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Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6
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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
De eerste Brêge van het jaar en dus ook de eerste bijdrage ‘Van het
bestuur van PB Mildam’.
Nadat we vorig jaar na de zomer, als bestuur, weer een aantal keren in
het echt bijeen waren geweest, hebben we vanwege de coronamaatregelen toch weer digitaal moeten vergaderen.
Door corona kon ook onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari jl. niet
doorgaan. Samen met u hadden we toen graag het nieuwe jaar willen
inluiden, maar helaas. Wat wel is doorgegaan, is de Nieuwjaarsduik; er
was weer een aantal dapperen die de Tjonger hebben getrotseerd.
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Wij gaan er op dit moment vanuit dat onze jaarvergadering op de
gewone manier op 15 maart a.s. kan doorgaan, wij rekenen op uw
komst.
Als bestuur van PB Mildam zijn we met verschillende dingen bezig. In de
vorige Brêge is al even aangegeven dat er aan de website wordt gewerkt, dat we nadenken over jeugdactiviteiten en mee nadenken over
het onderhoud en aanpassing van de Schoterlandseweg. Naar aanleiding hiervan is op onze website aangegeven waar u terecht kunt voor
meldingen over snelheid, schade etc. op de Schoterlandseweg, zowel
binnen als buiten de bebouwde kom. Voor de N380 is dat de provincie
Fryslân. Voor alle andere wegen en openbare ruimte, zowel binnen als
buiten de bebouwde kom, is dat de gemeente.
Omdat het huidige publicatiebord z’n langste tijd heeft gehad, wordt
bekeken hoe we dit het beste kunnen vervangen.
Kortgeleden hebben we de aanwonenden van de IJntzelaan gevraagd
of zij er voor voelen om de maximumsnelheid daar terug te brengen
naar 30 km. De meeste reacties waren positief; we gaan nu kijken hoe
we hiermee verder kunnen gaan.
In onze dorpsvisie is opgenomen dat het ‘doortrekken’ van het fietspad langs de Tjonger van Mildam naar het sluisje onder Oudehorne
gewenst is. Samen met zeven plaatselijke belangen, die dit ook belangrijk vinden, is subsidie aangevraagd bij de provincie en de gemeenten
Heerenveen en Weststellingwerf. Een groot deel van de subsidie is toegezegd. Met deze subsidie willen we een onderzoek naar de haalbaarheid laten uitvoeren om tot een concreet plan te komen.
Via de komende Brêges zullen wij u op de hoogte houden hoe het verder zal gaan met bovenstaande activiteiten. En wilt u hieraan een bijdrage leveren? Als bestuur zijn we altijd wel op zoek naar versterking.
Hebt u interesse om iets voor uw dorp te doen, neem dan contact op
met het bestuur: pbmildam@hotmail.com.
Naast de jaarvergadering van 15 maart willen wij op deze plek ook uw
aandacht vragen voor een aantal andere activiteiten die op stapel staan
en die u zeker niet mag missen.
Mildamster Brêge
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Namelijk de ‘warme’ variant van de wintermarkt: de Lentemarkt op
23 april. Later dit jaar het dorpsfeest dat op 16 juni van start gaat. En
op 30 juni zal de eerste voorstelling van het Iepenloftspul worden
uitgevoerd.

MILDAM

Waarschuwingsborden Schoterlandseweg
De provincie Fryslân heeft een nieuwe stap genomen in het terugbrengen van de overlast van honderden damherten bij Mildam, Katlijk
en Nieuwehorne.

Sinds kort staan er op de Schoterlandseweg (N380) meerdere waarschuwingsborden die oplichten op tijden dat de dieren actief zijn. Deze
maatregel is bedoeld om bestuurders extra te waarschuwen voor overstekende herten.
Eerder was er sprake van het afschieten van een deel van de populatie
damherten. Maar na bezwaren moet de provincie eerst andere maatregelen nemen voordat het aantal damherten wordt teruggebracht door
afschot. Daarom zijn er waarschuwingsborden geplaatst.
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PLAATSELIJK BELANG

Contact met de overheid over schade en overlast
Als dorp hebben we te maken met twee overheden als het gaat over
de openbare ruimte: de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Dit maakt het soms lastig om de juiste persoon of organisatie te
vinden als er een klacht is of er als schade gemeld moet worden. Hieronder een overzicht.

Wegen en openbare ruimtes
Voor meldingen over snelheid, schade etc. op de Schoterlandseweg
(N380) binnen en buiten de bebouwde kom kunt u contact opnemen
met Provincie Fryslân, Klantcontactcentrum (058-292 59 25) of via
www.fryslan.frl. Onder ‘contact’ vindt u de link naar het meldingsformulier over beheer en onderhoudsklachten.
Voor alle overige wegen en openbare ruimtes binnen en buiten de bebouwde kom kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder van de
gemeente (0513-61 77 88) of gebruikmaken van de BuitenBeterApp. Dit
geldt ook voor schade of overlast op de stoepen naast de Schoterlandseweg.
Overlast en aanrijdingen wild
Overlast kan gemeld worden bij de Provincie Fryslân (058-292 59 25).
Er is op dit moment nog geen digitaal meldpunt.
Aanrijdingen met wild moet u melden bij de politie. Als er sprake is van
spoed voor dier of mens kan dat via 112. Als er geen spoed is, dan kan
de melding via 0900-8844 gedaan worden.
Het is belangrijk om een melding van een aanrijding te doen. Om een
reëel beeld te krijgen van de overlast van de damherten zijn alle aanrijdingen van belang. Hier geldt: niet gemeld is niet geteld.
Op de website van Mildam proberen wij altijd de meest actuele gegevens te zetten.

Mildamster Brêge
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THEMA BRÊGE 17.2
Ten tonele!
Waar manifestaties en sportwedstrijden weer adem kregen, lag de cultuursector lang stil. Geen koren, ons dorpsfeest en naburig Flaeijelfeest
al tweemaal afgeblazen en af en toe ‘online-toneel’. Dit jaar gloort er
licht: er staat een Iepenloftspul in de startblokken! Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, toneelgezelschap ‘De Twa Doarpen’ is aan het
warmlopen met ‘Blau Bloed’. In elke Brêge wordt u daarover bijgepraat.
De Brêge heeft zelf een bijrolletje bemachtigd: we maken van toneel DE
rode draad voor het juninummer. Ook uw verhaal doet ertoe. Herinneringen, anekdotes, plankenkoorts of tekst vergeten? Stuur in, alles is
welkom. Toi-toi-toi!

MILDAM

Doppen voor hondenopleiding
Een tijdlang spaarden we plastic doppen voor KNGF Geleidehonden. We
konden de doppen brengen bij familie De Jong aan De Dobbe. Daar
stond voor de inzameling een hele rij containers.
Milieu werd gespaard en hondenopleiding gesteund,
mooier kan het niet, zou je zeggen. Er zat echter
altijd ook andere rommel tussen de doppen (niet fris)
en De Jong moest dat altijd sorteren en opruimen.
Dat gaat natuurlijk vervelen en De Jong is per 1 januari gestopt met de inzameling, jammer, maar wel
begrijpelijk.
Gespaarde doppen hoeven niet in de grijze container
te verdwijnen. Inleveren kan in Heerenveen bij
J. Koot, Meineszstraat 1, ingang J.P. Engelmanstraat. Doppen deponeren in de gele container.
Op onderstaande website kun je nog eens nalezen welke doppen wél en
welke doppen niet in aanmerking komen:
https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
7
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TONEEL

Iepenloftspul Ketlik Mildaam 2022
Pffff, het was even heel spannend in
januari, maar gelukkig kwamen er
versoepelingen van de coronamaatregelen. Toen kon de toneelvereniging ‘De Twa Doarpen’ met enige
vertraging dan toch beginnen met
repeteren voor het Iepenloftspul. Binnenkort zullen we een bezoekje
brengen aan de repetities om een tipje van de sluier op te lichten.
Intussen is het bestuur van de organiserende Stichting Herman de
Streuper achter de schermen druk bezig met fondsenwerving, benadering sponsoren, inrichting terrein, opvragen offertes tribunes, licht en
geluid, ontwerpen decor, regelen vergunningen etc. Kortom, volop werk
voor het bestuur dat bestaat uit negen personen.

