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INFORMATIE

Contactpersoon Plaatselijk Belang
Adri Sluis  0513-43 65 64
E-mailadres: pbmildam@hotmail.com
Website Mildam: www.mildam.org

Buurtcoördinatoren
Judith van Tongeren, De Karn 13
Bruggelaantje/De Karn/Milhoes
Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5
Schoterlandseweg (west)
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost)
Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13
Van Aylvalaan/De Wissel
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6
Canadezenlaan, Molenlaan
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9
Verzetslaan
Bauke Visser, De Dobbe 52
De Dobbe
Peter Dral, Weversbuurt 17
IJntzelaan/Weversbuurt
Wijkagent:
Peter van Harten
Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp

 0900 8844
 0513-61 77 88

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Het thema van deze Brêge is Zorg. Dat kun je op verschillende manieren opvatten:
 De zorg voor elkaar in Mildam: van de thuiszorg tot een praatje met
(of boodschappen voor) de buurvrouw, van Doarpshelp tot duofiets,
van maaltijdbezorger tot al die andere bestelautootjes die allerlei online bestelde spullen afleveren. In dit nummer leest u er meer over.
 De zorg voor jezelf en je naasten om gezond te blijven van lichaam
en geest en je aan de speciale spelregels te houden totdat de coronatijd voorbij zal zijn. Want die tijd komt!
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 Voor het bestuur van Plaatselijk Belang komen daar nog wat zaken
bij: we zijn heel blij dat we weer een compleet bestuur gaan krijgen.
Als u dit leest is de (internet) Zoom-jaarvergadering van 10 maart
a.s. (zie www.mildam.org) zeer nabij. Daarop zullen drie nieuwe Mildammers aantreden: Immie Jonkman, Iris Maria en Ivo van Stoltz.
Jeroen van der Veur is bereid nog een jaar als penningmeester te
fungeren en Adri Sluis en Wiebe Nijlunsing kunnen met een gerust
hart het bestuur vaarwel zeggen.
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat PB zich zo weer kan inzetten
voor een vitaal en leefbaar dorp, of, om met de Dorpsvisie 2015-2025 te
spreken: een duurzamere, bedrijvige, levendige, groen(er)e mienskip.
We willen de Pypskoft terug, de bejaardensoos, de jeu de boules, het
dorpsfeest en nog veel meer! Wij snakken er naar om er weer voor het
dorp te kunnen zijn!

Bovenste rij: Geertrui Hidding, Wiebe Nijlunsing (vertrekt), Jeroen van
der Veur (blijft nog een extra jaar).
Tweede rij: Ivo van Stoltz (nieuw), Iris Maria (nieuw), Immie Jonkman
(nieuw).
Onderste rij: Herman Miedema, Adri Sluis (vertrekt), Sies Siebenga.
Mildamster Brêge
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THEMA BRÊGE 16.2
Eindelijk!!
Ons volgende nummer gaat over ‘Eindelijk’ kunnen we nu weer…
En die stippeltjes laten uw geluid horen. Want wat hoeven we niet weer
uit te stellen? Wat of wie hebt u al een jaar moeten missen? Wat gaat u
eindelijk weer doen? Met wie wilt u een feestje bouwen? Waar moeten
we naar toe als de vaccinaties achter de rug zijn? Al kan de Brêgeredactie niet in de toekomst kijken, we hopen dat we bij uitkomen in
juni toch minstens een groot stuk coronapandemie achter ons hebben
gelaten.
Bel of app ons uw verhaal: 06-22 00 57 86. Of waarschuw ons per mail:
dorpskrantmildam@gmail.com. Als het aan ons ligt, gaan we er samen
een mooi nummer van maken!

Ellis de Vries-Schaap (30)
Aardema Thuiszorg

“Steeds meer mensen die thuis
blijven wonen, hebben extra hulp
nodig. Ze komen bij ons terecht via
de huisarts, een mantelzorger of na
een ziekenhuisopname. Ik heb de
opleiding Verzorgende IG gedaan
en werk halftime. Met zelfsturende
teams voel je je verantwoordelijk,
dus dat kan uitlopen als je een
zorgplan wilt opstellen, een familiegesprek hebt of de huisarts moet
bellen. De hulp varieert van medicatie begeleiden en oogdruppelen
tot steunkousen aantrekken en
helpen met douchen. In mijn team zijn geen coronaklachten, maar we
blijven voorzichtig. Die rust straal je uit, onze cliënten zijn vaak zó
dankbaar.”
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ZORG

Doarpshelp in coronatijd
We leven in een bijzondere tijd... We moeten afstand van elkaar houden. Sociale contacten dienen te worden beperkt. En sociale contacten
zijn het fundament van Doarpshelp.

Bij elkaar op bezoek gaan is niet verstandig. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel andere communicatiemiddelen. Maar een aantal van onze
contacten vindt het moeilijk daar gebruik van te maken. Hun kinderen
en kleinkinderen zijn daar heel wat handiger in!
We hebben via een nieuwsbrief aan onze vrijwilligers gevraagd om goed
in hun omgeving te kijken hoe het gaat met eenieder. Wij proberen dat
ook te doen. Er is contact via briefjes, kaartjes en telefoontjes. Daarin
geven we aan dat we beschikbaar zijn voor het doen van boodschappen
of klusjes. Er wordt een enkele keer gebruik van gemaakt. Dan handelen we volgens de coronarichtlijnen.
Persoonlijke bezoeken worden uitgesteld tot betere tijden. Soms wordt
dat als erg lastig ervaren. Afgelopen zomer was het mogelijk een tuinbezoek op afstand te organiseren. In deze tijd gaat dat niet. Het blijkt
dat veel mensen in onze omgeving een goed vangnet hebben. Vaak
worden ze geholpen door familie, vrienden en buren. Men heeft dan
contact met een kleine groep vaste personen.
Wanneer die even niet beschikbaar zijn, dan is er Doarpshelp. Uit de
verte worden we gestimuleerd door Jannik Louwes van Caleidoscoop.
Hij werkt vanuit Heerenveen en fietst af en toe met zijn collega Dorina
Fennema van het Vrijwilligers Servicepunt in deze omgeving en maakt
een praatje met veel mensen. Via internet hebben we contact en wisselen we ervaringen uit. Vergaderen door de werkgroep Doarpshelp is niet
verstandig, op dit moment zelfs niet toegestaan. We gebruiken dus
internet en telefoon.
De contactpersonen van Doarpshelp vindt u op de volgende pagina.
Mildamster Brêge
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Contactpersonen Doarpshelp
naam
Grietje Kooistra
Aly Klazema
Rjim de Jong
Janny Wierda
Henny Bakker
Minke Wijnia
Menno de Bruin

