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INFORMATIE

Contactpersoon Plaatselijk Belang
Geertrui Hidding  0513-63 14 86
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
Deze Brêge staat in het teken van water; het zal niemand ontgaan zijn
dat we daar de afgelopen tijd ruim voldoende van hebben gehad. Met
name de enorme regenval van bijna 100 mm op een zondagmorgen
eind augustus zorgde voor veel lokale plassen. De hoeveelheid water
die in zo’n korte tijd viel, was indrukwekkend. De douche in huis is er
niets bij! Gelukkig geen Limburgse taferelen in ons dorp; de waterbergingen die bij de reconstructie van de wegen in Mildam zijn aangelegd,
hebben deze test doorstaan.
Op het moment van schrijven van dit voorwoord – medio september –
genieten we nog even van een mooie nazomer en ondertussen is vrijwel
iedereen weer bezig de draad op te pakken.
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De scholen zijn al enige tijd open na de zomervakantie en veel mensen
hebben hun dagelijkse werkzaamheden weer opgepakt. Veelal ook weer
(deels) op de werklocatie zelf en niet meer alleen vanuit huis.
Zo ook het bestuur; de eerste bestuursvergadering zit er op.
Als u dit leest, hebben wij de ledenavond van Plaatselijk Belang op
22 september jl. achter de rug; die is eigenlijk het vervolg op de ledenvergadering die we – door de coronamaatregelen – digitaal op 10 maart
jl. hebben gehouden. Het bestuur verwacht dat we met z’n allen weer
de dingen kunnen doen zoals we die altijd gewend waren te doen en
hoopt de komende tijd aandacht te schenken aan de verschillende activiteiten die op stapel staan. Daarnaast willen we verder met een aantal
punten uit onze Dorpsvisie en – zoals we in de vorige Brêge al aangaven – vooral om iets samen met en voor de jongeren te gaan doen.
Ideeën en suggesties daarvoor zijn van harte welkom.
In deze Brêge ook nieuws van de Energiewerkgroep; vanwege onvoldoende uitzicht op concrete vervolgstappen, zal de Energiewerkgroep
helaas in de spaarstand gaan, maar dat is hopelijk van korte duur.
*********

Foto Jan Peter Jansen van Galen
Mildamster Brêge
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Op dit stukje grasland van de familie Hofma (hoek IJntzelaanWeversbuurt) bleef een plas water staan. Op deze plek staat vaker water tussen het gras. Ook voordat de nieuwe woning van mevrouw Hofma is gebouwd, was dat vaak het geval. Het weitje is wat komvormig
en de keileem, ondiep in de bodem, houdt het water een tijdje tegen.
Het pakket leem is in geologische boringen (11D-32 en 11D-27) pal ten
noorden van de Weversbuurt, even ten westen van de Molenlaan en
even ten oosten van de Aaltjelaan, tot ruim 9 meter dik.
In het profiel geeft de rode laag met de aanduiding Dr6 keileem aan.

NIEUWE INWONERS MILDAM
De nieuwe bewoners op de IJntzelaan 7 zijn Wietse Terpstra en
Nienke van der Werf. Zij komen uit Oranjewoud. Zij hebben twee
uitwonende, studerende dochters.
Wietse is zoon van Ype Terpstra van de Weversbuurt 5.
De vorige bewoners waren de heer en mevrouw Bottema, beiden zijn
overleden.
5
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Enquête herinrichting Mildam – september 2021
door Arend Toering en Marc Jense
Wijkmanagement gemeente Heerenveen
In juni hebben wij u gevraagd wat u als dorp vond van de herinrichting en hoe we met elkaar een ontwerp hebben gemaakt. Er
heeft een heel aantal mensen gereageerd, waarvoor hartelijk dank.
We zijn blij met alle reacties, ook de kritische, want daar kunnen we
voor de toekomst van leren. Veel bewoners zijn tevreden met het resultaat en hoe we samengewerkt hebben aan het ontwerp. Het resultaat mag er dan ook zijn! In de enquête zijn er over een aantal onderwerpen reacties gekomen, in dit artikel reageren we hierop.

Ontwerp en proces
Bij de start van het ontwerpproces en de overleggen tussen het dorp en
gemeente liggen zaken zoals budget, (wettelijke) richtlijnen en beschikbare ruimte vast. Binnen deze kaders hebben we met u een ontwerp
gemaakt. Dat was soms lastig, maar met de verschillende meningen
hebben we de gulden middenweg gezocht.
Helaas gaat niet altijd alles vlekkeloos, zoals met de uitvoerder en eigenaren van elektrische auto’s. Dit is erg vervelend. We hebben gesprekken gevoerd met de uitvoerder en proberen bij te sturen. Daarnaast gaf
een aantal mensen in de enquête aan dat de terugkoppeling van gesprekken en bijeenkomsten niet altijd goed was. We koppelen in nieuwe
projecten dan ook nog meer tussentijds terug hoe en waarom zaken
worden gedaan, zodat dit duidelijker is voor bewoners.
Glasvezel
Nadat de herinrichting was afgerond, gingen de stoepen nogmaals open
voor de aanleg van glasvezel. Dat is heel vervelend, maar was helaas
niet anders. Het besluit om glasvezel aan te leggen is genomen na de
herinrichting. Soms zijn ontwikkelingen niet op elkaar af te stemmen.
Het is belangrijk dat na de werkzaamheden alles weer netjes wordt
achtergelaten. We gaan een opname doen om te zorgen dat herstel
plaatsvindt waar nodig.
Mildamster Brêge
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Groenstroken en bermen
Nu de herinrichting is afgerond, is het wijkteam weer verantwoordelijk
voor het onderhoud. In Mildam ondersteunt een team van langdurig
werklozen momenteel het wijkteam. Zij onderhouden de hele openbare
ruimte. Die openbare ruimte, zoals de beplanting, bermen en gazon, is
nu nog niet altijd hoe het zou moeten zijn. Het kost even tijd, maar het
is tot nu toe grotendeels naar verwachting. Echter, de bermen langs de
Molenlaan, Van Aylvalaan en De Wissel voldoen nog niet aan het gewenste beeld, dit heeft de aandacht van het wijkteam. Verder hebt u in
de enquête aangegeven dat u het groen en de hoeveelheid daaraan een
verbetering vindt.
We zoeken qua beplanting een balans tussen representativiteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit doen we met klaver- en kruidenbermen, vaste planten en besdragende, bloeiende beplanting. De beplanting zorgt bijvoorbeeld voor meer insecten zoals vlinders en bijen.
Er is overigens ook beplanting die we liever niet hebben, zoals de Japanse duizendknoop. De locaties waar die zich bevinden zijn bij de gemeente bekend en hier wordt aan gewerkt.
Verkeer
In het ontwerp is ook gewerkt aan verkeer. De stoepen op de Verzetslaan en tweede gedeelte van de Molenlaan zijn weggehaald. Dit is
gedaan ten gunste van groenvoorzieningen, in overleg met de klankbordgroep. En omdat er weinig verkeer langskomt.
U hebt aangegeven dat u de snelheid van voertuigen gelijk gebleven tot
verbeterd vindt. Dat is positief. Op verschillende plekken zijn, in samenspraak met bewoners, verkeersremmende maatregelen aangebracht.
Soms, zoals op de Canadezenlaan, zijn tijdens de uitvoering in goed
overleg met omwonenden nog veranderingen aangebracht. Toch zijn er
altijd nog automobilisten die te hard rijden. Mocht dit erg vaak in uw
straat gebeuren, geef het aan bij ons. Dan kunnen wij dit in de gaten
houden. Daarnaast doen we nog een controleronde om de locaties en
zichtbaarheid van de bebording te controleren.
Nogmaals hartelijk dank voor het invullen van de enquête, want we
evalueren om ervan te leren!

