zal dat aantal alleen maar toenemen, ondanks het feit dat
de wolf het schaap niet het lekkerste stukje vlees vindt. Hoewel: een
schaap is natuurlijk iets gemakkelijker te vangen dan een ree en ook
jonge dieren moeten leren hoe ze moeten jagen. Jammer voor de schapenhouder, maar daar heeft de wolf geen boodschap aan. De boer
moet dus zien hoe hij zijn schapen beter kan beschermen. Daarvoor zijn
een paar mogelijkheden te bedenken. De oudste manier, al sinds enige
duizenden jaren, is het gebruik van een herder. Dan moeten de schapen 's nachts wel in een schaapskooi.
Mildamster Brêge
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Een moderne wijze van bescherming werd mij onlangs (10 sept. jl.)
verteld: een afrastering van anderhalve à twee meter hoog zou het dier
kunnen tegenhouden. Er schijnt dus zoiets (in Friesland?) te zijn en er
staat stroom op. Nu zijn wolven beslist niet dom en een fikse stroomstoot zal ze misschien er wel toe doen besluiten af te zien van de gemakkelijke prooi en zich dan toch maar te richten op reeën. Veel lekkerder en geen gehap in die vieze wol! We hebben het hierbij wel over
kleinvee. Een grote roedel (denk in dit geval aan zeven of acht stuks)
zal zich, denk ik, ook wel willen en kunnen vergrijpen aan een rund of
aan een pony. In ieder geval aan jonge dieren.
Wat betreft de mens, deze hoeft zich niet zoveel zorgen te maken over
aanvallen van een wolf. Zelfs in geheime documenten uit de 18de eeuw,
uit Pruisen, wordt nergens gesproken over doden die zouden zijn te
betreuren door wolven. Binnen sprookjes ligt dat anders. We hoeven
maar te denken aan 'De wolf en de zeven geitjes' of aan 'Roodkapje'. En
in modernere zetting de ‘trojka’ van drs. P.
Overigens vind je overal ter wereld waar de wolf bestaat of heeft bestaan dit soort verhalen. Waarschijnlijk heeft het te maken met het aan
het begin van dit artikeltje genoemde feit van rivaliteit wat de jacht
betreft. Maar er zijn ook vele verhalen bekend over de mens (man) die
's nachts een wolf werd: de weerwolf. Of daar in bepaalde gebieden
nog in geloofd wordt, weet ik niet maar ongeveer 65 jaar geleden wel.
Het is me persoonlijk verteld! Ook dit geloof zal ongetwijfeld medeverantwoordelijk zijn geweest voor het uitroeien van de wolf.
Maar het is niet anders, we zullen hoogstwaarschijnlijk met het dier
moeten leren leven. Laten we maar zeggen: ‘De wolf blijft voor de mens
een wolf’: lupus homini lupus permanent!

Zie ook www.wolveninnederland.nl.
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Walnoten(boom)

door Henk Hidding

Toen ik nog kind was aten we één keer per jaar walnoten, dat was met
Pasen. Walnoten eten was voor mij een feest. Thuis kraakte ik ze tussen de keukendeur en het hoekje van het kozijn. Op de paasberg (een
heuveltje op een heideveldje) kraakten we ze op een veldkei. Later
kwam ik er achter dat er, oh wonder, ook in Nederland in sommige
tuinen walnotenbomen staan en dat het op warme avonden ideaal
zitten is in een tuin onder een walnotenboom. Muggen heb je daar
(bijna) niet.

