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VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Voor u ligt alweer het laatste nummer van de Brêge van dit jaar. Een
jaar waarin we een nieuw initiatief hebben zien opbloeien: de Piipskoft,
het wekelijkse koffie-uurtje op de woensdagochtend in de voetbalkantine, voor iedereen. Sies Siebenga van PB en Jannik Louwes van Caleidoscoop hebben het samen van de grond getrokken en het loopt geweldig. De vader van Jannik, Jaap Louwes, is zelfs al eens komen zingen.
Minder te spreken zijn we over de hangjeugd in de avonduren bij de
Tjongerschool. Er zijn gesprekken mee geweest en ook met de omwonenden die de last ervan ervaren. Samen met de wijkagent zoeken we
nu naar de beste oplossing. Maar we vragen u om aan de bel te blijven
trekken als daar aanleiding voor is.
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Positief is dan weer dat komend voorjaar eindelijk gestart zal worden
met de reconstructie van Mildam-Noord. We zijn erg benieuwd hoe de
tekening in werkelijkheid zal uitpakken.
Voor het zover is hopen we u allen te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari 2020 om 16.00 uur in Hof van
Schoterland. Traditioneel gaat er weer een wandeling aan vooraf, die
om 14.00 uur van start gaat.
Het themanummer gaat ditmaal over uw en andermans huisdieren.
Mildam is vol huisdieren. Op de app van de buurtpreventie zijn de bewijzen te vinden. Hoewel verboden, staan daar met grote regelmaat
foto’s van gevonden en verloren viervoeters. Andere bewijzen liggen –
ook al clandestien – op straat, de gemeentelijke hondenpoepzakjesautomaten ten spijt.
En dat terwijl paardenpoep gewoon mag blijven liggen! Het idee erachter zal zijn dat een ruiter het niet zo snel merkt en ook niet zo makkelijk
afstapt om de schade weg te werken.
Huisdieren verbinden en splijten onze gemeenschap. Bezitters vinden
hun huisdier meestal geweldig, de ‘have-nots’ zien met lede ogen andermans katten in hun tuin poepen, piesen en vogeltjes wegjagen, om
over al die loslopende honden in het bos nog maar te zwijgen. Hun
baasjes hebben veelal een iets te rooskleurig beeld van de gehoorzaamheid van hun viervoeters. En dan blijft de geluidsoverlast nog buiten beschouwing. Maar aan de andere kant zijn huisdieren voor veel
mensen onmisbaar. Ze zorgen ervoor dat je in beweging blijft en dat je
nog eens iemand ontmoet. En veel mensen kunnen hun verhaal kwijt
aan hun hond, kat of paard.
Huisdieren, er zitten vele kanten aan, in dit themanummer leest u daar
meer over.

Mildamster Brêge
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Herinrichting van Mildam-Noord

door Marc Jense

De voorbereiding voor de herinrichting van Mildam is in volle gang. Op
dit moment is het ontwerp ‘vertaald’ naar de uitvoeringstekeningen.
Tegelijkertijd wordt het ontwerp ook ‘vertaald’ in een bestek (bestek =
tekening en werkomschrijving t.b.v. de aannemer).
De aanbesteding is begin volgend jaar
(2020); dan wordt ook de aannemer bekend
die het werk gaat uitvoeren.
Start werkzaamheden
De start van het werk staat vooralsnog gepland in maart 2020. U krijgt
daarvóór nog bericht via een bewonersbrief met alle praktische informatie over de uitvoering van de werkzaamheden. Voordat de werkzaamheden starten wordt er ook nog, gezamenlijk met de aannemer, een
inloopmiddag georganiseerd om uitleg te geven over de uitvoering en
de planning.
Voorbereidende werkzaamheden
Zoals u weet heeft Vitens de werkzaamheden aan de waterleiding zo
goed als afgerond. Daarnaast heeft de gemeente herstelwerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.
Glasvezel
Wat ook speelt, is dat er nog een onderzoek loopt om glasvezel aan te
leggen in Mildam. U hebt vast vernomen dat Kabelnoord glasvezel wil
gaan aanleggen in alle buitengebieden waar alleen een KPN-telefoonkabel ligt.
Kabelnoord onderzoekt nu de mogelijkheid om glasvezel in dorpskernen
en in Heerenveen aan te leggen. Wij houden voor Mildam de vinger aan
de pols gelet op de herinrichting. Zodra hier meer duidelijkheid over is,
hoort u van ons.
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Subsidie Rabobank
De Rabobank heeft jarenlang geadverteerd in de Mildamster Brêge. In dit nummer staat de advertentie er voor de
laatste keer in.
De Rabobank heeft het sponsorbeleid veranderd. Voor
maatschappelijke activiteiten stelde de bank voor 2019
€ 200.000,- beschikbaar voor allerlei organisaties en verenigingen.
Penningmeester Jeroen van der Veur en redactielid Alie Rusch hebben een aanvraag ingediend om subsidie te krijgen voor Piipskoft,
de Brêge en Duurzame energie.
Leden van de Rabobank konden digitaal hun stem uitbrengen op
maximaal vijf projecten. Inmiddels heeft de penningmeester bericht
gekregen dat PB € 539,61 subsidie van de Rabobank krijgt.
Volgend jaar mag er opnieuw een aanvraag worden ingediend.

MILDAM

Piipskoft in het teken van de dag van de Mantelzorg
In een drukbezochte kantine kwamen zo’n 35 mensen bij elkaar om –
onder het genot van een kopje koffie mét gebak – bij te praten en te
genieten van de teksten en klanken van de Fryske troubadour Jaap
Louwes.

Piipskoft stond ditmaal in het teken van de Dag van de Mantelzorg. Om
10.00 uur was de kantine al goed gevuld. Troubadour Jaap Louwes was
te gast om een aantal liedjes ten gehore te brengen. Zijn liedjes, vaak
(mét een knipoog) over de sleur van het dagelijkse leven, familie,
vrienden en gezelligheid, sloten mooi aan bij het idee achter Piipskoft:
gewoon gezellig bijeen komen en een praatje maken met elkaar.
De bijeenkomst werd afgesloten met een kopje soep.
Mildamster Brêge
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Waar men normaal gesproken kan genieten van soep van de kok des
huizes, Sies Siebenga, deze keer kon er ook gekozen worden voor pompoensoep, gemaakt door Grietje Kooistra. Een geslaagde ochtend!!