Mildam
Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk


631426
632003
681411
542287
633770
542145
541984

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

NIEUWE INWONERS MILDAM
De nieuwe bewoners van de Dobbe 10 zijn Pier en Janneke Boelens
(Haanstra). Remco, de jongste zoon, woont nog bij hen in.
Ze komen uit Langezwaag, waar ze ruim 34 jaar gewoond hebben.
Familie Kelder die er eerst woonde, is vertrokken naar Wolvega.
Sinds eind november wonen Henk Vis en Eeuwkje van der Meulen
met veel plezier aan de IJntzelaan 13. “Het voelt alsof een droom is
uitgekomen.” Beiden zijn geboren en getogen in Heerenveen en hebben
eerst aan de Dopheide gewoond. “We hebben samen vijf kinderen. De
twee kinderen van Eeuwkje zijn nog regelmatig thuis, maar studeren
doordeweeks elders.”
Fam. Bouwers is verhuisd naar Heerenveen.
7
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MILDAM

Mildam krijgt ook glasvezel!
Bericht van de gemeente Heerenveen
Digitale Stad is eind 2020 gestart met de aanleg van glasvezel in het
buitengebied en de dorpen in de gemeente Heerenveen. De werkzaamheden in Mildam worden in het voorjaar van 2021 opgestart, zodat de bewoners naar verwachting in de zomer kunnen beschikken over supersnel internet van Digitale Stad. Voorafgaand aan
de aanleg worden alle inwoners geïnformeerd via een folder en een
brief.

De aanleg tot in de meterkast is gratis
Digitale Stad onderscheidt in de regio Heerenveen twee soorten adressen: witte en grijze adressen. Witte adressen zijn adressen waar nog
geen enkele vorm van snel internet beschikbaar is. Grijze adressen hebben al wel de beschikking over een snellere internetverbinding (bijvoorbeeld coaxkabel), maar nog geen glasvezelverbinding. De aansluiting
wordt bij alle adressen gratis afgemonteerd in de meterkast.

De aansluiting in gebruik nemen
Bewoners van de grijze adressen kunnen vervolgens de aansluiting na
oplevering kosteloos in gebruik nemen. Deze adressen zijn direct aangesloten op het glasvezelnetwerk van Digitale Stad. Men kan dadelijk
een abonnement afsluiten bij een provider. Bewoners van de witte
adressen moeten zich eerst aanmelden op de website van Digitale Stad
om de aansluiting in gebruik te kunnen nemen. Zij kunnen kiezen tussen een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 12,50 (inclusief BTW)
of een eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding voor € 1.800,(inclusief BTW). Bewoners van de witte adressen hoeven dus pas voor
de glasvezelaansluiting te betalen als zij gebruik willen maken van de
aansluiting. Ze zijn niet verplicht om een abonnement af te sluiten.
Mildamster Brêge
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Werkzaamheden en hinder
De eerste werkzaamheden beginnen langs de openbare weg. Vervolgens wordt de glasvezel vanaf de weg naar de woningen gelegd. Digitale Stad probeert de overlast tot een minimum te beperken. Bewoners
worden persoonlijk geïnformeerd.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van Digitale Stad:
www.digitale-stad.nl/heerenveen. Op de contactpagina van de website
kunt u uw vraag stellen. U kunt hen ook bellen op 085-071 19 44 of
mailen naar info@digitale-stad.nl.
*********

Wim van der Wal (50)
Maaltijdservice Walvis
“Met mijn compagnon Hans Visser

(Wal - Vis) zorg ik voor mensen die,
soms tijdelijk, niet zelf koken. Ze
bestellen bij ons hun warme maaltijd en die bezorg ik. Men kan kiezen uit drie menu’s per dag, elke
dag vers.
In Mildam heb ik gemiddeld acht
klanten. Bij de een kom ik vier en
bij een ander zeven keer per week,
dat varieert. De een is net thuis uit
het ziekenhuis, een ander is alleen
en kan niet koken of mensen zijn
hun keuken aan het verbouwen. We
doen ook diëten, vegetarisch of
natriumarm bijvoorbeeld of het eten
wordt gemalen.”
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ZORG

Armoede en armenzorg

door Henk Hidding

Hoe ziet armoede er uit? Net als bijna alles, anders dan vroeger en
misschien ook weer niet. Plaggenhutten kom je in Nederland alleen
nog in musea tegen en er is tegenwoordig sprake van een verzorgingsmaatschappij.

De armenzorg van het verleden werd verricht door particulieren en door
de kerken. Ook voor onderdak werd gezorgd; vaak een combinatie van
armen- en ziekenzorg.

Soep is daarin een terugkerend item. Toen vader nog werk had weigerde het Drentse jongetje Bartje te bidden voor bruine bonen. De moeder
van Bartje kreeg, bij de geboorte van weer een kindje, van iemand in
de buurt een pannetje soep om aan te sterken.
Mildamster Brêge
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En toen vader werkloos werd en ze uit het huisje (van de boer/werkgever) moesten vertrekken, kwamen ze te wonen in ‘De Lange Jammer’, een streekje met éénkamerwoningen en een tonnetje een eindje
achter de woning.
Of ze hulp kregen van de kerk hing af van hun kerkgang op zondag.
De veenarbeiders van Nij Beets gingen niet naar de kerk; na zes lange
dagen werken in het veen hadden ze op zondag geen zin om het hele
eind naar de kerk in Beets te lopen.
Ds. Van der Brugghen trok zich het lot aan van de arbeiders en bouwde
een houten hulpkerkje aan de Prikkewei, dat bekend werd onder de
naam het ‘Houten Himeltsje’, ook wel het snertkerkje. Elke zondag werd
er na de preek snert uitgedeeld en het kerkje zat vol. Het heeft er een
jaar of twintig gestaan (1890-1911). Een replica staat in het laagveenmuseum ‘It Damshús’ in Nij Beets.

