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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Ietje Miedema  0513-68 20 43 

E-mailadres: pbmildam@hotmail.com 

Website Mildam: www.mildam.org 

 

Buurtcoördinatoren 
Judith van Tongeren, De Karn 13 Bruggelaantje/De Karn/Milhoes 

Janny Jongedijk, Schoterlandseweg 33 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 

 
VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM 

 

Hing de vlag op 12 april uit voor de jaarvergadering van Plaatselijk 
Belang?? Nee, Mildam vierde dat de Canadese gevechtstroepen Mil-
dam 71 jaar geleden hebben bevrijd.  
 

Tijdens de 111e jaarvergadering van PB is daar uiteraard even bij stil 
gestaan. Verder werd het nabije verleden met fraai beeld toegelicht: 

van nieuwjaarsreceptie en -wandeling tot de kinderdisco, en van de 
samenwerking met PB Katlijk tot NLdoet, de schoonmaak- en opruim-

dag voor het hele dorp. 
Daarnaast was er aandacht voor de nieuwe dorpsvisie, waarover elders 

meer in dit nummer. We namen afscheid van René Noorman en Roe-

landa Krekt uit het bestuur, mensen die zich uitstekend hebben ingezet 
voor het dorp/PB. Dank daarvoor! Blij zijn we met twee nieuwe be-

stuursleden, Alie Rusch en Jeroen van der Veur. Zij stellen zich verderop 
in deze Brêge voor. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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Mildam vierde Koningsdag met een gezellige vrijmarkt aan De Wis-

sel. De weersvoorspellingen van die 27e april kwamen gelukkig niet uit: 

het bleef droog en de zon scheen! Dankzij een levendige handel in jon-
ge plantjes, boeken en zelfgemaakt lekkers voor de bezoekers en mede 

door spelletjes – van sjoelen tot boulen, tennis en doelschieten – was 
het een ware ontmoetingsplek voor dorpsgenoten!  
 

Op 4 mei herdachten we – samen met Katlijk – de slachtoffers die 

sinds het begin van WO II zijn gevallen. Naast muziek van Welmoed 

Claus & Luca Huygen en indrukwekkende gedichten van leerlingen van 
de Tjongerschool kwam kinderboekenauteur Dolf Verroen aan het 

woord over zijn eigen oorlogservaringen. De klokkenstoel luidde de 
twee minuten stilte in met daarna de bloemlegging bij de gedenksteen 

van de drie slachtoffers uit Katlijk. Vervolgens mochten kinderen een 

witte roos leggen bij de gefusilleerde verzetsstrijders die bij de Thomas-
tsjerke begraven liggen.  
 

We kijken vol vertrouwen naar de komende maanden, waarin PB zich 

gaat mengen in de discussie over glasvezel. We broeden verder op de 
dorpsvisie – met uw hulp – en hopen u weer allen te treffen op ons 

gezellige dorpsfeest. 
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PLAATSELIJK BELANG 

 

Een korte introductie... 
door Jeroen van der Veur 

 

Op de afgelopen jaarvergadering ben ik als nieuwe lid toegetreden tot 
het bestuur van Plaatselijk Belang. Als geboren Groninger en getogen 
Drent is dit voor mij een geheel nieuwe uitdaging! Bij dezen een korte 
introductie van mijzelf. 
 

Sinds 2008 woon ik met mijn gezin op 
De Karn nummer 13. 

Ik heb een milieutechnische en be-
drijfseconomische opleiding gevolgd. 

Momenteel werk ik als zelfstandige, 
voornamelijk voor een aantal certifice-

rende instellingen. In de loop der jaren 

ben ik gespecialiseerd geraakt in kwali-
teit- en milieumanagement bij grafi-

sche bedrijven en producenten van 
beveiligd drukwerk in het bijzonder.  
 

Het wonen in Mildam is een verade-

ming in ons drukke leven. De prachtige 
omgeving zorgt voor ontspanning en 

sportieve uitdaging. Zo ben ik regelmatig te vinden op de mooie tennis-

banen van Mildam, als bestuurslid en als speler. Ook mag ik graag een 
‘rondje lopen’ in de bossen of langs de Tjonger om de conditie op peil te 

houden. 
Een paar jaar geleden ben ik begonnen als hobby-imker, waarover eer-

der een artikel in de Brêge heeft gestaan. 
 

Ik hoop in ieder geval een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de 

interessante en belangrijke thema’s die voor Mildam en haar inwoners 
de komende jaren een rol gaan spelen. 
 

Graag tot ziens 
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DORPSVISIE 

 

Mildam bereidt zich voor op de toekomst 
 

Vertegenwoordigers van gemeente en politiek waren ruimschoots 
aanwezig, maar de opkomst van leden op 12 april jl. had uitbundiger 
mogen zijn. We hebben het over de jaarvergadering 2016 van Plaatse-
lijk Belang, uw jaarvergadering! 1)  
 

U bent de baas 
PB bestaat dankzij de leden (86% van de huishoudens!) en zij hebben 

het laatste woord. Zo stelde u de notulen van 2015 vast, verleende u 
décharge aan de penningmeester en luisterde u kritisch naar wat voor-

zitter René Noorman in vogelvlucht - toegelicht met fraai beeld - vertel-

de over 2015. U ging akkoord met een contributie van € 10,- en met de 
bestuurswisselingen: Roelanda Krekt en René Noorman traden af, Ietje 

Miedema en Henco Jonker werden herkozen en Alie Rusch en Jeroen 
van der Veur traden toe. Met Minke Bouwstra, Jeep Heida en Wiebe 

Nijlunsing vormen deze mensen uw bestuur. 
 

Nieuwe voorzitter, nieuw licht 

Wiebe Nijlunsing, al een paar maanden actief als voorzitter maar nu 
formeel benoemd, schetste de belangrijkste aandachtspunten anno nu. 

Het gemeentelijke lichtbeleid bijvoorbeeld, door PB en een groepje 
dorpsgenoten met argusogen gevolgd en becommentarieerd. In de 

pauze kon men de nieuwe armatuur van de beoogde ‘lichtmasten’ zelf 
bekijken en zelfs dimmen. 
 

Minstens zo belangrijk: het incident eind november 2015 bij de pers-
leiding aan de Ottersweg. Bij de ondergrondse T-kruising van gasleidin-

gen was vuil spoelwater weggelekt naar het oppervlaktewater, een ca-
lamiteit waarover pas in tweede instantie met PB werd gecommuni-

ceerd. Nu heerst in het noorden toch al verontrusting en onduidelijkheid 
over gasboringen, dus voldoende reden om exploitant Vermilion om 

opheldering te vragen. Wat zijn de plannen? Berichten elders uit de 

provincie over een grotere bodemdaling dan voorspeld, schreeuwen om 
een open communicatie! Intussen vroeg PB het standpunt hierover van 

de gemeente, die zich in de Duurzaamheidsnota nog uitsprak voor an-
dere energiebronnen dan fossiele brandstoffen zoals gas. 
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Dorpsvisie: roept u maar! 

Na de pauze was inbreng van de zaal vereist. In 2015 was al een start 

gemaakt met het formuleren van een nieuwe dorpsvisie. Kort samenge-
vat wil het dorp toe ‘naar een duurzamere, bedrijvige, levendige, 
groen(er)e mienskip’. De werkgroepen Jeugd, Ouderen, Groener Mildam 
en Wonen, Verkeer & Veiligheid proberen deze dromen te vertalen in 

doelen en te vatten in concrete acties en plannen. Met een korte pre-

sentatie en een flap presenteerden zij deze. En toen was u aan bod. 

 

 
 

 
Mienskip: 
ieder kan iets inbrengen, zoals Marylou 
Fischer tijdens onze vrijmarkt 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Het leuke van een dorpsvisie is, dat iedereen inbreng heeft! En zo kwa-

men er ik weet niet hoeveel gele plakkertjes met wenken en namen en 
tips op de flappen, waar de betreffende werkgroep aan zou moeten 

denken: 

- een fonds;  
- wie beschikbaar is voor een bepaald onderdeel;  

- in welk dorp ze ervaring hebben;  
- of waar eenzelfde idee leeft, enzovoorts.  