V.l.n.r. Bert Zwier, René Krom, Herman Smit, Tine Hollander, Sake Sierdsma,
Elsbeth Kuperus, Lukie Poppe, Geek Slats en Lammert Salverda.
Mildamster Brêge

8

9

Mildamster Brêge

Vrijwilligers
Maar we kunnen dit natuurlijk niet alleen. Gelukkig heeft zich al een
aantal vrijwilligers gemeld, maar voor de speelweek hebben we nog
behoefte aan decorbouwers, verkeersregelaars, medewerkers voor de
catering etc. Aanmelden kan via info@iepenloftspulketlikmildaam.nl. Of
spreek een van onze bestuursleden persoonlijk aan.
Website
Een ander project waar volop aan gewerkt wordt, is de nieuwe website:
www.iepenloftspulketlikmildaam.nl. Deze site is mogelijk gemaakt door
Elwin Feddema van Reclamebureau Feddema in Heerenveen (reclamebureaufeddema.nl). Nogmaals heel erg bedankt hiervoor Elwin!
Kaartverkoop
Zoals het nu lijkt, gaat de kaartverkoop in de loop van april van start.
Inwoners van Katlijk en Mildam ontvangen een flyer in de bus als het
zover is. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst.
Volg ons voor meer nieuws op Facebook: Iepenloftspul Ketlik
Mildaam en via de website: iepenloftspulketlikmildaam.nl.

LIEF & LEED MILDAM
De nieuwe bewoners van de Van Aylvalaan 15 zijn Martijn en Jessica
Otto en hun dochters Naomi en Vallerie. Zij komen uit Heerenveen.
De vorige bewoner (Siemon Kromhout) is op 14 juni 2021 overleden.
Tineke Hofstra is de nieuwe bewoonster van de Schoterlandseweg 72. De vorige bewoners, Henderik en Alinda Hiemstra zijn verhuisd naar Dronrijp.
Op 27 december 2021 is mevrouw Wester overleden. Ze woonde op
De Dobbe 11.

Mildamster Brêge
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Catrinus Nieuwland (77)

Wy hawwe coniferen opkweekt foar in gruthannel. Dat begûn 50 jier lyn mei 200 stiks
oan ‘e Canadezenleane. Letter kamen der
noch 1.100 by fan myn bertepleatske op de
IJntzeleane, wer ’t no Tulner wennet. Fan hiel
lyts kweekten wy se op ta 1.80 m, dan helle
de kweker se op. Oan ’t syn soannen de saak
oernamen, dy foenen dat oantal net de muoite
wurdich. Dernei hat Symen Jansma de tún
noch brûkt – oan ‘t Pyter mei oare plannen
foar it túnsintrum ek ôfskie naam. No hâldt it
stadichoan op mei de beamkeboel, de rest is
noch foar hast neat te keap. Gelokkich kin ik
noch boule en klokrepareare, moaie hobby’s yn dizze tiid!
*********

Nanne Kroes (76)
We wilden leifruit langs de warme patiomuur, maar bij het aanplantrijp maken, stuitte ik op een
zware betonlaag. ‘Dêr wie froeger in bargehok’, wist buurvrouw. De tuinman kwam met
een stootijzer, maar dat ging me
te langzaam en het was erg
zwaar. De gehuurde slagdrilboor
bleek nóg zwaarder. Samen met
onze sterke tuinhulp de rest eruit
gedrild. Twee bakkies puin afgevoerd en verse tuinaarde erin, wel 600 kuub! En tenslotte beide pruimenboompjes erin. Het eerste jaar mochten we niet plukken. Geen
probleem, de oogst was welgeteld 12 pruimen. En straks? De duurste
pruimen van Mildam! Toch fijn: de sla, kool en andere groenten worden
vast weer door de slakken aangevreten.
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TUINIEREN

Het jaar van de tuinier

door Henk van der Kam

Tuinboeken zijn er legio geschreven. Een komen en gaan. Dat het (literaire) tuinboek ‘Het jaar van de tuinier’ van Karel Čapek (18901938) nog steeds na 93 jaar wordt uitgegeven, is toch wel een aanwijzing dat het om een bijzonder boek gaat.

Karel Čapek is een van de belangrijkste Tsjechische auteurs van de
twintigste eeuw. Het boek verscheen in 1929 in Praag en wordt sinds
1998 ook uitgegeven in het Nederlands. Ook nu nog heeft het niets aan
kracht ingeboet. Met dit boek was Karel genomineerd voor de Nobelprijs
voor literatuur.
Zijn broer Josef Čapek maakte de prachtige
en grappige tekeningen voor het boek. Beiden waren fervente tuiniers.
Het is een boek met een zeldzaam gevoel
voor humor en lichte spot met een scherpe
blik op vele aspecten van het tuinieren in de
loop van twaalf maanden. Een hilarische
lofzang op het leven in de tuin. Een van de
mooiste passages uit het boek is ‘het gevecht met de tuinslang’. Je hoeft zelfs geen
tuinier te zijn om ervan te genieten!

Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Evert Nijenhuis

door Alie Rusch

Zijn vader begon een groentewinkel aan de Bisschoplaan in Katlijk en
verhuisde later naar Mildam aan de Schoterlandseweg naast
‘t Boekehaagje. Hij zelf had diverse banen, maar nooit iets met
groente. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan: Evert werd
verwoed (moes)tuinier. Helaas is de lol van zelf zaaien, poten en
oogsten er met die droge zomers een beetje af.