Het ‘Houten Himeltsje’ te Nij Beets

De veenarbeiders waren arm; hun kinderen moesten, om eten te hebben, al op jonge leeftijd mee het veen in of ander werk doen.
11
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Het kinderwetje van Van Houten uit 1874, dat kinderarbeid (tot 12 jaar)
verbood, gold niet voor deze kinderen en ook niet voor kinderen werkzaam in de landbouw.
Slecht geschoold, bleven deze kinderen – ook in hun verdere leven –
vaak relatief arm. En in latere generaties bleef het voor veel nakomelingen van veenarbeiders lastig een hogere opleiding te bereiken, ondanks
aanwezige capaciteiten. De instelling van ouders, economische omstandigheden en ook sociaal profileren door onderwijzers maakte dat lang
niet altijd de passende algemene of technische opleiding werd bereikt.
Recent werd dit heel duidelijk in de tv-documentaire ‘Klassen’, uitgezonden door Human.
Armenzorg
In de negentiende eeuw kwam het zwaartepunt van de armenzorg ook
wettelijk voor een groot deel bij de kerken te liggen (diaconie). Voor
gemeenten lag er een taak voor buitenkerkelijke armen. Dat had tot
gevolg dat diverse kerken de zorg financieel niet meer aankonden. Steden en gemeenten raakten daardoor, na een begin in de napoleontische
tijd, weer meer bij de zorg betrokken.
Tegenwoordig is ‘bijstand’ de gebruikelijke term voor armenzorg. Vanaf
1965 werd bijstand een recht, de armenzorg kwam wettelijk gezien bij
de overheid te liggen.
Omdat de bijstand in de jaren 80 achter bleef bij de kosten van levensonderhoud nam de bemoeienis van kerken, moskeeën en instellingen
weer wat toe en na het jaar 2000 zijn door particulieren plaatselijke
voedselbanken opgericht, naar Amerikaans en Frans voorbeeld.
Voedselbanken
Warme soep wordt nog steeds uitgedeeld door het Leger des Heils en
de voedselbanken zijn voorlopig niet weg te denken.
Voedselbanken zamelen voedsel in: overschotten, voedsel dat zal worden vernietigd of geschonken door particulieren. Ook komen er gelden
binnen die aan de aankoop van voedsel kunnen worden besteed. Voedselpakketten worden kosteloos ter beschikking gesteld aan mensen die
tijdelijk onvoldoende middelen hebben om het voedsel zelf te kopen.
Hiermee wordt (verborgen) armoede (ook in de gemeente Heerenveen)
bestreden.
Mildamster Brêge
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Uit het jaarverslag over 2019 van de voedselbank Heerenveen blijkt dat
er ongeveer 195 huishoudens voor een pakket in aanmerking kwamen.
Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald, in totaal
ca. 5000 voedselpakketten.
De voedselbank wordt financieel ondersteund door de gemeente, diverse bedrijven, stichtingen, kerken en loges en door particulieren.
Naar moderne maatstaven hebben we ook in de gemeente Heerenveen
nog steeds te maken met armoede. Het betreft ca. 10 % van de bevolking. Mensen in de gemeente Heerenveen die dakloos worden, kunnen
naar Leeuwarden vertrekken of ze worden gebracht; daar is een daklozenopvang.
Bijstandsuitkeringen kunnen bij de gemeente worden aangevraagd. De
gemeente Heerenveen biedt daarnaast hulp aan mensen die in de
schulden zijn geraakt of dreigen te geraken. Hulp vragen is voor vele
mensen niet gemakkelijk en zeker niet bij schulden. Toch is het vragen
van hulp belangrijk om grotere geldzorgen te voorkomen.
De gemeente heeft daarvoor een aantal Meitinkers aangesteld. Men kan
terecht bij een Meitinker als er geldzorgen zijn òf vragen over wonen,
welzijn of zorg. Voor Mildam en Katlijk zijn dat Marja Hijma, Natasja
Dontje en Anke Tillema. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. Bel (0513) 61 77 64 of e-mail: woonservicezone4@heerenveen.nl
https://www.historischnieuwsblad.nl/vijfhonderd-jaar-armoedebestrijding/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armenzorg
https://vakbondshistorie.nl/dossiers/de-eerste-mei-in-nij-beets/
'Snertdiensten’ zorgden voor een vol ‘Houten hemeltje’ Reformatorisch Dagblad
https://voedselbankheerenveen.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselbank

13

Mildamster Brêge

MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Marie-José Bos

door Alie Rusch

Een jaar geleden nog sprong Marie-José Bos (52) meteen bij op de IC
van het Medisch Centrum Leeuwaren (MCL). Het was alle hens aan
dek, verloven van IC-verpleegkundigen werden ingetrokken, vrije
dagen opnemen kon niet. En als researchverpleegkundige cardiologie
was ze beschikbaar én geschikt voor de afdeling waar overbelasting
door coronapatiënten dreigde. Regulier onderzoek was minder urgent.

Dotteren ging gewoon door,
iemand met een hartinfarct bleef
welkom, maar de researchafdeling werd afgeschaald.
Daar werkt Marie-José normaliter
drie dagen per week aan onderzoek.

Marie-José Bos,
geen paniek bij een alarm
Ze beschrijft allerlei studies –
gemiddeld 150 tegelijkertijd – die
het MCL op medisch, paramedisch en verpleegkundig gebied doet. Welke alternatieve
behandelmethode is betrouwbaar, welke stents werken beter in wat
voor aderen, doet nieuwe medicatie wat het belooft? Dat soort vragen.
Het staat patiënten vrij om al dan niet aan onderzoek mee te doen, de
CCU (Coronary Care Unit – Hartbewakingsafdeling) is altijd blij met hen.
Maar intussen waren er hogere urgenties en vooral handen aan het bed
nodig. Marie-José: “We werden allemaal overvallen door het coronavirus
en de behandeling is ongekend intensief. Ook nu nog zijn in het hele
ziekenhuis veel zaken anders dan voorheen. De reguliere zorg moet
zoveel mogelijk doorgaan en bovenal veilig. De ‘looplijnen’ bijvoorbeeld
moeten zoveel mogelijk worden beperkt.
Mildamster Brêge
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Mensen moeten zonder begeleider op controle komen, er mag maar één
persoon op bezoek komen en op de poli worden minder patiënten per
uur gezien. Veel meer controles worden telefonisch uitgevoerd door
artsen en andere zorgverleners. Dat is voor beide partijen onwennig.
Het krijgt steeds meer vorm, maar het blijft prettiger om patiënten in de
spreekkamer te zien en te spreken.”
Van de aanpak
Niet ideaal dus, vindt Marie-José: “Er zijn altijd mensen die móeten
komen en met serieuze klachten is altijd spoed vereist. Heel soms stelt
iemand die denkt een infarct te hebben gehad, zelf een opname uit. Zo
jammer! We hadden waarschijnlijk schade kunnen voorkomen. Hoe
sneller de patiënten worden behandeld, hoe groter de kans is dat de
schade beperkt blijft. Vooral in de eerste periode zat de angst er behoorlijk in bij patiënten; dat speelde landelijk. Desondanks stelt het juist
gerust om je echt gezien te voelen: even de bloeddruk meten, een hartfilmpje maken.”
Waarom ze heeft gekozen voor dit specialisme? Marie-José: “Ik ben
nogal ‘van de aanpak’, het acute, snelle beslissen en ingrijpen. Het is
een dynamische afdeling, geen dag is hetzelfde. Patiënten uit heel
Friesland komen voor behandelingen bij ons op de hartbewaking en in
het hartcentrum.
Na een uitstap van vier jaar naar een privékliniek belde een cardioloog
of ik wilde terugkomen op de researchafdeling cardiologie. Ik was toe
aan een uitdaging – al wist ik niet precies wat research inhield. Nu werk
ik er alweer tien jaar, en met plezier. Het is heel afwisselend en je werkt
nauw samen met andere collega’s en disciplines. Je staat aan de basis
van nieuwe ontwikkelingen. Mede door onderzoek is de gezondheidszorg immers zover waar we nu staan. Dat is actueel, denk maar aan de
ontwikkeling van het coronavaccin.”
Infuus met goudvis
Het MCL kan onderzoek doen dankzij de patiënten die willen meewerken. Dat is altijd vrijwillig en komt bovenop de gewone behandeling.
Marie-José: “Sommige mensen vinden het geen bezwaar om extra te
komen, zij vinden de aandacht en controle prettig.” Dat die aandacht
professioneel is, hoort erbij. Dat moet wel als je in de zorg werkt.
15
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Waarna ze vertelt uit haar begintijd als
verpleegkundige over een knul die regelmatig werd opgenomen en als grap
met de afdelingsgoudvis in de infuusfles
rondliep. Wandelend door de ziekenhuisgang oogstte hij volop verbazing.
Marie-José Bos koos al jong voor de CCU

