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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 is alweer het laatste nummer van de Brêge van 2018. Een nummer
waarin Veiligheid het leidende thema is. Naast de harde feiten blijkt
dat veiligheid – en onveiligheid – mede een kwestie is van ons gevoel:
concrete gevaren worden soms niet ervaren, terwijl we wakker kunnen
liggen van dreigingen die we denken te zien. Dit nummer gaat over
onze dagelijkse werkelijkheid en daarvan getuigen de korte uitspraken
van dorpsbewoners in dit nummer: echte ongelukken zitten in de kleinste hoekjes.
Dit jaar, waarin Leeuwarden-Fryslân de titel Europese Hoofdstad mocht
voeren, was ook voor Plaatselijk Belang een druk jaar. Met subsidies in
het kader van LF2018 kon ook Mildam aan de weg timmeren. PB wist
drie grote projecten in de wacht te slepen!
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Mildam Blijvend op de kaart kon, dankzij de LF2018-subsidie en
gulle sponsoren, het dorp voorzien van historische informatiepanelen
met bijbehorende natuur-/cultuurwandelkaart. De wandelroute werd gepromoot met BN’ers (Bekende Nederlanders) als wandelleiders.
Vanaf Koningsdag stonden Mildam, Katlijk en Bontebok in de ‘plusmodus’ om zo de positieve verbondenheid tussen de dorpen te symboliseren. De start met een ‘vlaggenplus’ en de afronding met een ballonvaart zijn beide gefilmd met een drone. De plus-vormen in het landschap en de initiatieven van bewoners vormen de zichtbare symbolen
van wat Plusmienskip aan verbondenheid betekent.
In dit nummer staat een bloemlezing van de verhalen in de schriftjes,
die onder bewoners zijn rondgegaan. Het slot op 15 september werd in
de drie dorpen gevierd met een ‘Mienskipsdei’, die bij ons samenviel
met ‘Mildam Oogst’.
Op 13 oktober ten slotte is dankzij vele vrijwilligers een bloemenlint
bij de ingang van het dorp aangelegd. Ze pootten duizenden bloembollen, terwijl Pieter Jansma (Jansma’s Hof) er later in de herfst een zadenmengsel inzaaide. Daar kunnen wij – en wie er maar langsrijdt – in
2019 allemaal van genieten.
Sinds kort voldoet PB ook aan de nieuwe ‘privacy regelgeving’, de AVG
ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op onze website
www.mildam.org leest u daar meer over.
Ook voor 2019 wil PB graag samen met u Mildam levendig houden.
Daarvoor hebben we op onze website www.mildam.org oproepen staan
voor vrijwilligers. Ze betreffen doorgaans kleine projecten, waarvoor in
2018 middels ‘Kluskaarten’ mensen zijn geronseld. Een gouden formule die herhaling verdient! Velen willen immers best af en toe worden
ingeschakeld om flyers rond te brengen, gasperikelen te volgen en
groenvoorzieningen mooi te houden, om maar wat te noemen.
We willen daarom op de PB Jaarvergadering van 16 april 2019 met u
ideeën ontwikkelen over hoe we samen ons levendige dorp verder kunnen vormgeven. Voor wie liever meer beleidsmatig beschikbaar is: met
de bestuurswisseling in zicht komen er interessante vacatures in het
bestuur vrij!
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Eén ding zal u zeker niet ontgaan: de renovatie van bestrating en
groen van Mildam-Noord, die de gemeente het komend jaar gaat aanpakken. Een werkgroep vanuit het dorp zal daar sturing aan geven. Op
3 december werd de eerste bijeenkomst in Hof van Schoterland gehouden.
Ten slotte verwachten we u op de traditionele nieuwjaarsreceptie op
zondag 13 januari 2019. Om 16.00 uur komen we bijeen om het glas te
heffen in Hof van Schoterland, maar om 14.00 uur bent u buiten al
welkom (met stevige schoenen aan!) als u wilt meewandelen bij de
zandwinplas.

VAN DE REDACTIE

Jaar als jaargang
Hè? Is er een 5e nummer dit jaar? Nee, oplettende lezers, we hadden
een ‘schrikkelprobleem’. Het begon als volgt: “Heb je nog een nummer 1 van dit jaar voor me?” “Die heb je, dat is nummer 2.” “Ja, maar
ik ben mijn 1e nummer kwijt”…
Al lijkt het onbelangrijk, de jaargangen van de Brêge beginnen in november. Dat is omdat de Brêge voor het eerst uitkwam in november
(2005), dus dat nummer heette 1. De volgende uitgave was in maart en
heette nummer 2 van die jaargang. Verwarrend, vinden velen.
Omdat jaargang vaak wordt begrepen als kalenderjaar, is besloten deze
Brêge nummer 5 van 2018 te geven. Zodat we vanaf 2019 gewoon vier
nummers – van 1 t/m 4 – kunnen maken, in elk seizoen één.
Jaargang 14, dat dan weer wel.
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THEMA BRÊGE 14.1
Een Brêge waar muziek in zit
Waar is de tijd gebleven dat ‘iedereen’ wel bij de fanfare (Con Brio!) of
een koor zat? Ze ontbreken in de lijst verenigingen die Mildam rijk is.
Gelukkig zit er genoeg muziek in ons dorp. Wat te denken van een lokale zangpedagoog, pianolessen en -begeleiding, de vogels om ons heen
tot zelfs de muzikale ‘plop’ van de tennisbaan. Met uw wensen en plannen rond geluid maken wij er een thema van voor het volgende nummer.
Dank alvast voor uw suggesties naar DorpskrantMildam@gmail.com!

VEILIGHEID

Veiligheid in Mildam

door Herman Miedema

Gelukkig is veiligheid niet het gesprek van de dag in ons dorp. Toch is
het onderwerp wel weer zo belangrijk, dat we er zo nu en dan bij stil
moeten staan.

Wat is veiligheid nu eigenlijk? Als je verschillende mensen vraagt wat zij
daarvan vinden, zul je waarschijnlijk even zoveel verschillende antwoorden krijgen. Wikipedia geeft de volgende omschrijving:

“Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een
gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende
maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief
begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.”
In deze omschrijving vallen drie dingen op: de afwezigheid van oorzaken, beschermende maatregelen en dat het nooit 100% veilig kan zijn.
In de Dorpsvisie (2016) van Mildam is veiligheid een van de thema’s,
die we met z’n allen belangrijk vonden. Hierin heeft veiligheid vooral
betrekking op de verkeersveiligheid, maar ook andere situaties op straat
(vooral verlichting) en de veiligheid in en rondom het huis worden benoemd.
Mildamster Brêge
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Als we verkeersveiligheid in ons dorp onder de loep nemen, dan gaat
het met name om de snelheid van auto’s, die in woonstraten een rol
speelt. Veel mensen ervaren dat als onveilig. Het noordelijke deel van
Mildam gaat volgend jaar op de schop en daardoor zal de situatie hopelijk zodanig worden dat de verkeersveiligheid wordt vergroot.
Vorig jaar is de verlichting in ons dorp aangepast; er zijn nog wel situaties die beter kunnen, maar ook hier kunnen we dan hopelijk spreken
van een veilige situatie.
Maar veiligheid is natuurlijk ook in en rond het huis van belang. Kunnen
kinderen zomaar overal bij of staan de schoonmaakmiddelen achter slot
en grendel en heb je eventueel giftige planten in de tuin?
Is de computer beveiligd en zijn wachtwoorden voor bijvoorbeeld internetbankieren ‘ingewikkeld’ genoeg? Verder zijn goede sloten en dergelijke natuurlijk belangrijk en de ‘buurtapp’ is een mooi middel om elkaar
te waarschuwen als dat nodig is.
Op verschillende sites staan veel tips en informatie over veiligheid, bijvoorbeeld over verkeer: www.vvn.nl en voor de thuissituatie:
www.veiligheid.nl en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Ideeën, vragen en/of suggesties? Mail PB: pbmildam@hotmail.com
*********