Arend Toering en Marc Jense
wijkmanagement@heerenveen.nl
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THEMA BRÊGE 16.4
Ik heb al een boek
Niets zo dodelijk als de reactie van iemand aan wie je een boek geeft:
“Dank! Maar ik heb al een boek.” Of bestaat die alleen in mopjes? Hoe
het ook zij: de redactie is benieuwd naar uw band met boeken. En met
lezen en in één moeite door: met tegenzin in lezen.
Vroeger was ‘dyslexie’ nog niet ontdekt, maar nu zijn scholen er tijdig
bij en biedt men ook andere leesmethoden aan, die wél werken. Of je
nu alleen strips bekijkt, dagelijks de Bijbel leest of gewoon wacht ‘tot de
film uitkomt’… uw verhaal is welkom.
Boeken & lezen vormen DE rode draad in de Brêge van december.
*********

Wietse Kalma
ambtenaar gemeente Heerenveen

“De gemeente is verantwoordelijk
voor het rioolstelsel in de straten.
Steeds vaker regent het heviger.
Bij normale buien kan het riool het
regenwater prima afvoeren, bij heviger buien lukt dat niet overal. Dan
kan er tijdelijk water op straat staan
– wat schade door naar binnen
stromend water in woningen voorkomt. Water op straat is dus een
vorm van ‘extra berging’ voor al dat
regenwater. Dit betekent tijdelijke
hinder, maar voorkomt overlast. Zo
zorgt de gemeente – naast vergroening van de openbare ruimte – dat
we ons aanpassen aan een veranderend klimaat met heviger regenbuien en tegelijkertijd meer droogte
en hogere temperaturen.”
Mildamster Brêge

8

MILDAM

Energiewerkgroep Mildam-Katlijk gaat in de spaarstand
Eind augustus is de energiewerkgroep van Mildam en Katlijk na lange
tijd bij elkaar geweest om de stand van zaken door te nemen. In de
laatste nieuwsbrief – van oktober 2020 – hadden we u al gemeld dat
de toen geplande avonden met de Energiemix Methode helaas geen
doorgang konden vinden.

Sinds die tijd zijn er eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen geweest.
Sterker nog, het is duidelijk geworden dat de hele energietransitie tegen
allerlei praktische problemen aanloopt. Niet alleen biedt het huidige
elektriciteitsnet geen ruimte meer voor (grootschalige) initiatieven met
zonnepanelen of -velden, ook is de uitkomst van de discussie rondom
het plaatsen van windmolens nog niet duidelijk.
Het opnieuw opstarten van de Energiemix Methode heeft volgens ons
dan nu ook weinig zin.
We hebben als werkgroep gesproken over wat op dit moment onze
toegevoegde waarde nog kan zijn. Met elkaar zijn we tot de conclusie
gekomen dat we in deze tijd niet veel kunnen toevoegen.
Stoppen we daarom als energiewerkgroep? Nee, zeker niet. We blijven
de algemene ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie
nauwlettend volgen.
Op het moment dat wij weer kans zien om een concreet initiatief te
ontplooien, zullen we dat zeker doen.
Tot die tijd gaan we in de spaarstand. Mocht u vragen, ideeën of wellicht mogelijkheden tot initiatieven hebben, dan weet u ons te vinden en
denken we graag samen verder.
(pbmildam@hotmail.com of secretaris-pb@katlijk.nl)
Energiewerkgroep Mildam en Katlijk
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Mildam
Oogst
(18 sept. 2021)

Mildamster Brêge
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Arnoud de Vries
Infraservice Mildam

“Ik ben zelfstandige in de Wegen Waterbouw en ben gespecialiseerd in straatwerk, groen en
grond. Waterberging is steeds
belangrijker in mijn werk. In de
huidige visie op waterbeheer
wordt hemelwater zoveel mogelijk opgevangen in het gebied
zelf. Zo worden kwetsbare gebieden niet onnodig belast tijdens pieken en de bodem droogt
niet uit. Doel is om regenwater
bij 20% van de bestaande woningen af te koppelen van het
vuilwaterriool. Dat kan door
bovengrondse opslag of ondergronds door middel van een
infiltratieriool. Dit geeft het regenwater gedoseerd af aan de bodem.
Positief voor de grondwaterstand én onderhoudsarm.”
Mildamster Brêge
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GEBOORTES MILDAM

Miranda Faber en Dennis de Kroon hebben op 28 augustus 2021
een tweeling gekregen: Silke en Marrit. Het gezin woont op de Schoterlandseweg 23.
En op de Schoterlandseweg 18 is Wieke-Marte geboren, op 9 september 2021; ze is de dochter van Roelie Siebenga-Keulen en Jelle
Siebenga.
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Sibo Dam

door Alie Rusch

Hij was altijd al met water bezig, hij viste en zeilde en groeide ermee
op. Toch zocht hij zijn toekomst bij de politie. Toen beide samenkwamen in zijn werk was dat een gelukkig toeval. En dat zijn vrouw
hier brêgewipper is, maakt het nóg mooier, zeker omdat het in ‘het
oude Fryslân’ is.

