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VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
De redactie van ons aller lijfblad heeft ongetwijfeld voor dit najaarsnummer een en ander uitgelegd over het nieuwe groen en exoten:
plant- of diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Als
een soort schadelijk is, noemen we het een invasieve exoot. In Mildam
bijvoorbeeld de Japanse of gestekelde duizendknoop aan de Molenlaan.
Ook de nijlgans, damhert, eikenprocessierups of muskusrat zijn niet van
hier. Mieren, wespen, kweek of zevenblad die ons het leven lastig kunnen maken, horen hier weer wel thuis.
Wat u eraan kunt doen? Meestal niets. Die zorgen zijn voor de overheid
en terreinbeheerders – al kunt u altijd wijkbeheerder Hendrik Kromkamp waarschuwen.
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Vrolijker nieuws komt van Groener Mildam. Op 7 september jl. was het
traditionele Mildam Oogst op het groene speelveldje. Ondanks het weer
dat tot 15.00 uur voor nattigheid zorgde, was het aanbod divers en de
gezelligheid groot. Van potten jam, houtsnijwerk, bieten en bloemen,
tomaten in alle soorten en maten, baksels en taarten, vlierbloesemsiroop, soep en ansichtkaarten van Mildam: ieder met een hart voor
groen en Mildam was hier aan het juiste adres. Intussen staat de continuïteit van Groener Mildam onder druk. Trekker Yvonne Meesters zou
graag versterking hebben! Meld u als u ideeën hebt en die wilt helpen in
te vullen, te continueren en uit te breiden.
Op het gebied van duurzame energie was het een hete zomer. De
Plaatselijk Belangen van Mildam en Katlijk en de werkgroep ‘Duurzame
energie’ zijn benaderd door een initiatiefnemer die van plan is om een
zonnepark nabij Mildam te realiseren. Verkennende gesprekken met de
gemeente zijn inmiddels positief verlopen, maar voorop staat uiteraard
de betrokkenheid en acceptatie van u als inwoners! Binnenkort hoort u
hier meer over!
De reconstructie van Mildam-Noord is nu aanstaande. Het infoblad met
tekening staat op onze site: www.mildam.org. Naast het verkeersluwer
maken en het vergroenen met meer bomen in de straat, is het een belangrijk doel om het regenwater in het gebied te houden. Dus verticaal
afvoeren de grond in. Daar kunt u natuurlijk aan meewerken door de
verstening van uw perceel tegen te gaan en met een regenton als buffer zoveel mogelijk water in de tuin toe te laten. Dat kan al door er een
eenvoudig puinputje onder aan te leggen. Bovendien: hoe minder vaak
de riooloverstort gebruikt wordt, des te schoner blijft de Tjonger!

MILDAM

OMRIN: ‘Samen halen we alles eruit’
Voor een rondleiding bij onze afvalverwerker Omrin op 10 sept. jl. hadden vijftien dorpsbewoners zich aangemeld. Het werd een leerzaam
uitje. Nadien wist iedereen nóg beter hoe het huishoudelijke afval aangeboden moet worden zodat Omrin inderdaad ALLES eruit kan halen
dat gerecycled kan worden.
Op www.mildam.org staat het uitgebreide verslag.
Mildamster Brêge
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THEMA BRÊGE 14.4
Huisdieren
Er passeren in dit nummer wat onwelkome dieren, zoals de eikenprocessierups en het damhert. In het volgende nummer willen we de
welkome huisdieren een plekje geven. Houdt u bijen of hebt u een fotogenieke kat of hond? Doet u – of uw kind – een moord voor muizen en
een konijn of waakt u over uw ezeltje, paard of melkvee in de wei?
Om een loeigoed nummer te kunnen maken, hopen we op uw reactie!
Laat ons weten of wij iets mogen noteren of mail uw stukje of foto naar
dorpskrantmildam@gmail.com.
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Het bloemenlint en de boomgaard
door Yvonne Meesters, Groener Mildam
Het eerste jaar van het bloemenlint in Mildam was niet zo spectaculair
als menigeen misschien verwacht had. En toch zit het vol leven. Allereerst nam de biodiversiteit enorm toe, nog voor er ook maar iets boven
de grond was: sporen van kevers werden aangetroffen, kokerwormen
en gravers voelden zich er meteen thuis.

In het vroege voorjaar staken de bolgewassen de kopjes boven de
grond: krokussen en hyacintjes kleurden het lint lila en paars. Er werd
hier en daar wat geknabbeld door reeën en herten, maar de schade viel
erg mee.

Mildamster Brêge
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Aan het begin van de zomer bloeiden de eenjarigen, niet zo uitbundig
als bijvoorbeeld linten met klaproos, margriet en korenbloem kunnen
zijn. Zo’n lint met louter eenjarigen is het eerste jaar heel mooi, maar
het tweede jaar al veel minder.
Ons lint is echter dun ingezaaid met eenjarigen tussen de vaste planten
en kruiden, die voor het echte beeld moeten gaan zorgen. De eenjarigen zijn nu uitgebloeid en hebben zaad gevormd voor volgend jaar.

Eenjarigen, zoals bolderik en korenbloem.

Een lint met vaste planten, vroege voorjaarsbloeiers (bolgewassen) en
eenjarigen vraagt een beetje geduld. Het ontwikkelt zich met de jaren.
Je moet er oog voor hebben hoe het worden gaat.
De vaste planten, die vorige herfst zijn ingezaaid, vormen het eerste
jaar een rozet. Ze gaan het tweede jaar pas bloeien. De zaden daarvan
hebben een moeilijke start gehad met een koud voorjaar en vervolgens
lange droogte- en hitteperiodes. Hierdoor is er behoorlijk vertraging in
de opbouw ontstaan. De natuur is nu eenmaal niet maakbaar. Maar nu
het meer geregend heeft, maken veel vaste planten alsnog een groeispurt en sommige zijn nu aan het bloeien. Echter, het belangrijkste
gebeurt onder de grond: de wortelvorming.
Het lint is nu gemaaid. Een klein stukje is blijven staan voor de vogels
(zaden) en voor het winterbeeld. Volgend jaar zal er hopelijk meer te
zien zijn en zal het lint langer in bloei staan, ijs en weder dienende.
7
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Boomgaard
Begin dit jaar werd de boomgaard op het speelveldje uitgebreid met vijf
fruitbomen: drie appels en twee peren, bijzondere en oude rassen, gekweekt door ‘Fruit yn Fryslân’. Voor ieder kind dat in 2018 in Mildam
geboren werd, een boom. Met hulp van de gemeente werden deze bomen geplant en de bomen van het jaar daarvoor herplant. Deze stonden op het heuveltje, wat achteraf gezien niet zo’n geschikte plek was,
omdat de grond daar nog droger is. Desondanks hadden ze de hete,
droge zomer, die op het planten volgde, overleefd.
Ook deze zomer viel er veel te weinig regen en moest er regelmatig
water bij om de bomen te helpen wortelen. Evert Vel en Folkert Kiestra
hebben regelmatig de tuinslang uitgerold om de bomen water te geven.
Heel veel dank, mannen!
Ik heb in het voorjaar bij
een aantal bomen wat bloemen ingezaaid en die zorgden, mede dankzij de bewatering, voor een fleurig beeld
en trokken veel insecten
aan.
De boomgaard heeft nu al
een aardige omvang. We
gaan eerst maar eens kijken
of deze boomgaard wat breder gedragen gaat worden
door dorpsgenoten, voordat
we mogelijk gaan uitbreiden.
Want het is niet de bedoeling dat een enkeling zich
om de bomen bekommert.
Foto’s: Judith van Tongeren