De eerste boom die ik plantte in onze tuin in Mildam was dan ook een
walnoot. Het was een boompje van ca. drie meter hoog en hij begon al
snel noten te dragen, vier stuks in het eerste jaar. Nu reikt hij tot ver
boven de nok van het dak en de kroon heeft een diameter van tien à elf
meter en hij staat nogal scheef. Hij helt naar ons dak. Het is een zaailing, met kleine maar smakelijke noten.
In de loop der jaren kwam ik er achter dat een walnotenboom in Mildam goed bemest moet worden, koemest is ideaal, daarnaast heeft hij
kalk nodig. Bemest je onvoldoende dan sluit de notendop zich slecht en
worden veel noten half leeg gegeten door de mezen.
Vogels en eekhoorns
Vlaamse gaaien, eksters en kraaien
nemen hele noten mee om ze elders
op te eten; sommige jaren komen
er eekhoorns om noten te halen.
Eén keer zag ik er een met een noot
in de voorpootjes wegdraven, de
noot vlug wegstoppen onder het
mos en gauw verder. En één keer
zagen we er drie tegelijk In een jaar met weinig noten bereikte er bijna
geen enkele de grond om door ons opgeraapt te kunnen worden!
Meestal blijft er voor ons echter genoeg over om een paar maanden
lang dagelijks wat noten te eten.
Mildamster Brêge
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Als je grote noten wilt, moet
je een cultuurvariëteit nemen,
dat is een ent op een wilde
onderstam. Broadview is een
in Nederland veel toegepast
ras. De walnotenboom wordt
de laatste jaren populairder.
Op verschillende plekken verschijnen bij particulieren kleine notenboomboomgaarden.
Hij wordt plaatselijk zelfs door
Staatsbosbeheer aangeplant.
Als je ook een boompje wilt
planten, zorg er dan voor dat
hij recht groeit!
Er is verder nog heel veel
over walnoten te vertellen:
bruine vingers tijdens de
oogst, bestrijdingsmiddel uit
walnotenblad, hoe de boom de concurrentie met andere planten aan
gaat, insectenwerendheid, walnoot op brandewijn, notenolie, ziekten,
snoeien, etc. Het meeste is goed te vinden op internet:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walnoot_(boom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walnoot_(vrucht)
In 2015 is er een aardig boekje verschenen, gericht op de teelt van walnoten
‘Walnoot, een boom voor iedereen´ door Anne Oosterbaan, Harterinkdijk 16a,
Sinderen (uitgegeven in eigen beheer). Ouder en wat gedetailleerder is ´De
teelt van walnoten´ door S.J. Wertheim uit 1981. Deze publicatie staat als pdf
op internet: http://edepot.wur.nl/261208
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GROEN

Herfst in de tuin
door de tuinvrouw uit Mildam
Ja, bruine blaadjes in de herfst, iets wat de meesten van ons graag
willen overslaan tenzij je misschien in de herfst van je leven zit. Dan
mag het nog wel even duren, denk ik.

Terwijl ik dit schrijf (medio september) worden de nachten al kouder en
zijn de eerste tekenen van de herfst zichtbaar. Na een forse regenbui en
windvlagen lijkt het of de tuin haar schouders laat hangen en ‘als een
pudding in elkaar zakt’. Als tuinier is de verleiding groot om het tuinhek
te sluiten en in het voorjaar maar weer verder te zien.
Eerlijk gezegd had ik deze hete en zeer droge zomer al de neiging om
het tuinhek te sluiten. Het was een drama: bruine en verdorde planten.
Water geven helpt, maar sommige planten, bijvoorbeeld buxus zijn och
verbrand in de hete zomerzon. Stel je voor, enkele struiken heb ik al
30 jaar, dat was even schrikken!
De schade valt gelukkig mee, de tuin is, met een beetje coaching, bezig
aan een revival. Het tuinhek hoeft niet dicht want er valt nog veel te
beleven.
Door de koude nachten beginnen de bladeren te verkleuren. Prachtig
rood, oranje en geel, niet alleen bij bomen en struiken, maar ook bij
vaste planten.
Heesters in de herfst
Een mooi voorbeeld van een heester in herfsttooi is de Japanse esdoorn, maar ook kornoelje. Er zijn veel planten die kornoelje worden
genoemd, zij behoren tot één familie maar kunnen onderling erg verschillen. Daarom noem ik ook de Latijnse naam; in dit geval heb ik het
over Cornus kousa (afbeelding, zie pagina 37). Deze heester, eigenlijk
een kleine boom, wordt ongeveer zeven meter hoog en heeft in juni
witte schijnbloemen, in de herfst rode vruchten en een prachtige rode
bladverkleuring.
Ook het bekende krentenboompje (Amelanchier lamarckii) zorgt voor
een mooie rode herfstkleur en witte bloemen in april.
Mildamster Brêge