Ze kan zich nog op haar eigen werk
storten, het ziekenhuis is nu beter
voorbereid op de pandemie. Tussen de
eerste en de tweede coronagolf zijn
inmiddels geïnteresseerde collega’s
opgeleid om op de IC te ondersteunen.
Dus waarschijnlijk krijgt de noodzakelijke zorg deze keer een andere invulling en kan Marie-José in het hartcentrum op een van de afdelingen blijven.
Ze noemt de saamhorigheid het belangrijkst: “Dat applaus? Dat vind ik
niet nodig. Er zijn zoveel mensen die in deze periode ondersteunen en
het zwaar hebben. Veel mensen doen wat ze kunnen. Laten we vooral
lief blijven voor elkaar, dat is tenminste goed voor je hart!”

Kent u of bent u iemand voor een interview?
Bel dan met Alie Rusch 0513-84 11 30 of mail naar
DorpskrantMildam@gmail.com

Mildamster Brêge
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

Deze keer vijf inzendingen. Het Zaanse dakje staat op de klokkentoren
van de begraafplaats in Brongerga. De plek werd goed geraden door
Judith van Tongeren, Martin Veenstra, Henrica Darwinkel, Lydia
Jongbloed en mevr. T. Veenstra.
De waardebon gaat naar Henrica Darwinkel, gefeliciteerd!
De nieuwe foto:

Herkent u deze plek? Stuur het adres of een omschrijving hoe u die plek
kunt bereiken 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.
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Milieuzorg…

door Henk Hidding

Toen het lang geleden nodig werd me te scheren, kreeg ik van mijn
ouders een eigen elektrisch scheerapparaat, een Philishave (drie
koppen). De geur van het apparaat en het reinigen ervan vond ik
minder prettig.

Toen de mesjes niet meer scherp genoeg waren en bleek dat nieuwe
mesjes – als ik me goed herinner ƒ 85,- moesten kosten – stapte ik over
op nat scheren. Ik kocht een scheerkwast en scheerzeep van De
Vergulde Hand:

‘Wie scheert met verstand.
Zeept in met.. De Vergulde Hand’

Vanwege de wandplaat met deze tekst die vroeger bij de kapper hing,
werd ik al heel gelukkig, van het gebruik van de zeep alleen al. De
scheermesjes bij de drogist waren echter allemaal gevat in een plastic
houdertje dat na een aantal scheerbeurten steeds weer met het botte
mesje moest worden weggegooid.
Mildamster Brêge
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Plastic kan erg praktisch zijn, maar op de een of andere manier heb ik
al sinds mijn jeugd (die al heel lang achter me ligt) een hekel aan plastic.
Onlangs werd ik erop gewezen
dat er opnieuw, of nog steeds,
metalen houdertjes, oftewel
‘krabbertjes’ te koop zijn met
losse scheermesjes, waarbij je –
als het bot is geworden – alleen
het mesje weggooit.

Een stuk milieuvriendelijker en ik scheer me nu, net als mijn vader
vroeger, met een krabbertje. Het gebruik van plastic houdertjes, gemaakt uit aardolie is nu verleden tijd. De mesjes, ja die worden verkocht, verpakt in een klein plastic doosje… Als dat nou nog vervangen
kan worden door karton…
Helemaal niet scheren is natuurlijk nog milieuvriendelijker, maar zo ver
ben ik nog niet.
*********

Jelke Kramer (2½)
“Jelke jout iten oan de mientsjes en
kiepkes (knynen en hinnen). Dat kin
Jelke goed. Oh, tatas (de hûn) yt
Jelkes koekje op. Jelke wol net janja,
Jelke wol kofje (thee mei molke). De
geitsjes sizze beh! Se binne leaf, se
fyne ite fijn. Se bite ek, mar Jelke is
net bang. Memmie helpt ek.”
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Zorg

door Ab Slager

Dit eerste Brêgenummer van 2021 gaat over zorg in alle mogelijke
betekenissen en vormen. Is zorg in onze tijd hetzelfde als zorg in bijvoorbeeld de middeleeuwen? Ik heb mijn middeleeuws woordenboek
er eens op nageslagen.

Zorg, of sorge zoals het zo'n zes- of zevenhonderd jaar geleden werd
geschreven, bestond in een aantal vormen. Ik heb deze onder elkaar
gezet om te kunnen vergelijken met hoe we nu tegen zorg aankijken.
Zorg betekent:
1. bezorgdheid, vrees, een toestand van pijnlijke onzekerheid;
2. gevaar, een hachelijke situatie;
3. moeite, kommer, verdriet (ook in de betekenis van iemand verdriet
doen of het hem/haar moeilijk maken);
4. veel aandacht aan iets of iemand besteden;
5. een persoon die zorgt voor anderen.
Als we nu een definitie geven, betekent zorg:
1. streven, pogingen en moeite om iets goed te doen of in goede
stand te houden;
2. vrees, ongerustheid, kommer;
3. iemand die goed voor een ander zorgt.
Er is zo te zien enig verschil.
Tegenwoordig wordt zorg ook gezien als verdienmodel. Mijns inziens
zijn er nog nooit zoveel zorgkantoren uit de grond gestampt. Die hebben eigenlijk allemaal te maken met professionele zorg. Ook mantelzorg
kan in sommige gevallen geregeld worden via Persoonsgebonden Budget (PGB).
Zoals ik al aangaf, kan heel veel onder het woord 'zorg' worden gevat.
Ik wil, om het verhaal niet te lang te maken, een paar dingen beschrijven en het gaat daarbij over zorg betreffende mensen.
Mildamster Brêge
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De rest, hoe belangrijk ook, laat ik buiten beschouwing. Hiervoor deel ik
de zorg in drie fasen: zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg.
Zelfzorg
Zelfzorg, het woord zegt het eigenlijk al, is de zorg die je als individu
aan jezelf besteedt om gezond te blijven. Op zich is het voor veel mensen moeilijk genoeg om dit op de juiste manier te doen. Natuurlijk, het
heeft te maken met goede voeding, niet roken, voorzichtig zijn met
alcohol, voldoende beweging en rust en zo zijn er nog wel wat dingen
te noemen. Maar probeer je je er maar aan te houden....
Daarnaast: word je beter van allerlei voedingssupplementen en is het
goed om 's morgens maar te beginnen met paracetamol omdat je misschien wel hoofdpijn zou kunnen krijgen? Aan de andere kant is het
natuurlijk even onverstandig om bij het minste of geringste pijntje geen
pijnstiller te nemen, maar meteen de huisarts in te schakelen.
Bij zelfzorg is het sociale contact belangrijk, evenals het aanbrengen
van structuur in je dag. Het helpt je om gezond te blijven, maar bedenk
wel, dat gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte of
zwakte. Ook de afwezigheid van sociale en psychische problemen is
belangrijk.
Mantelzorg
Mantelzorg staat sinds een aantal jaren in de belangstelling. Het Sociaal
Cultureel Planbureau geeft als definitie voor mantelzorg: alle hulp aan
een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.
Hieronder valt ook minder intensieve hulp aan huisgenoten en instellingsbewoners.
Wat volgens de definitie van het SCP niet onder mantelzorg zou vallen,
zou de intensieve hulp zijn aan huisgenoten. Ik heb het idee dat dit in
het verleden toch wel wat anders lag, al werd het dan geen mantelzorg
genoemd.
Een voorbeeld: als je in Groningen langs de Martinikerk loopt, zie je
daar een gebouwtje staan dat de naam draagt van 'Boter en Broodhuisje'. Het oorspronkelijke gebouw stamt van vóór 1616, hoogstwaarschijnlijk uit het eind van de 16de eeuw. Het werd gebruikt om
’s maandags gratis brood en boter uit te delen aan de armen.
21
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Boven de toegang tot het gebouwtje stond een spreuk:

Gedenckt den armen in uw testamenten
want Ghy en hebt geen beter renten.

Het boter- en broodhuisje
werd in 1854 afgebroken,
maar in 1973 herbouwd aan
de zuidzijde van de Martinikerk.
Er zijn nog afbeeldingen van,
o.a. van de Groningse kunstschilder Jan Ensing.
Ook nu kennen we de uitdeling van voedsel door de
voedselbank.

Naoberschap
Wat in ieder geval met mantelzorg te maken had en heeft, bestaat op
het platteland in de oostelijke provincies, met name in Twente, de Achterhoek, Drenthe, maar ook in Groningen. Wij kennen het onder de
Nedersaksische naam ‘noaberschap’. Dit noaberschap is gebonden aan
veel regels en is beslist niet vrijblijvend. Het voorzag/voorziet in hulp
(o.a. bij geboorte en dood; bij het binnenhalen van de oogst), maar ook
in raadgeving. Het is een mondelinge afspraak tussen de bewoners van
de (meestal agrarische) kleine gemeenschappen die aan bepaalde regels voldoet; het gaat heel ver terug in de geschiedenis.
Professionele zorg
Hierbij gaat het om mensen die een diploma hebben voor de zorg die zij
mogen leveren. Het is een heel uitgebreid gebied en je wordt betaald
voor de zorg die je levert. Natuurlijk is mantelzorg een heel waardevol
onderdeel van de zorg en ondersteuning aan mensen die zorg moeten
krijgen. Als het goed is, sluit de professionele zorg daar goed bij aan.
Naast het diploma dat je hebt om in de professionele zorg te mogen
werken, is het belangrijk dat je bent geautoriseerd. Dat wil zeggen:
gemachtigd om een bepaalde behandeling te verrichten die binnen je
werk als zorgmedewerker valt.
Mildamster Brêge
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Hiervoor is in december 1993 de BIG-registratie in het leven geroepen.
BIG is de afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De
BIG-wet geeft aan op welke manier personen tot handelingen op het
gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Iedere vijf jaar
moet men opnieuw worden geregistreerd; daarmee is voor iedereen die
van professionele zorg gebruik maakt, kwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Scholing is hierbij belangrijk om up-to-date te blijven. Dit is logisch in verband met de grote veranderingen die in de gezondheidszorg
een rol spelen.
Bij ons in het kleinste kamertje staat een bordje met de tekst:

“Zorgen moet je doen, niet maken”
*********

Evelien en Jan
(Opa en oma van Emmelie)

“Zorgeloos samen in coronatijd.
Alleen wonen in coronatijd is wel
ongezellig, zeker als er een baby op
komst is. Hoe mooi is het dan om
voor elkaar te zorgen en tijdelijk bij
elkaar in te trekken. Nu, na een half
jaar, gaan ze weer naar hun eigen
huis. Wat was het leuk: drie generaties in één huis samen.”
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Chinese geneeskunst in een nieuw jasje…
door J.A. van Tast
Het thema van deze Brêge is ZORG in de breedste zin van het woord.
Het vereist vele handen om een diversiteit van zorg te leveren. Mede
ten gevolge van de vergrijzing wordt technologie daarbij steeds belangrijker, denk maar aan de vaccinaties tegen het coronavirus. In
minder dan een jaar zijn zeer moderne vaccinatietechnologieën ontwikkeld en in massaproductie genomen, ongekend.

Ik wil u meenemen naar een heel oude technologie die zijn plek in de
Chinese geneeskunde eeuwen geleden heeft veroverd en nu in Nederland ook steeds bredere toepassing vindt…
‘Weer gezond met gele soep’
Wist u dat niet alleen de bron van corona (naar verluidt ten onrechte)
in China ligt, maar ook de oorsprong van gele soep. Zo’n tweeduizend
jaar geleden gebruikten dokters in China al gele soep om de gezondheid
van mensen te verbeteren. In de oude Chinese medische literatuur werden ernstige diarree, voedselvergiftigingen en verstopping bestreden
met gele soep. Gele soep is niets meer of minder dan verdunde verse of
gefermenteerde ontlasting van gezonde mensen.
Even een uitstapje naar het menselijk spijsverteringskanaal: wist u dat
het menselijk spijsverteringskanaal bijna 10 meter lang is en een oppervlakte heeft van zo’n twee tennisvelden (± 400 m2) en wordt bevolkt
door honderden soorten bacteriën. Bij elkaar zo’n 30 tot 100 miljard
bacteriën. Samen heet dat uw microbioom en dat is voor elke individu
uniek. Een persoon van 70 kg zeult ongeveer 2 kg microbioom mee.
Daarvan leeft 99 procent in de darmen; de bacteriën verteren daar
voedsel, maken hormonen en vitamines.
Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen de diversiteit en de aantallen bacteriën, en de gezondheidsstatus! Om daar een voorspellende
waarde aan te kunnen hechten zijn grote onderzoeken nodig; een aantal loopt al jaren.
Mildamster Brêge
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Daarvoor zijn biobanken met diepgevroren materialen nodig. Een heel
grote biobank in Nederland is Lifelines met 167.000 deelnemers uit de
drie noordelijke provincies. In Vlaanderen is men ook al ruim vijf jaar
bezig in het Vlaams Darmflora Project, daar worden zelfs verbanden
verondersteld tussen depressie en samenstelling microbioom! En in
Leiden bestaat al de NDFB, de eerste Nederlandse Donor Feces Bank.
Er blijken diverse aandoeningen te zijn die gerelateerd zijn aan het individuele microbioom, voorbeelden: vetzucht (obesitas), vormen van hoge
bloeddruk, een verhoogde prikkelbaarheid van de darm (irritable bowel
syndroom, ‘IBS’), diabetes, ziekte van Crohn… en ook is er een link
tussen het afweersysteem en de samenstelling van het microbioom.
Inmiddels is het geaccepteerd om
bepaalde darminfecties te behandelen met een fecestransplantatie, in de volksmond een poeptransplantatie (PT). Een PT
wordt gezien als een veelbelovende behandeling van bijv. chronische darmproblemen. Deze therapie is inmiddels dagelijkse kost bij
de NDFB in Leiden en bij een aantal andere ziekenhuizen. Net als
donorbloed bij de Bloedbank wordt
daar – klaar voor gebruik – donorpoep bewaard in de diepvries voor
transplantatie.