Meer foto’s vindt u op de Facebookpagina van Groener Mildam.
Mildamster Brêge
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Aan de Schoterlandseweg zijn meerdere nieuwe bewoners gekomen:
-

-

-

Op nr. 62 wonen Wiebe Abma en Alicia Abma-Visser; ze komen
uit Nieuwehorne.
Op nr. 79 zijn Ivo en Hilde Blaauw komen wonen; zij woonden
eerst in Rijswijk.
Dirk Groen woont nu op nr. 83 en komt uit Wolvega.

- En op nr. 88 woont Frans van Ek.

GROEN

Groenbeleid voor Mildam, ‘meer biodiversiteit’!
door J.P. Jansen van Galen
In een ‘groene’ Brêge mag het groenbeleid van de gemeente Heerenveen, zoals dat in Mildam wordt gerealiseerd, natuurlijk niet ontbreken. Op advies van onze wijkbeheerder, Hendrik Kromkamp, heb ik
mij vervoegd bij de gemeentelijk expert, Hanneke Huisman van de
afdeling IBOR.

De afkorting IBOR staat voor Inrichting en Beheer Openbare Ruimte.
Dat is een breed gebied: bijv. wegen, bruggen, viaducten, … tot openbaar groen. Over openbaar groen in Mildam gaat dit verslag. Er zijn in
Heerenveen 6-7 wijkteams voor het groenbeheer met een eigen buitendienst. Gewerkt wordt met een ‘beheerplan’ c.q. een ‘beeldkwaliteitsplan’ met drie gradaties: laag, basis en hoog.
Het stadiongebied en het centrum in Heerenveen vallen in de categorie
‘hoog’, d.w.z. het moet er altijd goed uitzien (is een visitekaartje van
Heerenveen).
Mildam valt in de categorie ‘basis’, d.w.z. het moet er goed uitzien
maar er mag wat op aan te merken zijn. In het algemeen wordt gestreefd naar meer groen en minder verharding. En meer biodiversiteit.
9
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Wat betreft inspraak van bewoners van Mildam is veel geleerd van de
kap van de bomen van het Puntersbosje aan de IJntzelaan. Bij het onderhoud van het Puntersbosje aan de Van Aylvalaan is uitvoerig met de
aanwonenden gesproken en is er ook een rondgang ter plekke gemaakt. Kortom, er is nu veel meer aandacht voor draagvlak onder aanwonenden. T.a.v. de geplande herinrichting van ‘Mildam-Noord’ is de
gemeente Heerenveen aangenaam verrast door de grote belangstelling
van de bewoners in de planfase van dit project.
T.a.v. het bomenbeheer in Mildam was er de afgelopen jaren een inhaalslag, de gemeente is nu op schema. Bermen in het buitengebied
worden 1-2 keer per jaar gemaaid. Het gras wordt afgevoerd, er wordt
compost van gemaakt. Door de verschraling/verarming komen er steeds
meer bloeiende soorten!
Opvallend is dat de gemeente Heerenveen al 25 jaar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er wordt wel ‘gevochten’ met een aantal planten,
bijv. de Japanse duizendknoop (o.a. aan de Molenlaan in Mildam) en de
waterwaaier (Cabomba aquatica) waar bijv. het Heidemeer vol mee zit.
Ook de reuzenberenklauw (zie pagina 19 in deze Brêge), eveneens een
exoot, krijgt de aandacht en wordt o.a. bestreden met kokend water!

Mildam - Bestrijding eikenprocessierups De Wissel – 23 augustus 2019

Mildamster Brêge
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Ook de eikenprocessierups heeft de aandacht: van mechanisch verwijderen, zoals we dat nu zien, tot het uitzetten van natuurlijke vijanden
zoals parasieten voor rupsen (aaltjes/nematoden die de rupsen doden)
en het aantrekken van koolmeesjes en pimpelmezen. Een aantal gemeentes heeft hiervoor een ‘nestkastproject’.
Wordt ongetwijfeld vervolgd, de bestrijdingskosten voor de gemeentes
lopen op. Heerenveen zal niet achterblijven. De kosten lopen ook op
doordat er dit jaar zeven keer zoveel nesten zijn verwijderd dan in
2018. Nu 3500 nesten, vorig jaar 570.
Met dank aan de gemeente Heerenveen!
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Weet u het nog van de vorige WOW? De vraag was op welke plek de
twee huizen op de foto stonden. Ik heb gehoord dat mensen er slecht
van hebben geslapen omdat hij of zij wel het ene maar niet het andere
huis kon vinden. Helaas wist uw fotograaf niet dat een van de twee
vrijwel onmiddellijk nadat de foto was genomen werd afgebroken!
De huizen stonden op Bisschoplaan 1 en 16 en zijn goed geraden door
Lutske Los, Maaike Holtrop, Aly Klazema en Sietske Bakker.
De prijs gaat naar ……….…
De nieuwe foto:

Deze keer weer een woning of beter de achterkant van een woning. Ik
ben niet stiekem het erf opgelopen maar heb het huis gefotografeerd
vanaf een openbaar toegankelijk pad. Weet u waar dit huis staat?
Mildamster Brêge
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Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar:
DorpskrantMildam@gmail.com
U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het verschijnen van deze krant worden ingezonden.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot,
te besteden bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst.
Succes allemaal!

NIEUWE INWONERS MILDAM
Op Milhoes 16 zijn Josiene van der Woude en Jan Willem Koning met dochter Elvyra (2,5 jaar) en kat Chico komen wonen. Ze
woonden eerst in Heerenveen en zijn naar Mildam gekomen voor dit
huis aan de Tjonger.
Ook Arjan en Lincy Deuling met dochter Yaiza (8 jaar) en zoon
Quinn (3 jaar) woonden eerst in Heerenveen. Ze wilden een vaste trap
naar de zolder - dat is gelukt in de woonboerderij Bruggelaantje 5.