De koffieochtend loopt nu vanaf september en wordt goed bezocht.
Iedereen in de omgeving van Katlijk en Mildam is van harte welkom,
elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de voetbalkantine van
V.V. Mildam. Graag tot ziens.
Werkgroep Sociaal Cultureel Kapitaal Mildam

THEMA BRÊGE 15.1
Lente
Lente staat voor kolder-in-de-kop, voor hooikoorts, voor paartijd. Hoewel… er is al eerder gepaard, nu wordt geworpen! Er zijn lammetjes in
de wei, vogels bouwen nesten, het eerste kievitsei wordt gevonden,
tjiftjafs en zwaluwen scheren door de lucht. Lente is de geur van hooi
en de roep van de grutto… Wacht! Is dat voorgoed verleden tijd? De
lente komt steeds vroeger, het klimaat verandert rap, niets is urgenter
dan de energietransitie!
In de Brêge van maart 2020 mikken we op vrolijke zaken: rokjesdag, de
eerste snee gras, stinsenflora – én op serieuzere thema’s: zonnepanelen
op groene weides e.d.
7
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Graag vragen we uw aandacht voor
de jaarlijkse collecte van Amnesty
International. Deze vindt plaats van
9 t/m 14 maart 2020.
Voor Mildam zoeken we nog enkele
enthousiaste collectanten.
U kunt in uw eigen buurt collecteren; de bus wordt bij u gebracht en
weer opgehaald.
Contact: Urseline Verweyen-Van Vliet
urselinev@hotmail.com of 06-53790224

HUISDIEREN

Willem

door Nanne Kroes

Hij was rood, had een dikke kop en mooie lange snorharen. Aandacht
vond hij heerlijk, kopjesgevend wandelde hij over mijn behandeltafel.
Z’n ballen was ie kwijt, ‘gesneden’ zei men eufemistisch. Een geliefde
manier om hem zindelijker, minder vechtlustig en vriendelijker te
maken. En natuurlijk als maatregel voor geboorteregeling.

Overdaad aan katten vormde soms een probleem. Met name in grote
steden zoals Amsterdam en Rotterdam worden door de oude hoge huizen grote binnentuinen gevormd waar een grote, uitdijende kattenpopulatie kan huishouden. En waar daar woonachtige oude vrouwtjes flink
aan meehelpen door lekkere hapjes over het balkon in de tuin te gooien. Vaak worden populaties gedomineerd door enkele grote katers, die
de hele groep bevruchten. Vader-dochterkruisingen en andere vormen
van inteelt zijn vaak aan de orde van de dag.
Mildamster Brêge
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Een van de spectaculairste vormen van deze inteelt is wel de cyclopie,
slechts één oog, midden in het hoofd, ter hoogte van de neuswortel.
Geen wonder dat diergeneeskundigen, vaak in nauwe samenwerking
met de dierenbescherming, overgingen tot castratie- en sterilisatieacties. En met succes, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de populatie flink afnam. Met het gevolg dat men nu een rattenplaag kreeg. Waar
onder studenten flink om gegniffeld werd.
Maar goed, Willem dus.
Hij was drie jaar en
woonde, net als ik, in
Almere. Maar z’n baas
ging verhuizen
naar
Weesp en hij verdween
uit mijn leven. Wat later
hoorde ik dat Willem
was weggelopen.
Zo’n jaar later stond zijn
baas op de stoep, Willem op de arm. Hij was
teruggevonden in Almere. Dat betekende dus
dat
hij
eerst
zo’n
15 kilometer naar de
Hollandse Brug was gelopen, daarna kans had
gezien om die enorm
lange, brede, kale autobrug over te steken om tenslotte de vier kilometer naar Almere nog te tackelen. Baasje en ik stonden paf. Was het ‘m
wel? Aan wat kenmerken konden we niet om de conclusie heen: het
was ‘m. Maar wat was hij veranderd. Hij was nog steeds even makkelijk
te hanteren, maar afweziger, helemaal in zichzelf gekeerd, alsof hij iets
had meegemaakt waar hij niet over wilde praten. Van de goedgemutste, levensgenietende kater was niets meer over. Het was hartverscheurend.
Het is al meer dan 25 jaar geleden maar ik hoop dat Willem later toch
weer wat vreugde in zijn kattenleven heeft gekend.
Illustratie: Von Glasbergen
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HUISDIEREN

‘Plezier met honden’ in Mildam

door J.A. van Tast

In een Brêge over huisdieren mag de ‘hondenclub’ in Mildam uiteraard
niet ontbreken. Hondenscholen zijn er in soorten, het accent kan bijv.
liggen op puppytraining of gehoorzaamheidstraining. In Mildam wordt
alleen behendigheidstraining gegeven.