Kest Haanstra (52)

“Ik wie op it dak oan it wurk en dat wie
wat dampig en glêd. Doe’t ik bûten
beryk wat festskroeve woe, bin ik útglieden en 3½ m fallen. Yn in refleks
luts ik myn rêch hol en haw ik my omdraaid. Op ‘e grûn gie ik troch de knibbels, dat dy wiene wat oerstrekt. Myn
sportmaat is fysiotherapeut, hy checkt
myn kondysje om de fiif wiken. Dokter
is neat foar my, ik haw wol faker ûngelokjes en rêd myself wol. Yn novimber
draafde ik wer by de Berenloop op
Skylge!”
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Het noordelijk deel van Mildam gaat op de schop…
door drs. J.A. van Tast en ir. T. Goedewegen
De inwoners en de gemeente Heerenveen gaan samen de ‘renovatieplannen uitwerken’. Motto: “Samen werken we aan een nog mooier
Mildam”; een prachtig voornemen. Moge de IJntzelaan niet aan de
aandacht van de werkgroep ontsnappen en onderdeel worden van een
veilige verbindingsweg van de Schoterlandseweg richting Weversbuurt…

Een voorproefje (??) kregen we op 1 oktober 2018, de ‘reparatie’ (‘renovatie’) van de IJntzelaan door de asfalteerders van de firma Schagen.
Het resultaat is mooi op de (weinige) aangepakte meters. Kennelijk
waren er onvoldoende middelen voor een fatsoenlijke aanpak van de
weg inclusief berm. Kortom, het predicaat ‘gemeentelijk lapwerk’ is
van toepassing.
De IJntzelaan is door een buitengewoon slechte berm gevaarlijk voor
alle verkeerssoorten, zelfs het langdurig afgesloten fietspad op de Molenlaan is veel veiliger. Desalniettemin wordt het racend autoverkeer op
deze smalle laan geen haarbreed in de weg gelegd.
Hoort een normale
berm in het kader
van afwatering zo’n
twee cm onder het
wegoppervlak te liggen, op de IJntzelaan varieert dat
van 10-30 cm.
Raak je als fietser of
voetganger van de
weg c.q. word je
door een langsgierende auto, tractor of vrachtwagen de berm in gedrukt, dan beland
je tegen een boom, in een sloot of in het prikkeldraad…
Mildamster Brêge
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Wandelen langs de weg vereist speciaal schoeisel om in evenwicht te
blijven, de zooldikte is afhankelijk van de looprichting!!
Ook parkeren bij de Ecokathedraal is geen sinecure …
De gemeente Heerenveen weet precies hoe je
een veilige berm aanlegt.
Zie bijvoorbeeld de Jan
Jonkmanweg
richting
De Knipe of de Tweede
Compagnonsweg in Oudehorne en… Waarom
niet ook zo’n aanpak aan
de IJntzelaan?
Veiligheid
toch???

boven

alles

Een wake-upcall voor de gemeente Heerenveen en Plaatselijk Belang…

Jan Koopman (65)

*********

“Thuis kan je zomaar een ongeluk krijgen. Ik heb een windmolen in de tuin,
die water oppompt uit een smalle, betonnen put. Ik wilde water hevelen, mijn
vrouw stond verderop aan het uiteinde
van de hevel. Ik steunde op de balk die
er overheen ligt, die brak en ik schoot
voorover de put in. Niet tegen de betonnen rand, gelukkig! In een flits had ik
mijn kop boven water, maar staan of
eruit klimmen kon ik niet. Ik riep mijn
vrouw die niets had gemerkt. Ze bracht
me snel een ladder. Ik moest beloven
dat ik alleen nog maar in of boven de
put bezig ga als er iemand bij is.”
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Politie in Mildam

door Henk Hidding

We moeten onze wijkagent Peter van Harten delen met Oranjewoud,
Skoatterwâld, De Knipe, Bontebok en Katlijk.
Hij heeft het zó druk met een groot gebied en met zóveel inwoners,
met allerlei administratieve zaken en met het te woord staan van de
redacteur van de dorpskrant (ook dat behoort tot zijn takenpakket)
dat hij weinig te zien is.

Uit de statistiek van het jaar 2017 blijkt dat er uit Mildam bij de politie
73 meldingen zijn gedaan en in 2018 tot 1 oktober nog eens 37. Het
betrof drie fietsendiefstallen, één fiets werd gestolen uit een schuurtje!
De gestolen fietsen stonden meestal niet op slot.
Verder waren er twee inbraken (kapsalon Janine en het kerkje) en één
poging tot.
In 2017 werden vier meldingen gedaan van een ruzie. Op de Schoterlandseweg vond een aantal aanrijdingen plaats, waarvan twee keer met
een damhert en één keer met een ree. Eenmaal was er sprake van een
zogenoemd ´verlaten-plaats-ongeval´, de term bij de politie voor een
ongeval waarbij een/de betrokken auto is doorgereden. Dat kan bijzonder ernstig zijn; in dit geval betrof het een aangereden lantaarnpaal.
Of de aanrijdingen met damherten de aanleiding kunnen zijn voor ontheffingen voor afschot van damherten is een vraag aan de provincie. Uit
het wat omstandige antwoord begrijp ik dat er voorlopig door de provincie geen ontheffingen worden verleend (er is geen vastgesteld beleid
en ambtenaren vinden het daarom moeilijk handelen!).
In 2018 waren meldingen van verdachte situaties (3 x), vernieling,
bedreiging, ruzie/twist, brandstichting en onveilig rijgedrag. Ongeveer
de helft van de meldingen blijkt achteraf min of meer loos alarm.
Buurtpreventie en buurtapp dragen bij aan de veiligheid. De buurt heeft
zijn ogen open. Het bezoekje van de wijkagent aan mij bleef niet onopgemerkt! “Wat moest de politie bij jou aan de deur?”