Maar daar hoeven we u niets over te vertellen! U hebt immers de uitge-
breide nieuwsbrief over de dorpsvisie in de bus gehad, waarin de 

werkgroepen dit helder uiteenzetten. Wat u wel ‘hoeft’: zoek die 

nieuwsbrief weer even op en kijk hoe ú een steentje kunt bijdragen! 
Of kijk op de website www.mildam.org of Facebook.  
 
1) Het conceptverslag komt met het maartnummer 2017 mee, 
 voorafgaand aan die jaarvergadering! 

http://www.mildam.org/
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MILDAM 

 

Informatie over WhatsApp-groep ‘buurtpreventie’ 
Mildam 
 

De WhatsApp-groep buurtpreventie bestaat sinds februari 2014. Doel 
hiervan is versterking van de buurtpreventie in Mildam en samen aan 
meer veiligheid te werken. Plaatselijk Belang Mildam juicht het initia-
tief toe. 
 

Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp-buurtwachten/preventie-

groepen die op lokale schaal een dorp veiliger proberen te maken. Uit 

onderzoek blijkt dat er een preventieve werking uitgaat van een Whats-
App-buurtpreventie. 
 

In de praktijk blijkt dat er soms onnodige informatie of reacties worden 

gegeven. Sinds kort bestaat er ook een andere WhatsApp-groep, een 
babbelbox voor berichten die niet spoedeisend zijn en meer voor de 

gezelligheid. 

Om het uitgangspunt weer duidelijk te maken van de buurtpreventie 
WhatsApp, even alles op een rij. Het werkt in principe heel eenvoudig. 
 

Je dient te beschikken over een smartphone met daarop WhatsApp. Een 

van de leden beheert de groep en kan nieuwe leden toevoegen tot een 
maximum van 100 deelnemers. Momenteel zijn er 73 leden. 

Wil je ook toegevoegd worden, dan kun je een bericht sturen naar 
PBMildam@hotmail.com met je naam, adres en mobiele nummer. Ietje 

Miedema zal je toevoegen aan deze WhatsApp-groep. 
 

Wanneer je iets verdachts ziet kun je dit mede-Mildammers melden via 
WhatsApp. Je kunt op deze wijze zelfs foto’s delen die je gemaakt hebt 

van wat er is gebeurd.  

Voor alles is het natuurlijk belangrijk dat je verdachte situaties meldt bij 
de politie, bel 112 of 0900-8844! De politie is geen lid van de Whats-

App-groep. 
Door via WhatsApp het bericht te verspreiden kan er door mededorps-

bewoners uitgekeken worden naar personen, voertuigen of andere be-

langrijke zaken. 
 

De overige (belangrijke) spelregels zijn te vinden op www.mildam.org. 

mailto:PBMIldam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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CARTOON 

 

 

 
 

MILDAM 

 

Een extra zendmast voor Mildam - of niet? 
 

Het hield in 2013 de gemoederen aardig bezig, de geplande zendmast 

van Vodafone. Op de jaarvergadering van PB werd gevraagd wanneer 
deze nu eens bij - uiteindelijk - de ijsbaan komt. De gemeente verleen-

de al vergunning, maar Vodafone meldt desgevraagd dat de urgentie 

niet meer zo hoog is. Na de jongste veiling van frequenties is er immers 
al een betere bereikbaarheid via de bestaande masten. ‘Niets van ge-

merkt’, meldde het PB-bestuur. Integendeel, mobiele bereikbaar is nog 
steeds een discussiepunt in het dorp. ‘Blijven melden’, adviseerde Voda-

fone daarop, opdat hun klachtenkaart vol rode stipjes komt te staan. 

Dan gaan ze intern na of een extra mast voor Mildam noodzakelijk is. 
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VAN DE REDACTIE 

 

Nieuw in de redactie 
 

Sinds maart 2016 maak ik deel uit van de 

redactie. Leuk! Nanne Kroes en ik wonen 
sinds 2010 in Mildam en via de maandelijkse 

stamppotten in ons ‘Boekehaagje’ hebben 

we aardig wat dorpsgenoten leren kennen.  
 

Ik schreef al stukjes over voormalige winkels 

en wil me nu ook vanuit Plaatselijk Belang 

(PB) inzetten voor een heldere berichtgeving 
over ons dorp.  

Omdat PB met vele vrijwilligers de dorpsvisie 
2015-2025 – met al onze dromen – probeert 

vorm te geven, wil ik dat in de Brêge graag met u delen. 
 

Ik ben in Akkrum geboren en spreek ook Fries! Mijn laatste baan was 

hoofdredacteur Media bij het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Den 
Haag, de club die drijft op hulpvaardige vrijwilligers. Zo weet ik dat ik 

uw steun en ervaring minstens zo hard nodig heb als mijn achtergrond 
als officiële ‘bladenvrouw’. 

Alie Rusch 
 

 

 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Anneke en Lykele Zwanenburg zijn verhuisd. De nieuwe bewoners 

van Milhoes 2 zijn de heer en mevrouw De Jong. Zij komen oorspron-
kelijk uit Gorredijk/Langezwaag, maar hebben hiervoor jarenlang in Epe 

gewoond. Nu weer terug in Friesland dus. 
 

De heer en mevrouw Lie zijn verhuisd naar Kudelstaart (gemeente 
Aalsmeer – Noord Holland). In hun huis (De Karn 27) komt de familie 

De Vries te wonen. Ze hebben twee zoontjes (5 en 1,5 jaar oud). 
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Janine Klaren 
door Alie Rusch 

 

Sommige Mildammers hebben genoeg aan enkel een voornaam. Vraag 
naar ‘Janine’ en iedereen kan je de weg wijzen. Een enkeling weet dat 
ze officieel Klaren-Bredewout heet, en vrijwel iedereen kent haar in 
spiegelbeeld. Janine zit namelijk al de helft van haar leven met de 
handen in het haar.  
 

Haar ouders komen uit Windesheim en Wapenveld en spreken Neder-
lands. Toen vader werk vond bij IJzergieterij Ten Cate werd Heerenveen 

hun thuisbasis en klonk overal Fries om hen heen. 
In 1966 werd de tweede dochter, Janine, geboren en 10 jaar later ver-

huisde het gezin naar de Kerkelaan in Katlijk. Het meisje was creatief en 

wilde liefst haar brood verdienen in iets met mode of uiterlijk. Maar in 
haar eentje achter de naaimachine verveelde al snel. 
 

Haar vakantiebaan bij Koosje, die in de kapsalon op de Woudsterweg 

(richting De Knipe) wel een vlotte meid kon gebruiken, beviel uitste-
kend. Na de vakantie ging Janine als 15-jarige meteen door naar de 

kappersvakschool in Leeuwarden, terwijl ze als geen ander praktijk op-

deed. Janine: ”Ik gie 2½ dei nei skoalle en wurke de rest fan de wike 
yn ‘e salon. We diene doe ek Mariënbosch, dat ik haw goed permaninte 
leard. En Koosje trune my oan om Frysk te praten. Dat hie ik net fan 
thús mei.” De school was goed om het dames- en herenvak ook in theo-

rie te beheersen en na 4 jaar koos ze voor een grote salon in Zwolle.  
 

Van de trap gevallen 
Na haar trouwen met Kees Klaren begon ze haar salon op hun boven-

verdieping in de Jan Mankeslaan. Gelukkig is daar, alle commentaar ten 

spijt, nooit een klant van de trap gevallen! Wel is hun zoon er geboren 
en toen hij 4 was kon het stel in Mildam een huis huren. Omdat ze in-

tussen nog twee dochters kregen, wilde Janine meer tijd voor het gezin 
en stopte ze met werken. In totaal zes jaar was ze uit het vak, maar 

toen de jongste ruim 2 was, begon het te kriebelen en ging ze weer aan 
de slag. “Wurk oan hûs is wol sa noflik dan. Ik hie û.o. by Anna Schot-
anus in soad erfaring en minskekennis opdien en dat komt goed fan pas 
yn ús fak.”  
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Janine runt het Mildamse bedrijf al 22½ jaar, maar de huidige salon is 

uit 1998. Toen ging verhuurder Jongsma met pensioen en konden de 

Klarens het huis kopen. En verbouwen! Janine: “We sieten earst yn wat 
no wachtromte is. Klanten wachtten yn it gonkje, in gerdyn wie de 
âfskieding nei ús keuken.”  
Jongsma’s bouwbedrijf achter huis verdween, de bedrijfsbestemming 

bleef. Het kleinschalige heeft de salon behouden, gezellig en persoon-

lijk, vindt Janine: “En âfwikseljend! Dan knipst in jonkje fan 2 en dan 
wer in frou fan 85. Ik leauw dat oandacht hast like wichtich is as it hier. 