Willy van der Zee (trainer) en Tanja Staal (cursist) vertellen hun
ervaringen. Willy is van kinds af aan een hondenmens, ze heeft inmiddels negen honden gehad. Meestal – zoals nu – twee tegelijk: Feytze en
Bjuster, beide groenendaelers, altijd zwart en behorend tot de Belgische
herders.
Tanja heeft eveneens twee honden, een jonge labrador en een vijf jaar
oude hond, ‘Toby’. Met Toby volgt ze wekelijks de trainingen. Toby is
een mix van een shih tzu, jack russell en een yorkshireterrier.
Willy traint met Feytze voor wedstrijden en schafte daarvoor wat materiaal aan om te oefenen. Ze zette zelf wel eens een ‘parcoursje’ uit op
het grasveldje aan de Van Aylvalaan. Dat leidde tot enthousiaste kijkers,
die ook wel eens mee wilden doen.
Willy, inmiddels gediplomeerd instructeur, startte zo’n drie jaar geleden
met haar ‘hondenclub‘ (beslist géén hondenschool). Het is ongedwongen trainen, ‘een leuke band met je hond opbouwen waar jezelf en je
hond energie van krijgen’.
De cursisten zijn tussen de 13 en 69 jaar, niet alleen uit de omgeving
van Mildam, maar ook bijv. uit Steenwijk en de regio Dedemsvaart. Van
de cursisten is een derde deel man! Er wordt getraind op woensdag- en
zaterdagochtend in kleine groepjes van maximaal vijf. Een training
duurt ongeveer een uur. We gaan door totdat we allemaal voldaan zijn.
Voor de training wordt een parcours opgebouwd, het gaat om de behendigheid. Diverse toestellen worden ingezet, bijv. een wip, kattenloop, een tunnel en paaltjes. Honden moeten wel kunnen springen, voor
Toby geldt een springhoogte van 20 cm, voor Feytze 60 cm. De spronghoogte hangt af van de hoogte van de hond. Daarnaast wordt ook gekeken naar de belastbaarheid van de hond.
Mildamster Brêge
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Tanja volgt de trainingen met Toby, hij is superenthousiast. “Hij wordt
er ook gehoorzamer van”, ervaart ze. “Vroeger lag Toby vaak wat suf in
een hoekje, als ik nu mijn rugzak pak, wordt hij zeer enthousiast. Zo’n
training is voor baasjes ook een hele inspanning, je moet bij je hond in
de buurt blijven en de hond leren/verleiden de behendigheden aan te
leren.”
Willy laat een filmpje zien van een echte wedstrijd met Feytze. Duidelijk
wordt dat hond en eigenaar over een prima conditie moeten beschikken.

Waarom heeft de één wat met honden en de ander niet?
Willy is er als kind mee opgegroeid, ze heeft er altijd één gehad. Haar
ouders hebben tot op hoge leeftijd een hond gehad en haar beide
broers hebben ook honden.
Het gaat met een hond om ‘passie en spel’ en het is prachtig om te zien
hoe Feytze met Evert (een van de gemeentelijke tuinmannen) omgaat
of met een achtjarig meisje dat gek is op honden. Een hond met werkdrift heeft haar voorkeur. “Je moet er natuurlijk wel lol in hebben en er
tijd insteken, daar krijg je veel voor terug.” Naast Feytze heeft ze nu
een jonge groenendaeler met de Friese naam ‘Bjuster’, een zeer getalenteerde hond. Die is inmiddels gescout door Henk Postma, een agilitytrainer (= behendigheidstrainer) en tevens coach van het team dat
wereldkampioenschappen loopt.
Tenslotte komen we in ons gesprek op de kosten van een hond, toch
gauw € 1000-2000 per jaar. En… je moet er bewust voor kiezen!
Een hond is vaak zo’n 10 tot 15 jaar een huisgenoot waar je intensief
mee omgaat. Dat moet geen impulsaankoop worden.

Met dank aan Willy en Tanja
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HUISDIEREN

Huisdieren uit van huis, pension en trimsalon Renske
door Henk Hidding
Renske van der Sluis en René Wever van ‘Trimsalon/dierenpension
Renske’ hebben hun bedrijf aan de Tweede Compagnonsweg te Bontebok al sinds 1993. Renske doet de trimsalon en René het dierenpension. Renske heeft er meestal vijf dagen in de week werk van,
behalve als het erg koud is in de winter, dan is het rustiger. En van het
pension hebben ze eigenlijk nooit vakantie!

In de trimsalon staan drie apparaten, een in hoogte verstelbare
tafel, een fors bad en een grote
föhn. Best zwaar werk om een
hond van 60 kilo, die hevig tegenstribbelt, op tafel te krijgen
en hem daar te houden, zo, dat
hij geknipt en geschoren kan
worden.
Na het knippen en scheren –
vooral de kop rond de bek moet
goed schoon – gaat de hond in
bad met shampoo, voorzichtig
en niet in de ogen. Je kan wel
zeggen dat het niet prikt, maar is
dat ook zo en gelooft die hond
het als je zegt dat het niet prikt.
Op termijn ziet Renske aankomen dat zij zware honden tijdens
knippen en wassen niet meer kan hanteren.
Na het wassen wordt er geföhnd. De hond is dan heerlijk schoon en
ruikt weer lekker. Zelf houdt een hond van andere geuren. Erfhonden
rolden zich vroeger na het wassen bij de eerste de beste gelegenheid
op het erf graag in poep die daar wel eens lag, maar erfhonden zijn er
tegenwoordig bijna niet meer. Doordat er veel wordt ingebroken neemt
dat aantal misschien wel weer toe.
Mildamster Brêge
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Honden worden tegenwoordig voornamelijk binnengehouden en komen
buiten ook meestal in een tamelijk schone omgeving.
In het verleden hebben er in het pension wel eens cavia´s of fretjes
gelogeerd, nooit reptielen! En tegenwoordig alleen maar honden. De
gasten komen uit een gebied met een straal van ca. 20 km, maar er
komt ook een vaste klant uit Amsterdam met een vakantiehuis in Oudehorne.
De gasten krijgen hun eigen voer (vooral diepvriesvlees en de eigen
brokjes). Ook de eigen medicijnen moeten worden meegebracht. Misschien wel 80% van de gasten gebruikt medicijnen, voor suikerziekte,
schildklierproblemen, nieren, incontinentie of pijnbestrijding bij gewrichtsklachten (bijvoorbeeld een hond met een nieuwe knie). Soms
moeten ogen of oren worden gedruppeld en dat moet meerdere keren
per dag. Inentingsbewijzen moeten tijdens het logeren aanwezig zijn in
verband met controles.
De hokken en de ren bevinden zich ver achter op het erf, omgeven door
een geluidswal. Dat is prettig voor de omgeving, maar belangrijker nog
is de rust voor de gasten. Rust is alles, stress moet worden vermeden.
Er is voor de honden geen direct contact met de parkeerplaats of de
weg, stilte! En inderdaad, zo lang ik er was hoorde ik geen hond, totdat
we even bij de hokken gingen kijken. Ik was blij na een kort bezoek
weer naar buiten te kunnen, waarna de rust snel wederkeerde.
Het is verstandig vooraf een behandeling te overleggen, mocht een
hond ziek worden. Het verschilt erg hoe ver men wil gaan met de behandeling van een ziek huisdier. Het is wel eens voorgekomen dat een
hond tijdens het verblijf bij Renske kwam te overlijden. Dan is het zaak
z.s.m. contact op te nemen met de eigenaar. De dode hond kan worden
bewaard in de vriezer, wachtend op de begrafenis door het baasje of de
crematie, maar ook direct worden begraven.
Meestal zijn de honden blij bij terugkeer van de baas. Na een lang verblijf bij Renske, bijvoorbeeld door opname van het baasje in het ziekenhuis, duurt het soms even voordat de herkenning er is. Eén of twee
keer was het baasje niet meer welkom, de hond ging achter René
staan…
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De foto in de vorige Brêge, het huisje in het bos, was de achterkant van
huis nr. 13 aan de Bieruma Oostingweg. Uw fotograaf stond op een
wandelpad in het Tjaarda’s bos.
Eén goede inzending deze keer: Sietske Bakker. Gefeliciteerd!
De nieuwe foto:

Herkent u deze plek? 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.
Mildamster Brêge
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GEMEENTE HEERENVEEN

Uitkomsten participatie-experimenten Heerenveen
De uitkomsten van het onderzoek naar participatie in de gemeente
Heerenveen staan online. Je kunt op www.democratie0513.nl lezen
hoe onze inwoners de verschillende experimenten hebben ervaren.

Raad wil samenwerken met inwoners
In het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 staat dat de gemeenteraad
wil samenwerken met inwoners aan oplossingen en ideeën voor relevante thema’s zoals bijvoorbeeld de energietransitie, veranderingen aan
het centrum van Heerenveen en de omgevingsvisie. Daarom hebben we
het afgelopen jaar samen met inwoners geëxperimenteerd met nieuwe
vormen van lokale democratie.
Er zijn zes experimenten gevolgd en achteraf beoordeeld
(gemonitord en geëvalueerd)
Zes experimenten zijn in opdracht van de gemeenteraad door NHLStenden gevolgd en achteraf beoordeeld: Burgerbesluit Centrum, Mildam-Noord, Omgevingsvisie, Akkrum, de Greiden en Aldeboarn. De
opzet en uitvoering van de bijeenkomsten en de ervaringen van de
deelnemers stonden hierbij centraal. In een half jaar tijd hebben studenten en onderzoekers met de raad, ambtenaren en inwoners van de
gemeente Heerenveen mee mogen kijken in de zes processen waarin
op een andere manier met inwoners is samengewerkt. Door middel van
interviews en observaties is de democratische kwaliteit van de processen in beeld gebracht. Het onderzoek startte met de vraag:

Wat is de democratische kwaliteit van de verschillende democratische
processen in de gemeente Heerenveen en hoe hebben betrokkenen de
processen ervaren en beleefd?
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Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen voor de gemeente geformuleerd:
- Selecteer zorgvuldig bij welke onderwerpen welk type proces wordt ingericht en hoeveel zeggenschap inwoners rond dat onderwerp hebben.
- Formuleer ambities voor inclusie* voordat het proces verder wordt ingericht en pas de wijze van uitnodigen en de vormgeving van het proces
daarop aan.
- Wees transparant over wie wat doet in welke fase van het proces, wat ligt
er aan het einde van iedere processtap?
- Werk in iedere stap met visuele informatie.
- Wees helder over de verwachte inzet en verwachte opbrengst, maar wees
niet te bang om te weinig te vragen!
- Als inwoners zeggenschap krijgen, vraag dan van hen om draagvlak te
organiseren en begeleid hen daarbij.
- Investeer in gespreksleiders/begeleiders om de kwaliteit van overleg te
bevorderen.
 Inclusie gaat over het laten meedoen in de samenleving van achtergestel-

de groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. De begrippen
inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij.

MILDAM

Ooievaarsnest – nieuwe plek, nieuwe kansen…
Onder het toeziend oog van de twee stiertjes werd begin november
het ooievaarsnest verplaatst naar de Yntzelaan tegenover nummer 11.

Tien jaar geleden werd het nest geplaatst op het land van Yntzelaan 3
nadat iemand een ooievaar gespot had. Maar helaas is die ooievaar
nooit neergestreken om zich voort te planten, andere ooievaars trouwens ook niet. Even het nest verplaatsen naar een aantrekkelijker plekje met goede aanvliegroute, dachten Jan Oord en Jan Koopman, maar
helaas bleek het nest helemaal verrot. De twee Jannen, met hulp van
Bram Tulner, zetten een nieuw nest in elkaar, waarbij ze de trekker van
Dirk Knip konden gebruiken.
Henk Hidding hielp bij het neerzetten en de derde Jan(Peter) Jansen
van Galen maakte mooie foto’s van de plaatsing van het nest. Nu maar
duimen dat in het voorjaar een paartje overvliegt, neerstrijkt en eieren
gaat leggen.
Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Claudia Nijdam

door Claudia Nijdam en Alie Rusch

Markante Mildammer? Sterker nog: de eerste Mildammer! Vanaf de
snelweg is Claudia na het bordje Mildam op nummer 2 de eerste
inwoner. Dat ze samenwoont met Tiede Jacobi en dat ze in Plaatselijk
Belang zit, is misschien bekend, maar daar gaat het nu niet over. In
dit ‘dierennummer ’gaat het om haar verslaving: Claudia is in de ban
van De IJslander! Hoe dat zo komt vertelt ze zelf maar al te graag.