Mildamster Brêge
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Oogsttijd inbrekers
De eerste helft van december blijkt het meest in
trek bij inbrekers, blijkt uit
onderzoek van de Leeuwarder Courant. Vooral op
vrijdagavonden grijpen dieven hun kans. De pakkans
is klein, al vergroten buurtpreventiegroepen die wel.
Gewoon inbreken loont steeds minder, stelt de politie Noord-Nederland,
er is een verschuiving naar cybercrime. Ook met een virusscanner op je
PC blijft het risico dat je nepmails of foute links serieus neemt en aanklikt.
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Op de Milhoes 10 wonen sinds september Johan en Henrica Darwinkel met hun zoon Jorian en dochter Yasmin. Ze woonden voorheen in St. Johannesga. Ze zijn naar Mildam verhuisd omdat het huis
leuk is en zo wonen ze dichter bij de ouders van Johan die op de Schoterlandseweg wonen.
Eppo en Anja Hoekstra en hun kinderen Jurre en Nienke wonen nu
op de Verzetslaan 1. Zij woonden al in Mildam, op de Schoterlandseweg 72.
Op de Schoterlandseweg 30 zijn de nieuwe bewoners Bart-Jouert
en Kirsten Nijenhuis met hun kinderen Julie, Tristan en Lian.
Bart-Jouert is opgegroeid in Mildam, Kirsten komt oorspronkelijk uit
Heerenveen.
Dan is er een woningruil: Aad en Jellie Smit, de ouders van Herman
Smit, wonen nu op de Canadezenlaan 18. Herman en Marriët
Smit-Hoekstra zijn verhuisd naar de Schoterlandseweg 11, waar
hun bedrijf ‘SH Sporthorses’ is gevestigd.
*********

Greet Paulides (79)

Mildamster Brêge

“Je wordt kwetsbaarder met de jaren
en let extra op waar je loopt. Toen het
ijzelde en ik de hond uitliet, schuifelend
door het gootje, gleed ik uit. Pats, heup
gebroken! Als ik ’s avonds weg moet,
loop ik van lichte plek naar lichte plek
en hoop dat de tegels ertussen niet
verzakt zijn. Het is toch idioot, dat er
lantaarnpalen aan de Canadezenlaan
staan waar géén stoep is! De putten in
de Molenlaan zijn letterlijk het toppunt:
die komen alleen in het gootje omhoog
en niet op de weg.”
12

MIENSKIP

Schriftjes

door Henk Hidding

Afgelopen zomer werden er in Mildam bij een aantal mensen schriftjes
uitgezet. De ontvanger kon hierin een stukje schrijven over Mienskip
in Mildam en het schriftje vervolgens doorgeven aan iemand anders
die dan ook weer een stukje schreef over zijn of haar idee over de
Mienskip.

Kort voor 15 september, de gemeenschappelijke Mienskipsdei met Bontebok en Katlijk, werden de schriftjes weer ingeleverd bij de eerste
schrijvers, die ze vervolgens doorgaven aan PB en de Brêge.
Eén schriftje raakte al snel in Katlijk verzeild, waar het ook verder zijn
weg vond.
De meeste schrijvers zijn erg tevreden met hun woonomgeving, de
natuur rondom Mildam, het rijke verenigingsleven, het dorpsfeest en
activiteiten van PB.
Relatieve nieuwkomers schrijven over hun wens naar verbinding in en
met het dorp en langs welke wegen die tot stand kwam, via de hond,
tennis, de soos of andere sportieve activiteit. Sommigen valt het op dat
men elkaar hier groet op straat en vinden dat een +.
Oudere inwoners spreken soms over een afname van Mienskipszin, zij
zien een toename van individualisme en hen valt op dat niet iedereen
elkaar groet! Burenhulp, het gevoel er voor elkaar te willen zijn, is
enigszins weggeëbd, dat willen we graag wat terughalen.
Sportverenigingen die geen vrijwilligers kunnen krijgen. Voor wat hoort
wat; als je kinderen sporten moet je wat tijd vrij kunnen maken om te
helpen.
Het initiatief + Mienskip wordt daarom toegejuicht.
Meerderen spreken over de wenselijkheid je in te zetten voor (de mensen in) het dorp of getuigen van Mienskip die ze hebben ervaren: slecht
ter been en iemand komt voor jou de hond uitlaten of doet jouw boodschappen. Doarpshelp, een goed initiatief.
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Anderen geven min of meer definities van Mienskip:
´Het kunnen bouwen en vertrouwen op elkaar. Klaar staan voor een
ander als dat nodig is´. ´Een bijdrage leveren aan iets wat er toe doet,
dat kan voor een ieder verschillend zijn´ of ´Samen een zo veilig mogelijke omgeving creëren met elkaar´. ´… het goed met elkaar omgaan en
op elkaar kunnen rekenen in wat voor omgeving en wat voor situatie
dan ook´. ´Hulp (bieden) waar nodig, maar bij voorkeur een feestje´.
Evert Vel vergelijkt de Mienskip met een ecosysteem, een natuurgebied
met een onderlinge afhankelijkheid van alle dieren en planten. En wij
als inwoners moeten onze Mienskip zo goed mogelijk doorgeven aan
onze opvolgers.
Henk van der Kam heeft het over Mienskip en een schip. De bemanning
op een schip is een Mienskip met een gemeenschappelijke doel: blijven
drijven en koers houden en dat geldt voor ons als dorp ook!
Froukje Balstra schreef een gedichtje over Mildam:

Wêr it âlde Tsjonger rint
De Fryske taal begjint
Leit it moaie doarpke Mildaam
Wêr it âlde tsjerkje stiet
En de wei nei it Fean ta giet
Leit it moaie doarpke Mildaam
In plakje smûk en âld
Wêr elts in bult fan hâld
Ticht by bosk, greide en wetter
Kin it deistig libben net better
Dat is it plakje Mildaam
Mei minsken mei in soad kreatifiteit
In stienen tún fan Le Roy as `Stichting Tijd`
Dat is it plakje Mildaam
Mei inoar in plusmienskip wêr elts grutsk op wêze kin
Yn it doarpke Mildaam hat elts it tige nei it sin
En Jaukje Steenbeek sloot heel krachtig af met:
De Mienskip, er midden in, met elkaar!

Mildamster Brêge
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Het huis in de vorige Brêge staat aan de Canadezenlaan 1A in Mildam.
De goede inzenders zijn: Wendy Bakker, Jaap Groninger, Aly Klazema,
Stijn Bik, Sietske Bakker en Tonny Veenstra.
De cadeaubon gaat naar Stijn Bik.
De nieuwe foto:
Daarop zie ik twee paarden en een ‘spultsje’.
Waar in Mildam of omstreken staat deze boerderij?

Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar:
DorpskrantMildam@gmail.com
15
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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!
*********

Sjoukje Dillingh (47)

“Als fysiotherapeut moest ik in december eens een oude mevrouw
leren omgaan met krukken en gips.
Ze was geopereerd aan een nare
beenbreuk. Hoe ze daaraan gekomen was? De kleinkinderen waren
te logeren en mochten hun schoen
zetten. De volgende ochtend waren
ze voor dag en dauw op: ‘Beppe
kom gauw. Sinterklaas is geweest!’
Beppe slaapdronken, pantoffels half
aan, de trap af, want ze was natuurlijk ook héél benieuwd. Helaas miste ze de laatste tree…
Dank u Sinterklaasje!”