Evert Nijenhuis (72) is
met groente opgegroeid.
Als jongen fietste hij na
schooltijd
zijn
vader
tegemoet, die in Oldeholtpade een wijk had. Die
was daar met de Cat
(driewieler
bestelauto),
die aan alle kanten beladen was met groente.
Evert: “Dan holp ik. Yn it
begjin die hy alles mei de
bakfiets en letter mei
hynder & wein.”
Heit was dan wel geen groenteboer van huis uit, maar het kon mooi
naast zijn werk als ‘molkrider’. Evert: “Dan moast er moarns betiid de
folle molkebussen ophelje en op in hege wein swaaie. O sa swier wurk!
Letter is er foltiids grienteboer wurden, mar dat waard stadichoan ek te
dreech. Letter die bliken dat hy doe al in ‘sporthart’ ûntwikkele en dus
te min energy hie.”
Evert weet nog leuke details. Dat vader de loonzakjes voor de boeren
onder het deksel van de melkbus klemde en zo aan de weg achterliet.
Kom daar nu maar eens om!
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In Mildam hielp Evert ook flink mee. De leveranciers brachten de
aanschaf van de groenteveiling aan huis en dan waren ook de kinderen
aan de beurt. Briefjes met bestellingen ophalen, helemaal van De Knipe
tot aan Oldeholtpa. Of bestellingen bezorgen. Evert: “Mar dat siet yn
papieren pûden mei de namme derop. Yn ‘e rein of snie sakke de hiele
brot derút, dan hiest in heale pûde yn hannen. Of de namme wie
ûnlesber wurden. Dus dan koenen we net fierder en kamen mei de
helte wer thús.”
Monsters en brandnetels
Aan die jeugd kwam een te vroeg einde: Evert was 21 toen 3 jaar na
zijn vader ook zijn moeder overleed. Geen weeshuis voor de kinderen
Nijenhuis! Met zijn jongere broer Jappie en zus Jannie bleven ze als
gezin overeind.
Eenmaal volwassen en getrouwd met Minke, woonde Evert 3 jaar in
Heerenveen, waar hij zijn eerste moestuin achter huis had. Een geslaagde oogst kwam er niet af. Arme zandgrond, was de conclusie.
Toen ze vervolgens terugverhuisden naar Mildam, was hij de koning te
rijk: “Hjir krige ik alle romte foar in gruttere moestún. Wol wer earme
grûn, mar der haw ik yn verrin fan ‘e tiid flink wat dong oerhinne dien.
En brânnettels besocht.” Evert liet de brandnetels twee weken in water
rotten om er biologische gier van te maken. Maar behalve een ander
luchtje in de tuin leverde het geen merkbaar resultaat op, blikt Evert
terug. Intussen ging hij van de ene baan naar de andere – en overal
stak hij wel wat op. Als monsteropnemer (melkmonsters bij boeren
afnemen) of vrachtrijder bij Schuitema (distributiecentrum voor supermarkten) bijvoorbeeld, maar vooral in de bouw. Evert was breed inzetbaar.
Hij wist toen nog niet dat hij aan huis gebonden zou raken. Want in de
jaren tachtig werd zijn vrouw ziek en kwam ze in een rolstoel terecht.
Het huis dat in 1993 toch al gerenoveerd zou worden, werd aangepast
aan Minkes beperking en Evert werd naast zijn baan mantelzorger.
Kampke lân en geiten
Die baan was sinds 1978 conciërge op het Friesland College, iets dat hij
30 jaar lang met plezier heeft kunnen combineren met de tuin en het
gezin.
Mildamster Brêge

14

Hij kon zelfs in zijn laatste jaren een dagje minder gaan werken.
‘Spitich’ dat de kinderen inmiddels waren uitgevlogen, maar nu had hij
alle tijd om naar hartenlust te tuinieren!
Of een dag inleveren geen financiële aderlating was en of de moestuin
dat compenseerde met gezond en gratis eten? Evert lacht: “Je bedoele
Hjoed de earappels en moarn de skylen?”. Nee zo was het niet en dat
‘gratis eten’ viel nogal tegen. Immers, als je tomaten rijp zijn, liggen ze
ook bijna gratis op de markt. Als het aan zijn vrouw had gelegen waren
er vooral bloemen in de tuin gekomen, maar: “Hokker blommen hoe
heech of breed wurde, der haw ik gjin ferstân fan, dus dat soe ik nea
byhâlde kinne. En Minke ek net,” aldus Evert.
Al met al hebben ze veel plezier
gehad van de tuin. Echt álles
deed het: aardappelen, stokbonen, bieten, prei, peen, kool,
ja wat niet al! Maar aan alles
komt een eind.
Evert: “We hawwe no mear as
40 jier in moestún hân, mar mei
dy drûgte fan de âfrûnne jierren
wie it in lijen. It wol net mear.
Dat no haw ik sein “Ik ha noch
wat geiten op in kampke lân. Dy
meie fan my de rest der wol âf
frette!’ Ik haw gjin belang by
meer wurk as wille.”

Straks mogen de geitjes de
moestuin opvreten
(foto Juutz)

Dat gaat Evert inderdaad anders doen dan zijn vader, die al op zijn 51 ste
overleed. Evert en Minke hopen nog lang te mogen genieten van dit
leven-zonder-werk én van hun zoon (die aan de overkant woont) en de
dochter in Heerenveen. En, niet te vergeten: van hun zes kleinkinderen!
15
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Bauke Visser (80)

Voor wij in Mildam kwamen wonen, had ik
al op verschillende plekken in Heerenveen
een volkstuin. Bij het inrichten van de tuin
hier had ik ook even een ‘volkstuintje’,
maar vanwege de arme grond was dat
geen succes. Tja, een dorp met een klokkenstoel laat zien dat er geen geld was voor
een echte toren bij de kerk, een teken van
arme boeren op arme grond. Nú heb ik een
volkstuin van 100 m2 in Oudeschoot. Door
jarenlange bemesting is de opbrengst prima. Ook dieren hebben dat ontdekt. In de
loop der tijd kreeg ik ongenode gasten: herten, dassen, een slang, kippen, konijnen. Nu houdt een roodborstje mij trouw gezelschap.
*********

Adri Sluis (61)

Onze tuin vol geurende rozen, potplanten, bessenstruiken e.d. is erg belangrijk voor ons. Wel vraagt hij veel water
en kraanwater vinden we zonde. Daarom hebben we een grondwaterbron
laten slaan, zo’n 12 m diep. ‘s Winters
is de pomp afgekoppeld en staat ie
binnen, maar straks gaan we hem
weer aansluiten en onder druk zetten
om water op te pompen. Dat heeft een
bepaald luchtje, maar onze bessen en
notarisappel doen het er prima op. Mijn
compote van notarisappels wordt met
de mini-appeltjes van het Redloveboompje er doorheen lieflijk roze.
Eyecatcher in onze tuin is verder een
bordje ‘public footpath’, helaas zonder ‘kissing gate’.
Mildamster Brêge
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(MOES)TUINIEREN

Tabaksplantage in Lemmer

door Ab Slager

Mooi, al die bloemen en dat geschoren gras, eventueel begraasd door
een elektrische geit die bij honger zijn/haar hok opzoekt om even bij
te tanken. En dan die rotspartijen waar je van bovenaf water kunt
laten aflopen; een beekje dat uitmondt in een vijver en waar vandaar
uit weer water omhoog wordt gepompt naar de bovenkant van de
rotspartij. Een perpetuum mobile-idee dat je met een druk op de knop
van het elektrisch kunt aan- en uitzetten.