Het begon al heel vroeg. “Vroeger, toen ik een klein meisje was en in
Utrecht woonde, had ik een vriendinnetje dat iedere zaterdag paardrijles had op een manege. Dat wilde ik ook zó graag! Mijn moeder had
niks met die grote enge beesten en dus mocht ik niet op paardrijles.
Stel je voor dat ik er zou afvallen! Levensgevaarlijk…
Maar op mijn 9e verhuisden we naar Friesland. Aan de rand van Heerenveen, met uitzicht over de weilanden. Weilanden met paarden! Al
snel trok ik de stoute schoenen aan en wandelde met ons hondje richting de boerderij die ik vanuit ons huis kon zien. Daar waren paarden en
meisjes mét paarden.” Tot ontzetting van haar moeder werd ze op de
boerderij kind aan huis.
Claudia: “Ik kreeg zelfs tegen de wil van mijn moeder een heuse verzorgpony! Ik leerde heel veel op de boerderij, van stallen uitmesten tot
ponyrijden. Ik hoor mijn moeder nóg zeggen: ‘Straks krijg je het te druk
met school en misschien wel een vriendje, en dan is het vast weer gebeurd met die paarden.’ Maar ik was al besmet. Sorry ma, paarden zijn
een lifestyle. Dat gaat nooit meer over...”
Vliegende paarden
Intussen bereed Claudia diverse pony’s, en later paarden voor andere
mensen. Toen ze haar opleiding Multimedia in Zwolle had afgerond en
werk zocht, vond ze de ideale baan. Op ooghoogte in het Arbeidsbureau
stond ‘Boer zoekt… verzorger voor ranch’. We hebben het over een
IJslandse boer, 84 jaar jong. Claudia zocht niet verder, maar vertrok. Ze
leerde zelfs IJslands en kon in the middle of nowhere als paardentrainster aan de slag.”
Mildamster Brêge

18

De boerderij in IJsland

Claudia: “Daar maakte ik kennis met het IJslandse paard. Ze zijn relatief
klein en hebben in plaats van drie wel vijf gangen. Naast stap, draf en
galop, kennen de meeste IJslanders nog de tölt en een telgang. Ik was
totaal niet bekend met het ras, maar kwam er al snel achter dat deze
paardjes ontzettend leuke, veelzijdige dieren zijn. Ze hebben een grote
will to please en een hoop vuur. Na mijn eerste zeven maanden in IJsland, kwam ik terug naar Nederland.”
Claudia’s loon van haar IJslandse baas waren twee paarden die ze met
het vliegtuig naar Nederland liet komen. Claudia: “Toen had ik ineens
twee IJslanders! Het ene paard verkocht ik om de kosten van de vlucht
te dekken, het andere hield ik zelf. Ik heb allerlei lessen en cursussen
van instructeurs gevolgd die verstand hadden van IJslandse paarden en
hun bijzondere gangen.”
De echte x-factor
Dat is inmiddels 10 jaar geleden. In 2014 verkocht ze dit paard, het zat
aan de top van zijn kunnen en Claudia wilde graag de sport in. Claudia:
“Dan moet je keuzes maken. Ik ging online shoppen en kocht via internet, ongezien, een eenjarig paard van prima komaf met de naam
Kládíus (spreek uit: Claudius). Dat moest wel voorbestemd zijn!
19
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Een jaar later haalde ik ook
hem uit IJsland. Weer met het
vliegtuig. Hij is in Mildam uitgegroeid tot een mooie grote
IJslander met een gouden hart
en een échte x-factor. Hij is
het type paard dat bijna in je
broekzak kruipt als je er naast
staat. En als je er op zit, gaat
hij tot het uiterste en doet
eindeloos zijn best. Een paard
met een gaaf uiterlijk en geweldige gangen. Dit paard ben
ik nu fijn aan het opleiden. We
hebben al een paar wedstrijdjes gereden en dat ging niet
onverdienstelijk.”

Vanaf 2020 heeft Claudia de
weekenden vrij, waardoor ze met
de paarden aan nóg meer trainingsweekenden en wedstrijden
kan deelnemen.
Claudia & Kládíus

Lifestyle
“Naast Kládíus kwam er nog een ander paard op mijn pad. Ze kwam
binnen als trainingspaard en dat klikte zo goed dat ik de eigenaar vroeg
om de eerste koop. Je kunt het wel raden: ruim een jaar later was deze
merrie, Þvæla (spreek uit: Tvaila), van mij. Mijn eerste merrie, die dit
voorjaar een prachtig veulen wierp: ‘Viktor fan Annebuorren’. Ik had
nog nooit eerder een veulentje gefokt.”
Claudia’s moeder heeft het inmiddels opgegeven, ze is erachter dat de
paardenhobby geen bevlieging was. En Claudia? “Samen met Tiede is
zo’n hobby nóg leuker! Hij houdt van mennen en dus gaan we samen
geregeld ‘on tour’. Prachtige strandritten of gewoon in onze eigen achtertuin: Oranjewoud.
Mildamster Brêge
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Verder houden we toezicht op een aantal paarden van anderen. Erg
leuk om samen te doen. Paarden zijn een lifestyle, dat gaat nooit meer
over”, verzucht ze.

Viktor is inmiddels ruim een half jaar en ravot er met zijn veulenvriendjes vrolijk
op los!

*********

NIEUWE INWONERS MILDAM
Aan de Schoterlandseweg 105 (de boerderij waar Nanne Heida
woonde), wonen nu Haye Landman en Henny Menger.

GEBOORTES MILDAM

Op 12 november 2019 is Djurre geboren, zoon van Wiebe en Alicia
Abma-Visser. Het gezin woont aan de Schoterlandseweg 62.
21
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(HUIS)DIEREN

Max

door Evelien Koopman

Het echtpaar Tenge, nieuw op de Yntzelaan komen wonen, heeft een
huisdier, juist, Max. Het is niet zomaar een huisdier, maar zo wordt er
wel over gesproken en zo zie ik het ook vanuit mijn keukenraam. Tegen de schemer komen er twee koplampjes aan, wie is dat, juist, Max!
Och het regent, de stakker!