Minsken kinne harren ferhael kwyt en ik mei graech lústerje.”  
 

Geen lazy ladies 
Tijdens het gesprek gaat het werk door, dochter Cathy knipt een klant. 

Sinds zij er 1½ jaar geleden bij kwam, is de salon de hele week open. 

Het werk vernieuwt zich bijna per jaar. 
 

Janine: “Froeger wie it simmer-
deis in coupe soleil en foar de 
winter in spoelinkje. Tsjinwurdich 
binne der sa folle technieken: 
ferve mei folie, pastelkleuren, 
galamodellen, en ek manlju dy it 
hier ferve litte.”  
 

Wat hetzelfde blijft, is dat je 

‘naar de klant toegroeit’, vertelt 
Janine: “Elts bedoelt wat oars 
mei ‘Doch it mar lekker koart’. En 
je komme op ferhalen werom. 
Doe wie ien siik, hoe is it der no 
mei?”  
 

 

Janine is de helft van haar leven al kapster 
 

Verhalen genoeg, zoals die keer dat een zoontje zijn moeder ‘hielp’ –  
toen er purschuim in het haar van zijn zusje was gekomen – met een 

schaar bij de haarwortels langs. Dat werd dus een kort kapsel plus 
haarband. Of de bruid, die de dag tevoren ontdekte dat ze alles had 

geregeld - behalve de kapper. Zij kon alsnog op de trouwdag in alle 

vroegte terecht. 
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Moeder en dochter zitten nooit stil. Ze volgen bijscholingen en zijn actief 

op de ‘Lazy Ladies Sunday’. En Cathy brengt iets nieuws in: visagie. Ze 

maakt mensen perfect op, kapt ze en laat er een fotograaf op los. Al 
met al is er goed nieuws voor Mildam: geen haar op hun hoofd die 

eraan denkt ooit te stoppen! 
 

 

 
 
In de huidige 
wachtruimte begon 
Janine’s Hairline 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
In 1998 werd de nieuwe 
salon aangebouwd 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

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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ADVERTENTIE 

 

ENSS… meer aandacht voor uw computer 
 

ENSS is een computer- en servicebedrijf 
in Heerenveen dat zich focust op de par-
ticuliere markt. Voor computeronder-
steuning, onderdelen of reparatie be-
schikt ENSS over een team van verschil-
lende specialisten. Zij zetten zich in om 
het beste resultaat voor u te realiseren.  

 

Als specialiteit heeft ENSS de jaarlijkse computer-APK 

De computer-APK is ontstaan nadat duidelijk werd dat ook computers in 
het gebruik langzamerhand problemen krijgen. Deze problemen kunnen 

worden veroorzaakt door stof, vocht of slijtage door warmte van diverse 

elektronica. Ook kunt u denken aan softwarevervuiling op een compu-
ter. Deze problemen zijn door ENSS duidelijk in kaart gebracht. Er is 

onderzocht hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Hieruit is de 
jaarlijkse computer-APK ontstaan. Dit onderhoud zorgt ervoor dat een 

computersysteem optimaal blijft draaien voor tenminste een jaar. 
 

De Service van ENSS, ondersteuning op locatie; 
gratis ophalen & brengen tot 15 km 

ENSS komt voor ondersteuning en storingen graag bij u thuis, u hoeft 
de deur niet uit! Als het probleem niet bij u thuis opgelost kan worden, 

kan de computer worden meegenomen naar onze technische dienst. 

Deze is uitgerust met de modernste middelen om uw computer zo snel 
mogelijk te kunnen controleren, onderhouden, installeren en zo nodig te 

repareren.  
 

ENSS is ICT Waarborg geregistreerd & gecertificeerd 
Hebt u een situatie waarbij u hulp kunt gebruiken? ENSS kan u telefo-

nisch, op afstand en bij u op locatie hulp bieden voor al uw vragen, 
wensen of problemen op computergebied. 
 

ENSS Computer Specialisten   Robbert de Bruijn 

De Ynfeart 7-212 

8447 GM Heerenveen 
info@enss.nl – www.enss.nl  

085-40 19 858 (lokaal servicenummer) 

mailto:info@enss.nl
http://www.enss.nl/
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********* 
 

 
 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Begin mei is Ankie Buis op De Dobbe nr. 1 komen wonen. Ze is af-
komstig uit Leeuwarden. 

 

Aan de Molenlaan 40 woont Margriet Lodewegen met hond Sophia 
en kat Lûte. Ze komt uit Heerenveen. 

 
Harm Betten, Schoterlandseweg 54, is naar Oosterwolde verhuisd 

en hier zijn Jeroen en Fardau van Olphen komen wonen. 
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
 door Sietse van Dijk 
 

Deze keer drie inzendingen. Aly Klazema, Judith van Tongeren en Siets-
ke Bakker hadden het goed geraden. Gefeliciteerd allemaal. 

De foto in de Brêge 11.2 is genomen vanaf het fietspad langs de Tjon-
ger. Het is de achterkant van de verbouwde boerderij aan de Schoter-

landseweg nr. 24. Sietske Bakker is de gelukkige winnares van de 

cadeaubon, te besteden in het It Alde Tsjerkje. 
 

De nieuwe foto 
 

 
 

De nieuwe foto is ín of in de buurt van Mildam gemaakt. De foto is ei-
genlijk helemaal niet nieuw. Uw fotograaf is niet de maker en weet ook 

niet wanneer deze foto is gemaakt. Plotseling lag de foto op zijn bureau 

met de vraag of het iets was voor WOW. 
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Dat gaan we dus nu uitproberen! De boompjes zijn ondertussen flink 

gegroeid, maar het huis/gebouwtje staat er nog steeds. 
 

Herkent u het plekje, mail dan het adres of een omschrijving ervan 

naar: DorpskrantMildam@gmail.com.  
U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molen-

laan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het ver-
schijnen van deze krant worden ingezonden.  
 

Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, 

te besteden bij het Kreatief Kollektief in It Alde Tsjerkje.  
 

Succes allemaal! 
 

 

********* 
 

 
 

  
 

Minke Soeting-Rosier - Mildam 
 

Sinds kort ben ik werkzaam als schoonheidsadviseuse bij Oriflame. 

Dit houdt in dat ik gratis workshops bij mensen thuis geef: 

- huidverzorging 
- make-up 

- gezichtsbehandelingen 
Ook geef ik kinderfeestjes voor meisjes. 

Tijdens de workshop kun je allerlei producten van Oriflame voelen, 

ruiken en proberen en zelf de beste keuze maken. 
We belonen gastvrouwen met een leuk cadeau of een waardebon 

voor gratis producten, als dank voor hun gastvrijheid. 
 

Meer info via 06-305 66 447 of minkerosier@hotmail.com 
 

 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
mailto:minkerosier@hotmail.com
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FOTOTENTOONSTELLING 

 

Op zondagmiddag 2 oktober 2016 zal in het Museum Heeren-

veen (het voormalige Museum Willem van Haren) een fototentoon-
stelling worden geopend met historische en actuele foto's van de 

Le Roy-tuin in Heerenveen-Midden aan de Pres. Kennedylaan en de 

Europalaan. 
In 2016 is het precies 50 jaar geleden dat met de aanleg van de tuin 

begonnen is naar de ideeën van Louis le Roy (1924-2012). 
De opening wordt verricht door Huub Mous (vriend van Le Roy en 

kunsthistoricus). 

 
********* 

 
 

MILDAM 

 

‘De Andes in Mildam’ 
 door J.A. van Tast 
 

Bij het opruimen van oude tijdschriften kwam ik de Gardens Illustra-

ted van november 2001 tegen met daarin een interview met de eco-
tect (dus geen architect) Louis le Roy.  