Ik ging in gedachten terug naar de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog. Hoe was het toen ook al weer?
Ik woonde met mijn vader, moeder, oma en oom in een vrijstaande
woning. Mijn oom had een volkstuin en verbouwde daar inderdaad wortels, boontjes, sla, kool en andijvie, maar… en dat was veel belangrijker,
ook tabak. Ik ken de namen nog: Amersfoortse en Virginia.
De bladeren van deze planten moesten een hele behandeling ondergaan
als ze geplukt waren om gebruikt te
kunnen worden voor het doel waarvoor ze waren verbouwd: shag, pijptabak en sigaren. Je had er wel wat
aan, want dit kon ook worden gebruikt als ruilmiddel.
En bovendien rook en rookte het veel
beter dan de gerolde sigaret van de
melkman, die zijn 'sigaret' – bestaande uit droge eiken- of beukenblaadjes – in een stuk krantenpapier op de leuning van het bruggetje over de
sloot neerlegde voor hij de melk aan mijn moeder afleverde. En voor
hem was het te hopen dat het niet hard woei, want dan kon de 'sigaret'
wel eens van de brugleuning waaien en in de sloot belanden.....
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Volkstuin
De volkstuin was van groot belang. Niet alleen voor ons. Het betekende
verse groenten en voor de winter geweckte groenten. Dit laatste was in
de hongerwinter van 1944/1945 belangrijk. Ik herinner me nog de
vreemde mannen en vrouwen die met de Lemmerboot uit – vooral –
Amsterdam kwamen en probeerden eten en voor een paar nachten
onderdak te krijgen. De logeerkamer was in ieder geval het weekend
bezet en mijn kamer evenzo.
We zaten dan ook niet met ons vijven, maar meestal met zeven en vaak
acht mensen te eten. En dat kon dankzij de volkstuin én de goede verstandhouding met een paar visserlui. Vlees was er niet zo vaak, maar
vis wel. Ik heb mijn ouders wel eens gevraagd of ze er geld mee hadden verdiend maar dat was niet het geval. “Waarom zou ik”, zei mijn
vader. “We hadden toch genoeg te eten.”
Als jongetje van vier of vijf jaar, maar ook later, ging ik regelmatig met
mijn oom naar die volkstuin. “Helpen”, zei ik. Waarschijnlijk was het
meer helpen van de wal in de sloot, maar toch stak ik er wat van op. Je
kunt dan wel een volkstuin hebben, niet alle planten die er groeien zijn
gezond.
Ik leerde naast de groentesoorten ook de namen van diverse andere
planten die er groeiden en daar heb ik later bij mijn studie plezier van
gehad en misschien ook nu nog wel. Nachtschade is giftig en familie
van de aardappel; daarvan kun je alleen de knollen eten en beslist niet
de zaden.
Tabaksplantage
In de nacht van 16 op 17 april 1945 werd Lemmer beschoten. Het kanonvuur was van twee kanten gericht op de haven, waar de Duitse
soldaten heen waren getrokken om met schepen richting Noord-Holland
te varen.
Bij het inschieten kwamen de granaten echter niet direct op de juiste
plaats terecht. Een ervan kwam terecht op de volkstuin van mijn oom
en natuurlijk juist op de tabaksplantage.
De volgende dag ging hij de schade opnemen en vertelde bij thuiskomst
dat er een krater was met een middellijn van ongeveer tien meter. De
tabaksplantjes waren weg.
Mildamster Brêge
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Het heeft hem wel een paar dagen gekost om de grond weer bruikbaar
te maken en daarna heeft hij opnieuw tabak gezaaid. Ik denk dat het
het laatste jaar is geweest dat hij tabak verbouwde. In 1947 waren er
weer genoeg sigaretten te koop. De kwaliteit daarvan was ongetwijfeld
beter.
Maar de volkstuin bleef. Behalve sla, boontjes, andijvie en wortels
kwamen er ook tomaten, komkommers en augurken. En aardbeien!
Bovendien zaaide mijn oom bloemenzaad. Een geit om de boel kort te
houden, is er nooit geweest. Noch een levende, noch een elektrische.
We konden het zelf wel af en als er meer dan genoeg was, waren er
ook wel mensen in de buurt die wilden helpen. Hetzelfde gold voor de
vis, maar dat is een ander verhaal.

TUINIEREN

Heel Holland zaait

door Geertje Hartkamp

Eén keer in de maand komen de leden van de SOOS Katlijk-Mildam
(55-plussers) een middag bijeen. Vaak is er een spreker met foto’s en
filmbeelden. De onderwerpen zijn heel divers. Voor elk wat wils.

Op donderdagmiddag 9 december 2021 sprak Peter
Laan namens het zadenteeltbedrijf Pieterpikzonen. Hij is
directeur van Tuinplus dat
een dochteronderneming is
van de Holding Pieterpikzonen
B.V.
Geschiedenis
Beide bedrijven komen van
oorsprong uit het gebied Hoorn-Enkhuizen in Noord-Holland waar wel
40 zaadteeltbedrijven zaten en daarom ook wel ‘Seed valley’ werd genoemd.
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Het zaadteeltbedrijf van Pieterpik zat sinds 1904 in Hoorn en vestigde
zich in 1971 in Luinjeberd in de oude zuivelfabriek. In 2003 werd Tuinplus een zusteronderneming van Pieterpikzonen en streek neer op het
Internationale bedrijventerrein (IBF) in Heerenveen.
Bedrijfsvoering
Het bedrijf werkt alleen voor de consumentenmarkt. Er werken ongeveer 120 mensen en het bedrijf heeft een eigen drukkerij (Wesselink,
ook dochterbedrijf van de Holding) voor het ontwerpen en bedrukken
van de zakjes met zaad. Het heeft in Luinjeberd 4 hectare grond, waarvan 6000 m² onder glas. In Luinjeberd worden eerst zaden kleinschalig
vermeerderd tot een hoeveelheid van 1000 zaden op basis van natuurlijke selectie. De grotere vermeerdering van de zaden tot wel 200.000
gebeurt in het buitenland. In China, maar ook in Europese landen zoals
Denemarken.
Deze hoeveelheden zaden worden eerst opgeschoond en gecontroleerd
in eigen laboratorium, waar gekeken wordt naar zuiverheid, kiemkracht
en vitaliteit. De Nederlandse algemene keuringsdienst (NAK) houdt
streng toezicht. Iedere partij zaden krijgt een uniek nummer (batchnummer) en een houdbaarheidsdatum. Mocht er een ziekte optreden
dan kan men aan de hand van het batchnummer nagaan waar de betreffende zaden heen zijn gegaan (track & trace). Voor een deel wordt
ook biologisch geteeld.
Verkoop
Het bedrijf heeft een assortiment tot wel 4000 soorten zaad van groenten, kruiden en bloemen. Er zijn wel 120 soorten bonen. En wortels,
naast oranje in paarse, gele en rode kleur. Een van de meest geteelde
wortels in Nederland is de ‘Amsterdamse bak’.
Pieterpik bedient ongeveer 85% van de wereldmarkt en exporteert naar
25 landen. Gemeenten zijn verplicht om moes- en schooltuinen als
nutsvoorziening te faciliteren. Vroeger met grote gezinnen en in tijden
van laagconjunctuur loonde het om zelf een moestuin te hebben. Nu, in
tijden van corona, gaan mensen weer meer mensen tuinieren en neemt
de vraag naar zaden toe. Dankzij de geconditioneerde ruimtes die het
bedrijf heeft, kan men steeds leveren. Vroeger ging de verkoop voornamelijk via postorderbedrijven en depothouders (denk bv. aan ‘Wouda’s Zaden’).
Mildamster Brêge
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Tegenwoordig wordt er rechtstreeks geleverd aan particulieren via internet https://dezaden.nl/, tuincentra, ‘Welkoop’ e.d. en in bulk aan
tuinders.
Tot slot
Dat je met de zadenhandel goed zit, blijkt uit de Quote 500. De zadenhandel scoort daar bij de top 50. Men werkt consumentgericht. Bij
groenten wordt bv. geselecteerd op een kortere kooktijd en een betere
smaak (spruitjes). Onze smaak schijnt om de zeven jaar te veranderen.
Daar keken de meeste aanwezigen van op!
Met 30 toehoorders was het in de zaal van ‘Hof van Schoterland’ een
zeer informatieve middag, waarbij ieder met een presentje (catalogus
‘De zaden’ en zakjes met zaden voor groenten en bloemen in de tuin)
vrolijk naar huis gingen. De voorzitter van de SOOS, Truus Visser, bedankte iedereen en kondigde aan dat er mogelijk in de zomertijd een
excursie naar het bedrijf zal worden georganiseerd.
PS De komende data van SOOS-bijeenkomsten
(e.e.a. afhankelijk van de coronarichtlijnen) zijn:
- donderdag 17 maart 2022 excursie naar schapenvachtlooierij
in Bolsward;
- dinsdag 12 april 2022 muziek en/of ontspanningsmiddag;
aanvang 14.00 uur.
Bent u geen lid maar wilt u toch meedoen, dan zijn de kosten € 8,- per
keer.
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De afbeelding uit WOW 16.4 werd goed geraden door Aly Klazema,
Willem Rattink, Henk v.d. Kam, Judith van Tongeren, Jannie Veldman,
Henk Harms, Geertje Hartkamp, Martien Veenstra, Wiebe Nijlunsing,
Maaike Holtrop en L. Los-Hoekstra. Goed gedaan allemaal!
Op de foto stond het huis aan de Aaltjelaan 25 in Katlijk.
De winnaar van de prijs is Henk Harms, gefeliciteerd!
De nieuwe foto:

Herkent u het plekje op deze foto? Stuur dan het adres van het huis
waar deze schuur achterstaat naar dorpskrantmildam@gmail.com.
U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk,
Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het
verschijnen van deze krant worden ingezonden. Onder de goede
inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, te besteden bij
Trienke Reitsma Bloemsierkunst.
Mildamster Brêge
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TUINIEREN

Tuinieren is een belevenis

door Henk van der Kam

Tuinieren roept bij mij een soort dualisme op. Het is vallen en opstaan.
Een strijd maar ook genieten. Dat vraagt om nadere uitleg…

Hoe groen is mijn gras? Of is het bij de buurman groener?
Het gras bij ons heeft grote concurrentie
van mos (gelukkig oogt dat ook groen) en
vele bloemetjes proberen nog een plek
ertussen te veroveren, zoals wilde viooltjes,
ereprijs, paardenbloemen en nog vele andere. De larven van de meikever (emelten)
vreten daarbij nog eens aan de voeten van
het gras. Bovendien moet zo’n grasveld
regelmatig gemaaid worden en in het najaar bladvrij worden gemaakt.
Ongewenste gasten
In de borders proberen zich elk jaar weer andere planten te vestigen.
We noemen dat onkruid. Wil het gras in het gazon niet vlotten, in de
borders weet het tierig z’n weg te vinden.
Boerenwormkruid, door velen als niet gewenst beschouwd, vind ik een
mooie plant en dat mag best in mijn tuin staan. Stoelt hij teveel uit dan
grijp ik in. Dat geldt ook voor de herfstasters die zich vegetatief snel
vermeerderen, evenals het zevenblad dat moeilijk en moeizaam is in te
tomen.
Zwakke broeders
Annabel (soort hortensia) en dahlia’s zijn fragiel. De stelen nogal breekbaar en ze laten de koppen snel hangen. Ieder jaar hebben ze een
steuntje in de rug nodig: stokken erbij en opbinden.
Dahlia’s kunnen niet overwinteren in de grond. In het najaar eruit en in
voorjaar er weer in. Maar dat hebben de slakken in de gaten. Die zijn er
gek op.
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Korthouden
Wil je je tuin in toom houden dan vraagt dit regelmatig snoeiwerk. Om
het overal bij te houden, vereist dat soms rare capriolen op een trap of
ladder in de hoop dat het allemaal goed afloopt.
Moeilijkheidsgraden
Het werken in je tuin wordt op bepaalde tijden extra bemoeilijkt. Zijn
het niet de wespen, die vinden dat je opzij moet gaan en de muggen
die de aanval openen, dan zijn het wel mieren die beslag leggen op je
terras en overal zandhoopjes creëren. Of je zit ineens met je hoofd in
een spinnenweb. Of je glijdt uit over de vele naaktslakken die uit het
niets tevoorschijn komen, vooral bij vochtig weer.
Bezoekers
We hebben veel mussen die zich dankbaar onder onze dakpannen nestelen en voor veel vertier in de tuin zorgen. Ook de merels hippen gezellig door het gras en het roodborstje scharrelt nieuwsgierig om je
heen om te zien wat je uitspookt. Houtduiven zijn hier met vele en het
gekoer is dan niet van de lucht. In en vanuit onze tuin heb ik in de loop
der jaren zeker wel meer dan 40 verschillende
vogels waargenomen.
Bij schemer zie je soms een egel, scharrelend
tussen de dode bladeren en vleermuizen die
heen en weer jagen. Sporadisch springt er een
pad vlak voor je voeten of schiet er een veldmuisje weg. Eigenlijk krioelt het van de dieren
in je tuin, zeker als we de vele insecten zien:
bijen, hommels, sprinkhanen, krekels, rupsen,
vlinders, libellen, zweefvliegen, schorpioenvliegen, bladluizen, spinnen enz.
Voorbijgangers
Daarbij denk ik niet direct aan de vele voorbijgangers met of zonder
hond die langs ons huis komen en soms een praatje met je maken.
Nee, ik denk aan de poezen (klinkt wat vriendelijker dan katten) die
vaak op een statige panterwijze onze tuin doorkruisen (meestal volgens
een vaste route) op weg naar de volgende tuin en soms nog wat achterlatend. Niet als dank.
Mildamster Brêge
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Voorjaar
Na de winter vind ik het altijd weer een wonder hoe planten uit de
ogenschijnlijk kale grond zichzelf weer omhoogstuwen. Te beginnen uit
alle bollen die in de grond zitten. Het langzaam weer uitlopen van de
struiken en bomen. Zaaigoed ontkiemt en er komt een stralende bloemenpracht. Zeker als de zon schijnt, word je er echt vrolijk van!
Oogst
Uit eigen tuin plukken we wijnbessen en frambozen. De overige besdragende struiken laten we graag over aan de vogels. Een moestuin
erop na houden is weer een andere tak van sport. Dat laat ik graag aan
anderen over.
Geuren en kleuren
In de tuin bloeit er altijd wel wat. Bij ons van rozen tot trompetklimmer.
Van blauwe morgenster tot gloriosa (klimlelie) om maar eens een paar
planten te noemen waar we plezier aan beleven. De kleuren en geuren
doen jezelf opbloeien. Je voelt je haast een ander mens. Het is bewezen
dat tuinieren je geest positief beïnvloedt. En wat dacht je van alle lichaamshoudingen, die je tijdens het bewerken van je tuin aanneemt?
Dat is pas ‘body fitness’.
Een tuin beleven is als een avontuur. Steeds weer doe je nieuwe ontdekkingen.
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GEBOORTES MILDAM

De nieuwe abonnees van de Mildamster Brêge, Ludze en Antje Holtrop-Benedictus hebben op 19 januari jl. een dochter gekregen, Ylse
Hiltje. Ze is het zusje van Lieuwe, Feike, Geert Rienk en Lena.
De familie Holtrop woont aan de Ruskemadenweg 10 in Ter Idzard.
Op de Schoterlandseweg 92 is op 22 januari 2022 Jort geboren,
zoon van Stef van Leersum en Marlies Douma.

INGEZONDEN

Reacties op artikelen,
die krijgen we weinig. De redactie zou daar overigens wel blij mee zijn.
Naar aanleiding van het thema ‘Boeken’ in de Brêge 16.4 kwam er een
reactie van Henk van der Kam, een aanvulling.
Het viel Henk op dat er nauwelijks aandacht is geschonken aan het
GROTELETTERBOEK en het ‘luisterboek’. Beide van belang voor het
oudere deel van de Mildamster bevolking. Van beide soorten boeken
voor ouderen en slechtzienden zijn veel titels te leen bij de bibliotheek
in Heerenveen.
Via de bibliotheek kun je online trouwens ook digitaal boeken lenen, op
smartphone, tablet of E-reader. Je hebt daarmee toegang tot alle aangesloten bibliotheken in het land met duizenden E-books en wel 6500
luisterboeken. Een ‘blikopener’ voor Henk was dat je bij de ‘online Bibliotheek’ ook allerlei hoorcolleges kunt lenen.