Max is de robotgrasmaaier van Mello
en Nelleke Tenge. In de zomer
werkt Max van 6.00 tot 22.00 uur,
zeven dagen per week om 2600 m²
netjes te maaien. In het najaar is
twee dagen in de week maaien voldoende.
Nu de robotmaaier steeds populairder wordt, komen er ook verhalen
naar boven. Volgens de krant zouden al egeltjes zijn aangereden door
de robotmaaiers. Om dat te voorkomen moet Max tegen de schemer
terug in de pits.
Mello’s hoveniersbedrijf is gevestigd in Heerenveen. Hij en 30 medewerkers houden zich bezig met tuinaanleg en -onderhoud. Mello is op
meerdere fronten ondernemer in hart en nieren, maar tussen april en
september werkt hij één dag mee met de mannen in het groen. Zo blijft
hij betrokken bij het reilen en zeilen van het vak en weet wat er leeft.
De week wordt afgesloten in het grandcafé van het bedrijf. Nelleke
werkt al jaren met veel plezier in de thuiszorg.
Mello heeft enige jaren in Mildam gevoetbald en Nelleke heeft jarenlang
gevolleybald in Mildam, vandaar dat de overstap van Heerenveen naar
het mooie Mildam altijd al een wens was van Nelleke. Na een uitgebreide verbouwing van huis en tuin ziet alles er nu prachtig uit en Mello en
Nelleke zijn helemaal blij met deze plek.
Mildamster Brêge
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(HUIS)DIEREN

Kauwen en roeken

door Ab Slager

Kraaien kennen we allemaal. Misschien zijn ze wel de meest voorkomende vogels in ons land. Toch zijn er veel meer soorten dan de
'zwarte vogels' die in onze omgeving krassend rondvliegen en 'hun
naam roepend' neerstrijken in bomen of op de daken en schoorsteen
van onze huizen.

Over onze kraaien zou een Brêge kunnen worden volgeschreven, maar
ik wil me houden aan twee vogels die een rol hebben gespeeld in mijn
leven: de kauw of torenkraai (in het Fries ka) en de roek (niet te verwarren met de zwarte kraai (in het Fries swarte krie of ald roek) en de
bonte kraai (in het Fries skierroek).
Alle kraaien zijn in Nederland (helaas) vogelvrij. Er mag het gehele jaar
op worden geschoten en dat kan met name voor de roek funest zijn.
Men denkt nog steeds dat roeken jonge vogels en eieren vreten, maar
dat is niet het geval. Roeken eten zaden en (heel veel) engerlingen, de
larven van de langpootmug. Wat de kauw betreft, deze lust echt wel
een ei of jong vogeltje, maar om hem daarom maar af te schieten gaat,
vind ik, erg ver!
Kauwen
Velen van ons (en dan met
name de jongens) zullen wel
eens een kauwtje hebben gevangen om dat tam te maken.
Dat lukt het beste als hij jong
uit het nest wordt gehaald en
nog niet kan vliegen. Je kunt
dan een tijdlang veel plezier
aan het beest beleven, maar
na een paar jaar houdt hij/zij
het voor gezien en gaat een
vriendje of vriendinnetje zoeken. Het betekent echter niet dat de liefde
ten opzichte van jou uit is. Je blijft een goede vriend voor hem.
Mildamster Brêge

24

Mijn kauwtje ging altijd met me mee. Hij zat op mijn schouder als ik
Lemmer inliep en als ik naar Heerenveen ging, nam ik hem mee in een
kooitje achterop mijn fiets. Mijn nichtje was doodsbenauwd voor het
beest. Hij vloog dan van mijn schouder af om te kijken of er bij haar
wat te halen viel. Hij lustte eigenlijk alles en niets kwam hem ongelegen.
Roeken
Maar er was ook nog een roek in
mijn verhaal. Roeken zijn (evenals
de kauwtjes) vogels die in kolonies
broeden. Op bepaalde plaatsen
met hoge bomen bouwen zij hun
nesten en beschermen dat tegen
takkenroof van de buren.
In mijn geboorteplaats stonden die
hoge bomen aan de rand van de
begraafplaats. Als er jongen waren, trok een jagerscorps uit het
dorp naar de begraafplaats om zoveel mogelijk roeken af te schieten.
Met een goed schot heb je dan meteen zo'n vijf jonge vogels naar de
andere wereld geholpen. Ze zijn immers zo schadelijk!!!
Als jongens gingen we natuurlijk kijken. Eén keer was mijn neef die vijf
jaar ouder was dan ik, ook van de partij. Er viel een jonge, nog geen
vliegrijpe roek naar beneden. Niet dodelijk getroffen, maar een vleugel
was kapot geschoten. Mijn neef wilde het beest pakken maar de jager
nam zijn mes om het de kop af te snijden.
Mijn neef liet dat echter niet gebeuren, hield de jonge roek vast en gaf
de jager zo'n trap tegen zijn benen dat deze van schrik losliet en zijn
mes liet vallen.
Wij er vandoor! We zijn naar de dierenarts gegaan en deze had twee
opties: doden of vleugel amputeren. Mijn neef koos voor het laatste. De
jonge roek werd meegenomen naar De Wijk waar hij woonde en er
ontstond – evenals met een kauwtje – een vriendschap. De roek heeft
jarenlang bij zijn huis rond getrippeld, moest 's avonds in zijn hok worden gezet en 's morgens er weer uitgehaald. Op een dag is hij gepakt
door een kat of een roofvogel. Vliegen kon hij immers niet...
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Ruilhandel
Het is wel leuk om te weten dat kraaien goed kunnen tellen. Zij hebben
een grote herseninhoud en zijn slim. Bij proeven is gebleken dat zij tot
negen of tien komen en dat is bij geen enkele andere vogel geconstateerd.
Dat kraaien intelligent zijn, blijkt wel uit het volgende: bij de Tower in
Londen is een ravenkolonie. Toen ik daar een aantal jaren geleden was,
zag ik dat een raaf een stokje pakte en het voor mij op de grond neerlegde. Hij keek me met een scheef oog aan alsof hij wilde zeggen: ”En
nou jij”. De bedoeling was een vorm van ruilhandel: een stukje brood
voor een stokje of een steentje. Het ging een hele tijd door. Ik denk dat
ik wel vijf of zes stokjes en steentjes rijker en een paar broodkorsten
armer was.
Hoewel de raaf in ons land sinds 1927 niet meer voorkwam, is men
jaren geleden (1969) begonnen met het uitzetten van nieuwe vogels.
Aanvulling Henk Hidding
De raaf is inmiddels in Drenthe een reguliere broedvogel. Volgens Van
den Hul (oud-boswachter Oranjewoud) heeft er in het seizoen 2018 een
ravenpaar gebroed in Oranjewoud, nabij het huis van Van den Hul.
In 2019 zag ik in het voorjaar twee keer een paar raven vliegen, in het
bos ten noorden van de Weversbuurt. Van broeden in 2019 is mij niets
bekend, maar in het najaar zag en hoorde ik er weer eentje overvliegen, in noordelijke richting. Wiebe Nijlunsing zag dit dier even later, hij
wandelde toen langs de Weversbuurt.
Over de raaf in Drenthe staat een mooi verhaaltje op:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/141184/Terug-van-weggeweest-deraaf
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(HUIS)DIEREN