Sibo Dam (61) houdt van zijn werk. De ‘coördinator toezicht te water en
het watercalamiteitenteam’ is vrijwel dag en nacht bezet, want bereikbaar. Zijn werkgebied Fryslân is een en al water, zelfs als je de Wadden
niet meetelt. Tijdens ons gesprek zijn er tussendoor steeds appjes. Een
vermissing, een aangetroffen voertuig in het water, een ree die er niet
uit kan komen – om maar wat te noemen.
Sibo: “Ik heb nu geen piketdienst maar koppel als coördinator de berichten aan elkaar
en sein allerlei partijen in.
Intussen kijk ik anders dan
anderen naar het water. Het is
een vriend, maar kan vijandig
zijn. Als ik ’s morgens een
kanoër zie vertrekken, ben ik
altijd weer blij als die later die
dag terug is. Waar een ander
met plezier een zwemmer of
schaatser ziet, denk ik ook
aan de mogelijke gevaren van
een verraderlijke onderstroom
of van wakken. Ik zal daar
zeker voor waarschuwen.”
De werkkleding ligt altijd
grijpklaar in de auto
Mildamster Brêge
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Sibo begon bij de gemeentepolitie in Den Haag en kwam later in Grou
terecht. Hij moest onder meer het toezicht in de Alde Feanen organiseren, het waterrijke Nationale Park. Milieubelangen stonden voorop,
maar de meeste overlast werd veroorzaakt door openbare orde en naleving vaarregels. Door die belangen in de handhaving samen te voegen
ontstond het Toezicht te Water. “Het zijn nogal wat partijen met wie de
inzet moet worden afgestemd”, vertelt Sibo. “Staatsbosbeheer, It Fryske
Gea, de Sportvisserij, Wetterskip Fryslân, Provinciale en Rijkswaterstaat,
Landelijke Eenheid). Wij hebben allemaal eenzelfde belang, dan is samenwerken heel gewoon.”
Doorwaadbare plaats
Mildam was altijd al belangrijk volgens Sibo. “Het dorp is gebouwd aan
een doorwaadbare plaats in de rivier de De Tjonger. Maar ondanks de
brug blijft Mildam zichzelf. Het is geen overdreven toeristische trekpleister geworden en groeit niet uit zijn voegen. Mildam markeerde het
eindpunt van de bevaarbaarheid, de Middelste Dam. Met de kanalisering
eind 1800 werd ook de ‘wachterswoning’ gebouwd.
De Tjonger werd een belangrijke vaarverbinding, vooral voor de afvoer
van turf. Bij elke brug en sluis kwam zo’n woning te staan. An de Kuunder kante is er sindsdien veel veranderd. De oude Brugsloot werd verlegd, deels gedicht en bruggen en sluis verwijderd. Ook de Tjonger
ontkwam niet aan modernisering. Met de aanleg van vaste bruggen
werden huisjes gesloopt, er zijn nog vier wachterswoningen over.” Sibo
kan het weten, hij en zijn vrouw Anna bewonen die van Mildam, een
markante en prachtige plek.
De Tjonger is een deel van de Turfroute en zal altijd wel blijven stromen. Het is immers de afvoer van water uit het Drentse achterland.
Sibo kent de waterkaart van Friesland op zijn duimpje en wat hem opvalt is dat steeds meer mensen zonder enige kennis, ervaring of voorbereiding het water opgaan; ‘men doet maar wat’. Dat bezorgt Sibo en de
hulpdiensten veel extra werk. Dat het skûtsjesilen en de Sneekweek niet
doorgingen, betekende niet dat de jeugd met feestboten thuisbleven.
Sibo: “Al jaren heb ik contact met jongeren van ‘zuipschuiten’. Kennen
en gekend worden, dan pas kan je afspraken maken. Ook dit jaar was
het weer gezellig.”
15
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Kijken naar wat mogelijk is
Zoals je na een aanrijding het verkeer anders ervaart, zo is Sibo anders
gaan kijken naar het water. Sibo: “Als je anders kijkt, herken je de gevaren. Vooral het buitenwater kent verborgen gevaren: kou, stroming,
diepte, rommel, blauwalg, bacteriën. Het belangrijkste gevaar is onachtzaamheid, onkunde en gewoon alles maar aan je laars lappen. Ik wil
mensen bewustmaken door uit te leggen waarom iets niet kan of mag,
hinderlijk en vooral gevaarlijk kan zijn. Maar ik wil niet altijd de politieman uithangen, maar helaas is dat vaak onvoldoende. Tja, dan komt er
een ‘donatie aan de staat’ bij.”
Wat ik – en mijn collega’s – veelal horen, ‘wij mogen en kunnen niks
meer’, is een dooddoener. Je mag immers zoveel, kijk naar de mogelijkheden! Zwemmen in open vaarwater mag eigenlijk niet, maar bij een
Marrekrite-steiger is het met een zwemtrapje toch mogelijk gemaakt.
Sibo maakt veel watercalamiteiten mee, vermissingen en verdrinking.
Maar gelukkig heeft hij ook mooie ervaringen: “Ik was toevallig met de
dienstboot onderweg voor een (andere) vermissing toen ik een paar
jongens in een rubberbootje op de Tjonger zag dobberen in de buurt
van de Schipsloot. Benzine op en de weg kwijt, telefoon leeg. Ze moesten ‘nog even’ naar huis terug. Let wel, het was 9 uur ’s avonds en thuis
was Lemmer. Dat matchte met een melding van ouders daar. Ik kon
meteen de collega’s geruststellen, dat de vermiste jongens hier waren
beland. Tegen hun ouders hebben we gezegd ‘Niet straffen, wees maar
blij dat ze terecht zijn!’ Kijk, dat soort ervaringen maken mijn werk extra
mooi!”

Sibo bij een
Mildamse
‘hangplek’ na
hevige regenval

Mildamster Brêge
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Anna Dam
brêgewipper

“Ik ben in Olterterp opgegroeid en heb van huis
uit ‘niets’ met water. Tot
we hier kwamen wonen
in 2015. Het is een
prachtige plek, gezellig
met die bootjes voor de
deur. Het tweede jaar
heb ik de provincie laten
weten dat ik als brugwachter beschikbaar
was. Dan krijg je in februari formulieren, geeft
aan wanneer je kunt werken en kort erop krijg je dan de planning tot
15 september. O ja, plus het Turfroute T-shirt! Vergeleken met Gorredijk is het rustig, hier komen vooral fietsers. Toch doe ik gemiddeld zo’n
20 keer per dag de brug open voor schepen. En dus dicht voor het andere verkeer.”

Willem van der Hout
waterpomp

“Henrica en ik wonen hier sinds 2012
en bij de nieuwe aanplant van de tuin
konden we wel wat water gebruiken.
Nou, de Tjonger ligt voor de deur. Ik
heb toen een simpel waterpompje
van de Welkoop geïnstalleerd en een
slang ingegraven onder het pad door.
Schakelaar onder de carport aangelegd en nu kunnen we met één druk
op de knop de moestuin achter ons
huis sproeien. Vorig jaar moest dat
intensief, dit jaar nauwelijks. Inmiddels halen we wel de mooiste groenten uit eigen tuin!”
17
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WATER

Watersnood door de eeuwen heen…

door drs. J.A. van Tast

Sinds ‘Exodus’, met een pad door de Rode Zee voor Mozes en zijn volk
bij het vertrek uit Egypte, is er veel veranderd. Grote delen van het
Midden-Oosten hebben gebrek aan water, dat geldt daarentegen al
eeuwen niet voor onze contreien...

In 1825 was het in Friesland geheel mis. Als gevolg van een combinatie
van springtij, te lage en slecht onderhouden dijken en veel regen stond
2/3 van Friesland onder (zee)water. Honderden doden en enorme schade! Hierboven een schilderij van de (oude) Kruiskerk te Heerenveen van
de hand van D.P. Sjollema (Fries museum), gedateerd 5 februari 1825.
‘De eerste ramptoerist’
De watersnood van 1855 is een voorbeeld van een ramp die we ons nu
niet meer kunnen voorstellen. Destijds waren winters veel strenger dan
nu. In die winter was er sprake van strenge vorst en vervolgens plotselinge dooi in Duitsland. De Rijn in ons land was nog bevroren, dus het
water/ijs kon niet weg. Als gevolg van een breuk in de Grebbedijk (tussen Veenendaal en Wageningen) ten gevolge van excessieve ijsvorming
stond het water diep in de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort, zie het
kaartje op de pagina hiernaast. Het groene gebied stond onder water.
Mildamster Brêge
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Er was toen al sprake van een vorm van ramptoerisme; koning Willem III kwam langs en doneerde in Veenendaal 1000 gulden aan de
getroffenen..., de start van een inzamelingsactie die 800.000 gulden op
bracht. Ramptoerist en filantroop? Willem III stelt na deze ramp een
medaille in met zijn beeltenis en de naam van degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de ramp.
In 1861 was het weer raak. Daarna kwamen er nog diverse grote en
kleine overstromingen, veroorzaakt door storm (1953 Zeeland en ZuidHolland!), excessieve regenval en onze rivieren.
Water in de literatuur ‘Het wassende water’…
Beroemd is de roman van Herman de Man (van 1925) met de mooie
titel ‘Het wassende water’. Een oer-Hollands drama en in 1986 een kijkcijfersucces in de vorm van een schitterende tv-verfilming. Het drama
speelt zich af in de Lopikerwaard in 1900. In grote lijnen: in de hoofdrol
de boerenfamilie Beijen, de angst voor de toorn Gods, verwoord door
de dominee: “De straf zal komen en de dijken zullen breken”. De
hoofdpersoon is Gieljan Beijen die het uiteindelijk tot dijkgraaf schopt.
19
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Door de Krimpenerwaard en Lopikerwaard op te offeren voorkomt hij
dat het water Utrecht, Rotterdam, Gouda en Woerden bereikt. WaterSnoodt, de familieboerderij in Hoenkoop (ten oosten van Gouda) komt
wel onder water….