Le Roy was op dat moment al dertig jaar ‘aan het stapelen’ en had toen 

al zo’n 2000 ton steen verwerkt. 
Het kostte interviewer en fotograaf enige moeite de ingang van de Eco-

kathedraal te vinden en de indruk ontstond ‘an ancient site in the An-
des’ te bezoeken. “Ineens was je omringd door conische torens, recht-

hoekige platformen en paadjes die verdwenen in de wildernis.” 
 

Le Roy gaf in het interview uitleg over zijn werkwijze, niet simpel stape-
len, maar bouwen met grote precisie zonder cement, voor de eeuwig-

heid, niet geremd door tijd en ruimte. 
 

Op de pagina hiernaast ziet u aan de linkerkant recente foto’s en ter 

vergelijking rechts identieke foto’s uit 2001. 
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********* 
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MILDAM 

 

De cedergrondbekerzwam ontbreekt in Mildam 
 

 door Henk van der Kam  
 

Als amateur-mycoloog (paddenstoelendeskundige) ben je naast alle 
gangbare paddenstoelen ook vaak op zoek naar minder vaak voor-

komende paddenstoelen. 
 

Zo’n minder vaak voorkomende is bijvoorbeeld de cedergrondbeker-

zwam (Latijnse naam Geopora sumneriana).  
 

Deze zwam heeft een cirkelvormige beker, half in de grond met aan de 
buitenkant een bruine en aan de binnenkant een beige kleur. 
 

Hij is te zien tussen 

eind januari en 
eind april. De 

zwam leeft in sa-
menhang (symbio-

se) met de wortels 

van de ceder. 
Dus waar ceders 

staan, kun je hem 
treffen. Vandaar 

zijn naam.  
 

 
 

Elders in het land, bijvoorbeeld in Noord-Holland, is deze zwam inder-
daad waargenomen op de grond naast cederbomen. Bij 7 van de in 

totaal 55 ceders is hij daar gevonden. 

In Friesland echter tot nu toe niet! Dus wil je hem – als mycoloog –
vinden dan moet je op zoek naar cederbomen, want daar kan hij zijn! 

Dat kan natuurlijk door, overal waar je komt, goed rond te kijken of je 
die kenmerkende boom ziet staan. 
 

Maar… je kunt ook via internet zoeken om te zien of er cederlocaties 

zijn. Googel je met de trefwoorden ceder en Mildam, dan krijg je als 

treffer ‘Dorpskrant 8.4 sept. 2013’ (www.mildam.org). 

http://www.mildam.org/
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En op de website van Mildam kun je dan het stukje ‘Gele stofwolken 

waaien door Mildam’ lezen. 
 

Zodoende werd een amateur-

mycoloog uit Heerenveen, die 
lid is van de Paddenstoelen 

Werkgroep Friesland door 
de redactie van de Brêge naar 

mij doorverwezen. We maak-
ten een afspraak om samen 

langs de ceders in Mildam te 

wandelen. 
 

In de jaren ’70 werd in veel 
tuinen een ceder gepland. 
Zo’n tuin kreeg dan een zeke-
re status. Daarnaast had je 
vaak heide en een zitkuil. Veel 
van die zitkuilen zijn inmiddels 
dichtgegooid en ook veel ce-
ders hebben het loodje ge-
legd, want ze zijn sinds die tijd 
uitgegroeid tot gigantische 
parkbomen. 

 

Op onze ‘cederrondwandeling’ in Mildam vonden we er nog slechts 

vier: in de Verzetslaan twee, op De Karn één en in de Canadezenlaan 

ook één. 
Een schrale oogst dus en bovendien teleurstellend omdat er geen ce-

dergrondbekerzwam in de buurt van de ceders te bekennen was. Maar 
niet getreurd, er is nog hoop, want… hoewel de zwam tot voor kort 

zeldzaam was, wordt hij de laatste jaren steeds meer gesignaleerd! 
De oorzaak hiervan is de stijging van de gemiddelde temperatuur. De 

zwam voelt zich namelijk beter thuis bij de temperatuur van het gebied 

waar hij oorspronkelijk vandaan kwam – samen met de wortelkluiten 
van de eerste ceders, zoals de atlasceder uit Marokko. 
 

Als u nog andere plekken weet waar in Mildam een ceder staat en/of 

waar u een cedergrondbekerzwam hebt gezien, meld het ons! 
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MAGIE??? 

 

Wichelroedes 
 door Ab Slager  
 

Vroeger moet men het regelmatig hebben gezien,’ wichelroedelopen’, 
want al in de middeleeuwen (en nog eerder) zag men mannen door 
het veld lopen met een gevorkte wilgen- of hazelaartak. Ze werden 
verdacht van toverij of in relatie gebracht met de duivel. Want waar-
om zou je met een wilgentak een beetje slingerend over een stuk land 
lopen? Dat was toch niet normaal! Ze hadden ook een naam: wichel-
roedelopers. 
 

Nu is wichelen een woord dat we niet zo vaak gebruiken, ook al omdat 
de betekenis ervan door de meeste mensen niet wordt geloofd. Toch 

zijn er hele volksstammen die elke maand, week of dag een horoscoop 

doornemen waarin dat wichelen wordt gebruikt. Wij zeggen dan: “Het 
staat in de sterren”; er zijn velen die daar toch wel in geloven, al zullen 

zij het altijd ontkennen. 
Wichelen betekent dan ook voorspellen en een sterrenwichelaar is 

dan ook iemand die de toekomst voorspelt uit de stand van de planeten 
in onze dierenriem. Met een wichelroede zou je kunnen voorspellen 

waar onder de grond water is of waar een schat begraven ligt. Is het 

waar of is het onzin?  
 

Ik herinner mij nog heel goed een sinterklaasavond omstreeks het mid-
den van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Het was koud en de we 

waren blij met onze cv waardoor het in het hele huis lekker warm was. 
Warme chocolademelk, een zak met cadeautjes, blijde kinderen, sinter-

klaasgedichtjes... tot plotseling in de hele buurt het licht uitging en de 
centrale verwarming stopte met het verspreiden van een aangename 

temperatuur. 

Dat duurde zo een uurtje en we hoorden steeds meer mensen langs ons 
huis komen richting kruispunt De Wissel/IJntzelaan. Mijn vriend en 

buurman Folkert kwam mij halen om ook eens te kijken wat er aan de 
hand was.  

We liepen naar de IJntzelaan en stuitten daar op een groepje (meest) 

mannen en een paar kinderen. Er zou een elektriciteitskabel kapot zijn 
en het PEB (provinciaal elektriciteitsbedrijf) was al in aantocht. 



 
 Mildamster Brêge 23 

Helaas, door de duisternis was het heel moeilijk de kabel te vinden. 

Folkert ging even naar huis en kwam terug met een gebogen laselek-

trode. 
Hij liep een beetje slingerend over het veld tot de elektrode plotseling 

uitsloeg. “Besykje it hjir mar iens”, zei hij en inderdaad, na wat graaf-
werk de diepte in, stuitte men op de kabel. 

Hij vertelde dat hij deze 'wichelroede' altijd in zijn auto had liggen; op 

zijn werk gebruikte hij het ding ook wel als bijvoorbeeld drainagebuizen 
of elektriciteitskabels moeilijk te vinden waren. Ik was om; zo'n onzin 

was het dus ook niet. 
 

Hoe werkt de wichelroede eigenlijk 
De meningen hierover verschillen nogal. Wel is haast zeker dat de ene 

mens gevoeliger is dan de ander. Maar toch, die 'roede' draait en het is 
moeilijk om hem tegen te houden. Mogelijk heeft het met energie-

veranderingen binnen de aarde te maken, weer anderen hebben het 

over 'aardstralen', wat dat ook moge zijn. Of misschien is het een ver-
storing van de energiebanen in de aarde ten gevolge van bijvoorbeeld 

kabels, buizen e.d. Er wordt heel wat over geschreven op internet, maar 
daaronder is wel heel veel reclame. 
 