Jill Jonkman (8)

Mildamster Brêge

“Wij wonen aan een heel drukke weg, ze
rijden hier keihard en soms kan ik er niet
van slapen. Er zijn al een paar van onze
katten doodgereden, Grijsje laatst, op
Koningsdag. Dotje is ook aangereden,
maar die had alleen een hersenschudding. Als ik naar school fiets, durf ik bijna
niet over te steken, ik wil niet worden
platgereden! Dan helpt papa of mama
met oversteken. ’s Avonds is het pikdonker hier, ik wil graag meer lantaarnpalen
voor de deur.”
16

MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Lukie Poppe

door Alie Rusch

Ze verzorgt vier dagen per week de administratie van medewerkers
van 15 Jumbowinkels, maar zorgt ook graag voor haar kippen. Ze
fietst wekelijks zo’n 100 km rond Mildam, maar ploetert liefst ook op
haar ‘landgoed’ in de grond. Ze wil het dorp graag levendig houden,
maar tuurt ook veel op haar telefoon. Lukie Poppe is van alle markten
thuis. Haar meest onzichtbare taak: ze is beheerder van de WhatsAppgroep Buurtpreventie!

Lukie (50) en haar man Peter Poppe wonen inmiddels vijf jaar aan de
Schoterlandseweg 93, maar het is alsof ze al veel langer bij de vaste
inventaris van Mildam horen. Ze zijn vanuit Emmeloord naar hier verhuisd en zijn razendsnel ingeburgerd: beiden zijn echte mienskipsmensen. Lukie: “In het begin hebben we vooral geklust hoor. We hebben de
voordeur naar de andere kant gebracht, een metertje aan de woning
gebouwd en de trap verplaatst.” En nog veel meer, getuige de moderne
keuken, het buitenverblijf aan de garage en de ruime woonkamer. Het
wordt - in eigen tempo - een paradijsje! Onverwachts voor wie vanaf de
weg een standaardhuisje ziet met een lange oprit.
Lukie waakt mee over onze veiligheid. Ze is coördinator van de WhatsApp Buurtpreventie, samen met Ietje Miedema, die de groep heeft opgezet. Momenteel zijn 96 mensen aangesloten bij dit burgerinitiatief.
We hebben dan wel een wijkagent (Peter van Harten), maar het blijkt
een waardevolle aanvulling dat mensen mee opletten wat er in Mildam
gebeurt. Zo begon eind 2017 een golf(je) van inbraken in ons dorp en
dankzij degenen die verdachte situaties meldden is deze waarschijnlijk
tijdig ingedamd.
Verdachte situaties
Mildam strekt zich uit van de grens met Oudeschoot tot die met Katlijk,
inclusief de noordelijk gelegen Weversbuurt. Lukie: “Als je bij de appgroep hoort, word je geacht op drie zaken alert te zijn. Verdachte
situaties, vermissingen en verdwijningen. Wat verdacht is? Een auto
met uitheems nummerbord die al weken bij iemand voor de deur staat.
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Maar ook als een bewoner niet meer is thuisgekomen, als je tuinset
plotsklaps weg is of als je je sleutels bent verloren.” Van doorsnee tot
heftige zaken komen langs in de app, waarbij ook de wijkagent en hier
woonachtige politiemensen zijn aangesloten.
Toen Lukie erbij kwam, zijn
de regels opgestrakt. Elk onbekend konijntje dat in een
tuin werd gesignaleerd door
een deelnemer of een emoticon met opgestoken duimpje moest wijken.
Al die piepjes op je telefoon
als je op je werk zit, verslappen immers de aandacht
bij het werk – én de aandacht voor serieuze meldingen! Lukie: “De app moet
functioneel gehouden worden
en dus hebben we spelregels
afgesproken.”
Lukie Poppe bij een ingang van
het dorp:
hier wordt op je gelet!

“De deelnemers moeten in Mildam wonen en minimaal 18 jaar zijn
bijvoorbeeld, je moet niet elke collectant melden of met een opgestoken
duimpje reageren. Het ziet er nu veel rustiger uit op het telefoonscherm.” We kunnen ons veiliger voelen als ‘men’ op elkaar let. Bij iets
echt ernstigs treedt het ‘SAAR’-gebruik in werking, merkt Lukie op:
Singnaleer, Alarmeer (112), App je waarneming en Reageer – dit
laatste via een politienummer.
Lekker fietsen in alle toonaarden
Lukie moet als beheerder veel op haar telefoon turen – maar voelt zich
bovenal buitenmens. Als het werk in Drachten het toelaat, fietst ze op
haar gewone of racefiets in de wijde omgeving. Uiteraard is de vakantie
een fietsvakantie. Deze zomer huurde het stel een aparte tandem, zij op
de ligfiets aan de voorkant en hij op het gewone deel erachter.
Mildamster Brêge
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Ze trokken van Leiden via
Zeeland en België naar
Calais en wilden dwars
over naar Luxemburg.
Toen de heuvels van
Noord-Frankrijk in de
hitte teveel van hen
vergden, besloten ze bij
Arras terug naar het
noorden af te buigen.
Lukie met Peter erachter op
de bijzondere tandem

Inmiddels wordt de camper opgeknapt en wacht naast het traditionele
blêdeklauwe in de tuin allerlei ander kluswerk.
Lukie heeft heel wat ‘aan haar fiets hangen’. “Peter en ik zijn deze
zomer heel druk geweest met het PlusMienskipsproject dat afsloot op
15 september. Die 15e met veel vrijwilligers erbij, maar het begon op
Koningsdag met een vlaggenplus die ik had bedacht op het sportveld en
dat werd gefilmd door een drone. Super! Ik wil het dorp graag levendig
houden en word er echt blij van als ik mensen zo ver krijg dat ze
meedoen!
Aanmelden voor de WhatsAppgroep Buurtpreventie kan via
beheerder Lukie, tel. 06-12 77 11 80

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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Veiligheid en water
Arjen van der Mark
(De Dobbe 2 – 46 jaar)
is na zijn studie milieuhygiëne
themacoördinator waterkwaliteit
geworden bij Wetterskip Fryslân,
dat zorgt voor schoon, veilig en
voldoende water. Arjen houdt zich
voornamelijk bezig met beleid.
It Wetterskip beheert 169 km dijken die Friesland beschermen tegen overstromingen. Deze dijken
worden steeds verder verbeterd: in
1960 waren ze ca. 3½ m hoog, nu
ruim 8 m.

De overstromingskans vanuit zee
is overigens erg klein: de kans op
overstroming is 0,03% kans per
jaar. Ook dan blijven we in Mildam (rode speld) nog net droog.