GEBOORTES MILDAM

Dex, zoon van Jeroen van Olphen en Fardau Buter (en broertje van
Xavi) is geboren op 7 mei 2019 (om 14.59 uur). Het gezin woont aan de
Schoterlandseweg 54.
Op 23 mei 2019 is Manou Anke van Campen geboren, de tweede
dochter van Joost en Minny van Campen en zusje van Iris. Ze wonen
op De Karn 13.
13
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Ooievaarsnest verplaatst…
Vrijdag de 13e (sept.) werd begonnen met de verplaatsing van het ooievaarsnest van Plaatselijk Belang van het weiland IJntzelaan 3 naar het
weiland tegenover IJntzelaan 11, net voorbij de Ecokathedraal.
Hoewel het nest er vanaf de grond nog redelijk uitzag, bleek het hout
van het nest totaal verrot, de verplaatsing moet even wachten op een
nieuw nest… Gelukkig zijn die nog te koop voor een kleine € 200 bij de
Lokkerij in Schiphorst (bij Staphorst). De paal en de steunpalen zijn nog
bruikbaar!
PB heeft toegezegd om de vervanging van het nest te bekostigen.

Mildamster Brêge
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GROEN

Aanleg natuurvriendelijke oevers langs de Tjonger
Martinus Jelgerhuis is bezig met
de aanleg van
natuurvriendelijke
oevers voor Wetterskip
Fryslân
onder Annaburen.
De oevers van de
Tjonger ten westen van het molentje worden ook
aangepast.

*********

Sprinkhaan

15

Mildamster Brêge

GROEN

Exoten

door Ab Slager

We horen en zien het de laatste tijd steeds meer: exoten. Tussen 1750
en 1800 kwam de Franse term 'exotisch' onze taal binnenrollen en
daarbij ontstond tevens de vertaling 'uitheems'. Van het Franse woord
is ons huidige, veel gebruikte woord afgeleid. Het gaat zelfs zo ver,
dat er in België een gemeenteauto rondrijdt met het opschrift ‘Exoten’
waarvan de chauffeur de daarvoor in aanmerking komende dieren
oppakt en in de bak gooit.

Wat zijn nu eigenlijk exoten; klopt het waar wij mee bezig zijn? Kunnen
we zeggen dat alles dat uit andere landen binnenkomt deze naam mag
dragen of ligt de zaak toch een beetje anders?
Officieel is een exoot een organisme (dier of plant) dat zich buiten het
oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd ín een gebied waar
het oorspronkelijk niet aangetroffen wordt. Hoe groot is zo’n gebied?
Gaan we uit van Nederland of hoort België daar ook bij en Frankrijk,
Duitsland en Engeland? Wat het klimaat betreft, is er een behoorlijke
overlapping. Omstreeks 1940 zocht de Turkse tortel het wat ‘hogerop’
en kwam vanuit het gebied ten noorden van de Middellandse Zee uiteindelijk terecht in Nederland. Het eerste broedpaar in 1953 en nu vind
je deze vogels overal. Exoot? Volgens de definitie wel.
En het konijn dan? Ruim 2000 jaar geleden hebben de Romeinen het
beest meegebracht uit Italië. Ze waren zo lekker! Op de zandgronden
bleek het dier zich heel goed thuis te voelen en binnen de kortste keren
was er een heel groot verspreidingsgebied binnen Europa.
Vissen en krabben
In 1992 was het Main-Donaukanaal gereed. Goed voor de scheepvaart,
maar er kwam ook een trek van diverse vissen vanuit de Donau naar de
Main in Duitsland en van daar naar de Rijn, o.a. de Donaubrasem, de
blauwneus en (hoewel geen vis) de slijkgarnaal. Omgekeerd kwam o.a.
de Chinese wolhandkrab via de Rijn en de Main in de Donau terecht.
Exoten? Ja! De Chinese wolhandkrab is in 1912 voor het eerst gesignaleerd en is lastig omdat het dier visnetten vernielt als het daarin verzeild
is geraakt.
Mildamster Brêge
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Ook maakt het beest onder water holen in de dijken, eet vissen en
neemt de plaats in van de (Europese) rivierkreeften. Ik weet nog dat de
vissers in Lemmer een gruwelijke hekel hadden aan het dier.
En de snoekbaars? Afkomstig uit het Donaugebied eind 19e eeuw uitgezet in het binnenwater. Men heeft gedacht dat het een sterke concurrent zou zijn van de snoek, maar dat schijnt mee te vallen
Andere exotische dieren
Ook zijn er exoten die ingevoerd zijn door de mens en waarschijnlijk
behoorlijk lastig (kunnen) worden. Voorbeelden hiervan zijn de wasbeer
en de skunk (stinkdier), beide uit Amerika. En denk aan de sneeuwuil
die door de Harry Potterfilms ook als huisdier wordt gehouden. Op internet worden ook apen en zelfs zebra's te koop aangeboden...
Nog een voorbeeld van een dier dat door de mens is geïmporteerd en in
het wild is beland door ontsnapping, is de Chinese muntjak, een kleine
hertensoort. De kans bestaat dat dit dier de reeën zal verdringen. Misschien in tegenstelling tot het damhert dat genoemd wordt als exoot.
Dat werd tijdens de vierde ijstijd teruggedrongen tot Klein-Azië en eerst
door de Feniciërs naar het Middellandse Zeegebied en daarna door de
Romeinen teruggevoerd naar het oorspronkelijke gebied, waaronder
Nederland. Daar kennen we het dier al sinds de middeleeuwen in parken en in omheind jachtgebied. Hoewel velen dit hert zien als een
exoot, is dat dus eigenlijk niet het geval. Hetzelfde geldt voor de moeflon, het wilde schaap, dat echter pas halverwege de jaren 40 weer op
de Veluwe rondloopt.
Exotische planten
Ook bij planten hebben we te maken met exoten. Een paar voorbeelden: de Chinese waternavel, die afwateringen kan verstoppen en de
Amerikaanse vogelkers (bospest) die alles zou verdringen. In 1835
'ontsnapte' de brede waterpest in Engeland en kwam terecht binnen de
rest van Europa. De plant zorgde voor het verstoppen van afwateringen. Sinds 1935 is de brede waterpest min of meer verdreven door de
smalle waterpest die via aquaria en vijvers in het oppervlaktewater
kwam. Hoewel het een zeer goede zuurstofplant is, kan hij behoorlijk
woekeren en levert dan dezelfde problemen op als de brede waterpest
en de Chinese waternavel. Als je dus teveel in je vijver krijgt, gooi het
dan in de groene container en niet in de sloot. Dit geldt ook voor de
eerder genoemde waterwaaier.
17
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Én voor de watercrassula, een vetplantje, oorspronkelijk uit Australië,
dat sinds 1955 in Brabant voorkomt en ook op Terschelling is gesignaleerd. Deze exoot is slecht voor de waterhuishouding, zorgt voor verlandingseffecten en verdringt inheemse planten. Het spreekt voor zich,
dat je niet zomaar planten uit het buitenland moet meenemen, dit ook
om besmetting van inheemse planten te voorkomen.
Eikenprocessierups
Over exoten zou een hele Brêge volgeschreven kunnen worden; een
paar wil ik nog noemen omdat deze heden ten dage (veel) last veroorzaken: de eikenprocessierups en binnenkort de dennenprocessierups.
Heel vervelend om met de brandharen van deze diertjes in aanraking te
komen. Op het ogenblik zijn er te weinig natuurlijke vijanden zodat wij
ze zelf moeten bestrijden. Afgelopen tijd waren er heel wat eikenbomen
met een rood-wit waarschuwingslint.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de koniks in de Flevopolder, de muskusratten met hun mooie bont, de apen, Chinese hamsters, slangen in diverse soorten en zebra's die worden aangeboden op
internet...
Worden we nog eens verstandig?
Mildamster Brêge
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Enge beestjes en plantjes…