(Ingekort door de redactie)
Mildamster Brêge
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Willem Dillingh (48)

Mooi geel zand voor de bestrating wilde ik uit mijn eigen tuin
halen, er ligt genoeg. Steeds
spitte ik er weer een stukje bij,
dus intussen ontstond er een
flink gat. ‘Daar kunnen we wel
een vijver van maken!’, bedachten de kinderen. Nou ja,
uiteindelijk heb ik pakweg 16
bij 4 m. opgeofferd van het
gazon plus een strookje onkruid om er een zwemvijver
van te maken. Vijverfolie erin,
lavasteen en zuurstofgevende
waterplanten erbij die het water zuiveren. Met het schuurtje en terras
hebben we nu onze eigen wellness. Het bevalt uitstekend!
*********
De Nationale Tuinvogeltelling vindt altijd plaats in het laatste weekend van januari. Wat bij ons dit jaar opviel was dat er tijdens het halve
uur tellen een groepje van zes eksters langskwam. Een gezinnetje dat
na het broedseizoen bij elkaar is gebleven?

Henk Hidding
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(MOES)TUINIEREN

Bemesting

door Henk Hidding

Als je het in de moestuin heel goed doet, kun je misschien wel vier
kilogram aardappelen oogsten van een vierkante meter, of 250 gram
boontjes.

Opname door gewas
De aardappel haalt daarvoor, ook per vierkante meter, ongeveer
12 gram stikstof uit de grond, ruim 3 gram fosfaat en bijna 6 gram kali.
Van het sporenelement koper wordt door de aardappel maar
0,003 gram per vierkante meter onttrokken. Koolsoorten vragen nog
meer dan aardappelen, peulvruchten minder.
Die voedingsstoffen worden door de plant opgenomen uit het bodemvocht. Wil je de productie van de tuin handhaven, dan moeten er voor
het volgende seizoen net zo veel meststoffen worden gegeven als er
worden onttrokken.
Uitspoeling
De neerslag is bij ons in Mildam groter dan de verdamping. Op een
vierkante meter valt ongeveer 800 liter neerslag. De aardappelen nemen daarvan via de wortel een groot deel op, dat via het blad verdampt
en weer in de lucht terecht komt. Ongeveer 300 liter loopt door naar
het grondwater en neemt een hoeveelheid meststoffen mee. Die meststoffen spoelen dus uit naar het grondwater. De meststoffen die zo verdwijnen uit de bewortelbare laag moeten ook weer worden aangevuld.
Verzuring
Met regen en andere neerslag komen er zuren in de bodem. Natuurlijke
verzuring door koolzuurgas uit de lucht, zwaveligzuur uit vulkanen en
een beetje salpeterigzuur als gevolg van bliksemschichten. Daarnaast
komt er nog koolzuurgas vrij in de bodem door de ademhaling van plantenwortels en bodemorganismen.
Plantenwortels scheiden zuren uit om voedingsstoffen gemakkelijker op
te kunnen nemen. Alles bijeen natuurlijke bodemverzuring.
Mildamster Brêge
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Door luchtverontreiniging van het verkeer, industrie en ammoniak uit de
veehouderij komt de grootste hoeveelheid zuur in de bodem terecht
(opmerking: ammoniak is geen zuur, maar wordt in de bodem omgezet
in zuren). Vroeger was de verbranding van steenkool en bruinkool ook
een belangrijke oorzaak voor verzuring van de bodem. Deze brandstoffen bevatten zwavel die via de schoorsteen in de lucht kwam. Deze
laatste oorzaak is grotendeel weggenomen door vermindering van het
gebruik van kolen en door rookgasreiniging in de industrie.
Door de zuren die in de bodem komen kan de pH (= zuurgraad) gaan
dalen, wat voor verschillende planten of gewassen leidt tot een slechtere groei. Dat verschilt per gewas. Rododendrons en aardappelen houden wel van een beetje zuur. Veel gewassen hebben echter het liefst
een neutrale pH.
Zolang er genoeg kalk of andere mineralen in de bodem aanwezig zijn
die het zuur neutraliseren, daalt de pH niet of weinig.
Verwering
De zuren die in de bodem terechtkomen reageren met bodemmineralen, zoals kalk, veldspaten en verschillende soorten klei. De mineralen
lossen langzaam op en de meststoffen die in dat mineraal aanwezig
waren, komen in het bodemvocht, beschikbaar voor planten en deels
spoelen ze uit naar het grondwater.
Als er meer zuur in de bodem komt dan met aanwezige mineralen kan
reageren, dan daalt de pH. Bodems in onze streken verarmen daardoor
eigenlijk continue. In Mildam, waar onder de teelaarde vooral kwartszand aanwezig is met maar heel weinig verweerbare mineralen, is de
bodem al arm en zuur. In bossen en natuurterreinen in onze omgeving
komen door verwering nog net genoeg mineralen vrij voor eiken en
berken.
Bij de ontginning van de heidevelden in de vorige eeuw moesten er
grote hoeveelheden meststoffen worden gegeven om er met succes
gewassen op te kunnen verbouwen. Vaak waren er misoogsten, als
gevolg van gebreksziekten. De zuurgraad was te laag, het gewas kreeg
te weinig koper of mangaan of een combinatie daarvan. In de bossen
rond Oranjewoud hadden spar en lariks gebrek aan koper. Ook in de
bossen in Drenthe werd gebrek aan koper gezien. In bossen, bemest
met compost, kwam dit gebrek veel minder voor.
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Bemesting
Vroeger werd bemest door mest van mens en dier op het land te brengen. Dat werkte, de boerenkool in onze moestuin deed het goed. Behalve mest kwam er ook haardas en ander afval waarin voeding voor het
gewas aanwezig was op het veld. Min of meer een circulair systeem.
De volkstuinen aan Het Meer liggen op het vroegere ‘jiskelân’, een terrein waar vroeger afval werd gestort, vooral as uit de kachel. De inhoud
van de tonnetjes uit het húske werd er ook gebracht, maar deze werd
opgeslagen in betonnen kelders en af en toe op landerijen van boeren
in De Knipe uitgereden.
Het eigen afvalwater met plas en poep gaat al lang naar een rioolwaterzuivering, samen met ander afvalwater. Het zuiveringsslib dat op de
rioolwaterzuivering ontstaat bevat teveel verontreinigingen, vooral zware metalen. Het is daarom niet geschikt voor bemesting van landerijen.
In sommige zuiveringen wordt tegenwoordig wel fosfaat en stikstof
(gedeeltelijk) uit het afvalwater gehaald (struviet) dat, mits zuiver genoeg, geschikt is voor verschillende toepassingen.
Om verzuring van de bodem tegen te gaan, kan er af en toe kalk worden gestrooid. Een algemeen geldend advies kan niet worden gegeven,
want van veel factoren afhankelijk. De orde van grootte, per twee jaar
ca. 200 gram per m2 (geen kalk op het deel waar aardappelen worden
verbouwd).
Voor het op peil houden van het gehalte humus is op moestuinen het
gebruik van stalmest handig, orde van grootte, twee tot drie kilogram
per m2. Hiermee wordt vanzelf ook een hoeveelheid meststoffen gegeven. Het brengen van verse organische stof op of in de bodem is belangrijk voor het bodemleven, het vochthoudend vermogen en ook het
tijdelijk binden van meststoffen.
Ook voor mest en kunstmest geldt dat een algemeen geldend advies
niet kan worden gegeven.
Teveel of te weinig
Lang gold het devies, beter wat meer dan te weinig. Met goed oplosbare kunstmeststoffen is het dan wel uitkijken, gemakkelijk teveel. Stalmest en compost zijn wat dat betreft vergevingsgezinder, maar ook
daarvan kan het teveel leiden tot verontreiniging van grond en oppervlaktewater met algenbloei in de sloot.
Mildamster Brêge
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Te weinig mest is direct merkbaar aan de groei (kleuren) en de opbrengst. Frappant zijn gebreken aan sporenelementen, die vaak nodig
zijn in enzymen; er is maar weinig van nodig, maar gebrek heeft gemakkelijk misoogst tot gevolg.
Sporenelementen als koper en zink zijn minder goed oplosbaar in de
bodem, planten nemen er maar weinig van op en de afvoer is daardoor
gering. Toevoeging van deze elementen aan de bodem, bewust of onbewust, kunnen op termijn leiden tot vergiftiging van de bodem.
Door het toedienen van grote hoeveelheden varkensmest, waarin relatief veel koper zit, werden in Brabant de kopergehalten van bovengrond
te hoog om nog prettig schapen te kunnen weiden.
Ook met het jaar in jaar uit toedienen van compost loop je het risico de
gehalten aan zware metalen langzaam (tientallen jaren) te verhogen tot
ongewenst hoge niveaus. De wettelijk toegestane gehalten in compost
zijn aan de hoge kant. De toegestane hoeveelheid compost die mag
worden gegeven, is gekoppeld aan het fosfaatgehalte. Voor moestuinen
kom je uit op een bescheiden gift, een laagje van ca. een halve centimeter dik.