De kans op wateroverlast vanuit de
Tjonger bij hevige regenval is met
1% groter dan de overstromingskans uit zee, maar de gevolgen
zullen beperkt zijn. Mildam ligt op
een hoge zandrug. Bij hoog water
in de Tjonger dient de zandwinplas
als waterberging.
Mildamster Brêge
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De Tjonger is van oudsher een beek. Deze is in de 19e eeuw gekanaliseerd en het peil wordt strak geregeld. ‘s Zomers wordt de Tjonger
gebruikt om water aan te voeren naar de hogere zandgronden in Z-OFriesland en wordt gemiddeld 2½ miljoen kuub water opgemalen. Het
water stroomt dan ‘terug’, dus een beek kun je de Tjonger niet echt
meer noemen.
Ter hoogte van Oudehorne zit de
eerste sluis in de Tjonger. Om
vissen te laten passeren, is er in
2012 een vispassage aangelegd.
Deze bevindt zich aan de zuidzijde
van de Tjonger.

De waterkwaliteit van de Tjonger is
sinds de jaren ’80 sterk verbeterd.
Het water is schoner en helderder,
maar er komen niet veel waterplanten in voor en de visstand is
weinig gevarieerd. Dit komt onder
andere door de inrichting als vaarweg (Turfroute) en door meststoffen die in het water terechtkomen.
Bij zwemmen in de Tjonger moet
je rekening houden met de riooloverstort onder de brug.
Deze zal minder vaak werken als
het regenwater van dak en bestrating afgekoppeld wordt van de
riolering en we het in onze tuin
gebruiken. De waterkwaliteit in
het Heidemeer is altijd uitstekend.
Kijk voor de (Friese) waterkwaliteit op www.zwemwater.nl.
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Een schok: ‘Plotseling stond hij naast me…’
door drs. J.A. van Tast
In januari 2017 maakte ik een
wandeling op het terrein van
de Ecokathedraal aan de
IJntzelaan en plotseling stond
deze boomtak naast me… De
slechte staat van veel bomen
ter plaatse was mij al eerder
opgevallen. Veel totaal verrotte stammen en takken langs
en boven de ‘wandel’paden.

‘Betreden op eigen risico’ staat
er ergens bij de ingang van de
Ecokathedraal.
Hoe zit dat nou als je een boomtak op je hoofd krijgt, uitglijdt of verpletterd wordt door een omvallende boom of een instortende Porta Celi
(what is in the name?). In de laatste gevallen vertel je het niet na en is
de menselijke eindbestemming direct bereikt.
Betekent een bordje ‘Betreden op eigen risico’ een vrijwaring van de
eigenaar van bouwwerken of van een boom/bomen voor de gevolgen
van aansprakelijkheid?
Voer voor juristen (daar zijn er bijna net zoveel van als bomen of stenen
bij de Ecokathedraal, denk ik wel eens…).
Begin dit jaar heeft de eigenaar van de Ecokathedraal enige maatregelen genomen. In maart werden de meest gevaarlijke bomen deskundig
geveld door Zijnstra Boomverzorging uit Friens.
Is dat voldoende? Kijkend naar de staat van menige boom op of langs
het terrein van de Ecokathedraal is het advies dat bij een wandeling zelf
maar te beoordelen. En bij storm is een veilig advies: wegblijven!
De gemeente Heerenveen hanteert overigens geheel eigen criteria…
een heel bos in Mildam werd geveld i.v.m. ‘stakerigheid’.
Mildamster Brêge
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‘Hoe heurt het eigenlijk?’ Op de eigenaar van bomen, zelfs één boom
rust een zorgplicht: hij dient zijn bomen te onderhouden en deze daarnaast regelmatig en systematisch te controleren op uitwendig zichtbare
gebreken. In beginsel volstaat inspectie van de buitenkant, tenzij er
aanleiding is om ook tot inwendige inspectie over te gaan. Op dat moment ontstaat een onderzoekplicht. Acute gevaren moeten zo snel mogelijk weggenomen te worden.
Zo’n inspectie dient met enige regelmaat plaats te vinden. Ook moet er
een systeem in de inspectie zitten in de vorm van een plan van aanpak
en een schriftelijke vastlegging van de resultaten, dit als bewijslast bij
een eventuele aansprakelijkheidsstelling.
En wat betreft de aanwezige bouwwerken is het devies ze niet te beklimmen, u bent gewaarschuwd.
En ten slotte… blijf genieten van dit aparte stukje Mildam! Net als ik,
een Ecokathedraal-adept uit Mildam!
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Veiligheid en vallen in huis

door Ab Slager

Vallen. Het is iets dat ons allemaal wel eens is overkomen. Meestal
liep het af met een sisser: een (dikke) buil, een wond die bloedde of
niet, een bloeduitstorting... Soms was het erger en liep je een (lichte)
hersenschudding op, verstuikte je een van je ledematen of brak een
arm of been. Een enkele keer liep het heel vervelend af en overkwam
je iets waar je je leven lang last van zou hebben.