Cartoon Ron de Haer

Hoe gaat dat? Na ontdooien wordt bij geselecteerde patiënten de PT via
een slangetje door de neus naar de twaalfvingerige darm (het begin van
de dunne darm) gebracht. Dit is zogenaamde ‘noordelijke route’. De
‘zuidelijke route’ gaat rechtstreeks naar de dikke darm via de anus. Je
wordt er niet ziek van.
Mocht u een poeptransplantatie live willen meemaken, dat kan op
tv/video. In ‘Dokters van Morgen’ van 9 december 2020 ondergaat
Geert-Jan een PT (via de ‘noordelijke route) ter behandeling van een
schildklieraandoening….
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‘Worden we in de nabije toekomst allemaal 100?’
Enige beschouwingen…

door J.A. van Tast

Wereldwijd hoort Nederland bij de top wat betreft ouder worden. De
levensverwachting van een pasgeborene bedraagt nu 83 jaar. Rond
1900 was dat rond 44 jaar! Vrouwen leven op dit moment gemiddeld
3,4 jaar langer dan mannen!

En wist u dat mensen in Oost-Groningen (lager welvaartsniveau) en
Limburg (Bourgondische levensstijl, vetter eten, meer alcohol en tabak)
enkele jaren korter leven dan gemiddeld? De zogenaamde ‘Biblebeltgemeentes’ springen er positief uit (behoudender levensstijl?).
De vergrijzing van de maatschappij en de consequenties voor de zorgsector dienen zich steeds sneller aan. Het aantal ouderen en hun levensverwachting nemen toe.
Laat onderstaande cijfers even op u inwerken (bron www.rivm.nl).
aantal
65-plussers

aantal
90-plussers

aantal alleenwonende
65 plussers

aantal
50-64 jarigen
per
85 plusser

2015

3,1 miljoen

117.000

920.00

10

2040

4,8 miljoen

340.000

1,73 miljoen

4

plus 55%

plus 191%

plus 88%

min 60%

In deze Brêge gaat het over zorg, u leest ook over mantelzorg. De rechter kolom geeft aan wat voor enorme uitdaging hier ligt.
Die 50-64 plussers in 2040 zijn de belangrijkste bron van mantelzorgers in 2040! Hoe gaan we dat regelen, uiteraard zo lang mogelijk gezond blijven, dus ‘healthy ageing’, gezonde jaren toevoegen, aangepaste woningen, etc.
Mildamster Brêge
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Voeding
Een belangrijke verbetering kan zijn eten volgens de ‘Schijf van Vijf’. Eet
veel groente, fruit, volkoren graanproducten, bonen, olie en noten,
drink vooral kraanwater. Neem wat minder vlees en niet te veel zuivel
en neem weinig snoep, snacks of frisdrank!
Echter, intussen is het aanbod van ‘gemaksvoedsel’ en ‘kant-en-klaarproducten’ toegenomen, slechts 16% van de volwassenen eet de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente.
Waar doen ze dat beter? ‘Blue zones’ zijn gebieden in de wereld waar
mensen relatief lang en gezond leven. Veel mensen worden er ouder
dan 100 jaar. Wereldwijd zijn er vijf ‘blue zones’; ze liggen in Italië,
Griekenland, Californië, Japan (Okinawa) en Costa Rica.
Een mediterraan voedingspatroon lijkt een gunstige factor: veel groente, fruit en peulvruchten, olijfolie in plaats van boter, meer kip en vis in
plaats van zuivel en rood vlees. Daarnaast zijn er overeenkomsten in
leefstijl: wandelen in de natuur, tuinieren, eigen voedsel verbouwen en
in blue zones hebben de bewoners sterke familiebanden en netwerken
binnen hun gemeenschap.
Body Mass Index
Tenslotte: streef naar een ‘goede BMI’ De ‘Body Mass Index’ is een
internationaal gebruikte meetmethode die laat zien of je een gezond
gewicht hebt in verhouding tot je lengte.
De gemiddelde Body Mass Index van een Okinawaan is 21. Ter vergelijking: de gemiddelde Nederlandse man heeft een BMI van 25,2 en Amerikaanse mannen zitten op een gemiddelde BMI van 29. Wat gezond is
en hoe u uw BMI bepaalt, zie: voedingscentrum.nl.
Een lage BMI garandeert volgens krantenberichten ook dat u meer ‘coronaproof’ bent!
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Zorg voor jezelf
Bij het nadenken over het woord ‘zorg’ denk je al gauw aan de zorg
voor anderen en denk je minder gauw aan de zorg voor jezelf. Onlangs
las ik in een blad voor senioren een artikel over het Griekse eiland
Ikaria waar maar liefst één op de vier ouderen 100 jaar wordt.

Ikaria ligt in de Egeïsche zee, ten westen van Samos. Het is een vrij
onbekend eiland met een kustlijn vol baaien en zandstranden, slaperige
dorpjes en alom een heerlijke kruidige geur. Hoe krijgen deze mensen
dat voor elkaar en kunnen wij ook zo oud worden, zult u zich wel afvragen. Omdat wij bijv. niet elke ochtend de heuvels kunnen oplopen om
te zorgen voor de geiten, heb ik hun levenswijze vertaald naar de mogelijkheden in Mildam.
Men leeft daar volgens onderstaande leefregels
1. Begin de ochtend met een paar minuten ochtendgymnastiek:
- probeer onder alle weersomstandigheden met de fiets naar je werk te
gaan als dat qua kilometers haalbaar is;
- gebruik de auto minimaal en doe de boodschappen zoveel mogelijk met
de fiets;
- ga elke dag een half uur wandelen of een of meer keren per week hardlopen (liefst op zachte ondergrond).
2. Zorg voor een doel in je leven: lever een bijdrage aan de dorpsgemeenschap
door bijv. vrijwilligerswerk te doen.
3. Neem voldoende rust en vermijd stress: doe elke dag een dutje van minimaal een half uur.
4. Eet niet te veel, 80% is prima.
5. Eet bonen, noten en groente van eigen tuin en eet zo weinig mogelijk vlees.
6. Drink met mate alcohol. Een glas rode wijn bij de maaltijd is prima.
7. Maak deel uit van een hechte gemeenschap door je bijv. aan te sluiten bij
een sportclub van het dorp, of ga meedoen aan activiteiten van plaatselijk
belang of de Soos.
8. Zorg voor sterke familiebanden en beschouw je buren als een soort familie
die gemakkelijk bij je binnenloopt. En zorg voor een goed sociaal netwerk.