door J.A. van Tast

De kranten staan er vol van, van reuzenteek tot eikenprocessierups en
van Japanse duizendknoop tot reuzenberenklauw. Hebben we er in
Mildam last van?

Nee, de kans dat je de reuzenteek tegenkomt, wordt door een bioloog
in de NRC van 10 augustus 2019 ‘nihil’ genoemd. Anders ligt het met de
eikenprocessierups, de gemeente Heerenveen is volop met de bestrijding bezig.
Nu naar een ‘plantje’ waar ik
het over wil hebben. De
reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum).
Velen hebben deze plant aan
de muur als poster, behang
of afgebeeld in gordijnen.
Heel decoratief!
In de natuur is de plant te
vinden op het terrein van de
Ecokathedraal aan de IJntzelaan.
Deze plant behoort tot de
invasieve exoten, de herkomst is Zuidwest-Azië. De
plant kan tot vier meter hoog
worden, ziet er onschuldig
uit, maar is ’de ergste plaagplant van Friesland’.
Hij neemt het licht voor andere planten weg en verdringt daarmee andere planten. Een gevaarlijke
woekeraar.
Behalve schapen en geiten zijn er geen natuurlijke ‘vijanden’. Gevolg:
de plant verspreidt zich als onkruid.
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Daarnaast veroorzaakt aanraking met het sap in veel gevallen, met
name onder invloed van zonlicht een fototoxisch effect: rode jeukende
zwellingen, blaarvorming en zelfs bruine littekens. Ook uw hond heeft er
last van. Ik zal u de foto’s van de gevolgen bij mens en dier besparen…
Inmiddels is sinds 2017 bestrijding van de plant verplicht in de EU en
het verhandelen ervan verboden (EU-verordening 1143/2014).
In uw tuin kunt u (gewapend met beschermende kleding en een veiligheidsbril) jonge planten verwijderen, van volwassen exemplaren de
wortels doorsteken. Zorg dat zaden zich niet verspreiden!
De gemeente Heerenveen zet bij de Le Roy-tuin aan de Europalaan in
Heerenveen ter bestrijding kokend water in, er komt geen gif aan te
pas. De omwonenden zijn er blij mee.
Tenslotte een ‘wist-u-datje’: recent is een inventarisatie gemaakt van de
vegetatie in de Ecokathedraal Mildam, diverse leuke interessante planten zijn gespot, maar nog niet allemaal geduid. In elk geval kun je de
springbalsemien niet over het hoofd zien. Overigens ook een ongewenste exoot…

Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Benitta en Jody Wiersma

door Alie Rusch

Ze zijn hier geboren en getogen: de tweeling. Benitta & Jody Wiersma
(22) van de Schoterlandseweg zaten op de Tjongerschool en deden
mee aan vrijwel alle sporten die het dorp te bieden heeft. Maar ze
springen er om allerlei redenen uit. Naast alle sportactiviteiten werken
ze om hun studie te bekostigen, ze studeren dus en… o ja: ze maken
deel uit van onze Mildamse Oranjeleeuwinnen! Pas verhuisd naar Heerenveen blijven ze de VV Mildam trouw.

Het plan werd vijf jaar geleden geboren tijdens het Dorpsfeest KatlijkMildam. Het toenmalige bestuur wilde zien of er interesse was voor
vrouwenvoetbal bij de lokale meiden en jonge vrouwen. Nou, dat zat er
in: een groot aantal dames uit Mildam, Katlijk e.o. wilden wel!
Benitta voetbalde al een blauwe maandag bij Heerenveense Boys, maar
beiden voelden wel voor een team in eigen dorp – en dat is zo gebleven. Benitta: “Daarin ben ik echt een dorpsmeisje. De VV Mildam is veel
leuker, iedereen kent elkaar. Je gaat gezamenlijk naar de kroeg, de
meiden kijken als de heren spelen en zij kijken als wij spelen.” Jody vult
aan: “Er zijn twee damesteams, we spelen in klasse 4 (klasse 7 is de
laagste, red.). We voetballen altijd buiten, ook als we 7 tegen 7 spelen.
VV Mildam is heel hecht!” Toen bij vier leden binnen een paar maanden
een sterfgeval speelde – waaronder hun moeder – bleek die onderlinge
band een enorme steun. Verder komt na elke wedstrijd het eigen team
bijeen en vaak komt er met de hele club nog een gezellige avond achteraan.
Van smashen naar trappen
De zussen speelden volleybal in Sportstad Heerenveen, maar eigenlijk
vinden ze alle sporten leuk. Zo lopen ze hard en hebben ze aan turnen
en zwemmen gedaan. Damesvoetbal is vooral ‘voor de fun’, beamen
beiden. Maar vergeleken met de herenteams hebben ze het misschien
wel zwaarder. Jody: “Die mannen gaan keihard in het duel! Fysieker.
Dat zie je ook aan de rode en gele kaarten. Wij hebben geen vast team,
er zijn vaak wissels en dan raak je niet op elkaar ingespeeld.”
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Benitta kan erover meepraten: “Momenteel sta ik langs de lijn, ik heb
een enkelblessure. Ook met een brace of ingetaped is spelen dan fataal,
terwijl die mannen in zo’n geval volop doorspelen.”
Al bekijken ze ‘alle’ wedstrijden, vrouwelijke voorbeelden zijn favoriet.
“Lieke Martens is geweldig en Kika van Es!”, oordelen beiden. Benitta
roept “Jacky Groenen, die is top! Ze werkt keihard op het middenveld
en is een goeie teamspeler.”