We denken dat valpartijen meestal buiten voorkomen: op straat, in de
tuin, op het ijs... Maar wist u dat juist in huis veel valpartijen voorkomen? Wat de Nederlandse bevolking betreft, is ruim de helft ouder dan
45 jaar en een derde rond de pensioengerechtigde leeftijd en ouder. Bij
een valpartij van deze personen zullen de gevolgen vaak ernstiger zijn
dan bij jonge mensen.
Wist u dat elke zes minuten een senior (55 plusser) dusdanig valt dat hij
of zij in het ziekenhuis moet worden opgenomen? Zowel bij de ouderen
als bij de jongeren is het voorkómen van vallen dus van groot belang.
Laten we dan ook beginnen met veiligheid en vallen in huis. Hoe kun je
dit (zoveel mogelijk) voorkómen?
Kamer
Zijn er drempels? Zo ja, laat deze verwijderen of schuin ze af. Dit verkleint de kans op struikelen en vallen. Het geldt overigens ook voor
andere kamers in huis, zoals keuken, slaapkamer en badkamer.
Kijk eens naar de vloer. Hebt u parket of een tegelvloer? Misschien liggen er losse kleden op. Deze kunnen gaan glijden of u kunt er over
struikelen en zo een lelijke smak maken. Als u beslist een kleed(je) op
de vloer wilt, leg er dan een antislipmat onder. Dit vermindert de kans
op glijden en daarmee op vallen. En kijk eens of er niet (te) veel dingen
op de grond staan; ruim losse spullen eventueel op.
De tegelvloer juist gedweild? Ga even lekker zitten totdat de vloer droog
is voordat u er weer overheen loopt. En pas op met het bakken en braden in de keuken. Vet kan een vloer spiegelglad maken. Houd daarom
de vloer goed schoon!
Mildamster Brêge
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Meubels
Kijk ook eens naar de meubels. Zorg voor een goede, hoge bank en
hoge stoelen met armleuning. Dit vergemakkelijkt het opstaan. Losse
snoeren van schemerlamp of radio/tv? Werk ze weg met kabelclips of
snoergoten. Staat ook veel netter. O ja, als u een kapotte lamp aan het
plafond hebt, gaat u ongetwijfeld op de stoel staan om die te vervangen. Levensgevaarlijk! Gebruik een huishoudtrap met beugel om u aan
vast te houden. Dit is ook belangrijk voor het pakken van zaken die
hoog weggezet zijn, bijvoorbeeld die in de kast in de slaapkamer.
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Keuken
Naast een vette vloer kan het fornuis of gasstel voor onveilige situaties
zorgen. Als je niet op tijd de vlam lager draait, kan dat brand veroorzaken. Ook kan er brand ontstaan bij kooktoestellen met keramische platen en inductie. Een hittemelder in de keuken is dan ook geen overbodige luxe, liefst in combinatie met een koolmonoxide- en gasmelder. Ze
zijn zelfs aan te sluiten op een smartphone. Het voordeel van koken op
inductie is, dat bij het afnemen van de pan het toestel uitschakelt. Als je
vergeet de stroom uit te schakelen, gebeurt er verder niets.
Slaapkamer
U hebt uw pantoffels natuurlijk direct naast uw bed staan. Of die tas,
die u liever uit de kamer meeneemt naar de slaapkamer (je weet het
immers nooit met die inbrekers…), bínnen handbereik. Maar als je er
's nachts uit moet (en dat is vaak genoeg het geval!) vind je de weg in
het donker wel, want die vind je altijd... Ja, ja.
Het gevolg is heel wat gebroken armen, polsen of benen, gekneusde
ribben bij een val tegen dat nachtkastje dat zo gemakkelijk dicht bij het
bed staat of een bloedende hoofdwond als je met je hoofd op dat kastje
terecht komt, of een hersenschudding...
Wees verstandig. Zorg voor een antislipvloer, zet of leg geen losse spullen naast je bed en doe het licht aan als je eruit moet.
Ook gebruikt u de slaapkamer ongetwijfeld om van kleding te wisselen,
om u uit en aan te kleden. Vooral broeken willen wel eens moeilijkheden geven; je blijft soms met je voeten in de pijpen steken. Waarom
zou je niet zittend die broek aantrekken!
Badkamer
Hier is een antislipvloer nog belangrijker dan in de slaapkamer. Wat de
douche betreft, het is wellicht een idee om daarin een zitje en steunen
aan de wand te hebben voor het wassen en afdrogen. Als u de wastafel
gebruikt om op te leunen, kan die afbreken met alle gevolgen van dien.
Voor een bad zijn eveneens steunen te verkrijgen, maar u kunt er over
nadenken het bad te vervangen door een douche.
Doe de deur van de badkamer niet op slot; bij eventuele problemen kan
iemand u gemakkelijker helpen. Overigens is het helemaal niet zo gek
om – met name als u alleen woont en wat ouder bent – een alarmsysteem te dragen. Gebeurt er iets dan kunt u iemand waarschuwen. Zorg
er dan wel voor dat diegene een sleutel heeft om binnen te komen.
Mildamster Brêge
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De trap en boven
Misschien slaapt u boven of hebt u een werkkamer die boven is. Een
fysiotherapeut zei onlangs tegen mij: “Je hebt twee leuningen aan de
trap. Gebruik ze dan ook!” Ik wil een stap verder gaan: zorg ervoor dat
je twee leuningen aan de trap hébt. Zo niet, laat er dan een bij zetten.
Als je iets naar boven moet brengen, heb je dan in ieder geval één hand
om je vast te houden. Bovendien, als je in het donker de trap af moet,
komen twee leuningen ook goed van pas.
En natuurlijk goed licht! Niet zo'n 'nachtkaarsje' dat alleen de omgeving
van het stopcontact verlicht. Je moet kunnen zien wat je doet!
Over vallen en veiligheid zou een hele Brêge vol te schrijven zijn, maar
dit is voorlopig voldoende informatie.
* Nog een 'weetje':
Apple heeft een nieuw horloge uitgebracht dat zelf 112 belt
als de gebruiker struikelt en blijft liggen. Vooraf ingestelde
contactpersonen krijgen de locatie doorgeseind.
Mij dunkt dat een 112-hulpdienst deze locatie dan ook weet.
Het is wel een vrij dure grap: € 429 voor het kleine en € 459
voor het grote horloge.
(Apple Watch 4 met valdetectie)

*********

Van de site Veiligheid.nl
 Elke 5 minuten meldt een 65-plusser zich bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis na een val.
Per jaar zijn dat er 96.000.
 Bij 11% veroorzaakt de val hersenletsel.
 Bij 14% leidt de val tot een gebroken heup.
 Valpartijen in huis lopen vaak slechter af dan op straat.
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De AED gaat ieder ter harte
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt
door het geven van een elektrische schok, die het hart reset. Bij een
hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen
zo. De hartkamers worden te snel en chaotisch geprikkeld en trekken
niet meer samen: dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig
om het hart weer normaal te laten kloppen. Dit resetten is het defibrilleren.

Waar hangen AED’s?
Er hangen al veel AED’s in winkels (Coop Nieuwehorne), bij Trienke
Reitsma en openbare gebouwen. In Mildam hangt ook een AED bij het
toegangsloket bij VV Mildam (sportkantine), in Katlijk bij het voormalig
bedrijfspand van Frans Piek aan de Kerkelaan. De AED bij VV Mildam
wordt jaarlijks technisch gecontroleerd en de batterij maandelijks.
Wie mag hem bedienen?
Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is beter om dit te oefenen
op een reanimatiecursus. Je leert daar hoe een AED werkt en traint met
aansluiten en bedienen. Als je hem dan eens écht moet gebruiken,
geeft dat zekerheid en gaan er geen kostbare minuten verloren.
Hoe kan ik me aanmelden als (ongetrainde) vrijwilliger?
Ben je een getrainde vrijwilliger of BHV’er (BedrijfsHulpVerlener), dan
kun je je registreren op Hartveilig.nl of Hartstichting.nl. Na een melding
bij 112 voor een reanimatie worden de vrijwilligers in de buurt onmiddellijk opgeroepen om bij een reanimatie te assisteren. De ambulances
zijn dan al onderweg.
Basis- en herhalingscursus
Een basiscursus kun je volgen bij Stichting Reanimatie Weststellingwerf
die ook de training in Mildam verzorgt, maar het kan ook bij een andere
opleider in de buurt. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden het cursusgeld voor de basistraining, dus raadpleeg je verzekeringsvoorwaarden!
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PB Mildam organiseert ieder jaar een herhalingscursus zodat je altijd
getraind bent als je wordt opgeroepen. Dan betaalt PB een deel van de
trainingskosten én de cursist betaalt een deel.
Opgeven voor een AED-cursus?

Momenteel
onderzoeken
PB Mildam en PB Katlijk of
de basis- en herhalingscursussen gezamenlijk kunnen
worden georganiseerd.
Iedere inwoner van Mildam, Katlijk én leden van
de sportclubs in het bijzonder zijn van harte welkom om mee te doen.

Meld je aan bij pbmildam@hotmail.com; begin 2019 staat de
volgende training gepland.
*********

Tapke Brouwer (74)
“Het regende, dus ik wilde de was boven
hangen. Knijpertas mee, aan het traphekje ophangen, wasmand ernaast, een stapje opzij… Het was alsof iemand me omtrok, daar lag ik op de overloop! Hoe dat
zomaar kon? Zo! Mijn rechterbeen zat in
het naar beneden hangende handvat van
de knijpertas en met schoenen aan had ik
dat niet gevoeld. De knijpertas trok me
onderuit. De volgende dag bleek mijn
enkel stuk, ik moest 4 weken in het gips.
Een ongeluk zit in een klein tasje…”

Mildamster Brêge
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BOMEN MET EEN VERHAAL

‘Boomsignalen’ en overige signalen

door drs. J.A. van Tast

Via via werd ik geattendeerd op een boom waar een recent teruggetreden Haags politicus zijn initialen zou hebben aangebracht…??