Een senior uit Mildam,
die – toevallig – al vele jaren deze levenswijze volgt.
Mildamster Brêge
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Vogels in en rondom Mildam
In gesprek met Jan Oord, vogelman bij uitstek.

door Luuk de Vries

“Het kost geen moeite om over de natuur te vertellen. Het begint met
je eigen tuin. Voorjaar betekent voor mij dat de vogels beginnen te
zingen. In de tuin zijn dat de koolmees, pimpelmees en mussen. Als je
goed oplet, zie je ze met elkaar vechten bij de voederbak.

Het voorjaar begint pas echt in maart. De merel is de eerste vogel, die
de mensen opvalt. Daarna keren vanaf half maart de eerste trekvogels
terug, bijv. de zanglijster en de grote lijster. Het leuke is, dat je de vogel die je hoort niet altijd ziet. Dan moet je zoeken (vogelboek) in de
buurt en wordt het verrekijkerwerk. En als je wilt kun je via Google
geluiden opzoeken van vogels.
Daarom – zonder kijker – terug
naar de tuin, naar de mussen.
De huismus heeft een dikke
snavel voor het eten van zaden
en de heggenmus (foto rechts)
een spitse voor het eten van
insecten. De heggenmus zit op
de grond, die komt niet op de
voederplank.
In april komt de bonte vliegenvanger. Die zit hier ook veel,
met name in kleine parkjes met
bosaanplant, bijv. het Puntersbosje in Mildam. Deze vliegenvanger blijft daar de hele tijd
zingen tot hij een vrouwtje
heeft. Als hij een partner heeft, dan houdt hij zich stil. Soms is hij polygamist (veelwijverij). Heeft hij nog geen partner, dan kan ie wel tot in
juni doorzingen.”
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Ooievaars
We praten verder over de ooievaars bij de familie Slats achter in de tuin
aan de Schoterlandseweg. “Daar zitten ongeringde ooievaars en daarom
weten we niet waar ze vandaan komen. Het is steeds hetzelfde paartje.
De eieren komen in mei uit en de jongen groeien razendsnel. Geen
plofkip, maar een ‘plofooievaar’ zou je oneerbiedig kunnen zeggen. Op
een gegeven moment gaan de jongen weg op trek en helpen de ouders
niet meer bij het zoeken naar voedsel; dat moeten de jongen zelf doen.
De ouders blijven achter (in de buurt), die moeten eerst nog ruien (van
half augustus tot half oktober) en kunnen dan niet vliegen. Eerst stond
alles in dienst van de voortplanting en daarna volgt de rui. Ook de jongen worden niet geringd, dat mag niet zomaar. Daar is een vergunning
voor nodig en dat is een heel gedoe.”
Anekdote: Ik/’ondergetekende’ fietste door de Lindevallei en zag
80 ooievaars op een weiland, dat onder water werd gezet om de muizen
uit hun holen te verjagen (bij een muizenplaag komen er veel gaten in
het land door muizenholen). Vraag aan Jan: “Hebben de ooievaars elkaar gebeld om te melden waar ze muizen kunnen vangen? Hoe ontdekken al deze ooievaars de lekkere hapjes?”
“Het lijkt erop dat ooievaars gebruik maken van de opstijgende lucht
door de zonnewarmte (thermiek) in de
loop van de dag. Ze klimmen op de
thermiek, zwevend zonder te vliegen,
naar zo’n hoogte, zodat wij ze zelfs
niet meer kunnen zien. Vanaf die
hoogte ontdekken ze dan hun voedselgebied.”
Nestkastjes
Nestkastjes moeten het liefst naar het
oosten gericht zijn en mogen niet in
de felle zon hangen. In elk geval niet
naar het zuiden gericht. In het bos is
vaak bladerbedekking zodat de eieren
niet worden ‘gekookt’. Schoonmaken,
repareren en ophangen moet vóór
maart gebeuren.”
Foto’s Jan Oord
Mildamster Brêge
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Zorg: kieviten vroeger en nu
Jan: “Mijn vader was boer. Hij kweekte in de jaren zeventig kieviten!?????” Ja, u leest het goed. “De predatoren (aanvallers van de kievitseieren en hun jongen), zoals kraaien, roofvogels en vossen werden
neergeknald door jagers... De weidevogels hadden het rijk alleen. De
kievitseieren werden aan hoteleigenaars verkocht die ze hun gasten als
lekkernij voorschotelden.”
Vogelwacht
Het werk van de Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud komt aan de
orde: o.a. nestbescherming en werken met nestkastjes. In de weilanden
heeft het nestbeschermen bijna geen zin meer, alleen in natuurgebieden.
Rondom Heerenveen verdwijnen vele hectares weidegrond om plaats te
maken voor woningbouw, zoals Skoatterwâld en industriegebieden.
Voorbeelden hiervan zijn: het industriepark naast de A7 boven Het Meer
(De Knipe) en 20 hectare zonnepanelen. Of de weidevogels even willen
opschuiven!
Er zijn meerdere factoren die het broedsucces van weidevogels belemmeren:
- Intensivering van de landbouw; bouw van ligboxenstallen.
Als de boer vroeger maaide, gebruikte hij een groot mes naast de
tractor met daarnaast een kettingbalk van 1 à 2 meter ernaast om
de jonge vogels te verjagen voor de volgende maaistrook. Nu is de
breedte van één maaistrook soms meer dan tien meter. Messen vóór
én aan beide zijkanten van de trekker.
- Waterpeilverlaging.
- Gebruik van Engels raaigras: er ontstaat een groene Sahara zonder
kruiden.
De ontwikkeling van de kieviten- en gruttostand: je kunt er in de krant
regelmatig over lezen…
Noot van de schrijver:

Schrijven en lezen als ervaringsdeskundige of wetenschapper, het
maakt een groot verschil. Bovenstaande onderwerpen zijn voor geïnteresseerden in elk geval de moeite waard.
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Hee Sung Kim (63)
Vrijwilliger Mariënbosch

“Ik kom al drie jaar lang twee dagen per week in woonzorgcentrum
Mariënbosch. Dan help ik koffie en
thee rondbrengen en bewoners
begeleiden bij creatieve activiteiten. Breien en haken en zo. Sommigen zien bijna niks meer, dan
help ik met steken tellen en afhechten. Bij de bingo heb ik Nederlandse getallen snel geleerd!
‘s Zomers gaan we op museumbezoek, dan duw ik een rolstoel. Ik
handwerk ook een dag per week in
de bieb, de opbrengst is voor kinderen in Afrika.
In het Digi-Taalhuis in de bieb volg ik met andere vrijwilligers Nederlandse les. Dan discussiëren we bijvoorbeeld over een tekst uit de
krant.”
*********

Kleur en vrolijkheid in Mildam
Geen geboorteboompjes, geen nieuwjaarsreceptie en -wandeling, geen
wintermarkt. Plaatselijk Belang Mildam heeft in 2020 zoveel moeten
afblazen, dat ze een hart onder de riem bedachten voor alle leden. Bij
ieder lag een zakje bloemzaad in de bus.
Met die kleine attentie – en wat zorg van de inwoners zelf – kan 2021
in ieder geval tot wat kleur en vrolijkheid in het dorp leiden.