Boefje, Boris, Lilly, Tommy, Yara, Saartje, Tijgertje
en Harley verwelkomen je graag in het café…
door Henk Hidding
… geniet van hun aanwezigheid en aandacht. Speel met ze, verwen ze,
aai ze en laat ze slapen op je schoot.
Dit las ik op de site van ‘Poespas’ in Leeuwarden.

Je kunt er koffie- of theedrinken, lunchen en vergaderen. Als je er bent
kàn er een kat bij je op schoot kruipen. In het café loopt een aantal
katten rond, deze kunnen voor gezelligheid en rust zorgen. Eigenlijk ben
je bij die katten op bezoek.
Het is een soort café dat is overgewaaid uit Japan. Japanners zijn vaak
klein behuisd en kunnen geen huisdier houden of de verhuurder van
hun appartement staat het houden van huisdieren niet toe. Voor mensen in Japan die behoefte hebben aan contact met een kat, is het kattencafé uitgevonden.
Nieuwsgierig geworden door verhalen bezochten we ooit zo’n café in
Nagano. Hier en daar stond naast een tafeltje een krabpaal en er waren
klimpaadjes langs de wanden, met hoge zitplaatsen, heel geschikt om
te loeren op prooi (die denkelijk nooit langskwam) of om vijanden in de
gaten te houden. En er was een kattenluikje, waardoor de dieren verdwenen naar hun privévertrekken als ze geen zin hadden in de gasten
van dat moment. Aan contact met de bezoekers hadden de katten in
dat café die middag geen behoefte.
Het belangrijkste in dat café: de katten. De koffie was er niet lekker en
de bediening was onjapans ongeïnteresseerd in de klandizie.
Sinds een jaar of vijf zijn er ook in Nederland kattencafés, de eerste
alweer gesloten. Afgaand op hun sites is er bij ‘Poespas’ in Leeuwarden
en bij kattencafé ‘Op z’n kop’ in Groningen ook aandacht voor klant en
consumptie. In Groningen zou je zelfs moeten reserveren voor een plekje. Ik ben er nog niet binnen geweest.
https://www.kattencafepoespas.nl en https://opznkop.nl
27
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HUISDIEREN

Het zilvervisje

door Henk Hidding

Het zilvervisje is een echt huisdier, het komt in Nederland alleen maar
bínnen voor, in huizen en gebouwen. Ze zijn lichtschuw en je ziet ze
voornamelijk als je plotseling het licht aandoet. Dan schieten ze weg,
op de vloer van de wc of de badkamer als ze onbedoeld in het licht
komen. Ze zoeken gauw weer een donker plekje op.

Je kunt zilvervisjes
ook aantreffen in de
badkuip; ze zijn niet
goed in het lopen
over gladde oppervlakken. Eenmaal in
de badkuip gevallen,
komen ze er moeilijk weer uit.
Het zijn dieren die tot de insecten worden gerekend, primitieve of oerinsecten (franjestaarten). Ze komen in Nederland al heel lang voor. Tot
ca. twintig jaar geleden dacht men dat het één soort was, die je vaak in
huizen aantreft, maar het blijken er twee te zijn: het zilvervisje en het
papiervisje. Het papiervisje is voor Nederland pas in 2002 voor het
eerst beschreven en was toen al algemeen. Net als het zilvervisje is het
papiervisje lichtschuw, blootstelling aan meer dan een uur direct zonlicht overleeft het zelfs niet.
Het papiervisje zit vaak in boeken, postzegelalbums of in stapels oud
papier. Ze verschillen van het zilvervisje, voornamelijk in beharing (onderscheid onder microscoop) en de lengte van sprieten op het achterlijf,
de franjestaart.
Het papiervisje houdt van drogere omstandigheden dan het zilvervisje.
Vloeibaar water hebben ze niet nodig. Bij temperaturen boven de
35 graden zoeken ze een koeler plekje op.
Het klimaat in onze centraal verwarmde huizen is bij uitstek geschikt
voor beide soorten, maar vooral voor het papiervisje.
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Het papiervisje eet papier (cellulose), het zilvervisje ook wel maar heeft
liever zetmeel, beide stoffen zijn opgebouwd uit glucose.
Bekend uit de negentiende eeuw is het ovenvisje, dat toen voorkwam
rond ovens in bakkerijen. Dit visje houdt van een nog hogere temperatuur en wordt in woonhuizen niet zo vaak gevonden.
Hoe komen ze binnen
Zilvervisjes en papiervisjes komen huizen binnen door mee te liften met
voedsel, verhuisdozen, meubilair, oude boeken, papier en oude kleding.
Ze zijn kwetsbaar, worden gemakkelijk geplet, waardoor je ook vaak
dode visjes of resten ervan tegen komt. Als ze niet worden geplet, kunnen ze wel twee tot acht jaar oud worden. Het aantal nakomelingen is
niet zo groot, vrouwelijke zilvervisjes leggen in hun leven ongeveer
honderd eitjes.
Voorkómen
Hygiëne is niet genoeg om van zilvervisjes af te komen. Dit komt doordat ze op beschermde plekjes zitten. Door het huis zo droog mogelijk te
houden, wordt het minder aantrekkelijk voor zilvervisjes. Aardappelen
en fruit zijn enorm aantrekkelijk voor het zilvervisje. Met een doorgesneden aardappel in een open plastic zakje kun je ze vangen. Als je er
een paar hebt gevangen kun je ze met het zakje weggooien.
Papiervisjes malen echter niet om droogte en ze kunnen het maandenlang zonder voedsel uithouden. Beide soorten zijn dol op warmte. Truien dragen, droogte en de verwarming op 15 graden, dat houdt beide
soorten binnen de perken (maar wie doet dat).
Een natuurlijke vijand is de 'lijmspuiter', een algemeen voorkomende
huisspin (jaagt ’s nachts). Deze weet ongemerkt ‘visjes’ te besluipen en
spuugt dan in 1/600ste seconde twee draden kleverig spinrag, zigzag
over zijn prooi. Deze wordt daardoor direct geïmmobiliseerd, waarna
gegeten kan worden.
In het wild
In landen met droge klimaten komen ‘in het wild’ veel meer soorten
‘visjes’ voor, ook binnenshuis. Best mogelijk dat enkele hiervan zich in
de toekomst ook in Nederlandse woningen zullen gaan vestigen.
(Alle informatie gevonden op internet; wie het allemaal heeft uitgezocht is daar