‘Limburg 2021’
Hebben we de afgelopen eeuwen dan niets geleerd? Te weinig. Naar
verluidt vonden de ‘voormalige bestuurderen’ van de provincie Limburg
de normen voor dijken te streng en goede waterbescherming te duur;
‘dat geld kun je beter besteden’ was het motto. ‘Ze bakken in Limburg
liever vlaaien dan dat ze dijken bouwen’, aldus een bekende NRCcolumnist.
Uiteraard kwam de koning langs, met Máxima om de schade op te nemen en de bewoners in het rampgebied een hart onder de riem te steken. Ditmaal geen donatie en geen medailles. Het koningspaar vloog
per helikopter vanaf Huis ten Bosch, (‘dus niet per speedboot…’ om
even met Youp van ‘t Hek te parafraseren).
En inmiddels (begin augustus 2021) zijn toeristen in Limburg weer meer
dan welkom, noodverordeningen zijn er niet meer, wel de economische
noodzaak van toerisme.
Mildamster Brêge
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Waterschappen
In 1850 hadden we er 3500, omstreeks 1950 2600, nu 21. Onderstaand
gebed van een dijkgraaf (de baas van een waterschap) is veelzeggend:

Geef ons heden ons dagelijks brood
En af en toe een watersnood
Of gewoon een flinke plas regen
Dan kunnen de waterschappen er weer tegen!
In juni 2021 werd duidelijk dat de provincie Limburg de strijd om de
verlaging van de veiligheidsnorm van dijken uit 2017 heeft verloren.
Waterschap Limburg en twee veiligheidsregio’s kregen gelijk; gegeven
deze norm komt een overstroming van de Maas volgens de modellen
dan eens in de honderd jaar voor…
Afwachten maar! ‘Luctor et emergo...’

Of het nu een groot of klein project is, is niet belangrijk. Dat het met
de meeste zorg en kwaliteit wordt uitgevoerd, is wel belangrijk.
Ik bouw omdat ik het ontzettend leuk vind.
Jacob-Jan Raven
Bospad 3
8415 AN Bontebok
06-51995652
info@raventotaalbouw.nl
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INGEZONDEN

Pake syn klok

door Roelof Liemburg

Ik heb niet de indruk dat er in een interieur nog andere voorwerpen te
vinden zijn waaraan meer verhalen zijn verbonden dan een klok. Misschien heeft het ermee te maken dat het ‘ding’ zichtbaar (en hoorbaar) maakt dat de tijd verstrijkt, of met het feit dat hij al generaties
lang aan de familie is verbonden. Het laatste is bij ons het geval.

Sinds jaar en dag hangt er bij ons een
mooie Junghans regulateur aan de muur.
Wij hadden in de verste verte niet het vermoeden dat onze klok van dit type is, maar
daarover later meer.
Al sinds 1986 wonen wij, Jeltje Zoet en ik,
in het huis aan de Schoterlandseweg nummer 87. Het is geen toeval dat wij hier zijn
gaan wonen. Oorspronkelijk woonden hier
de grootouders van Jeltje: pake Durk en
beppe Anne.
Een andere link met het verleden is dat het
huis werd gebouwd door pake Jan. Hij was
de vader van de moeder van Jeltje. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vertellen dat
alleen de voordeur, de hal, de trap en de
kelder nog in originele staat zijn. Na twee
grondige renovaties heeft het huis een heel
ander aanzien gekregen en waarschijnlijk
zouden de grootouders het niet meer herkennen. Wij hebben in dit huis drie kinderen grootgebracht, die inmiddels allemaal het ouderlijk huis hebben
verlaten.
Er is dus in de loop der tijd veel veranderd. De enige constante factor is
de eerdergenoemde klok.
Mildamster Brêge
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Hij (of zij, want dat is bij een klok heel moeilijk vast te stellen) heeft
sinds de bouw van het huis in het midden van de vorige eeuw slechts
vier keer op een andere plek gehangen. De eerste locatie was Schoterlandseweg 107. Op dit adres woont nu de familie Heida, maar vroeger
stond op deze plek het huis van pake Durk en beppe Anne. En daar
hing dus ook onze klok. En hier begint het verhaal.
We hebben het nu over het jaar 1945. En om nog wat exacter te zijn:
het moet op 12 april zijn geweest. De Canadezen waren over de onbeschadigde Tjongerbrug getrokken en hadden o.a. positie gekozen op
het kruispunt van de Schoterlandseweg met de Van Aylvalaan. In de
buurt van de Bisschoplaan bevonden zich echter nog Duitsers.
De
onderlinge
relatie was in die
tijd dusdanig verstoord dat men
het nodig vond
om op elkaar te
schieten en daarvan werd onze
klok, hoewel hij
een neutrale positie had ingenomen, het slachtoffer.
De klok werd boven de wijzerplaat op een plek schuin boven de één
doorboord door een, naar verluidt, Canadese kogel.
Hoewel geen vitale delen werden geraakt en de tijd het toen ook al niet
nodig vond om ‘skoft’ te houden, vinden wij toch dat deze gebeurtenis
in ons collectief geheugen moet worden bewaard.
Heel veel aandacht is er sinds de oorlog besteed aan de brug over de
Tjonger vanwege het feit dat hij onbeschadigd in handen van de geallieerden viel. Met grote zekerheid durven wij wel te stellen dat onze
Junghans zeer waarschijnlijk een van de weinige voorwerpen in Mildam
is waaraan op die roerige aprildag in 1945 schade is toegebracht.
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Zonder hierover verder moeilijk te doen, is de klok altijd doorgegaan
met het werk waarvoor hij op de wereld is gezet. Slechts tweemaal is
hij door klokkenmaker Nieuwland gerepareerd. De laatste keer dat dit
gebeurde, was enkele maanden geleden. De klok had wat last van ouderdomsverschijnselen. De grote wijzer liet het letterlijk wel eens hangen en de mooie heldere ‘bam!!!’ was gedegenereerd tot een armoedige ‘plof’. Na een vakkundige en grondige onderhoudsbeurt is het nu
weer net of wij de Big Ben aan de muur hebben hangen en we hopen
dit nog heel lang zo te houden.
En dan? Jeltje heeft al aan onze kinderen meegegeven dat zij graag wil
dat de klok in de familie blijft. Ideaal zou natuurlijk zijn dat dit in één
geheel is, maar wij hebben voor het geval dát, ook al een polderoplossing klaarliggen. Mocht men ooit niet tot een harmonieuze oplossing
komen, dan krijgt de oudste zoon het uurwerk, de middelste de kast en
de jongste zal het moeten doen met de sleutel en de slinger. Maar wij
hopen natuurlijk dat de wijsheid zal zegevieren.
Oh, ja: de goede lezer zal hebben opgemerkt dat er tot nu toe drie
momenten zijn voorbijgekomen waarbij de klok niet op huisnummer 87
hing. Wat was dan de aanleiding voor die vierde keer? Nou, omdat 1998
het natste jaar van de vorige eeuw was, leek het ons een goed plan om
het huis te verbouwen en dat het dan handig zou om tijdelijk het dak te
verwijderen. Omdat wij onze klok een tweede trauma wilden besparen
en ook omdat wij vermoeden dat zelfs een Junghans het na een fikse
stortbui zou laten afweten, hadden wij tijdig een droog logeeradres
gevonden op nummer 83.
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De foto uit de Brêge 16.2 werd door niemand geraden. Sterker nog, er
waren helemaal geen inzendingen! De boerderij die in de linker
benedenhoek van die foto was te zien, staat aan de Schoterlandseweg 35 in Mildam. Vanuit ons huis aan de Molenlaan 22, hebben
wij uitzicht op het bosje achter die boerderij. Een bijzonder stukje
natuur met rivierduintjes, die tot wel drie meter boven het omringende
maaiveld uitsteken.
De nieuwe foto:
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Herkent u het plekje op deze foto? Stuur dan een omschrijving hoe u
deze plek bereikt 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.