Benitta

Jody

Zelf hebben ze een vaste plaats. Benitta speelt linksachter – en is rechts
– en Jody staat rechtsachter. Maar met zo’n wisselend team staan ze
best wel divers en de uitslagen waren aan het begin van dit seizoen ook
divers: van Oldeholtpade wonnen ze met 7-3, gevolgd door een week
waarin ze genadeloos werden ingemaakt. Hun leukste wedstrijd
eindigde 0-1, maar dat was nadat hun eigen spectaculaire goal werd
afgekeurd. Gelukkig vonden zelfs de rivales dat die goal onterecht was
afgekeurd...
Sportbaan in de toekomst
Zit er een voetbalcarrière in bij de meiden? Tja, als het maar sportgelieerd is. Na het Bornego College, een redelijk kleine school, zijn de
zussen in de AH en Lidl gaan werken om hun aangroeiende studieschuld
te beteugelen, want beiden studeren verder richting een ‘sportbaan’.
Jody doet de HBO toegepaste psychologie en loopt 40 uur stage in een
Heerenveens project begeleid wonen. En Benitta studeert psychomotorische therapie en bewegingsagogie.
Mildamster Brêge
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Zij reist voor haar stage naar
Haren: “We zijn net verhuisd naar
Heerenveen, dus met werk en het
station om de hoek is dat voor mij
wel makkelijk”.
Toch zullen ze drie keer per week
naar Mildam moeten: trainen op
maandag en woensdag en spelen
op zaterdag tegen een ander
damesvoetbalteam. En de verdere
toekomst? Voorlopig is er geen tijd
voor vriendjes. Jody: “Ik wil nu
liever tijd aan mijn vriendinnen
besteden.”

VV Mildam zit aan Sportpark De
Wissel 2a. De club telt 13 teams,
w.o. jeugd, senioren en dames.
Op 26 oktober a.s. viert men het
90-jarig jubileum.
Kijk voor meer info op de website:
www.vv-mildam.nl.
Jody en Benitta voor hun ouderlijk huis.

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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Wanneer wordt er geschoten?

door Henk Hidding

De kleur varieert, zoals we ook rond Mildam kunnen zien, van roodbruin met vage witte vlekken tot bijna geheel wit of zwart. Ze hebben
een witte kont (spiegel), met daarover een vrij lange zwarte staart. De
aanblik van achteren doet denken aan een streepjescode, Dama dama,
het damhert.

Damherten houden van gras en bos en passen zich gemakkelijk aan,
gedijen ook goed in de duinen of in gebied met akkerland. Ze eten gras,
biezen en kruiden, boomblad, dennen- en sparrennaalden, knoppen van
bomen en struiken, bessen, eikels, beukennoten, granen, wortelen en
's winters schors, hulst en heide (en het groen van bloembollen).
Mildamster Brêge

24

Amerikaanse vogelkers laten ze staan! Dit heeft bij ons tot gevolg dat in
boswallen en singels de Amerikaanse vogelkers sterk toeneemt.
Voedsel vinden de damherten rondom Mildam en Katlijk overal, ze komen ’s nachts tot in de tuinen, lopen over wegen en kunnen voorkomen
in hogere dichtheden. Ze veroorzaken vaker verkeersongelukken dan
andere herten. Als er voldoende voedsel is, blijven damherten meestal
in hetzelfde gebied, ook de jongere. Het aantal dieren per km2 kan
daardoor in onze omgeving erg groot worden. Tot nu toe gaat de groei
van de aantallen nog vrij langzaam, maar men verwacht zonder ingrijpen binnen enkele jaren een sterke toename in de aantallen.

Foto: Judith van Tongeren
Nieuw beleid provincie Fryslân
De provincie Fryslân heeft op 3 september jl. door een beleidsnotitie
nieuw beleid voor het damhert vastgesteld. Het oude beleid ging uit van
een zogenoemde nulstand. Elk vrij levend damhert zou moeten worden
geschoten, maar dit beleid werd in 2006 naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank losgelaten. Sindsdien was er dus eigenlijk helemaal geen beleid. Het nieuwe beleid komt er in hoofdlijnen op neer
dat de provincie streeft naar het fors verminderen van het aantal damherten in Fryslân.
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Het nieuwe beleid is gebaseerd op in januari verschenen onderzoek
naar de verschillende populaties, de verkeersongevallen met damherten
en andere schade. De minimale grootte, om in een gebied een gezonde
populatie te kunnen handhaven, zou ca. 50 herten bedragen. Als ook dit
aantal in een gebied teveel risico met zich brengt, zou het aantal verder
kunnen worden teruggebracht.
Rond Mildam (Oranjewoud, Katlijk en Nieuwehorne) zouden ‘nu’ ongeveer 175 exemplaren leven. Denkelijk is het aantal inmiddels groter dan
200. E.e.a. is beschreven in een brief met als bijlagen de beleidsnotitie
en de onderzoeksrapporten, waarop het beleid is gebaseerd.
Benadrukt wordt dat afschot bij voorkeur moet plaatsvinden als de populatie nog niet te groot is. Omdat er voedsel en beschutting in overvloed is, verwacht men dat de groei van de aantallen in het begin langzaam, maar daarna exponentieel is. Door de aantallen laag te houden
wordt het totale afschot en daarmee het dierenleed geminimaliseerd.

Zoeken op de site van de provincie op het trefwoord ‘damhert’ voert
direct naar deze documenten, waarin ook de situatie rond Mildam wordt
beschreven.
Faunabeheerplan
Voorlopig zal het aantal damherten in ons gebied alleen maar verder
toenemen. Er kan nog niet worden begonnen met het terugbrengen van
de aantallen. Eerst moet er nog een zogenoemd Faunabeheerplan worden opgesteld. Op 13 september hiernaar geïnformeerd bij de Faunabeheereenheid Friesland, bleek deze organisatie de opdracht hiertoe
nog niet van de provincie te hebben ontvangen.
In het beheerplan moet precies worden beschreven welke aantallen
dieren jaarlijks moeten worden geschoten om de schaden en ongevallen
zo veel mogelijk te beperken met instandhouding van een gezonde populatie.
Het opstellen van het beheerplan vergt enkele maanden, waarna het
goedgekeurd moet worden door de provincie. De proceduretijd hiervoor
bedraagt drie maanden, maar het goedkeuringsbesluit kan worden aangevochten, wat kan leiden tot juridische procedures. Verwacht wordt
dat op zijn vroegst in het najaar van 2020 met afschot kan worden begonnen.
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GROEN

Wie spuugt het verst

door Henk Hidding

Het is prettig om tijdens een wandeling of een fietstochtje iets te
eten, een appeltje, een peer of in de kersentijd een zakje kersen. Gooi
de klokhuizen dan weg in de berm en met kersenpitten kun je een
wedstrijdje vérspugen doen, wie spuugt het verst.