36

Cornus
kousa

Vaste planten in de herfst
Mooie herfstkleuren in de tuin, na een prachtige bloei in de zomer, zijn
ook te vinden bij vaste planten. Vaste planten zijn meerjarige planten
die meestal in de winter bovengronds afsterven en in het voorjaar weer
uitlopen. Een mooi voorbeeld is de stermaagdenpalm (Latijnse naam
Amsonia tabernaemontana var. salicifolia), lichtblauwe bloemen in juni
en knalgeel blad in de herfst. Deze plant moet wel een aantal jaren
staan voordat ze haar ware schoonheid toont. Gillenia (Gillenia trifoliata), kleine witte bloemen in mei en prachtige rood-oranje blad en stelen
in het najaar. En wie kent niet het bandkruid (Phlomis russeliana), grijsgroen behaard blad zelfs in de winter, in mei lichtgele bloemen en in de
herfst lichtbruine zaadhoofden die in etages boven elkaar staan als silhouet in de winter.
Piet Oudolf
Veel groentinten veranderen ook in bruin. Saai al dat bruin? Welnee! Ik
ben fan van Piet Oudolf, een internationaal bekende Nederlandse tuinarchitect met name op het gebied van vaste planten en siergrassen, hij
bezigt de uitspraak: 'Bruin is ook een kleur”!
Niet alle planten blijven mooi, sommige veranderen na de eerste nachtvorst in een papje of zijn al eerder ‘in elkaar gestort’.
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Maar er zijn er genoeg die overeind blijven staan; afgestorven planten
kunnen door hun structuur en of zaadhoofden nog veel indruk maken in
de herfst of de winter. Zeker wanneer beschenen door het mooie strijklicht in het najaar. Prachtig wanneer de zon door de takken van de judaspenning (Lunaria) schijnt met de zilveren zaadpenningen of door
een pol siergras met goudkleurige sprieten. Een voorbeeld is het pijpestrootje (Molinia cearulea ‘Dauerstrah’), erg mooi; deze plant blijft
heel lang rechtop staan, soms zelfs nog als de bollen in het voorjaar al
bloeien.
Bruin is er dus in vele schakeringen van zilver, goud en zwart zoals de
zaadhoofden van de zonnehoed (Echinacea), toorts (Verbascum nigrum) en van zonnekruid (Helenium), crème van het leverkruid (Eupatorium). Wat te denken van de platte bloemschermen van vetkruid (bv.
Sedum telephium ‘Matrona’) met een hoedje van sneeuw.
Ingewikkelde namen allemaal misschien, toch valt dat mee…
Meer weten en ook zien: kijk dan op de website www.vlinderhof.com,
een openbare tuin in Leidsche Rijn – nabij Utrecht – waarvoor het beplantingsplan bedacht is door Piet Oudolf. Op deze website kun je veel
planten zien die ook in de winter aantrekkelijk zijn.
Er valt nog heel veel te beleven en door in de tuin regelmatig de rommelige, omgevallen en zieke plantenresten te verwijderen, zien de nog
mooie plantensilhouetten er aantrekkelijker uit. Terloops kun je ook
onkruid (ongewenste kruiden) verwijderen. Dat scheelt veel werk in het
voorjaar en er blijft nog voldoende bruin over als voedsel en bescherming voor het dierenleven in de tuin.
Herfst is ook genieten van al het moois en lekkers wat de tuin te bieden
heeft zoals fruit, pompoen en boerenkool. En ook vooruitzien naar de
winter met rijp en sneeuw en plannen maken voor het volgende tuinjaar. Oh ja, bijna vergeten, de bloembollen kunnen ook weer de grond
in, daarover misschien een volgende keer meer.
De ontwikkeling van een tuin is niet voorspelbaar en misschien is dat
juist wel wat mij zo aantrekt in een tuin. Ieder moment, dag, seizoen en
jaar is weer anders. Accepteren van de natuurlijke processen die onvermijdelijk zijn in de loop van de tijd, is nodig.
En ja, ons tuinhek blijft open en ik verheug me op de dingen die komen.
Mildamster Brêge
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ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam

Het nieuwe schooljaar is gestart
We hebben twee nieuwe gezichten voor de groepen: juf Nicole is gestart in groep 3/4 en juf Jildou vervangt juf Jeltsje (die op 17 aug. dochter Dieke heeft gekregen) in groep 7/8.
Vreedzame School/Gouden Weken
Het nieuwe schooljaar zijn we weer gestart met
de Gouden Weken. Deze horen bij de Vreedzame School. Het is belangrijk dat een nieuwe
groep weer een groep wordt, waarbij veiligheid
en vertrouwen in elkaar belangrijk zijn. Ook
komen de regels en afspraken aan bod; hiervoor worden gesprekken gevoerd in de groep.
In oktober vindt de Kinderboekenweek weer
plaats, het thema is ‘Vriendschap’; dit past ook
heel mooi in deze eerste weken. Het eerste blok, ‘We horen bij elkaar’, duurt tot de herfstvakantie.
Nieuwe methodes/middelen
Dit schooljaar hebben we een aantal nieuwe methodes ingevoerd.
Groep 3 werkt met Lijn 3 – methode aanvankelijk lezen. Daarnaast hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een nieuwe taal- en spellingsmethode gekregen: Staal. Deze moderne methodes worden ondersteund door
filmpjes en activiteiten die gezamenlijk worden gedaan. Individueel
kunnen kinderen de stof onder andere inoefenen met oefeningen op
hun iPad. Alle kinderen hebben namelijk een persoonlijke iPad, waardoor we nog meer onderwijs op maat kunnen geven. Uiteraard wordt er
ook nog gewoon op papier gewerkt. Kinderen kunnen zich op verschillende manieren de stof eigen maken.
We gaan er weer een succesvol schooljaar van maken!
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GALERIE MILDAM

Recyclingkunst – Bert Klaver
Bert Klaver, geboren 15 juni 1943 te Joure, is sinds 2008 actief in de
kunstwereld. Zijn opleiding tot teken- en handenarbeidleraar heeft hij
in de jaren 60 gevolgd. Hij heeft daarna gekozen voor een ander
werkzaam leven in het onderwijs.

Na zijn pensionering is Bert actief beeldend bezig met het maken van
o.a. objecten. Hiervoor gebruikt hij restmateriaal uit bijvoorbeeld de
industrie: lood, zink, koper, metaal, glas. Ook gebruikt hij materiaal uit
de natuur zoals steen, mineralen, vulkanisch materiaal, zand, kolengruis, verbrand hout, strandvondsten, resten van schedels.
Zijn werk valt onder de kunststroming: ‘art trouvé’; zelf noemt hij het
liever ‘recyclingkunst’. Dikwijls werkt hij vanuit een thema. Zie hiervoor
zijn website: www.bertart.nl
Deze site is gedateerd, maar geeft een indruk van zijn werk en gedachten. Zijn werk kun je goed plaatsen in een kamer of kantoor omdat het
een bescheiden formaat heeft.
Het werk van Bert is te zien van 7 okt. t/m 16 dec. 2018, in Galerie
Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454 KB Mildam.
Openingstijden: vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00
uur. Elke eerste zondag van de maand is er Open Huis; dan zijn alle
kunstenaars zelf aanwezig.

Mildamster Brêge
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SAMENLEVING

Programma Soos Katlijk/Mildam 2018-2019
Donderdag 11 okt. 2018
14.00 uur
Dinsdag 6 nov. 2018
14.00 uur
Woensdag 12 dec. 2018
14.00 uur
Donderdag 17 jan. 2019
14.00 uur
Donderdag 7 febr. 2019
14.00 uur
Dinsdag 5 of donderdag
7 mrt. 2019
Dinsdag 19 maart 2019
Dinsdag 9 april 2019
14.00 uur