WATER

Verdroging

door Henk Hidding

Na de ijstijd steeg de zeespiegel; het land dat nu de Noordzee is,
kwam onder water te staan. Verder naar het oosten (Nederland) steeg
de grondwaterspiegel met vele meters. Het werd zó nat dat er bijna
overal in Noord-Nederland veen tot ontwikkeling kwam. Het hoogveen
nam de grondwaterstand mee tot ver boven het peil van de zandondergrond.

Door de landbouw, maar vooral door het graven van diepe kanalen voor
de industriële turfwinning in de zeventiende t/m de negentiende eeuw
ging de grondwaterstand een aantal meters omlaag, ik schat plaatselijk
wel een meter of vier, vijf (de Compagnonsvaarten, Drentsche Hoofdvaart, Hoogeveensche Vaart, Oranjekanaal). Het Emmermeer en het
Bargermeer bij Emmen, op ongeveer NAP + 20 m vielen hierdoor
droog.
De aanvulling van het diepe grondwater en het transport ervan via diepe zandlagen naar Friesland nam hierdoor af. ‘Verbetering’ van de beken in Drenthe, grondwaterwinning, het vervangen van zandverstuivingen en heidevelden door naaldbossen (die jaarlijks een extra laag water
van zo’n 30 cm verdampen) en ruilverkavelingen voegden daar nog
extra verdroging aan toe. Als laatste noem ik de grote zandwinningen in
Drenthe. Op zo’n grote waterplas is de verdamping nog weer veel groter dan door een naaldbos.
Mildamster Brêge
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De hoeveelheid grondwater uit de diepe zandlagen, beschikbaar voor de
drinkwaterwinning – het Drentse blauwe goud – neemt verder af. Overigens wordt met het Drentse bronwater Anl’eau, van Willem van Kooten (Joost de Draaier), gewonnen in een bron nabij Anloo, nog geen
goud verdiend.
Friesland
Ook in Z.O.-Friesland daalde door veenafgraving en ontginning (de
Veenpolders) het grondwaterpeil. Verder is in een groot deel van Z.O.Friesland in het diepe grondwater de bemaling van de Noordoostpolder
merkbaar. De grondwaterstroming van Drenthe naar Friesland zal per
saldo zijn afgenomen.
De drinkwaterwinning in Friesland staat onder
druk. De winning bij Terwischa (Appelscha) zorgt
voor (verdere) verdroging in het Nationaal Park
Drents-Friese Wold. Voor de continuïteit van de
drinkwatervoorziening worden nieuwe waterwingebieden gereserveerd en (omdat het minder
vanzelf naar Friesland komt!?) wordt er bij Beilen
in Drenthe een nieuwe bron geslagen van waaruit
jaarlijks 3 miljoen m3 water naar Appelscha wordt
gepompt.

NIEUWE INWONERS MILDAM
Na een grote verbouwing zijn op de Canadezenlaan 4 komen wonen
Martijn Koopmans en Nathalie van der Duin met hun in juni geboren dochtertje Lieke.
Ze komen uit De Knipe.
Erik Visser kwam na een verbouwing op de Canadezenlaan 12 te
wonen. Erik woonde al in Mildam en is daarom hier goed bekend.

27

Mildamster Brêge

WATER

Water…
… en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

door Ab Slager

Ik denk dat meer dan de helft van onze bevolking de eerste regels van
het beroemde gedicht van Hendrik Marsman (1936) zal kennen:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
Een lieflijk, dromerig begin van het gedicht. Het eind ervan geeft echter
duidelijk aan hoe de situatie kon en kan zijn: rampzalig.
Ten tijde van de watersnoodramp in februari 1953 woonde ik in Lemmer en ik weet nog heel goed dat mijn moeder de nacht van de eerste
op de tweede februari niet heeft geslapen.

Regelmatig keek zij vanuit het slaapkamerraam naar buiten of de
Nieuwburen en de Straatweg onder water stonden. Zij had daarbij het
beeld voor zich van een inscriptie in een steen aan de muur van de
huidige Rabobank op de Schulpen 51 – dat was zo'n beetje de hoogste
plek in Lemmer – waarop stond dat in 1881 het water daar 57 cm hoog
had gestaan.
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Als je dan weet dat de Korte en de Lange Streek een aantal meters
lager waren dan de Schulpen, kun je je wel indenken hoe de situatie
daar moet zijn geweest. In 1953 was dat niet het geval: de Afsluitdijk
sloot het IJsselmeer af van de Wadden- en de Noordzee. Hoewel er in
een nauw stuk water tussen het eind van de pier – waarop ook de niet
meer te gebruiken vuurtoren stond – en de dijk van de Noordoostpolder
een grote watermassa werd opgestuwd, was die toch te klein om veel
schade aan te richten. Lemmer kwam er dus goed vanaf.
Stormvloeden
Uit een artikel van drs. J.A. van Tast blijkt wel hoe door de eeuwen
heen de rampen zich voltrokken. Er valt nog aan toe te voegen dat de
St. Elisabethvloed uit 1421 een grote ramp was en de St. Luciavloed uit
1287 mogelijk nog erger. In deze stormnacht ontstond de Zuiderzee. Er
zijn zo'n 30 plaatsen 'verdronken'. Het aantal doden moet in beide genoemde vloedgolven enorm groot zijn geweest. Als de St. Luciavloed nu
zou hebben plaatsgevonden, zou dit onder dezelfde omstandigheden
hebben geleid tot een half miljoen doden... Men schat het aantal doden
in de Nederlanden, Noord-Duitsland en Engeland tussen de 50.000 en
80.000. Zo'n 30.000 in Friesland in het gebied Stavoren tot Lauwers en
zo'n 20.000 vanaf Lauwers tot Emden en waarschijnlijk dus meer.
Maar deze stormvloed is, behalve door het grote aantal doden, ook op
een ander punt belangrijk geweest voor Friesland: de vloedgolf legde
zo'n beetje de laatste hand aan het ontstaan van een binnenzee, die
zich in de voorafgaande eeuwen had ontwikkeld uit een meer dat een
nauwe verbinding had gekregen met de Waddenzee/Noordzee. In de
nacht van 12 op 13 december 1287 zorgde de stormvloed ervoor dat de
verbinding werd vergroot waardoor het huidige Friesland werd gescheiden van het Friese gebied in Noord-Holland dat wij kennen als WestFriesland.
Deze scheiding had als uiteindelijk gevolg dat de Friese taal die gesproken werd vanaf de Vlaamse kust tot in Denemarken (en misschien nog
wel verder) alleen maar overbleef in het huidige Friesland.
West-Friesland kwam onder gezag van de graaf van Holland die er vóór
die tijd niet in was geslaagd zijn heerschappij over het West-Friese gebied te vestigen.
29