Wat het vinden van water betreft, bij proeven is gebleken dat je daar-

van niet te veel moet geloven. Per slot van rekening vind je water onder 
85 % van het aardoppervlak. Maar water, dat zich in een bepaalde hoe-

veelheid bevindt binnen een buizenstelsel bijvoorbeeld, kan wel invloed 

hebben. 
 

Leuk om eens te proberen… 
Maak een wichelroede van 

bijvoorbeeld een laselektrode: 
aan de bovenkant gebogen en 

aan de uiteinden een 'handvat' 
door daar de elektrode recht-

hoekig te buigen. 

Ga daar eens mee wichelen. Ik 
ben heel nieuwsgierig naar de 

resultaten.  
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VERHALEN 

 

Ferhalen oer Mildaam 
 

In jier lyn wûn ik by it ferlotsjen in boek: ‘In 

opwinend fraachteken’ fan Jacobus Knol. 
Dat is in tige spannend boek oer in man dy’t in 

kear in jongfrommes sliepend by syn geiten 

fynt. Se kinne it wol aardich meiinoar fine, 
mar dan letter is se samar fuort! 

Tige spannend en it spilet dúdlik earne tus-
ken Mildaam en Aldskoat. As dizze Brêge 

útkomt, bring ik it ûnder yn ‘e boekekoer by 

Mevius. 
En as jim witte wolle, wa’t ik in goed jier lyn 

op’e (doe noch hobbelige) Biskopsleane 
tsjinkaam, dan moatte jim sjen op: 

http://www.ensafh.nl/?p=39959 

 
It folgjende is al it begjin fan it ferhaal... 

Pyt Kramer, Mildam 
 

In âlde bekendenien 
 

Okkerjûns ried ik oer de Biskopsleane. Ik hie net tocht dat it ûnderhâld 
al safier tebekrûn wie, want it skokte as in púndyk en seach der helen-

dal wat ferwurden út. 

Ynienen stie der immen oan ’e kant, de hân omheech. Ik stoppe en die 
de doar iepen: “Is der wat?” “Ik bin wat let,” sei er, “it soe moai wêze 

as ik in eintsje mei Jo ride koe.” 
“Wêr moatte Jo hinne?” frege ik. “No, it soe aardich wêze as……… 

http://www.ensafh.nl/?p=39959
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ADVERTENTIE 

 

Thuiszorg Het Friese Land, in Heerenveen e.o. 
 

Klaske Post, wijkverpleegkundige  
 

“Als wijkverpleegkundige kan ik veel voor u beteke-

nen als u thuis zorg nodig hebt.”  
 

Als wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese 
Land ben ik er voor alle inwoners van de gemeente 

Heerenveen die thuis zorg of hulp nodig hebben. 
Veel mensen kennen ons als de ‘wijkzuster’ die me-

dicijnen toedient of helpt bij het aankleden. 

Dat doen wij inderdaad. Maar ik kan veel meer voor 
u doen. Hebt u vragen over zorg bij u thuis? Neem gerust contact op. Ik 

vertel u graag wat wij voor u kunnen betekenen. Hieronder vindt u een 
aantal diensten die ik voor u kan regelen. 
 

Verzorging 

Thuiszorg Het Friese Land biedt verschillende soorten zorg bij u thuis: 
- Persoonlijke verzorging of verpleging: voor als u thuis hulp nodig 

hebt. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en het thuis nog niet 

alleen redt of wanneer u niet meer alles zelf kunt doen. 
- Intensieve thuiszorg: voor als u veel zorg en aandacht nodig hebt.  

- Specialistische thuiszorg: specialistische verpleegkundigen verplegen 
u thuis, ook als u medische behandelingen nodig hebt, waarvoor u 

vroeger naar het ziekenhuis moest. 

- Nachtzorg: hebt u ’s nachts zorg nodig? Ook dat biedt Thuiszorg Het 
Friese Land. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar. Dat is een gerust-

stellend idee, voor u en uw naasten. 
 

Ondersteuning 
De wijkverpleegkundige biedt ook voorlichting en advies, bijvoorbeeld 

over hulpmiddelen of omgaan met een chronische ziekte. 
 

Hoe bereikt u ons? 
U belt Thuiszorg Het Friese Land dag en nacht op nummer 0900-8864. 

U kunt de wijkverpleegkundige bereiken op maandag, dinsdag, donder-

dag en vrijdag, tel.nr. 06-300 74 981. 
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Soos 60+ 

 

Excursie van de Soos naar Fruitkwekerij Verhage 
 

 door Bauke Visser 
 

Op 23 maart jl. vertrokken we met een groep van 24 senioren met 
eigen auto’s naar Verhage Fruit in Luttelgeest (schuin tegenover de 
Orchideeënhoeve) voor een rondleiding in dit familiebedrijf. 
 

Vijf jaar na het eind van WO II verlieten opa en oma Verhage het eiland 
Walcheren om een nieuw boerenbedrijf te starten in het ‘beloofde land’: 

de zeeklei van de Noordoostpolder. Nu al weer drie generaties lang 

wordt er kwalitatief goed en uitermate smakelijk fruit geteeld op de 
bodem van de voormalige Zuiderzee. 
 

Omdat we ruimschoots op tijd bij het bedrijf waren en de wind aan de 

koude kant was, besloten we eerst maar even de moderne boerderij-

winkel te bezoeken. Die mag tot een van de mooiste boerderijwinkels 
van Nederland worden gerekend. 

Maar al gauw kwam Piet Verhage (een van de twee zonen van de 
oprichters) tevoorschijn en bracht ons naar een ruimte waar een video-

presentatie vertoond werd over het kweken van fruit op een milieu-

vriendelijke manier: d.m.v. het uitzetten en behouden van nuttige insec-
ten worden de schadelijke insecten bestreden. De oorwurm (oorkruiper) 

speelt een heel belangrijke rol hierin. Door het gebruik van selectieve 
middelen wordt er een biologisch evenwicht gebouwd in hun boom-

gaard van 24 hectare. Er worden 16 soorten appels, peren en kersen 
geteeld.  

Nadat het fruit geplukt is, wordt het in eigen bedrijf gekoeld en gesor-

teerd. 
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Tijdens appelplukdagen is er de mogelijkheid om zelf fruit te plukken 

(www.verhagefruit.nl).  

Na de boeiende uitleg over het reilen en zeilen van dit uiterst modern 
fruitbedrijf kregen we koffie met appelgebak van Elstars. Vervolgens 

namen we een kijkje in de ruimte waar de appels met behulp van een 
computerprogramma worden gesorteerd op diameter. Hierna worden de 

appels handmatig op hun voordeligste kant in de kratten gelegd (de 

klant houdt niet van bleekneuzen…). 
 

Uiteraard sloegen we de boomgaard niet over. Wederom werden we 

verrast door de moderne wijze van verbouw en pluk. Het is niet voor 

niets, dat Piet Verhage binnenkort een aantal weken naar China gaat 
om de Chinezen te adviseren over de verbouw van appels, peren en 

kersen.  
Ook werd de ambachtelijke destilleerderij bezocht, waar de eigen ap-

pels, peren en kersen worden omgetoverd tot diverse likeuren. Natuur-

lijk mochten we allen even proeven. Tot slot bezochten we de boerde-
rijwinkel. 
 

Het was een mooie en tevens zeer leerzame excursie, dat laatste vooral 

voor Mildammers die zelf ook fruitbomen in hun tuin hebben. 
 

 
********* 

http://www.verhagefruit.nl/
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GESCHIEDENIS EN CULTUUR 

 

De Museums in Vledder 
 door Ab Slager  
 

Vreemd, dat meervoud voor museum. Ik heb altijd geleerd dat het 
meervoud van museum, musea is. En dan kom je Vledder binnen en is 
daar een wegwijzer die verwijst naar de ‘museums’. Zo vreemd is het 
eigenlijk niet. Waarom zou je vreemde woorden gebruiken als het in 
het Nederlands kan. Niks geen 'musea', nee: 'museums'! 
 

Midden in het dorp, in het oude gemeentehuis van Vledder, vind je deze 
‘museums’. Drie stuks, wel te verstaan; met z'n drieën vormen ze één 

museum.  

Het bekendste van de 'museums' is het mu-
seum van valse kunst. Voor zover ik weet, 

is dit het enige museum ter wereld met valse – 
of moet je misschien zeggen vervalste – kunst. 