Optreden van de Old Spirits, een groep
van 6 mannen met pianobegeleiding van
Greet Paulides. Ze zingen afgewisseld met
accordeon liedjes uit de jaren ‘50, ‘60, ‘70.
Dhr. Dillerop vertelt op een boeiende en
humoristische manier over zijn werk als
gevangenisdirecteur.
Dhr. Andries Menger uit Katlijk vertelt over
zijn belevenissen tijdens zijn fietsreizen,
zoals bijvoorbeeld dit jaar door Klein-Azië.
Dhr. Meirink vertelt – aan de hand van
dia’s – over zijn werk en de cultuur in Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan en
andere landen in deze regio.
Peter Wouda van Stichting Tijd vertelt aan
de hand van films en dia's over het ontstaan en de visie van de Ecokathedraal.
Excursie, nader bericht hierover volgt.
Toneelavond van toneelvereniging ‘De Twa
Dorpen’ in d’Herberch te Katlijk
Muziekgroep Katmarfolk met verschillende
instrumenten, zoals doedelzak, trekzak,
fluit en harp. Ze spelen folkloristische muziek uit verschillende landen, waaronder
Ierland.
Hierna sluiten we het seizoen af met een
broodmaaltijd.

In mei vindt het jaarlijkse reisje plaats.
Locatie: Hof van Schoterland te Mildam
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Contributie € 30,- p.p. voor het hele seizoen (incl. koffie/thee). Graag
overmaken op rek.nr. NL61 RABO 0331 6046 12
t.n.v. Soos Katlijk/Mildam, o.v.v. Contributie 2018/ 2019.
Wilt u lid worden, dan kunt u zich opgeven bij een van onderstaande
bestuursleden.
Marjan Kerkstra (voorzitter)
tel. 0513-54 22 26
Truus Visser (penningmeester) tel. 0513-63 60 79

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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Lopers voor Rollers
Woensdag 23 mei 2018 was een zonnige, zestiende editie Lopers voor
Rollers. Deze keer in de werkplaats van het bezoekerscentrum van het
Fryske Gea in Katlijk, die ons ter beschikking was gesteld.

Maar liefst 18 rollers en nog meer lopers waren aanwezig. Bij ontvangst
kreeg iedereen een kopje koffie/thee en heerlijke oranjekoek van bakker Bakker uit Katlijk. Daarna hebben we een flinke wandeling gemaakt.
Klaas Zoetendal, die werkelijk alles weet van flora en fauna van dit gebied, heeft ons weer veel geleerd.

Terug in het bezoekerscentrum was er een lekkere lunch. De eigengemaakte kroketten van Kwartier Noord hebben weer heerlijk gesmaakt.
Alles werd verzorgd door de cateringploeg.
Na de lunch gingen we opnieuw de prachtige rolstoelpaden op om een
ander rondje in het Katlijker Schar te maken. Ook nu vertelde Klaas
Zoetendal weer veel. Geweldig zo’n enthousiasme!
Terwijl Klaas stond te vertellen over de vleermuizen die voorheen hun
plekje hadden in het Katlijker Schar, kwam daar een vrijwilligster met
de fietstassen vol waterijsjes. Een lekkere verkoeling op deze warme
dag.
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Het werd tijd om terug te gaan naar het bezoekerscentrum. Daar was
voor iedereen een kop thee en iets lekkers.
Het Fryske Gea, organisatoren, vrijwilligers, sponsoren en deelnemers
bedankt voor deze prachtige dag!!

MILDAM

De meitinkers van Mildam:
Marja Hijma en Natasja Dontje
Als u vragen hebt over wonen, welzijn, zorg of meedoen in de samenleving, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp
heeft een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met u naar een
oplossing van uw probleem.
Voor Mildam zijn wij, Marja (l) en Natasja (r) met veel plezier als meitinker aan het werk. Tevens kunt u onze collega Saskia Linders (m)
treffen; zij is regelmatig met ons actief in de wijk.
Kunt u een probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met hulp van familie,
buren of vrijwilligers? Ook daarbij kunnen wij u helpen. Als dat nodig is,
kunnen wij een oplossing regelen. Wij schrikken niet van grote kwesties
en staan ook klaar bij kleine problemen. Wij zoeken samen met u naar
een oplossing.
U kunt ons bereiken op: 0513-61 77 64
of via woonservicezone4@heerenveen.nl

Marja Hijma
Mildamster Brêge

Saskia Linders
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Natasja Dontje