ook te vinden en nog veel meer...)
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MILDAM EN OMLIGGENDE DORPEN

Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
De omgeving van de dorpen Mildam, Bontebok, De Knipe, Oudeschoot,
Katlijk en Oranjewoud is fantastisch mooi. Het ademt een rijke historie. Beeldbepalend zijn oude structuren van houtwallen, lanen en elzensingels, een patroon dat in oorsprong naar schatting ca. 900 jaar
oud is. Voor de inwoners van de dorpen en Heerenveen is het gebied
een begrip. Inwoners uit stad en regio fietsen en wandelen er graag.
Iedereen geniet er van.

Toch zijn het de grondeigenaren die betalen voor het onderhoud van dit
landschap. Houtwallen, hakhoutbosjes, poelen en elzensingels hadden
vroeger een functie binnen het agrarisch bedrijf. Tegenwoordig zijn
deze functies vaak vervallen en daarmee ook de noodzaak tot beheer
en onderhoud. Het gevolg is dat het landschap in schoonheid achteruitgaat.
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik wil dit ombuigen. Wij vinden
dat we gezamenlijk moeten investeren in het actief onderhouden van dit
unieke agrarische cultuurlandschap.
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Contract groene diensten
Wij bieden daarom aan particuliere grondeigenaren de mogelijkheid om
een zogenaamd ‘contract groene diensten’ af te sluiten om daarmee een
langjarige vergoeding veilig te stellen voor het beheer en onderhoud
van hun landschapselementen.
Voor een geleverde groene dienst ontvangt de grondeigenaar een vergoeding uit het landschapsfonds. Het fonds sluit contracten voor 7 jaar
met de intentie om de contracten in fasen te verlengen tot tenminste
2040.
Zo ontstaat een duurzame formule met winst voor landschap en zekerheid voor grondeigenaren, nu en in de toekomst. Uiteindelijk is het onze
ambitie om 70% van het landschap in het gebied onder beheer te brengen.
Onderstaand een overzicht van de bij het Lânskipsfûns onder beheer
zijnde elementen.
doelstelling

2017

2018

14

9

10

Dobbe (stuks)
Solitaire boom A, B, C (stuks)
Elzensingel (m)
Houtsingel en houtwal (m)
2

Hakhoutbosje A en B (m )

22

21

24

6.727

4.118

4.204

19.092

11.987

11.982

52.250

41.743

42.430

Kamer (stuks)

9

1

1

Laanboomrij (m)

4.249

0

0

Raster (m)

8.286

5.050

5.050

Informatie over het afsluiten van een contract groene diensten
is te verkrijgen bij:
Gerrit Tuinstra, Landschapsbeheer Friesland
Commissieweg 15, 9244 GB Beetsterzwaag
Telefoon: 0512- 38 38 00
Henk Hidding
secretaris Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
Mildamster Brêge
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Vakantieplannen?
Misschien zijn onze chalets in Porlezza aan het meer van Lugano wat
voor u. Dat ligt ruim 1.000 km vanaf Mildam in Noord-Italië tussen het
Comomeer en het Lago Maggiore. De chalets staan op een gezinscamping met zwembad op 25 meter vanaf het meer. Porlezza kent een
zacht klimaat waardoor het van het vroege voorjaar tot het late najaar
mooi weer is. Vanuit Porlezza kun je bergwandelingen maken of een
boottocht over het Comomeer of andere leuke uitstapjes.
Vanaf Eelde vlieg je zo naar Milaan Malpensa en daarvandaan is het
nog geen 90 km rijden.
De chalets zijn compleet en luxe ingericht (fietsen, tv, veranda met
loungeset, kinderbed, surfplank, airco etc.). De prijzen variëren van
€ 275 in het voor- tot € 895 per week in het hoogseizoen.
Kijk op www.buitengewoonporlezza.nl of…
bel ons voor meer info op 06-29565093.
Bart Jouert en Kirsten Nijenhuis, Schoterlandseweg 30
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HUISDIEREN

Kippenloop
Soms lopen ze ineens in onze tuin: kippen. Ze pikken vogelvoer, scharrelen rond en rennen in gestrekte draf terug naar de achterburen, hun
echte thuis, zodra de hond poolshoogte komt nemen. Kom maar door
met dat verse eitje!

*********

Mildamster Brêge
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MILDAM

Galerie Mildam – afsluiting seizoen 2019
Het is inmiddels een vaste gewoonte
geworden dat het Kunst Kollektief het
seizoen afsluit met een gezellige samenkomst, deze keer op zondag
15 december a.s. van 14.00-17.00
uur.
Alle Kollektiefleden, onze vaste muzikanten van het open huis en de tijdelijke exposant heten u van harte welkom. Er staan een hapje en drankje
voor u klaar.
We wensen iedereen alvast heel fijne
feestdagen en een voorspoedig 2020.
De galerie is in januari gesloten en
opent haar deuren weer op zondag
2 februari 2020 met een Open
Huis en een nieuwe gastexpositie.
Interieur kerkje bij de voordeur

*********

SPORTVERENIGINGEN

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).
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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

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
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Katlijk
Katlijk
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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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