Er zullen rond de picknickbanken fruitboompjes gaan groeien. De bloesem is leuk voor insecten en het fruit dat er misschien ook aankomt, is
voor vogels interessant. Héél misschien zit er een boompje tussen dat
vruchten draagt, die zelfs voor een wandelaar aantrekkelijk zijn.
We hadden vroeger bij ons op het erf het ‘perenboompje van Riekus
Anholts’, een boompje door Riekus, toen een jaar of veertien, meegenomen uit het veld en achter de boerderij geplant, naast de asbult. 1)
Het boompje groeide daar prima en na jaren kwamen er peertjes aan
die goed te eten waren.
Bij een picknickbank kan natuurlijk ook gewoon direct een fruitboompje
worden geplant (dat gaat sneller, maar is minder spannend).
1

) De hout- en turfas uit de kachel werd, als de asla vol was, op de asbult gegooid. Toen die bult een omvang had gekregen van een karrevracht, is het spul
afgevoerd en uitgestrooid op een nabijgelegen akker.
*********

‘Plastic bulten’ strooit de
Omrin niet uit, ze worden elders verwerkt tot
o.a. walbeschoeiing en
verkeerspaaltjes.
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De Zijn-Plek: rust en ruimte om jezelf te zijn
De voormalige Nijenhuisschool in Katlijk is sinds vijf jaar een bewustwordings- en ontmoetingsplek: de ZIJN-PLEK. Leerplichtige kinderen die
tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school gaan, zijn er welkom om hun
balans te (her)vinden. Vertrouwen is hierbij de basis.

Marlinde Bijlsma en Sjoerd
Sijens hopen met gespecialiseerde
krachten en vrijwilligers de hen
toevertrouwde kinderen te laten
uitgroeien tot authentieke, zelfbewuste mensen. De natuur speelt
daarbij een sleutelrol. In de ‘pipowagen’ staat een massagetafel
klaar.
Contact met de natuur herstelt
het contact met onze eigen natuur. Door eenzijdige aandacht
voor (school)prestaties kan de
verbinding tussen hoofd, hart en
ziel verloren gaan. Essentiële oliën
of een massage kunnen worden
ingezet, maar ook de Mayakalender biedt een basis op zoek naar
de essentie.

Mildamster Brêge
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Een standaardaanbod is er niet. ‘Wat heeft dit bepaalde kind nodig?’ is
het startpunt. De kinderen, nooit meer dan vijf tegelijk, krijgen een-opeen aandacht. Voor de een is misschien een stageplek nodig, voor de
ander is stilte essentieel en de derde kan aan de slag met het aanleggen van een blotevoetenpad.

Het team van de Zijn-Plek zoekt in
overleg met ouders, school, gemeente en leerplichtambtenaar
naar een passend begeleidings- en
ontwikkelaanbod. Spiegelen met
dieren is een wezenlijk onderdeel.
Zo kan hond Tosha iemands
stemming spiegelen in het labyrint,
therapeute Katja ‘vertaalt’.
Vanuit de tuin kan men met een
paard (en coach) aan de slag, er
is een labyrint, een kas, een
vuurplaats, ruimte om hutten te
bouwen en een trapveldje. Het
vroegere speellokaal van de kleuters wordt regelmatig verhuurd
voor cursussen, trainingen, lezingen e.d.

Foto’s: Judith van Tongeren
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MILDAM

Piipskoft van start!
De eerste editie van Piipskoft was een succes. Op de wekelijkse koffieochtend die in september dit jaar van start is gegaan, kwamen zo’n
vijftien mensen af. Er werd gezellig gekletst onder het genot van een
bakje koffie en een plakje cake. Er werd afgesloten met een kop
groentesoep!

Piipskoft is een initiatief vanuit de werkgroep Sociaal Cultureel Kapitaal Mildam.
De koffieochtend is
een vast moment in
de week waar mensen terecht kunnen
voor een praatje, een
kopje koffie of thee
en er wordt afgesloten met een kop
soep.

De ochtend is voor iedereen die hier behoefte aan heeft en in de omgeving van Katlijk en Mildam woont. Wees welkom!
Locatie: Voetbalkantine VV Mildam
Tijd:
10.00-12.00 uur
Kosten: € 2,-

Mildamster Brêge
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MILDAM

Nieuw in Galerie Mildam
Vanaf zondag 6 oktober 2019 exposeert Vera Damhuis haar robuuste
mixed-mediawerken in Galerie Mildam. In de getoonde werken en
tekeningen laat ze haar fascinatie voor de flora en fauna rondom sloot
en plas op originele wijze zien.

Het natuurlijke kleurgebruik, de bodemvondsten, het experimenteren
met allerlei soorten materialen, de inzet van schedeltjes, vondsten en
zwanenmosselen en meer ‘slootjuwelen’ vormen samen kleine odes aan
het Friese landschap. Dit alles in een mix met een vleug humor en originaliteit.
Vera Damhuis:
“Het verwonderen, nieuwsgierig zijn en oog hebben voor kleine zaken
ontstond bij mij al op jonge leeftijd. Bodemvondsten, de natuur in de
weilanden rondom het dorp Wijtgaard waar ik opgroeide, het experimenteren met tekenmaterialen als pen en inkt waren voor mij een natuurlijke aanzet tot doen. Tekenen doet me ‘landen’ en dat is ‘healing’
voor een hoofd dat altijd vol zit met ideeën en fantasieën.
Ik ben een autodidactisch, illustrerend schilder en schilderend illustrator; daarnaast een verzamelaar, schrijver en verteller.
Op dit moment werk ik als museumeducator bij het Historisch Centrum
Leeuwarden en het Museum Joure. Daarnaast geef ik als freelancer
advies en ontwikkel ik materiaal voor erfgoededucatie en kunst- en
natuureducatieprojecten t.b.v. het basisonderwijs, musea en NME’s
(natuur-, milieu- en erfgoedprojecten).”