Mildamster Brêge

Het Fries, dat tot dan toe de bestuurstaal was voor het gehele Friese
gebied werd een streektaal waarbij er in het Hollands (een Nederfrankisch dialect) nog wat woorden van bleven hangen.
Behalve dat door deze vloedgolf de Zuiderzee ontstond, zorgde zij ook
voor een verandering in de Waddenzee. Hoewel er in een aantal gevallen een bedijking was, kon de vloedgolf toch grotere zeegaten doen
ontstaan. Het eb- en vloedverschil in de Zuiderzee was niet zo groot;
voor een deel was dat te danken aan de afremming van het water door
de zeegaten. Ook in de Waddenzee zelf was er daardoor een enigszins
nivellerende werking.
(Drink)water
Water, misschien wel het belangrijkste voor het bestaan van leven. Of
het nu gaat om virussen of bacteriën of om de reeds lang uitgestorven
diplodocus van 30 meter lengte, zonder water hadden zij nooit bestaan.
Vanaf het moment van de bevruchting is water noodzakelijk. En hetzelfde geldt voor planten. Of het nu een vergeet-mij-nietje is of een
kustmammoetboom van ruim 115 meter. Het grootste gedeelte van
onze aarde bestaat uit water, maar slechts een heel klein deel daarvan
is geschikt als drinkwater. Wij gebruiken daarvan een groot deel voor
andere doeleinden: douchen en baden, afwassen, toilet, in de zomer de
tuin besproeien, schoonmaken en zo is er nog wel meer te noemen.
Om ervoor te zorgen dat we voldoende drinkwater kunnen blijven
produceren voor de bevolking, zullen we oplossingen moeten vinden.
Opslaan van regenwater in grotere
hoeveelheden kan helpen.
Denk maar eens aan de oude regenbakken en -putten, maar dat is
lang niet voldoende. Het is in ieder
geval iets om over na te denken.
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Leidingwater en washandjes

door Catrinus Nieuwland

(Dreigende) tekorten aan drinkwater en washandjes zijn nauw aan
elkaar verbonden. Jaren geleden dreigde er in Engeland een tekort
aan leidingwater; een directeur van een plaatselijk waterstation
kwam toen met de boodschap dat dagelijks douchen niet gezond is.
Hij adviseerde ons ons te wassen (met een washandje) en eens in de
week onder de douche.

Later kwam in het nieuws dat Katja Schuurman aan een wetenschappelijk onderzoek deelnam naar de bacteriën op de huid; ze waste zich één
maand niet.
In die maand bleken de nuttige bacteriën het over te nemen van de
minder nuttige die wij zelf ‘kweken’ door de goede bacteriën dagelijks te
vernietigen door douchen en het gebruik van veel zeep.
Heel gezond
‘Niet te vaak onder de douche’, las ik in de Leeuwarder Courant (september 2015). De krant schreef over David Whitlock, een Amerikaans
chemicus, die onthulde dat hij al in geen 12 jaar onder de douche was
geweest. Hij bewees daarmee dat onze huid zeer wel in staat is zichzelf
te reinigen. Dat bewijs leverde Katja dus later weer.
Sterker nog, Nelly Cooman verklaarde al eens dat zij complimenten
kreeg, omdat zij zo lekker rook, terwijl zij nog niet ‘opgefrist’ was na
een topprestatie en nog helemaal bezweet was.
Dat ‘schoon’ schijn is, heb ik meerdere malen meegemaakt. Iemand
ruikt zichzelf en gaat weer douchen, maar een kwartier later is de geur
weer terug. Dit kan een medische of psychologische oorzaak hebben of
het is een kwestie van verdwenen goede bacterieflora.
Ook heb ik meegemaakt dat iemand na een fietstocht een halfuur onder
de douche stond en het als lekker ervoer. Even opwarmen was het argument.
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Ode aan de campagne ‘Washandje en teiltje’
Deze campagne – op de drukke
watersportcamping in Heeg (augustus 2020) – bepleitte gebruik
van washandje en teiltje (dat was
in de jaren vijftig heel gewoon),
gezonder voor de huid en leidingwater besparend.
Douche en badkamer als luxe,
geen noodzaak uit oogpunt van
hygiëne. Als deze boodschap nu
eens zou aanslaan, dan is de kans
groot dat tv-reclames voor badkamers, jacuzzi en shampoo ons de
hersens weer spoelt tot we weer
allemaal dagelijks onder de douche
staan.
Douchen/baden en gezondheid hebben niets met elkaar gemeen (Whitlock en Katja).
Badkamers en shampoos zijn door slimme en commercieel ingestelde
bedrijven bedacht en worden met een uitgekiende reclamecampagne
puur uit winstbejag geïntroduceerd.
Door angst op te roepen (je stinkt als je niet dagelijks doucht…) zijn
mensen gemakkelijk onder de douche te krijgen.
Reclame
De douche moest een badkuip en later de badkamer worden, berichtte
ooit de reclame. En denk eens aan de bouwsector: architecten en bouwers verdienen meer aan een dure badkamer dan aan een teiltje! De
reclame heeft zóveel invloed dat het al een must is om na het kopen
van een bestaande woning, de badkamer en de keuken sowieso te vernieuwen, ongeacht de staat. Het is vaak de kleur of het motief op de
tegels die een rol speelt. Vooral de laatste mode volgen is het parool.
Plaats er daarom ook nog maar een jacuzzi bij. Drankje in de hand, wat
muziek en nog meer water.
Mildamster Brêge
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Conclusie
Het heeft allemaal niets te maken met ‘schoon en gezond’, al dat douchen en baden. Het is verspilling van water en energie, maar goed voor
de economie.
*********

Anke Beerda
hemelwaterafvoer
“Ik woon sinds 2016 in de

nieuwbouw aan de Molenlaan, huizen die 1.10 m
boven NAP gebouwd zijn.
De achtertuinen liggen
hoger, dus bij fikse regenval dreigt het water via
terras en tuindeuren naar
binnen te stromen. Het kan
ook van opzij naar voren
en daar zorgen we ook
voor – al is dat sneller
gezegd dan gedaan.
Vóór de renovatie lag de
kolk aan de weg te hoog
en stond er af en toe een
sloot water voor het huis.
Bij een recentere renovatie
is dit opgelost: de laatste
stortbui is keurig verwerkt.
Alleen kwam er nu water
omhoog in het toilet beneden! Nu zoek ik de bouwtekeningen erbij! Hoe verloopt de afvoer via
goten, regenpijpen en de buizen binnen naar het riool? Zo blijf ik wel
even bezig, maar ik houd goede moed. Ook dit wordt opgelost.”
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WATER

Water

door drs. J.A. van Tast

Water (chemisch gezien H2O) is een bijzondere vloeistof. Zonder water geen mensen, geen natuur en geen leven! Er is op aarde 1385 miljoen kubieke kilometer water, slechts 2,5% ervan is zoet water, 90%
daarvan zit vast in het ijs van Antarctica.