Er hangt werk van Han van Meegeren, die 

onder de naam Vermeer 'De Emmaüsgangers' 
schilderde. Dat schilderij hangt nog steeds op 

een prominente plaats in Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam. 

Hier is écht werk van Van Meegeren te zien, u 
kent ze wel: de jonge hertjes op ranke poot-

jes/beentjes en met een lief snuitje. 

Maar ook valse, vaak moderne kunst.  
En niet alleen schilderijen, maar hebt u wel eens in de rood-blauw-gele 

stoel van Rietveld gezeten? Het mag hier. Stel je voor! Helaas… deze 
stoel is niet door Rietveld gemaakt, maar door de timmerman in het 

dorp. Door de rondleiding leer je heel goed zien waarom de ‘Karel Ap-

pel’ geen echte ‘Appel’ is. Zo is er veel meer. 
 

Een tweede museum is het museum voor glaskunst; uniek in de 

wereld en terecht bekend bij de liefhebbers. Kleine, maar ook grote 

'glaswerken' van bekende/beroemde glaskunstenaars. Echt de moeite 
waard om er doorheen te wandelen. Niet te snel! Dan zou je wat mis-

sen! In de ‘beeldentuin’ stond voor een paar jaar eigenlijk alleen maar 
glaswerk. Nu is dat veranderd. 
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Als derde is er het museum voor grafische kunst. Eigenlijk vormt 

dit één geheel met het glasmuseum. Er hangt werk van bekende Neder-

landse grafische kunstenaars, of misschien moet ik zeggen ‘kunstenaars 
die zich ook bezig houden/hielden met grafiek naast hun schilderwerk’. 

Als u er komt, krijgt u ongetwijfeld een aha-erlebnis: “Goh, hij óók?” 
 

Ik had het in het begin van dit artikeltje over drie 'museums' die eigen-
lijk één museum vormen. Maar ondertussen is er, denk ik, toch een 

vierde bijgekomen: een afdeling Drentse kunst. Hier is werk te be-
zichtigen van de Drentse schilder Louis Albert Roessingh (1873-1951). 

Roessingh schilderde impressionistisch. Ook dit gedeelte is de moeite 

van het bezichtigen waard.  
 

De ‘museums’ zijn tot 1 november 2016 geopend op woensdag t/m 
zondag van 11.00-17.00 uur. Nadere gegevens op de website: 

www.museums-vledder.nl 
Toegangsprijs € 6,-, met MJK € 5,-. 

Er worden (goede) rondleidingen gegeven. 
Ab Slager 

 

 

Spelen met woorden - Sietse D. 

 
* Cabaretier Martijn Koning: 

   “Ik ben niet helemaal Nederlands, want 

   mijn moeder is half Japans, ze heet Ans”. 
 

* LC: vaart in beter veer naar Ameland. 
 

* De eerste internationale marathon in 
   Iran. “I run Iran…”. 

 

 

http://www.museums-vledder.nl/
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ONDERWIJS 

 

Tjongerschool Mildam 
 
www.tjongerschool.nl 
directie.tjongerschool@debasis.frl 

 0513-63 31 00 

 
Pannenkoekendag 
Dit jaar organiseerde de Tjonger-

school voor het eerst een pannen-
koekendag voor de ouderen van 

Mildam en Katlijk. 
De leerlingen zijn op vrijdagmiddag 

18 maart jl. tussen 12.00 en 14.00 

uur druk aan het bakken geweest in 
de voetbalkantine. 

 

 

 
 

Pakes, beppes, opa’s, oma’s, buren, etc. kwamen langs om gezellig 
samen een pannenkoek te eten. 
 

De pannenkoekendag was een groot succes en ‘smaakt’ naar meer. 
 

Met de werkgroep Ouderen wordt overleg gevoerd hoe we de samen-

werking school/ouderen kunnen uitbreiden. 
Hierbij denken we aan helpen bij timmeren/zagen, handwerken, spelle-

tjes, techniek en muziek/zang. Ook een wens is hulp te krijgen bij het 

onderhoud van het schoolplein, het groen en de schooltuin. 

http://www.tjongerschool.nl/
mailto:directie.tjongerschool@debasis.frl
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Verder is het voorbereiden/begeleiden van culturele activiteiten een 

mogelijkheid. De school heeft dit schooljaar al ervaring opgedaan met 

iemand die over WO II kwam vertellen. 
 

Oud-leerlinge Nina Peckelsen ver-

telde over het vak illustreren. En 
Hester en Femke Tadema geven 

nu muziekles op de Tjonger-

school. 
 

De resultaten van deze muziekles 
kunt u zelf bewonderen tijdens 

het dorpsfeest. 
Hier laten de leerlingen zien en 

horen wat ze allemaal geleerd 

hebben. 
 

Kortom, de Tjongerschool is volop in beweging. 
 

In  het kader van samenwerking vraagt de Tjongerschool uw hulp bij 
eventueel tijdelijke voor- en naschoolse opvang van leerlingen. Er zijn 

steeds meer gezinnen die kiezen voor onze 

school, maar soms wordt de keuze hiervoor 
gehinderd, doordat we niet iedere dag voor- 

en naschoolse opvang kunnen bieden. 
 

Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of 
er iets gedaan kan worden om dit mogelijk 

te maken. Maar op korte termijn is het niet 
te realiseren. 

Om nieuwe ouders tegemoet te komen zou 

het fijn zijn als wij deze ouders een lijstje 
met namen zouden kunnen geven van ‘vrijwilligers’ die in overleg met 

deze ouders iets voor hen kunnen betekenen. 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met school. 
 

Website 

Onze website is altijd actueel en daarom nodigen wij u uit om regel-

matig op de site te kijken naar onze activiteiten: 
www.tjongerschool.nl  

http://www.tjongerschool.nl/
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WERKGROEP OUDEREN MILDAM 

 

Smakelijk twaalfuurtje op 22 juni 2016 
 

De werkgroep Ouderen Mildam zou graag zien dat er meer contacten 
komen tussen ouderen en jongere generaties. Laat de Tjongerschool 
nou hetzelfde willen: meer inbreng van lokale ouderen op school! 
 

De pannenkoekendag op 18 maart jl. was een doorslaand succes en dat 

smaakte naar meer! Een eerste poging tot contact tussen ouderen en 

school wordt daarom een proeverij. Tjidi Aardema van de werkgroep 
Ouderen kwam met de beste suggestie: Van Smaak! 

Van Smaak levert maaltijden aan tehuizen en particulieren en daar wil-
len ze best wat reclame voor maken. Kortom: een win-win situatie. 
 

Wanneer en voor wie 

Op woensdag 22 juni 2016 is de maaltijdproeverij voor Oud & Jong 

in de Tjongerschool. Leden van de Soos 60+ zijn top-gast, maar uiter-
aard zijn ook andere senioren welkom. De jonge ‘gastheren en -vrou-

wen’ van de school zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Wat 
ook best fijn is: deelname is gratis! 
 

Programma 

Om 12.00 uur is de ontvangst door de schoolkinderen met daarna uitleg 
over Van Smaak. Vervolgens is de Van Smaak maaltijdproeverij en rond 

13.30 uur hopen we te kunnen afsluiten. 

Om zicht te krijgen op de te verwachten aanloop, kunnen ouderen zich 
het beste opgeven door een briefje als hieronder te maken en vóór 

15 juni a.s. in te leveren bij de Tjongerschool. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ja ik kom graag naar de Van Smaak proeverij 
 

Naam en telefoonnummer:  
 

Ik neem nog  persoon/personen mee (maximaal 2). 
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KUNST IN MILDAM 

 

Galerie It Alde Tsjerkje 
 

Nan Zuiderveld heeft op 7 mei jl. haar expositie geopend met kunst, 
gemaakt van vilt. Zij is de nieuwe exposant in It Alde Tsjerkje en lid 
van het Kreatief Kollektief. 
 

Na jarenlang met haar hoofd (en hart) in het onderwijs te hebben ge-

werkt, werkt Nan nu graag met haar handen als viltkunstenaar. Tien 
jaar geleden maakte ze voor het eerst kennis met vilt. 