Kaliumgebrek
in aardappel
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MILDAM

De IJntzelaan

door J.A. van Tast

Een leuk laantje waar nooit iets gebeurt, zou je denken… of ook een
racebaan waar afval wordt gestort?

Het wegdek is recent deels opnieuw geasfalteerd, de bermen werden
voorzien van een zandlaag, die inmiddels is verworden tot een levensgevaarlijke berm. De gemeente heeft diverse waarschuwingsborden
geplaatst, waarvan een aantal inmiddels verdwenen is! Of omver gereden. De breedte van de borden was kennelijk niet berekend op de smalle IJntzelaan. Herstelwerk aan de winkel voor de wegbeheerder!
Asbest golfplaten
Om en nabij de jaarwisseling
werden in de nachtelijke uren
asbest golfplaten in de sloot
gestort langs de IJntzelaan bij
de parkeerplaats van de tennisbaan. Asbest verwijderen
zonder toestemming wordt
gezien als een misdrijf, daarom
moest ook de gemeente Heerenveen onderzoek laten doen
en moest er toestemming komen van FUMO (de Fryske

Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). De gemeente Hee-

renveen heeft een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen en de platen zijn (eindelijk) op 19 januari jl. verwijderd. Door de feestdagen
heeft dit te lang geduurd.
Plaatselijk Belang heeft een positieve bijdrage geleverd.
Mildamster Brêge
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IJntzelaan 30 km/h-zone?
Een goed idee gezien het gebruik door fietsende scholieren en ouderen,
wandelaars, spelende kinderen, honduitlaters en… helaas racende automobilisten. Plaatselijk Belang heeft inmiddels een korte enquête gehouden bij de bewoners; daar kwamen opties uit die nader worden
uitgezocht. De reacties worden gebundeld en leiden tot vervolgstappen.
‘Groen licht’
In het kader van het in september 2020 vastgestelde lichtbeleid van de
gemeente Heerenveen was het de bedoeling nog in 2021 alle verlichting
aan de IJntzelaan te vervangen door nieuwe energiezuinige, niet verblindende, niet lichtvervuilende ledverlichting. In het vervangingsplan
van de verlichting aan de IJntzelaan komen drie lichtmasten te vervallen, welke is niet duidelijk. Aan de ‘Mildamse’ kant en aan de ‘Weversbuurtkant’ is de nieuwe verlichting al te bewonderen!
Parkeren bij de Ecokathedraal
Er worden pogingen ondernomen om langs de weg en/of in
de berm geparkeerde auto’s te
weren. Kennelijk onvoldoende
duidelijk voor diverse automobilisten/bezoekers… De (illegale?)
steenstort ter plekke gaat door.
Je zou toch zo langzamerhand
denken dat het terrein vol ligt!?
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ONDERWIJS

Nieuws van Tjongerschool Mildam
Nationaal Voorleesontbijt in renaissancestijl
op de Tjongerschool
De kinderen en ouders van de Tjongerschool werden woensdagochtend 26 januari op een bijzondere wijze welkom
geheten. In het kader van het Nationaal
Voorleesontbijt stond er een gedekte tafel
klaar zoals in de tijd van Leonardo da
Vinci. Meester en juffen waren gekleed
in de stijl van ruim 500 jaar geleden en
deelden notenbrood en poffert uit.

Kinderen maken kennis met een van de
grootste talenten ooit. Ze leren over de
bloeiperiode van de renaissance. Een periode van kunst, cultuur en wetenschap.
Welke landen hebben een gouden eeuw
gekend?
Ontdek de beroemde kunstenaars, de denkers uit de renaissance. Maak een eigen
kunstwerk en leer tekenen in perspectief.
Teken je eigen Mona Lisa.
(groepswerk van groep 1 en 2).
Onderzoek Leonardo da Vinci's vele interesses, zijn uitvindingen, zijn
tekeningen en liefde voor de natuur en kunst. Maar ook zijn fascinatie
voor vliegen en de vraag waarom zijn vliegtuigontwerpen niet konden
vliegen!
Mildamster Brêge
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Olympische Spelen
Natuurlijk is er ook aandacht voor de Olympische Spelen. Leerlingen
houden zich bezig met vraagstukken als: waar komen de Olympische
Spelen vandaan, wat betekenen de ringen van de Olympische vlag en
welke sporten worden er beoefend?
Leerlingen maken volop kennis met
de verschillende takken van wintersport tijdens de gymles. Langlaufen, curling, rodelen, ijshockey en
meer wintersporten. Niet op witte
pistes of gladde ijsbanen, maar
’gewoon’ in de gymzaal.
Samen met meester Sytse wordt er
op ludieke wijze aandacht besteed
aan het sportevenement.
Aanmoedigen van Sven Kramer
In aanloop naar de Olympische wedstrijd ploegenachtervolging mannen werd er
op school volop geknutseld
om Sven aan te moedigen.
Sven, een oud-leerling van de
Tjongerschool, ging samen
met Patrick Roest en Marcel
Bosker de strijd aan. Helaas
wonnen de heren geen medaille tijdens de ploegenachtervolging.
Omrop Fryslân kwam op
de dag van de wedstrijd
opnames maken, het leek
hen wel leuk om te zien
hoe de kinderen van nu
dit op de Tjongerschool
beleven.
35
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Schaatsplezier op De Kûle, kerst 2021
Op tweede en derde kerstdag kon er even worden geschaatst op de
ijsbaan in Mildam. Ik hoorde het geluid van schaatsen: twee schaatsende meisjes, hun moeder op de kant als begeleiding. Het waren de dochtertjes van Tessa en Jan Goos Kampen van de Verzetslaan: Annemarije en Hilde.

Luuk de Vries had net de ijsdikte gemeten en gemeld dat het voor kinderen wel kon. De meisjes hebben schaatsles op de Sven Kramer Academy.
Henk Hidding
Mildamster Brêge
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Expositie in Galerie Mildam
Vanaf zondag 6 februari t/m vrijdag 1 april 2022 exposeert Durkje
Haringa uit Oudega (SM.) bij Galerie Mildam in het kerkje in Mildam.