Van al het water op aarde is maar 0,26% beschikbaar voor mensen en
andere organismen en, schrik niet, slechts 0,014% daarvan kan worden
gebruikt als drinkwater omdat het grootste gedeelte in wolken en in de
grond zit.
De hoeveelheid water die per persoon beschikbaar is blijft dalen, gegeven de groei van de wereldbevolking. Bij een wereldbevolking van
8 miljard mensen in 2025 is er 5100 m3 water per persoon beschikbaar,
in 1989 was dat ongeveer 9000 m 3.
Het jaarlijkse watergebruik per hoofd van de bevolking verschilt nogal
per werelddeel:
-

Afrikanen gebruiken 186 m3 water
Zuid-Amerikanen gebruiken 311 m3 water
Aziaten gebruiken 535 m3 water
Europeanen 694 m3 water
Noord-Amerikanen gebruiken 1280 m3 water

Kortom, zonder water geen leven. Het is niet voor niets dat ruimtesondes in de kosmos op zoek zijn naar water wanneer ze een planeet aandoen; dit als indicator voor de aanwezigheid van ‘leven’.
Water als resultaat van een chemisch proces:
de verbranding van glucose in het menselijk lichaam levert kooldioxide
en water, reactievergelijking:
C6H12O6 (glucose) + 6O2 (zuurstof) => 6CO2 (kooldioxide) + 6H2O (water).
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Het omgekeerde proces (onder invloed van zonlicht) staat bekend als
fotosynthese of koolzuurassimilatie en komt voor in planten, bacteriën
en, belangrijk, plankton in de oceanen.
Dit proces levert de zuurstof – O2 – waar mens en dier van leven. Voornaamste bron van zuurstof is niet het regenwoud in Brazilië, maar
plankton in de zee.
Met het ontstaan van bomen ontstond het ‘afvalproduct’ zuurstof in de
atmosfeer en daardoor ook organismen die zuurstof nodig hebben. Zo
ontstond op de aarde een koolstofkringloop.
Planten, bomen, dieren en mensen hebben dagelijks veel water nodig,
een volgroeide wilg kan op één dag zo’n 2250 liter water aan de aardbodem onttrekken.
Bomen
Wist u dat een boom geld oplevert? Een boom slaat CO2 op. Van een
grote paardenkastanje in Den Haag werd berekend dat die boom voor
€ 6,50 water afvangt, voor € 111 luchtverontreiniging en voor € 1407
CO2 heeft opgeslagen. Niet voor niets werkt de Europese Unie aan drie
miljard bomen erbij in 2030, in het kader van ‘Timmermans klimaatplan’. Op basis van 260 werkdagen per jaar van acht uur, is dat 44 bomen per seconde!
Tenslotte nog een paar ‘wist-u-datjes’:
-

Een pasgeboren baby bestaat voor ruim 95% uit water.
Een volwassene voor 75%.
Als we ouder worden, is er enige uitdroging en bestaan we voor
65% uit water!
En… water is ook een bron voor waterstof H2, een groene energiebron van de toekomst!

Gebruikte bronnen o.a.:
Financieel Dagblad, edities van 19 en 31 juli 2021
Amen 148, januari 2020, auteur Vossema
‘Basis’ chemische literatuur, betreffende o.a. assimilatie en dissimilatie
Lenntech Water Treatment Solutions, website: www.lenntech.nl
Water, a natural history, 1996, auteur Alice Outwater
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Watervogels: zomer en herfst
Gesprek met Jan Oord.
Een kriskraswandeling door vogelland.

door Luuk de Vries

Hoe was het met de ooievaars de afgelopen zomer?
Rondom Mildam waren tien nesten met paartjes ooievaars; zes jongen
vlogen uit. Veel jongen redden het niet door de vele regen en de daarmee gepaard gaande kou. Normaal zijn er twee jongen per nest. De
jonge ooievaars zijn in augustus weggevlogen naar het zuiden. De eerste jaren zie je deze vogels hier niet terug. Het duurt vier jaar voordat
ze geslachtsrijp zijn. De ‘ouders’ zijn nu in de rui en volgen later de
route naar het zuiden.
Waarom neemt de wilde eend zo in aantal af?
Het aantal korven neemt af en de eend is minder beschermd. Alle predatoren van de eend werden vroeger afgeschoten. De eenden werden
beschermd en gefokt om later afgeschoten te worden. De omgekeerde
wereld. De predatoren (roofvogels, marters e.d.) houden zichzelf in
stand, afhankelijk van het aanbod aan jonge vogels; het ene jaar wat
meer, het andere wat minder. Een
soort golfbeweging, elke vijf jaar.
De zilverreiger trekt eind september
naar het zuiden. Hij gaat een beetje
met de vorstgrens mee (zoals de kievit). Vroeger was hij zeldzaam. Deze
reigers werden gedood voor hun veren
op dameshoeden! Vanuit het Donaugebied neemt hun aantal nu weer toe.
De zilverreiger loopt door de sloot en
door het land. De blauwe reiger staat
stil bij de waterrand.
Foto Jan Oord
Mildamster Brêge
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Jan Oord trekt er veel op uit met zijn kijker en kan zodanig dicht bij de
vogels komen. Zo ziet hij veel vogels vanaf de Tjonger(brug). Hij spotte
een doortrekkende visarend in het najaar en tijdens de winter een visotter op het ijs bij de Tjonger.
Over de winter gesproken. Het aantal ijsvogels is dit jaar met 70% gedaald door de – korte – winter. Als er ijs ligt, lijden ze honger; ze kunnen niet bij de visjes. In de Prinsenwijk zou je een wak kunnen openhouden.
In februari kun je zaagbekken in de Tjonger zien. Die zijn zeer schuw.
Zo heb ikzelf in De Deelen zaagbekken gezien, vergezeld door nonnetjes (dezelfde familie).

Foto Luuk de Vries
In de rui
Op dit moment zijn alle vogels in de rui. De eenden nu, de meeste ganzen zijn er al weer uit. Ganzen ruien met het opgroeien van de jongen.
Dan eten de ganzen veel riet, waarin ze zich ook schuil houden. Dit is
een zegen voor de waterlopen. Zo worden de stroompjes opengehouden.

Dus dames en heren uit Mildam: wil je vogels zien? Trek erop uit en
neem je kijker en vogelboekje mee. Al bewegend in weer en wind ontdek je de (vogel)wereld. Bij vogelhutten in de buurt kun je veel leren
van andere ‘kijkers’. Soms zie je niets. De doorzetter wint.
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Tjongerschool Mildam
Nieuwe redactie van de Tjongerschool

V.l.n.r.
Bas, Jill,
Jurre, Fenna, Ylva

Start nieuwe schooljaar
Het schooljaar is weer begonnen. De klassen zijn weer gevuld na zes
weken vakantie. Er zijn nieuwe kinderen bijgekomen, niet alleen bij de
kleuters, maar ook in andere groepen. Bij de kleuters Bram, Nynke,
Melle. In groep vijf kwam Liam.
Pleinfeest
Op maandag 16 augustus was de eerste schooldag. De ene zegt ik wil
langer vakantie. En de andere wou juist weer naar school. De meningen
zijn verschillend. Na schooltijd hadden wij ons jaarlijkse Pleinfeest. We
kunnen dan altijd een uurtje spelen en de ouders kunnen dan gezellig
bijkletsen onder het genot van een lekker broodje hamburger. Ook werden de leerkrachten aan de ouders voorgesteld. Het was een heel gezellige bijeenkomst.
Mildamster Brêge
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ANWB Streetwise
We hadden ANWB Streetwise op school:
De groepen 1 en 2 hadden het herkennen van verkeersgeluiden en het
oefenen van oversteken. Daarnaast leerden de kinderen waarom het zo
belangrijk is om een autostoeltje en de autogordel te gebruiken.
Groep 3 en 4. Bij ‘Blik en Klik’ leren de kinderen veilig oversteken en de
noodzaak van het gebruiken van de autogordels en het dragen van een
fietshelm.
Groep 5 en 6. ‘Hallo auto’ gaat over de
remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op de remweg. De kinderen van
5 en 6 nemen plaats op de plek van de
bijrijder van het elektrische ANWB-auto en
mogen zelf remmen. Ook het belang van
het gebruik van de veiligheidsgordel en een
stoelverhoger is groot.
Groep 7 en 8. ‘Trapvaardig’
De kinderen deden een fietsparcours. Voor als de kinderen naar het
voortgezet onderwijs gaan. Bij trapvaardig wordt er klassikaal aandacht
besteed aan gedragsbeïnvloeding tijdens het fietsen.
Opening thema ‘Bouwen en wonen’

Op maandag 6 september werden de
kinderen ‘s ochtends
op het schoolplein
verrast door de meester en juffen. Zij waren aan het timmeren
en bouwen en er was
zelfs een betonmolen.
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Duo-expositie ‘Huid’ in Galerie Mildam
Van zondag 3 oktober t/m zondag 19 december 2021 exposeren keramiste Marion Storm en beeldend kunstenaar Marijke van der Linden
uit Ruinen in de Galerie van het kerkje in Mildam.