Verslag juryrapport ‘Verhalen in het Landschap’ (= kunstenaarswedstrijd n.a.v. LF2018; van de ongeveer 140 deelnemers werd Vera
Damhuis tot een van de tien winnaars uitgeroepen):
‘In de afgelopen maanden heeft Vera laten zien dat ze tot veel meer verdieping van haar onderwerp is gekomen. De serie beelden toont een sterke
samenhang wat betreft inhoud en vormgeving. Ze weet het onderwerp met
veel speelsheid en humor te verbeelden. Het werk heeft een natuurhistorisch educatief element en wordt illustratief genoemd. Haar werk is authentiek, eigenzinnig en ze gaat met haar beeldtaal haar eigen gang.’
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Het werk van Vera Damhuis is te zien van 6 okt. t/m 15 dec. 2018 in
Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454 KB Mildam.
Openingstijden:
vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. Elke eerste
zondag van de maand is er Open Huis; dan zijn alle kunstenaars van de
Galerie aanwezig.
*********
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PKN-GEMEENTE

Nieuwe dominee met passie
Dingena Hasper (51) is sinds 6 januari dit jaar predikant in de PKNgemeente Katlijk/Mildam, voor 30% in de Tjonger- of Thomaskerk en
voor 70% in Nieuwe- en Oudehorne.

Dingena: “De kerkelijke gemeente is dienstbaar aan de dorpsgemeenschap. Vanuit mijn geloof zoek ik verbinding met mensen, ook als ze
niet ‘van de kerk’ zijn. Niet om mensen te bekeren, maar ik weet dat
ieder mens te maken krijgt met zingevingsvragen, bijvoorbeeld over
ziekte en dood. Iedereen die dat wil kan mij hierover benaderen.”
Predikant zijn in een tijd waarin zelfredzaamheid en individualisme
hoogtij vieren, is niet eenvoudig. Dingena: “Dat iemand vitaal ouder
wordt, zie ik niet als zijn verdienste. Het leven, in mijn optiek God, geeft
ons bagage mee waarmee we het moeten doen. Immers: als je in een
getraumatiseerd gezin of als chronisch zieke wordt geboren, heb je dat
toch ook niet aan jezelf te danken!”
Sinds haar tweede woont ze in Friesland (en preekt soms in het Fries!),
maar Dingena is geboren in Leiden. Van jongs af aan voelde ze de drive
om iets te mogen betekenen: “Ik hoop meerwaarde te bieden door mijn
geloof door te geven. Ieder mens
is belangrijk. Wat je doet met je
mogelijkheden en talenten, dat is
ieders eigen verantwoordelijkheid.”
Dankbaarheid voor het leven is in
haar ogen iets religieus: “Van iemand die hulp vraagt wordt dankbaarheid verwacht, maar ben je in
staat iemand te kúnnen helpen,
dan mag je dankbaar zijn dat diegene jou vertrouwen schenkt.”
Dingena preekt op 3 november a.s.
in Mildam
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Aanmelding AED-cursus
In het voorjaar van 2020 willen we graag een cursus organiseren
voor nieuwe vrijwilligers AED. De huidige groep is op dit moment te
klein t.o.v. het aantal inwoners van Mildam.
Voordat we een datum kunnen prikken zouden we graag eerst willen
weten of er animo voor is.
Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je je opgeven via
pb@mildam.nl. Nadien zullen we contact met je opnemen voor het
plannen van de training.
De herhalingscursus voor reeds getrainde mensen zal plaatsvinden
rond half april 2020.

MILDAM/KATLIJK

Doarpshelp Ketlik/Mildaam
Doarpshelp Ketlik/Mildaam is een initiatief van Plaatselijk Belang Katlijk
en Plaatselijk Belang Mildam. Via de werkgroep kan men een beroep
doen op een aantal vrijwilligers. We zijn oproepbaar in bijzondere situaties. We vervangen geen professionele hulpverlening of bedrijfsmatige
aanpak. We bieden bezoek, met iemand wandelen, hulp bij boodschappen, medicijnen halen, bezoek dokter, ziekenhuis, ander vervoer,
spoedklusjes, technische klusjes, incidentele hulp in de tuin, sneeuw
vegen, hulp invullen papieren.
Contactpersonen
naam
Grietje Kooistra
Aly Klazema
Rjim de Jong
Henny Bakker
Janny Wierda
Minke Wijnja
Menno de Bruin
Mildamster Brêge

Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk
Katlijk



e-mail

631426
632003
681411
633770
542287
542145
541984

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

Programma Soos Katlijk/Mildam 2019-2020
Dinsdag 8 okt. 2019
14.00 uur
Woensdag 6 nov. 2019
14.00 uur
Zaterdag 23 nov. 2019
14.00 uur
Donderdag 12 dec. 2019
14.00 uur
Dinsdag 14 jan. 2020
14.00 uur
Donderdag 13 febr. 2020
14.00 uur
Dinsdag 10 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020
14.00 uur

Dhr. John Melis van JM Ecologie uit Jubbega vertelt over de steenmarter en de das.
Deze dieren zijn ook in onze omgeving.
Dhr. Jaap van Wagenburg van Flying Doctors houdt een lezing en vertoont een film.
‘Wat doet een Sneker huisarts nou in Australië?’
Feestmiddag t.g.v. het 50-jarig bestaan
van de ONMKB (zie ook pagina 36)
Dhr. Jan Tijsma gaat met ons op reis door
de natuur van Zuidwest-Friesland.
Dhr. Jaap Veenstra houdt een presentatie
over de vogelwacht en jaargetijden.
Lezing en uitleg over het Hospice in
Heerenveen.
Excursie naar het Filmhuis van Anton
Stoelwinder in Gorredijk. Eigen bijdrage
€ 7,50 p.p. incl. koffie met wat lekkers.
Optreden van Smartlappenkoor ‘Kommer
en Kwel’ uit Oppenhuizen (datum is onder
voorbehoud). Dit belooft een gezellige
meezingmiddag te worden.
Hierna sluiten we het seizoen af met een
broodmaaltijd.

In mei vindt het jaarlijkse reisje plaats.
Locatie: Hof van Schoterland te Mildam
Contributie € 30,- p.p. voor het hele seizoen (incl. koffie/thee).
Graag overmaken op rek.nr. NL61 RABO 0331 6046 12
t.n.v. Soos Katlijk/Mildam, o.v.v. Contributie 2019/2020.
Contant betalen op de eerste soosmiddag kan ook.
Truus Visser (voorzitter), tel. 0513-63 60 79
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De ONMKB bestaat 50 jaar!
Daarom worden alle 55-plussers uit de dorpen Oudehorne, Nieuwehorne, Mildam, Katlijk en Bontebok uitgenodigd om op zaterdagmiddag 23 november 2019 naar het Hof van Schoterland in Mildam
te komen. Aanvang 14.00 uur.