Ze heeft zich verder bekwaamd in het vilten via opleidingen en work-

shops bij o.a. Irene van der Wolff in Breda, HAWAR in Oldeberkoop en 
Elina Saari in Finland. 

Het materiaal waarvan het vilt wordt gemaakt, de pure wol met al zijn 
verschillende kleuren samen met de zuivere zijde, heeft een heel mooie 

uitstraling. De krimp van de wol maakt het mogelijk om 3-dimensionale 

producten te maken, zoals hoeden of schalen. 
 

Exposities waaraan ze heeft deelgenomen zijn o.a.: 
 

- Sneek, ‘The magic world of felt’, 5 maart t/m 30 april 2016; 

- Deventer, in de galerie waar ze heeft gewerkt; 
- Meppel, twee keer per jaar bij KunstKoep. 
 

Verder geeft ze regelmatig workshops. 
 

********* 
 

Van 4 juni t/m 5 aug. 2016 is de expositie ‘Metaalwurk’ van Hielke 

Dijk te zien in Galerie It Alde Tsjerkje. 
 

Na zijn pensionering heeft Hielke Dijk zich voor 
een groot deel van zijn tijd toegelegd op het 

maken van sier-, gebruiks- en kunstvoorwer-
pen. Hij gebruikt in hoofdzaak metaal, zoals 

ijzer, koper en roestvast staal, maar ook beton, 

hout en kunststof. 
In de objecten zijn vaak materialen van afge-

schreven installaties en machines verwerkt, 
maar ook toegeleverde onderdelen. 
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Hielke werkt graag thematisch. Zijn werk is breed, van kandelaars, 

lampen, materieschilderijen tot fantasieën. Soms ‘rommelig’, soms ‘strak 

en eenvoudig’. Wel vaak objecten die ‘tot nadenken stemmen’, bijna 
altijd met een naam en soms met een gedicht. 

De omvang van zijn werk varieert van zakformaat tot iets wat met be-
hulp van een kraan geplaatst moet worden.  

Regelmatig staat hij op kunstmarkten en exposeert in kunstroutes en 

tuinen.  
Onder andere dit jaar (tot oktober) exposeert hij met meerdere objec-

ten in de Beeldentuin Witharen (bij Ommen), samen met elf andere 
landelijke kunstenaars. Ook heeft hij enkele keren geëxposeerd in het 

Gemeentemuseum Den Haag. 
 

Tijdens het Open Huis van 
4 juni a.s. zal Hielke Dijk in 

de galerie aanwezig zijn om 

uitleg te geven over zijn 
werk. 

Ook de leden van het Kre-
atief Kollektief zijn dan aan-

wezig om te vertellen over 
hun werk. 
 
 
 

Meer informatie:  
 

Kreatief Kollektief 

Website: galerie-italdetsjerkje.blogspot.nl 
Annie Meijer 

Telefoon: 0513-63 34 03 

E-mail: annie@beeldensieraad.nl 
 

Openingstijden It Alde Tsjerkje: 
donderdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur 

 

http://galerie-italdetsjerkje.blogspot.nl/
mailto:annie@beeldensieraad.nl
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VERENIGINGEN 

 

Een fantastische ervaring 
 door Casper Capel 
 

De mooiste planeet in ons heelal. Het mooiste land op aarde. De mooi-
ste provincie binnen dat prachtige land. De mooiste omgeving binnen 
die prachtige provincie. Aan de zuidkant een schitterende rivier. Aan 
de west- en noordkant heerlijke bossen. Aan de oostkant prachtig 
landgoed. Ten noorden van het dorp ligt de perfecte locatie. 
 

Zomer. Zondagochtend. Zon al lekker schijnend over de boomtoppen. 
Niet te heet, niet te koud, precies goed. Geen wind. Totale stilte. Om-

standigheden perfect. De baan ligt er superstrak bij. Lijnen recht. Net 

stevig gespannen. Gravel in perfecte conditie. Geen kuilen. Geen hob-
bels. Geen blaadjes op de baan. Goed strak geveegd. 

We kunnen beginnen. Nieuw racket. Dus ook nieuwe bespanning. 
Nieuwe ballen. Gelijkwaardige trainingsmaat. Heeft er net zoveel zin in.  

In de aanloop naar de baan zijn de opmerkingen over de perfecte om-

standigheden ruimschoots uitgewisseld. Tijd voor de gebruikelijk intimi-
datie vooraf. “Was laat thuis van dat feest. Eén biertje teveel op. Als ik 

straks niet top ben, weet je hoe dat komt” (valt allemaal reuze mee 
natuurlijk, maar dat weet hij niet). 

Inspelen. Wat is dat toch lekker. Bal in of uit 
maakt niet uit. In het net ook niet. Niks telt nog. 

Alleen lekker rustig bewegen. Niet te hard. Niet 

teveel inspannen nog. Goed kijken. Goed timen. 
Spieren losmaken. Je weet ook wel dat je die 

warming-up van tevoren had moeten doen en 
elke keer neem je je dat ook voor, maar je doet 

het toch nooit. En het maakt ook niet uit op onze 

leeftijd en op ons niveau, denk je er dan maar meteen achteraan. 
Tegenstander observeren. Hij lijkt meer last van dat feest te hebben 

dan ik. Of doet-ie alsof? Twijfel. Hmm, hij staat ze wel lekker te raken. 
Maar ik ook. Kan een mooi potje worden. 

Serveren. Heel voorzichtig met die schouder. Eerst in de lucht zonder 
bal. Dan heel zacht met een boogje. Dan iets harder. Hé, wat doet hij 

nou. Staat meteen als een gek te knallen. 
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Wil hij zijn arm nu al kapot hebben? Maar hij geeft geen krimp. Verdo-

rie, dat worden straks allemaal aces. Maar dat lukt hem vast niet onder 

de wedstrijdspanning. 
Tossen. Hij wint. “Ik begin wel”, zegt-ie en dat lachje erbij zegt genoeg. 

1-0 voor hem in de psychologische oorlogsvoering. 
Wedstrijd begint. Lichte nervositeit, hoewel er officieel niets op het spel 

staat. Nou ja niets: we willen allebei natuurlijk ONTZETTEND graag van 

de ander winnen. Iedereen die dit spelletje doet, kent dat gevoel.  
Hij start als een raket. Ace. Halve ace (halve ace is een service waar je 
nog wel aan komt, maar totaal niet in staat bent om de bal terug te 
spelen). Nog een ace. Halve ace. Game voor hem. Wissel. Hij zegt niets. 

Alleen dat lachje. Ab-so-luut dodelijk.  
Maar hé, kom op. Net begonnen. Kan zelf ook een aardig balletje serve-

ren. Win overtuigend mijn servicegame. Niet met aces en halve aces, 

maar met overheersend baseline spel. Kansen pakken als ze zich voor-
doen. Goed spreiden in de rally. Zoek zijn backhand op. Laat hem lo-

pen. 
Strijd gaat gelijk op. Dan op 4-4: zijn service hapert eindelijk een paar 

keer en dat is mijn kans. Aanvallen op zijn tweede service en hem on-

der druk zetten. Dodelijk dropshot er tussendoor (= bal die heel kort 
achter het net valt waardoor 1. het punt gewonnen wordt en 2. de te-
genstander voor niets zich uit de naad loopt en vooral 3. een flinke 
mentale tik uitgedeeld wordt). Ik breek zijn servicegame! Yes.  

5-4 voor en nu de eigen servicegame pakken. Hij stribbelt tot het uiter-
ste tegen. Hij moet ook wel, anders gaat de set verloren. Maar ik speel 

een perfecte game, met een schitterende backhand passing op setpoint: 

6-4! Hij is vooral mentaal gebroken en de tweede set win ik gemakke-
lijk: 6-2. Eindstand 6-4/6-2. Alles klopt. 

Het zit erop. Moe maar zeer voldaan rusten we uit en drinken wat bij 
het clubhuis. Op het verhoogde terras hebben we een mooi uitzicht op 

alle banen. We genieten van een prachtige dag. Het weer is nog steeds 

schitterend en we horen de vogels fluiten in het bos. We zijn de enigen 
op het park. Mijn tennismaat heeft verloren maar is net zo tevreden als 

ik. Ook hij heeft lekker gespeeld en daar gaat het tenslotte om. 
Wat een fantastische ervaring.  
 