In het tentoongestelde werk
hebben beide exposanten
zich bezig gehouden met het
thema ‘Huid’. Marion is als
keramiste steeds op zoek
naar het juiste gevoel, de
huid, die zij haar werk wil
meegeven. Ze houdt van een
verweerd, aangetast uiterlijk.
Sober, soms kleurrijk, maar
altijd met een aards en stoer
karakter.

Marijke haalt veel van haar
inspiratie uit de natuur. Zij
heeft zich, na een vondst van
een oude adderhuid op de
heide, beziggehouden met de
functie van de menselijke huid.
Deze processen laten zich vertalen in haar werk.
Tijdens de duo-expositie kunt u
de interpretatie van beide kunstenaars bekijken.

Mildamster Brêge
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Storm en Van der Linden werken vaker samen. Ze zijn allebei lid van
het Beeldend Collectief Drenthe en organiseren jaarlijks de zomerexpositie ‘Art to Go’ in Ruinen.
De expositie van Marijke en Marion is van zondag 3 oktober t/m
zondag 19 december 2021 te zien in Galerie Mildam, gevestigd in It
Alde Tsjerkje aan de Schoterlandseweg 37 te Mildam.
Behalve van de twee gastexposanten is er ook werk te bekijken van de
zeven vaste kunstenaars.
Openingstijden Galerie Mildam:
vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
Elke eerste zondag van de maand is er Open Huis; dan zijn alle kunstenaars zelf aanwezig.
Inlichtingen: www.galeriemildam.nl
*********

BodyFit bij de Tjongerturners in Mildam
Wanneer: Op de dinsdagavonden van 19.00-20.00 uur
(behalve in de schoolvakanties)
Waar:

gymzaal van de Tjongerschool

Wat:

valt te omschrijven als een uurtje sportief bezig zijn,
goed voor lijf en leden, o.l.v. een enthousiaste ‘juf’

Wie:

op dit moment zo’n 13 dames van diverse leeftijden

Kom vrijblijvend een keer langs om te zien
of het iets voor je is.
Voor informatie:
Anna Wietske Hartzema-Teunissen
 0513-63 31 33

41

Mildamster Brêge

SAMENLEVING

Soos Katlijk/Mildam 2021-2022
We beginnen weer aan onze gezellige soosmiddagen!! Uiteraard zijn
we voorzichtig en zullen we in samenwerking met Hof van Schoterland de geldende regels van het RIVM goed in acht nemen.

De soosmiddagen worden weer gehouden in Hof van Schoterland in
Mildam, van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Het programma kan
nog niet vermeld worden in deze Brêge, maar de eerste bijeenkomst is
op 5 oktober a.s. En de twee daarop volgende soosmiddagen vinden
plaats op 10 november en 9 december.
Het gehele programma van de soosmiddagen en andere activiteiten
wordt/is thuisbezorgd.
Wij hebben een mooi programma samengesteld met interessante onderwerpen en lezingen, maar ook met muziek en ontspanning. Ook
hebben we – zoals u van ons gewend bent – weer een leuke excursie
gepland. En we willen het seizoen afsluiten met een broodmaaltijd.
En eventueel een busreisje (onder voorbehoud).
De contributie per jaar is € 35,- p.p. incl. koffie en thee en iets lekkers.
U bent van harte welkom.
Voor informatie kunt u altijd terecht bij:
Truus Visser
Bonnie Haanstra
Marjan Kerkstra
Geertje Hartkamp
Wija de Heer

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

NB







0513-63
0513-54
0513-54
0513-62
0513-68

60
23
22
11
22

79
59
26
74
40

Ons ledental kan wel een boost gebruiken, het zou mooi zijn als wat
meer mensen zich willen opgeven. Komt u eens een middag kijken,
misschien wordt u dan wel zo enthousiast dat u zegt: ‘Hier wil ik ook bij
horen’.
Mildamster Brêge
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Van hangplek naar wilde tuin
door Siebe Homminga
Oudere Mildammers vinden de Ecokathedraal maar ‘een zootje puin’,
terwijl jongeren zich juist aangesproken voelen door de mysterieuze
bouwsels. De ideale hangplek dus, wat niet altijd tot ieders genoegen
is, vertelt stapelaar Siebe Homminga in zijn vijfde en laatste relaas
over deze tuin.

“Het zal in 2018 zijn geweest dat de Ecokathedraal ‘s avonds rond
10 uur bezoek kreeg van een groep jongeren. Ze namen tot diep in de
nacht bezit van het hoogste zuidelijke punt van de Ecokathedraal. Er
werd gezongen, gerookt en muziek gemaakt.
Dit tot grote ergernis van de buurman die er met zijn gezin behoorlijk
last van had. Verschillende malen belde hij de politie, die soms wel en
soms niet kwam.
Er kwam geen einde aan de overlast. De buurman wilde wel verdere
stappen ondernemen, maar kwam eerst bij mij om te vragen of ik er
iets aan wilde doen. Ik had alle begrip voor de situatie en beloofde mijn
best te doen.
Takken en modder
Eerst maar eens de muren van de top van de heuvel verhogen om zo
de toegang tot de hangplek moeilijker te maken, bedacht ik. Dat haalde
niet veel uit. Vervolgens ging ik de bodem van de heuvel met takkenbossen bedekken. Er waren bij een storm een paar bomen omgegaan
en dat had heel wat takken opgeleverd. Ook dat bleek niet afdoende,
dus hoe nu te handelen?
Ik kreeg een idee. Die zomer was de vijver bij het atelier droog komen
te staan, wat nog nooit eerder was gebeurd. Wekenlang gooide ik met
een kruiwagen twintig emmers modder uit de vijver boven op de takkenbossen. En dat hielp, de bezoekers kwamen niet meer!
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‘Niks meer aan doen’
Intussen was de heuveltop nu bedekt met veengrond en takkenbossen
en aanvankelijk overwoog ik om er met een hark een egale, nette tuin
van te maken. Ik liep lang met dit idee rond en kon maar geen besluit
nemen. Toen bedacht ik hoe Louis Le Roy in de jaren 80 van de vorige
eeuw met het bouwen was begonnen in Mildam: eerst het hele terrein
onaangeroerd laten om te zien wat dat zou opleveren. Pas na zeven
jaar was Le Roy tot het oordeel gekomen
dat ook de mens tot de natuur behoort en
zelf wat mag doen.
Hieraan denkend besloot ik om helemaal
niets te doen en maar gewoon af te wachten wat er zou gebeuren.
En zie daar: het is een echte wilde tuin
geworden! Toegegeven, het zal niet iedereen bekoren, dus we moeten maar eens
zien hoe lang het duurt voordat de mens
weer ingrijpt…”
Mildamster Brêge
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