Onder het genot van een kopje thee of koffie zal de cabaretgroep
‘Twee Recht, Twee Averecht’ voor ons optreden met een verrassend
programma: ‘Frontale confrontatie’.
Wilt u deelnemen?
Geef u dan telefonisch op bij een van de onder genoemde bestuursleden van de SOOS Katlijk/Mildam en… stort een eigen bijdrage van
€ 7,50 op bankrekening:
NL61 RABO 0331 604 612 t.n.v. SOOS Katlijk/Mildam
Vermeld daarbij duidelijk uw naam!
Marjan Kerkstra
0513-54 22 26
Truus Visser
0513-63 60 79
Bonnie Haanstra 0513-54 23 59
Mildamster Brêge
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De Twa Doarpen – Nijs
Is der nijs dan? Jawis der is nijs! Yn maart 2020 spylje wy wer in
prachtich stik. En ja, der komt it nijs: wy spylje by Marcel Ponne oan
de Tjongervallei yn de loads. d’Herberch is slùten sa as eltsenien wit,
dan moatte je op syk nei in nije lokaasje en wy binne slagge. Hiel wat
oars, mar wy hawwe der nocht oan.

Us dekorminsken - Johan Post en Jaap Groenland - kinne wol wat help
brûke. As der noch frijwilligers binne - graach!! Oefenje dogge wy earst
by de Geele Bosch. It stik wat wy spylje en fjirdere ynformaasje komme
wol wer yn in oare Brêge.
Iepenloftstik
Dan us plannen om in iepenloftstik te spyljen. Wy tochten dat yn 2020
te dwaan, mar dat is in jier opskoot nei 2021. Wy binnen yn petear mei
in skruiwer en dat giet de goeie kant op.
Hjirfoar hawwe wy in soad frijwilligers noadich, in hiel soad minsken:
-

minsken die us helpe wolle om dit slagje te litten;
minsken yn it bestjoer fan de Stichting Herman de Streuper;
monghâlder, skruiwer, benaderjen fan fûndsen ensfh.;
minsken foar de catering, dekorbouw, klaaiing.

Sa as jim al lêze kinne wy, ‘De Twa Doarpen’ en het Stichtingsbestjoer,
dit net allinich en wurd der in berop dien op de ynwenners fan Ketlik/Mildaam. Dus meld jim oan. Dat kin by: bestjoer ‘De Twa Doarpen’
en Moniek Bergsma foarsitter fan it Stichtingsbestjoer.
Ek binne wy opsyk nei nije spilers en dan benammen MANLJU. It wurd
krap foar ùs ùtfierings mar ek foar it iepenloftspul. Dus meld jim oan.
Melde kin by:
Jaap-Tjeerd Heida 06-21842370
Ymmie van Veen
06-37291009
Hennie van der Zee 06-22588400

Greet Brouwer 06-15893375
Rinse Feddema 06-52111071
Minke Bouwstra 06-12289672

Mei groetnis fan it bestjoer ‘De Twa Doarpen’

Mildamster Brêge
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Spetterend optreden van Mildamster zangkoor
Tijdens het zomerfeest hebben veel bezoekers in de feesttent genoten
van een spetterend optreden van het Mildamster koor. Vol overgave
zongen zowel de vrouwen als de mannen, jong en oud, veel bekende
en onbekende liederen op een wijze die deed denken aan een optreden van een geroutineerd koor. En dan te bedenken dat dit hun debuutoptreden was. Het publiek reageerde enthousiast en soms een
tikkeltje ontroerd op dit onverwachte optreden.

Als u nu denkt: ‘Ach... wat jammer, dat heb ik gemist, toen zat ik zeker
thuis of was ik bij de buren op de thee. Of ben ik in een hele andere
feesttent geweest en was ik misschien bij het verkeerde zomerfeest?’
Dan niet getreurd, dit verhaal is niet echt gebeurd. Er was geen optreden van een Mildamster koor.
Maar wat niet is kan nog komen
Een onderzoekje naar culturele en recreatieve mogelijkheden van Mildam en omgeving toont aan dat in alle dorpen rondom Mildam één of
meerdere zangkoren zijn. Nederland heeft een hoge koordichtheid. Ongeveer één miljoen mensen in Nederland zingen op een of andere wijze
in een koor. Samen met andere mensen is dit een leuke activiteit. Door
te zingen zijn je gedachten ergens anders en kom je uit de dagelijkse
routine. Je leert er ook wat van, o.a. goed naar anderen luisteren. En...
het is goed voor je lichaam en geest.
Gaat Mildam ook meedoen?
Heeft u ideeën hierover, adviezen of wilt u meedenken om samen een
Mildamster zangkoor te beginnen, dan kunt u contact opnemen met:
Adri Sluis
e-mail:
of
Jannik Louwes
e-mail:

 0513-43 65 64
pbmildam@hotmail.com
opbouwwerker Caleidoscoop
j.louwes@caleidoscoopheerenveen.nl

Namens Werkgroep S.C.K. Mildam
Henk J. Belkega
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Jeu de boules, sportclinic
Wij bieden iedereen, als vereniging, buurt of gewoon als vriendengroep een clinic aan om een
paar uur kennis te maken met het jeu-deboulesspel (petanque).

Uitleg van het spel en de mogelijkheden, gewoon leuk spelen op de club
of uitgroeien tot wedstrijdspeler, lokaal en internationaal. Als club beleven wij veel plezier aan het jeu-de-boulen en dit willen we graag uitdragen.
Natuurlijk mag je ook een keer aanschuiven bij de oefenavonden op
maandag van 19.00-21.30 uur. Interesse? Altijd welkom. Bij de club zijn
voldoende boules aanwezig. Ons terrein is in Mildam, De Wissel 2a (bij
de voetbalvelden).
Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze voorzitter Frans
Schaaf tel. 0513-84 29 33 of Gellius Bos 0513-63 32 23.
E-mail: secretariaatdebledeboulers@gmail.com
*********

KF Heaks & Krekt - Ein fan it keatsseizoen!
Het kaatsseizoen zit er weer op, het is een prachtig kaatsjaar
geweest! Ook dit jaar zijn er een paar nieuwe leden bijgekomen
waardoor we het ledenaantal op peil kunnen houden.

Een paar activiteiten:
- De tweede ledenpartij – met maar liefst 16 leden op de lijst – op
10 juli jl. was een succes.
- De partijen onder een andere vlag (Wylde Wâlden, ledenpartijen
Heerenveen, andere ‘wilde’ kaatspartijen) werden dit seizoen veel
beter bezocht dan voorgaande jaren.
Unicum dit jaar was de dubbele krans die Luca Wijngaard in één
weekend won! Het talent van onze vereniging gaat het volgend jaar
diverse seniorenleden steeds moeilijker maken.
Voor uitgebreider nieuws en informatie, zie www.heaksenkrekt.nl
Mildamster Brêge
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