Deze fantastische ervaring zelf beleven? Het kan op het mooiste ten-

nispark in Nederland: aan de Yntzelaan in Mildam. Kijk op de web-
site http://www.tvmildameo.nl/, bel het bestuur van deze gezellige club 

op nummer 0513-63 32 63 of mail naar info@tvmildameo.nl. 

http://www.tvmildameo.nl/
mailto:info@tvmildameo.nl
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VERENIGINGEN 

 

Sportclinic zaterdag 25 juni 2016 
 

In de vorige Brêge hebben we vermeld dat de sportverenigingen in 
Mildam en Katlijk de afgelopen maanden meerdere keren overleg ge-
pleegd hebben, omdat de terugloop van het ledental van een aantal 
sportverenigingen een aandachtspunt is. 
 

We refereerden toen al aan een dag met sportclinics; deze staat in-

middels gepland op zaterdag 25 juni a.s. 
Op deze dag kunnen jullie op een speelse manier kennis maken met de 

verschillende sporten die je in Mildam/Katlijk kunt beoefenen, te weten: 

- jeu de boules;  
- tennis; 

- gymnastiek;  
- kaatsen; 

- voetbal.  
 

En mocht het weer zich wederom (koudste Pinksteren sinds 1951) van 
zijn gekke kant laat zien, dan kan er wellicht ook geschaatst worden..:-) 
 

Deze dag zal plaatsvinden op en rond Sportpark De Wissel, inloop 

vanaf 10.00 uur. De dag zal duren tot circa 13.00/13.30 uur. 
 

We hopen jullie allen te zien op zaterdag 25 juni, verdere info volgt nog. 
 

Namens de voorzitters van de sportverenigingen in Mildam en Katlijk, 

Bennie de Boer 
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VERENIGINGEN 

 

Jeu de boules!!!!! 
 

Iedereen heeft weleens van jeu de boules gehoord. Misschien ook wel-

eens gespeeld op de camping of op het strand bijvoorbeeld.  

Welnu! Op 25 juni a.s. is er de kans voor een ieder om op de baan van 
De Blêde Boulers in Mildam kennis te maken met het spel/de sport jeu 

de boules. De sport kan gespeeld worden vanaf ongeveer 8 jaar tot 
(zolang de gezondheid het toelaat) wel 90 jaar!!! 

Tijdens een vijfkamp neemt de jeu-de-boulesvereniging enige simpele 
basiselementen door. Met de teams gaan we vier oefeningen doen, die 

punten opleveren voor de vijfkamp. 

Geïnteresseerd geraakt in jeu de boules? Kom dan eens langs op een 
trainingsavond van de club. Op maandag- en woensdagavond bent u 

welkom vanaf 19.00 uur. 
Tot ziens op zaterdag 25 juni 2016. Aanvang 10.00 uur. 
 

Voorzitter jeu-de-boulesvereniging De Blêde Boulers, 

Frans Schaaf  
06-207 63 281 

 

Bostoernooi bij campingboerderij De Geele Bosch 
 

Begin april heeft de jeu-de-boulesvereniging De Blêde Boulers een 
bostoernooi georganiseerd. Een locatie in het bos van Oranjewoud 

leverde teveel bezwaren op. Iemand kwam op het idee om aan Lucy en 
Johan Wijnsma van De Geele Bosch te vragen of we het toernooi in het 

bos achter de camping mochten houden. Die waren enthousiast. Nu 

moest het houden van dit toernooi nog aangevraagd worden bij de 
NJJB; we kregen toestemming voor 2 april 2016. 
 

De radertjes konden in gang worden gezet en al gauw kregen we aan-

meldingen van mensen die mee wilden doen. Uiteindelijk hebben zich 
32 teams aangemeld. Iedereen had er veel zin in en het weer was ons 

goed gezind. Er werden vijf partijen gespeeld en tussendoor werden we 
goed verzorgd door Lucy en medewerkers van De Geele Bosch. 

Het spel is heel afwisselend in het bos, want je weet nooit waar je bal 

naar toe springt op de ongelijke, mossige grond daar. 



 
 Mildamster Brêge 39 

De winnaars waren 

B. Diboune en J. Pierre 

Miller uit Deventer met 
vijf gewonnen partijen. 

 
Het werd een leuke 

dag. Als het allemaal 

wil lukken, doen we 
het volgend jaar weer: 

iedereen kijkt er al 
naar uit. 

 
 
 

Nelly Schaaf, lid van De Blêde Boulers 
 

 

********* 

 

MILDAM/KATLIJK 
 

Kerkdiensten PKN 2016 
 

05 juni Mildam Slotweekend Ds. J. v.d. Veen Heerenveen 

12 juni Katlijk  Ds. A.J. Fraanje Drachten 

19 juni Mildam Tentdienst Ds. D. Wijmenga Oldemarkt 

26 juni Katlijk  Ds. L. de Ruiter Drachten 

03 juli Mildam  Ds. J. de Roo De Hoeve 

10 juli Katlijk  Ds. D. Wijmenga Oldemarkt 

17 juli Mildam  Ds. F. de Jong Heerenveen 

24 juli Katlijk  Ds. G. Venhuizen Nijensleek 

31 juli Mildam  Ds. A.S. Langhout Oldeberkoop 

07 aug. Katlijk  Dhr. H.J. Brouwer Rouveen 

14 aug. Mildam  Ds. IJ. Riemersma Heerenveen 

21 aug. Katlijk  Dhr. S. de Jong Joure 

28 aug. Mildam 11.00 uur Ds. K. Dijkshoorn Nijbeets 

04 sept. Katlijk Avondmaal Ds. D. Wijmenga Oldemarkt 

11 sept. Mildam Startweekend Ds. D. Wijmenga Oldemarkt 

18 sept. Mildam  Ds. G.J. Hoogterp Leeuwarden 

25 sept. Katlijk Flaeijelfeest   
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CULTUUR 

 

Openluchttheater ‘Et Darreltien’ 2016 
 

Het openluchttheater ‘Et Darreltien’ in Ter Idzard (Idzardaweg 47, 
achter het dorpshuis), heeft ook dit jaar een aantal matineevoorstel-
lingen georganiseerd. Info over de eerste voorstelling van 5 juni vindt 
u op http://www.ter-idzard.nl/?page=461 
 

Tweede voorstelling: zondagmiddag 10 juli a.s. 
Een middag met – zoals gebruikelijk – een hoofdrol voor het Stelling-

werfs. Deze middag hebben we iets nieuws, namelijk een ‘hoorspel’ met 

een ‘mobieltje’ in de hoofdrol en wat daar zoal mee kan en gaat gebeu-
ren. Het is een hoorspel zoals dat vroeger op de radio was en dat nu 

live op de tribune is te volgen. Dus kom kijken c.q. ‘luisteren’ en laat je 
verrassen, want de clou gaan we hier niet verklappen. 

Het hoorspel is geschreven door Koosje Hornstra uit Ter Idzard. 
Verder nog het Stellingwerfse duo ‘Mirjam Acoustic’ en een singer/ 

songwriter. 
 

Derde voorstelling: zondagmiddag 4 sept. a.s. 

Deze middag staat geheel in het teken van jeugdige ‘kunstenaars’. Er 
komen allerlei jongeren die zich wel eens willen laten zien in een theater 

en daar van ons de ruimte voor krijgen. 
O.a. een zangeres met eigen begeleiding, een saxofoniste met begelei-

ding en nog een paar anderen. 
 

De voorstellingen zijn van 14.00-16.00 uur en gaan altijd door. 

Bij slecht weer gaan we naar binnen, in het dorpshuis. 
 

Entree van de voorstelling is: € 4,- en tot 16 jaar € 1,-. 
 

Wilt u meer info (of lijkt het u leuk om ook eens mee te doen),  
bel dan 0561-68 84 01 of mail naar suzesanders96@gmail.com. 

 
Graag tot ziens bij de voorstellingen. 
 

Namens het openluchttheater 

‘Et Darreltien’, 

Suze Sanders 

http://www.ter-idzard.nl/?page=461