Gedachtig aan het motto ‘gekken
en dwazen schrijven hun namen
op deuren en glazen’, ging ik op
onderzoek uit in de bossen nabij
Brongerga, net ten noorden van
Mildam.
Na enig zoekwerk trof ik inderdaad
een bejaarde beuk, die het slachtoffer werd van ‘boomgraffiti’. Hoe
ik ook zocht, de initialen van deze
bekende politicus kon ik niet ontdekken. AP en AL kon ik niet vinden, wel een aantal andere namen
die mijn interesse opriepen.
Wie zijn of waren Brigitte, Corrie,
Pia, Colindahar (?), Jan, Bennie…
De boom is te vinden door vlak voor de haakse bocht in de Marijkemuoiwei rechts ongeveer 50 meter het bospad in te lopen.
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Mienskip in Mildam
Er is en wordt o.a. naar aanleiding van Leeuwarden Culturele Hoofdstad heel veel gesproken over mienskip. Voortreffelijk, want ik geloof
in gemeenschapszin; van groot belang, niet alleen op het platteland of
in een dorp maar ook in een stad.

Mildam is een dorp met zo'n 725 inwoners en het past dan ook heel
goed binnen het mienskipsgevoel. Een mooi voorbeeld hiervan is het
bloemenveld dat zal ontstaan aan de Schoterlandseweg, aangelegd
door vele handen. Komend voorjaar zullen we hier vast van kunnen
genieten.
Binnen mienskip valt ook het aanbieden en vragen om dingen die je niet
hebt, maar eigenlijk even moet gebruiken. Elkaar daarmee helpen is
mooi.
Bij goede mienskip past niét het ongevraagd wegnemen van dingen van
het erf van een ander. De familie Kiestra aan de Molenlaan had last van
katten. Of beter gezegd niet van de beesten zelf, maar wel van de behoeften die zij deden in het grasveld voor het huis. Laten we eerlijk zijn:
kattenstront in je tuin is heel vervelend! Er werd een kattenschrik aangeschaft die de katten die bij het apparaat in de buurt kwamen, wegjoeg met een hoge toon (hoger dan 20.000 Herz!). Nu is opeens de
kattenschrik verdwenen. Dat wil zeggen: bij huis weggehaald. Waarschijnlijk in het donker toen de gordijnen dicht waren!
Waarom eigenlijk? Als het ding je stoort, ga dan in overleg met de eigenaar en zoek samen een oplossing. Dát hoort bij mienskip!
Want zo is het ordinaire diefstal!! En dat geldt ook voor mijn kruiwagen
die nooit is teruggezet.
Ik word er chagrijnig van!
(Naam bij de redactie bekend)
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STRAATNAMEN MILDAM
De Karn
De naam is ontleend aan het boerenbedrijf; een karn is een apparaat
waarmee uit room boter en karnemelk wordt bereid; het Friese woord
tsjerne betekent (karn)ton.

Besluit
naamgeving
van
28 oktober
1976.

Milhoes
De naam is eveneens ontleend aan het boerenbedrijf. Het milhûs is het
middelste stuk van een kop-hals-rompboerderij, de verbinding tussen
woonhuis en schuur, waarin de karn geplaatst kon zijn.
Besluit
naamgeving
van
28 oktober
1976.

33

Mildamster Brêge

Jaagpad
Een jaagpad was
het pad langs een
kanaal of rivier
waar mensen of
paarden de schepen voorttrokken.
Besluit naamgeving
van 28 okt. 1976

MILDAM

Vacatures bestuur It Alde Tsjerkje Mildam
Het bestuur van het kerkje is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden!
Eén vacature betreft
de penningmeester,
daarnaast zoeken we
iemand met affiniteit
voor
monumentenzorg en de subsidiering daarvan.
Kent u belangstellenden, laat het ons
weten!

Informatie bij voorzitter J.P. Jansen van Galen, 06-22 47 28 12
(jpjvga@gmail.com)
Mildamster Brêge
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ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam

De dagen worden weer korter, de gezellige feestmaand is in aantocht… we zijn alweer druk met de voorbereidingen voor Sinterklaas
en Kerst.

De afgelopen periode hebben we verschillende activiteiten gehad:
-

Groep 1/2 en groep 3/4 zijn naar de Taletún in Leeuwarden geweest: spelen met taal, taal ervaren en zelf taal maken.

-

We hebben in de groepen gezellig
samen ontbeten tijdens het nationaal schoolontbijt.

-

In groep 3 t/m 8 zijn twee leden van
het Frysk Jeugdorkest langs geweest. Zij hebben een aantal
muziekinstrumenten laten horen.
Op 8 december a.s. kunnen de
kinderen zelf naar een optreden toe.

-

Ook hebben we met alle kinderen
een boswandeling gemaakt, gelukkig hadden we er heerlijk weer bij.
Prachtig!

-

Voor Sint Maarten hebben we de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 door
elkaar gehusseld en hebben we verschillende lampions gemaakt.

In november deed groep 5 t/m 8 mee aan All Happy Schools. Dit is een
landelijke challenge, waarbij de kinderen iedere ochtend een korte oefening doen met behulp van meditatie en mindfulness.
De thema’s zijn aandacht, bewustzijn en concentratie. Hiermee hopen
we dat de kinderen nog meer rust, focus en ontspanning zullen ervaren.
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TONEEL

De Twa Doarpen – Nijs
Op 19 novimber ô.s. begjinne wy wer te repetearen mei in nij stik. Dit
kear it stik ‘FÊSTRÛN’, in komyske skriller fan Mary Bakker-Schoon
oerset troch Gurbe Dykstra.
Wer giet it oer? It giet oer fjouwer froulju die mei elkoar nei de Chippendales sille, mar festrinne mei de auto yn de bosk. No stiet der in
hûske dat der giet it yn earstoan mar op ta. Mar dat hûske is bewenne
troch in boer en die is net al te gesellich. En wat hat dat boerke der by
it ein? Spannend dus mar ek hylarisch.
Wy ha wer in nij lid, Minny van Kampen, en die sil meispylje, dus dat
wurd dûbeld spannend. Wy sille dit spylje op 16, 19 (Soos), 22 en 23
maart 2019 yn d’Herberch yn Ketlik. Set de datums mar alfêst yn it
bûsboekje.
Bestjoer en spilers De Twa Doarpen, Ketlik/Mildam

MILDAM

Nieuws van Galerie Mildam in It Alde Tsjerkje
Er gaat een wisseling van deelnemers plaatsvinden. In december nemen
de edelsmeden Dirk Bruinsma en Ineke Matulewicz na vier jaar afscheid
van het Kunst Kollektief.
Vanaf februari 2019 is Bert Klaver uit Drachten nieuw kollektieflid.
Hij maakt van o.a. ijzer, zink, lood en hout (veelal) abstracte beelden en
‘schilderijen’. Zelf noemt hij het recyclingkunst, maar het is ook bekend
onder de naam ‘art trouvé’. Meer info over zijn werk op www.bertart.nl.
De Galerie is in 2018 nog open t/m 16 december a.s. Na de winterstop
in januari gaat het kerkje weer open met een Open Huis op zondag
3 februari 2019.
Openingstijden vrijdag t/m zondag 14.00-17.00 uur.
Mildamster Brêge
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SPORT

Gevaarlijke sport?

door Evelien Koopman

Ik kreeg door dat er een jongetje, Aaron 10 jaar oud, in Mildam woont
dat een ‘gevaarlijke’ sport beoefent, stockcarracen. Achternaam mij
onbekend, adres De Dobbe, nummer onbekend. Ik fietste maar eens
door de straat, wie weet is iemand zijn straatje aan het vegen en kent
deze stoere jongen.