Mildamster Brêge
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Jolanda (45)
“Ik heb een tijd op straat geleefd en kwam bij Zienn terecht. Tiede, begeleider bij de
nachtopvang, nam mensen
mee naar zijn manege als
dagbesteding. Geen werkdruk
maar lekker paarden verzorgen, boxen uitmesten en zo.
Ik werd rustig van paarden en
zij van mij. Dat is 13 jaar geleden. Tiede is een paar keer
verhuisd en ik woon allang
begeleid, maar ik kom nog vier keer per week naar Mildam om zijn
paard Pal te verzorgen. Pal wil graag werken, dus dan ga ik mennen. In
de winter is het te koud op de bok, dan doen we andere dingen. Ik wil
wel vooraf weten wat we gaan doen.”

LENTE

Heerlijk, het is lente!
Is dat altijd zo? Er zijn ook nadelen!

-

-

door Evelien Koopman

Voorjaarsmoeheid, de motor
moet opnieuw op gang komen.
Hooikoorts, de berkenpollen
gaan weer dwarrelen en de
paardenbloemen stuiven.
Balen als je binnen zit op je
werk of elders binnen moet zitten. Je wilt naar buiten; kún je
naar buiten, is de zon weer
weg…
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-

Niet weten wat je aan moet trekken, het ene is te koud, zeker in de
vroege ochtenduren en het andere is te warm.
Vliegjes, krampachtig je mond dichthouden op de fiets en hopen dat
ze niet in je oog vliegen.

Maar gelukkig, de lente heeft veel fijne eigenschappen, het is eigenlijk
het mooiste jaargetijde dat er is.
- De lekkere geuren buiten.
- De tjilpende vogeltjes. Geen superdikke truien meer hoeven dragen.
- Zon! Wat doet dat goed voor je humeur!
- Alles wordt groen en gaat bloeien, kortom een prachtige opbouw van
de natuur.
- Langer licht, bij licht naar je werk en naar huis en ook opstaan bij
licht is stukken prettiger!
- Pasgeboren dieren, kuikentjes, lammetjes, veulentjes, schattig!
- Veel meer buiten leven en barbecueën…

En nog een heel belangrijke:
Je ziet meer gelukkige mensen! Doordat de dagen lengen en er meer
zon is, komen de lentekriebels naar boven. Dat komt door de aanmaak
van serotonine en dopamine, die stofjes zorgen voor een opgewekt en
gelukkig gevoel!
Mildamster Brêge
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Viooltjesactie World Servants 12 en 13 maart a.s.
Het voorjaar staat weer voor de deur en dan wordt het tijd om de
tuintjes op te fleuren. Zeker in deze coronatijd! Daarom houden wij –
vrijwilligers van World Servants – onze jaarlijkse viooltjesactie op
12 en 13 maart a.s.

Een groep enthousiaste tieners uit Oude- en Nieuwehorne/Gorredijk
heeft zich aangesloten bij World Servants 1) en hoopt dit jaar een kleuterschool te bouwen in onder andere Oeganda. Om dit te bekostigen
houden wij dit jaar wederom de succesvolle viooltjesactie.
Indien de coronamaatregelen het toelaten,
komen wij ook dit jaar
bij u aan de deur met
prachtige viooltjes in
verschillende kleuren
en maten.
Ook nemen we onze
voordelige zakken potgrond mee, zodat u
uw viooltjes meteen
kunt gaan planten.
Wilt u zeker zijn van een bepaalde kleur, maat en/of aantal viooltjes,
dan kunt u van donderdag 11 tot vrijdag 19 maart de viooltjes ook telefonisch of via WhatsApp bestellen op nummer 06-22 97 44 14 (familie
Tel). Wij komen ze dan bij u thuis brengen.
Tijdens deze actie zullen wij ons uiteraard aan de geldende maatregelen
omtrent COVID-19 houden.
We hopen dat we ook dit jaar op u kunnen rekenen!
1

) World Servants is een ideële organisatie, dus zonder winstoogmerk.
Doel is persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en bouw van (vooral)
scholen in ontwikkelingslanden door jongeren van deze stichting.
Mildamster Brêge
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De koepel, het ronde bouwwerk links na de ingang
door Siebe Homminga
De Ecokathedraal gaat letterlijk met zijn tijd mee. Ook de stapelaars,
iedere dinsdag actief met het gestorte puin, blijven doorgaan. Soms
met externe hulp. Deze keer vertelt Siebe Homminga over de mysterieuze koepel, die dankzij jongeren met een beperking is gestapeld.

“In 2012 kregen wij uit Staphorst het verzoek of een groep jongens bij
ons mocht komen werken in de Ecokathedraal. Het ging om acht jongens met een verstandelijke beperking, die met een begeleider zouden
komen. Ik heb gezegd dat ze welkom waren. In zo’n geval geef ik eerst
een rondleiding door de Ecokathedraal. Dit lokte twee reacties uit. Eentje vroeg of die meneer Le Roy een Fransman was. Nee, zei ik, hij is
geboren in Amsterdam, maar zijn voorouders kwamen inderdaad uit
Frankrijk. Een tweede merkte op, dat hij overal rechte muren en gebouwen zag en helemaal geen rondingen. Aha! Willen jullie dan een
rond bouwwerk maken, vroeg ik. Dat wilden ze wel.
Ik zocht een plek uit, stak
een stok in de grond en
trok met een stuk touw
een mooie cirkel. Ga maar
aan de gang, zei ik. Na
een paar weken ijverig
werken lagen er enkele
lagen tegels in een rondje.
Een van de jongens vroeg:
‘Als het bouwwerk klaar is,
komt Maxima het dan
openen?’ Ik zei dat mijn
band met Maxima niet zodanig was dat ik daarover contact zou kunnen
opnemen. Of het door dit antwoord kwam, weet ik niet, maar ze verschenen daarna niet meer.
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De reis elke week naar Mildam was te bezwaarlijk geworden, zeiden ze,
en bovendien hadden ze nu een project in Staphorst zelf.
We hebben een paar jaar gewacht, omdat we er rekening mee hielden
dat ze terug zouden komen. Toen dat niet gebeurde zijn Jaap Bos en ik
verder gegaan met de koepel. Jaap hield zich vooral bezig met de buitenkant en ik verzorgde de afwerking binnenin.
Toen het bouwwerk ruim
2 m hoog was, moest er
een trap van tegels aangelegd worden om de
tegels hogerop te krijgen.
Inmiddels zijn we zo
hoog dat we niet verder
gaan bouwen. Belangrijkste reden: we zijn bang
voor ongelukken op de
dagen dat we zelf niet
aanwezig zijn. Vooral in
het weekend komen er
immers kinderen die overal op klimmen.
We breken de
trap daarom af
en laten de
koepel van boven open.
De tijd zal leren
welk effect dit
op den duur
heeft.”

De koepel in aanbouw: wordt het een Turks badhuis?
Mildamster Brêge
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