Durkje Haringa werd in 1942 geboren te IJlst, waar haar vader bekend
was door zijn Friese koperwerk. Tekenen en schilderen was haar dan
ook niet vreemd.
Ze heeft verschillende technieken beoefend, maar aquarelleren geniet
haar voorkeur. Ze laat zich veel inspireren door de natuur en werkt het
liefst op locatie. Naast landschappen maakt ze ook werken van bloemen
en andere stillevens.
Bij wedstrijden viel ze zowel landelijk als provinciaal in de prijzen met
haar aquarellen. De laatste jaren maakt ze ook acrylschilderijen.
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
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Kollektieflid Bert Klaver (recyclingkunst) is gestopt als kunstenaar in
Galerie Mildam. Dineke Hoekstra Greve is ons nieuwe lid.
Een introductie:
‘Komende uit de kunsthoek als musicus, ben ik zeer geïnteresseerd in
kunst in zijn algemeenheid. Schilderen doe ik al vele jaren en ik heb les
gehad van diverse docenten. Aanvankelijk maakte ik abstract werk met
acryl op doek. De laatste jaren heb ik mij ook toegelegd op figuratief
werk in olieverf, inclusief portretten.
Schilderen met aandacht voor dat wat ontroert. Aandacht voor detail,
soms abstract uitvergroot. Schilderijen in groot formaat, maar ook op
kleine panelen. Geraakt worden, door mens, dier en natuur.
Schoonheid in de kleine dingen, schoonheid
als troost. De behoefte
om dat te vangen en
te laten zien waarbij
formaat en kleur de
sfeer bepalen. In verbinding met de wereld
om mij heen.’

Mildamster Brêge
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(MOES)TUINIEREN

Volkstuin Complex
U kent ze wel, de groene zones buiten de grote steden, de volkstuinen.
Een verzameling moestuinen, vaak met bouwsels waar de stadsmensen recreëerden, groenten verbouwden, zaden en stekjes uitwisselden, het weekend doorbrachten…. Prachtig weergegeven in een polygoonfilm uit september 1952 met de mooie titel ‘De stadsmens en zijn
volkstuin’ (YouTube VPRO ‘Eeuw van de stad.dv’, met bijpassende
muziek).

De tijden zijn veranderd als de net gescheiden Miranda (links op de
foto) in een volkstuin in alle rust een nieuw boek wil schrijven. De groene idylle blijkt geen arena van rust, maar een plek waar je direct wordt
opgemerkt door andere tuinders die niet alleen zaden en stekjes uitwisselen…
Het blijkt de samenleving in het klein, waar Miranda als nieuwkomer
wordt geconfronteerd met mensen die iets van haar vinden, willen of
denken haar iets te moeten bijbrengen. Het groene paradijs ontwikkelt
zich tot een nachtmerrie voor betrokkenen, maar wel met veel humor.
Intriges en hilarische situaties leiden snel tot een complete chaos.
Deze komedie is te
zien in ‘De Harmonie’
in Leeuwarden op 21
en 22 mei 2022.
Op het toneel de beste
komedie-acteurs van
Nederland!
J.A. van Tast
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Landschapstuinen
Ken je toevallig het Rengerspark of de Prinsentuin in Leeuwarden, Stania State in Oenkerk, huize Oranjestein in Oranjewoud en het park De
Nieuwe Aanleg in Wolvega? Die zijn aangelegd door Roodbaard. Rita
Radetzky schreef er haar proefschrift over: ‘Tuinarchitect L.P. Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl’ (€ 49,90).
Zo’n 50 jaar later was een andere tuinontwerper in zwang, ongetwijfeld
geïnspireerd door Roodbaard. Ernst Bruinsma schreef voor de Afûk ‘De
vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’ (€ 12,50 bij Bol.com). Tuinen van
Vlaskamp zijn o.a. het Vosseparkje in Leeuwarden, de Wilhelminaparken
van Grou en Sneek en de tuin van Coopersburg in Akkrum.

MILDAM

Onze tuin van Le Roy
Het is een terugkerende vraag of de Ecokathedraal in Mildam eigenlijk
wel een tuin kan worden genoemd. Wat denkt u? Wanneer noemen
we iets een tuin. Letterlijk is het een omheind stuk grond – meestal bij
een huis – beplant met bloemen, bomen en andere gewassen. Maar
ook kan het symbolisch worden opgevat als een aangename verblijfplaats, denk aan de paradijstuin of de tuin van Eden.

Misschien klopt het dus wel dat Barbara Moerman haar boek over ‘de
filosofie van de tuin door de eeuwen heen’ de titel heeft gegeven: Van
paradijs tot kunstwerk. In dit boek met hoofdstukken over tuinen in het
Midden-Oosten, in de middeleeuwen, de renaissance, de barok en de
romantiek wordt in het laatste hoofdstuk ook aandacht besteed aan de
Ecokathedraal in Mildam. Dat is toch iets om trots op te zijn. In haar
boek noemt Barbara Moerman de Ecokathedraal een op de tijd gebaseerde architectuur – en uniek in Nederland.

Mildamster Brêge
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Er is geen moment waarop de tuin volledig af is – het is een proces in
de tijd en gaat over de creatieve samenwerking van de mens met de
natuur. Of zoals de schrijfster het formuleert: ‘Het resultaat is geen
park, geen vooraf ontworpen ruimtelijk stelsel van natuurlijke en
kunstmatige elementen. Het gaat om wat er plaatsvindt, het in gang
gezette en in gang gehouden proces’.
Kathedraaldenken
Louis le Roy was zijn tijd ver vooruit. Want het ging hem niet om een
uiteindelijk resultaat of de bouwwerken op zich. Hij dacht na over de
betekenis verder in de tijd en de waarde voor volgende generaties. Hij
introduceerde vijftig jaar geleden al de term ‘kathedraaldenken’. Een
kathedraal werd ook over een lange periode gebouwd, vaak door meerdere generaties na elkaar. Dat denken in het belang van volgende generaties is erg actueel. Over langetermijndenkers schreef de BritsAustralische filosoof Roman Krznaric het op dit moment populaire
boek De goede voorouder.
Op 20 november 2021 was deze schrijver te gast in de Ecokathedraal in Mildam en maakte hij kennis met de langetermijnideeën van
Louis le Roy. Een prachtig moment voor een kringgesprek (zie foto op
pagina 42) en uitwisseling van plannen voor toekomstige generaties dat
stichting TIJD organiseerde samen met het Ministerie van de Toekomst.
Op 17 december jl. stond er een groot opiniestuk in de Leeuwarder
Courant met als motto: ‘Laat de stem van de volgende generaties altijd
meeklinken’.
Iedere dinsdagmiddag stapelen
We mogen in Mildam gepast trots zijn dat we hier zo’n prachtige ‘achtertuin’ hebben waar mooie ideeën voor de toekomst kunnen ontstaan.
De Ecokathedraal is voor menigeen een inspiratieplek. En het proces
van doorbouwen houden we nog steeds vol. Iedere dinsdagmiddag
wordt er gestapeld en doorgebouwd. Steeds weer worden er overbodige stenen aangeleverd, die worden verwerkt. We kunnen daarbij altijd
helpende handen gebruiken en organiseren op de tweede zaterdag van
de maand een open stapeldag.
Roelof Koster, namens stichting TIJD,
eigenaar/beheerders van de Ecokathedraal IJntzelaan 4A
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Open stapeldag op zaterdag 8 april a.s.
Welkom om kennis te maken en mee te komen stapelen! Dat kan
’s morgens van 11.00-12.45 uur en/of ’s middags van 13.15-15.00
uur.
Heb je altijd al eens mee willen doen of ben je nieuwsgierig naar wat
het eigenlijk is? Leren stapelen zoals Louis le Roy, fysiek bezig zijn in
je eigen tempo en naar eigen kunnen. Gezond in de buitenlucht tussen het groen. Je creatieve energie gebruiken en samen meters maken.
Marcel Prins is bouwmeester in Mildam en wil je graag deelgenoot
maken in de kunst van het stapelen. Word tijdgenoot en bouw mee!
Geschikt voor alle leeftijden, van jong tot ouder.
Praktisch:
- Er zijn geen kosten aan verbonden.
- Doe stevige schoenen aan en neem (tuin)werkhandschoenen mee.
- Breng zelf eten/drinken mee.
- Er is geen toilet en geen stroom.
Aanmelden via penningmeester@stichtingtijd.nl kan, maar gewoon
langskomen is ook prima.
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