Al snel zie ik, als ik door De Dobbe rijd, op een oprit een vrachtwagen
staan met opschrift: ‘stockcar’, bingo! Ik bel aan, stel mij voor, leg uit
waarvoor ik kom en krijg direct allerlei enthousiaste verhalen van vader
en zoon.
Mijn vraag of deze sport gevaarlijk is,
wordt beantwoord met ja en nee.
Aaron racet al vanaf zijn 7e jaar en hij
doet het goed. Vorig jaar werd hij
Nederlands kampioen in zijn klasse.
Hij heeft de gave om rustig te blijven
en altijd een paar bochten vooruit te
zien, aldus vader Arnold. Maar als je
niet oppast kun je uit de bocht vliegen, over de kop gaan en er kan
brand ontstaan.
Aaron draagt altijd een brandwerend
pak, een helm en spatbril en zit in een
vijfpuntsgordel vast in zijn stoel. Vanzelfsprekend zit er een kooi om de
wagen. Crashes/ongelukken gebeuren zowat in iedere wedstrijd. Zeker
tijdens de races in Engeland. De constructie van de wagens zorgt ervoor
dat er nauwelijks persoonlijk letsel is.
Afgelopen zomer echter is Aaron, door de fout van een andere jonge
stockcarracer vijf maal over de kop gegaan! Het publiek schrok zich
wild, maar zijn vader en moeder schrokken nog veel meer!
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De baanmedewerkers, de ambulance en brandweer waren binnen enkele seconden ter plaatse, maar gelukkig bleek er buiten een zere vinger
en gekneusde hand niets ernstigs met Aaron. De auto had wel weer wat
aandacht nodig, maar Aarons vader en opa houden zich helemaal met
het onderhoud van de auto bezig. De garage is omgebouwd tot werkplaats en daar wordt heel wat uurtjes aan de auto gewerkt.
Op mijn vraag of Aaron niet bang is geworden na zo’n crash, glimlacht
hij: “Nee hoor, ik wilde direct wel weer verder racen”. Op mijn vraag of
hij vindt dat hij een gevaarlijke sport beoefent, schudt hij resoluut nee,
niet gevaarlijker dan andere sporten.
*********

Mildamster Brêge
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SPORTVERENIGINGEN

Jeu de boules
Jeu de boules… een zomeractiviteit? Nee, integendeel. Ook ’s winters
wordt er volop jeu de boules gespeeld (tenminste als het weer het
toelaat).

De Blêde Boulers spelen in Mildam, maar dat zal
je bekend zijn. Dat we ’s winters ook doorgaan
is niet voor iedereen duidelijk.
Wanneer het weer redelijk is, zijn we op maandag- en woensdagavond vanaf 19.00 uur aan
het boulen. In de pauze een lekkere kop koffie
in de voetbalkantine en dan weer een uurtje spelen.
Onze wedstrijdboulers spelen vaak op maandagavond in Sneek, waar
een overdekte, verwarmde baan is. Eens in de 14 dagen gaan we, voor
belangstellenden, een wedstrijd boulen in de manege van Joure.
Heel speciaal, spelen in het zand en… overdekt.
Wil je ook eens proberen om mee te doen… altijd welkom.
Voor informatie kun je bellen naar:
Frans Schaaf  0513-84 29 33
Gellius Bos
 0513-63 32 23

SPORTVERENIGINGEN

Ein fan it keatsseizoen!
Het kaatsseizoen buiten zit er weer op; het is een prachtig kaatsjaar
geweest! We zijn van plan wat meer in de zaal te gaan kaatsen, waarschijnlijk in combinatie met KF ‘De Pompeblêdden’ uit Heerenveen.

Afgelopen jaar hebben veel leden weer forse stappen gemaakt, mede
dankzij onze nieuwe, jonge, energieke trainer Lennard Terpstra uit
Dronrijp. We hopen dat we deze trainer nog een jaar aan onze vereniging kunnen binden, zodat onze leden zich nog verder kunnen ontwikkelen.
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Wat dit jaar verder opviel, was de grote animo voor de trainings/competitieavonden (ook tijdens de zomervakantie) en juist wat minder
voor de ledenpartijen.
Afgelopen seizoen hebben we aan meerdere partijen meegedaan:
- De M. de Jong Kaatspartij in Bozum met prachtige prijzen, keetpartij
in Burgwerd en de Kippetjespartij in Winsum met circa 600 kaatsers!
Dit soort partijen trekt steeds meer kaatsers omdat het geen officiële
KNKB-partijen zijn (men is minder strikt met de regels).
- De Wylde Wâldenwedstrijd in Mildam; ook dit jaar waren er veel
jeugdkaatsers uit Jubbega en Heerenveen bij ons te gast. Er werd
zeer spannend gekaatst en Luca Wijngaard zorgde er in de oudste
categorie voor dat de krans ook dit jaar weer in Katlijk/Mildam bleef!
- Eind juni was de Tjongerpartij in Jubbega. Dorien Slats kaatste zich
verdienstelijk naar haar eerste krans ooit! Bennie pakte de tweede
prijs en Arie Slats greep het brons.
- In juli stond de reuzeNpartij in Akkrum op de agenda, met maar
liefst 10 kaatsers van onze vereniging op de lijst. Luca pakte hier de
tweede prijs; het herenpartuur (Ane, Gerrit en Bennie) greep net
naast de krans en de tweede prijs viel ook hen ten deel.
Op de vijfde woensdag van juli togen we met een delegatie naar Franeker, het kaatsmekka voor de PC. Het werd een mooie, lange kaatsdag
met verrassende winnaars.
Van eind aug. t/m eind sept.
stonden er nog diverse partijen op het programma, waaronder de Symen Jansma
pearke keatspartij (zondag
22 sept.). Dit was een mooie
afsluiting van het seizoen!
Dorien Slats pakte na een
zeer spannende strijd de wisselbeker bij het competitiekaatsen!
Nu even bijkomen na een druk, maar mooi veldseizoen; binnenkort
wacht het zaalseizoen!
Met kaatsgroet, Bennie de Boer
Mildamster Brêge
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