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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Ietje Miedema  0513 - 68 20 43 

E-mailadres: pbmildam@hotmail.com 

Website Mildam: www.mildam.org 

 

Buurtcoördinatoren 
Judith van Tongeren, De Karn 13 Bruggelaantje/De Karn/Milhoes 

Janny Jongedijk, Schoterlandseweg 33 Schoterlandseweg (west) 
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost) 

Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13 Van Aylvalaan/De Wissel 
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6 Canadezenlaan, Molenlaan 

Bauke Visser, De Dobbe 52 De Dobbe 
Peter Dral, Weversbuurt 17 IJntzelaan/Weversbuurt 

Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9 Verzetslaan 

 
 

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM 

 

Tien jaar Mildamster Brêge: een mijlpaal om even bij stil te staan. 

In de loop van de tijd is het blad uitgegroeid tot een belangrijk commu-

nicatiekanaal voor en door ons dorp Mildam. Het is een blad waar naar 
uitgekeken wordt. Het bestuur van Plaatselijk Belang feliciteert de re-

dactie van harte met dit feit. 
 

Dinsdag 27 oktober jl. is er door Plaatselijk Belang een ‘oogstavond’ 
georganiseerd om actiepunten te verzamelen voor de nieuwe dorps-

visie. De vier werkgroepen hebben de resultaten gepresenteerd van 

hun denkwerk. Onder leiding van ‘Doarpswurk’ is er na de presentaties 
gebrainstormd met alle (bijna 60!!) aanwezigen. Het bestuur is blij met 

de input en de eerste uitkomsten ervan. 
Doarpswurk heeft samen met het bestuur een inspirerende sessie ge-

had. Nu zullen de themagroepen aan de slag gaan om alle ideeën om te 

zetten naar concrete plannen. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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In d'Herberch te Katlijk gingen op vrijdagavond 30 oktober de voetjes 

weer van de vloer, Plaatselijk Belang Mildam heeft opnieuw - in samen-

werking met PB Katlijk - de jaarlijkse disco georganiseerd. Er was een 
goede opkomst. De jeugd tot 13 jaar heeft met medewerking van een 

heuse DJ een superleuke avond gehad. 
 

De Molenlaan en Canadezenlaan worden vanaf nu vertegenwoordigd 
door een nieuwe buurtcoördinator (BUCO). Poppe Hooijsma heeft 

deze taak overgenomen van Sietse van Dijk. Het bestuur wil Sietse van 
harte bedanken voor zijn inzet als oren en ogen van de Molenlaan en 

Canadezenlaan. 
 

Plaatselijk Belang organiseert ook dit maal een nieuwjaarsbijeen-

komst. Op zaterdag 9 januari 2016 zal het glas geheven worden in 
Hof van Schoterland. Voor meer informatie zie pagina 10. 
 

Wie graag eens iets wil bespreken met het bestuur van PB, is van harte 

welkom op een van onze vergaderingen. Elke eerste donderdag van de 
maand komen we bijeen in de voetbalkantine. Graag vooraf even con-

tact opnemen met Ietje Miedema. 
 

In het vroege voorjaar van 2016 staat de jaarlijkse AED-training 
gepland. De AED-vrijwilligers die vorig jaar zijn getraind, krijgen een 

mail vanuit PB. Zijn er andere inwoners die ook van deze herhalingsles 

gebruik willen maken, dan graag even een berichtje sturen naar PB. Er 
wordt een kleine vergoeding gevraagd, PB betaalt de rest. 
 

Plaatselijk Belang van Mildam en Katlijk hebben een gezamenlijke 

folder gemaakt over onze dorpen. Met deze folder willen wij laten 
zien waarom Mildam en Katlijk zo uniek zijn en vooral waarom het er zo 

prettig wonen is. Ook handig als u in Mildam of Katlijk woont en uw huis 
te koop staat of als u het te koop gaat zetten. Folders zijn af te halen bij 

Ietje Miedema. 
 

Tot slot is PB ook actief op Facebook. Niet actief op Facebook, maar 

wel benieuwd naar de inhoud? Door de volgende link in te voeren, kan 
de inhoud ook bekeken worden: https://www.facebook.com/PBmildam/ 
 

Veel plezier met het lezen van dit jubileumnummer van de Brêge! 

 
Op de volgende pagina vindt u een bijdrage van de burgemeester van 
Heerenveen. 

https://www.facebook.com/PBmildam/
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VAN DE BURGEMEESTER VAN HEERENVEEN 

 

Goed wonen in Mildam 
 

U blijft natuurlijk graag op de hoogte van wat er speelt in Mildam. De 
Brêge is een belangrijk middel om de betrokkenheid in de dorpsge-
meenschap te vergroten. Daarom lever ik ook graag een bijdrage aan 
de eerste krant uit het jubileumjaar van de ‘Brêge’.  
 

Mooi gebied 
U woont in een prachtig gebied, in een dorp waar u trots op mag zijn! 

Toen ik in 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen werd, heb 

ik alle dorpen van Heerenveen op de fiets bezocht. Mildam sprak mij 
meteen heel erg aan. De bijzondere bouwwerken in de Ecokathedraal 

van Le Roy, de Hervormde Kerk en de mooie Tjongermolen zijn objec-
ten die ik nu nog regelmatig tijdens een van mijn fietstochten bezoek. 

Ik vind het mooi dat er in een klein dorp in onze gemeente zoveel te 

zien en te beleven is. Mildam kent bijvoorbeeld ook een actief vereni-
gingsleven: u kunt in uw dorp onder andere tennissen, voetballen, jeu-

de-boulen en kaatsen.  
 

Contacten tussen bewoners belangrijk 
Een dorp met actieve bewoners zorgt ervoor dat het aangenaam wonen 

is. Contacten tussen inwoners worden steeds belangrijker, ook in Mil-

dam. De maatschappij verandert. De overheid doet een stapje terug en 
van u wordt verwacht dat u meer zelf doet en vooral voor elkaar doet. 

In Mildam gebeurt dit al heel veel. 
 

Zo weet ik bijvoorbeeld dat inwoners in Mildam zich, samen met inwo-
ners van Katlijk, inzetten voor mensen in het dorp die bijvoorbeeld 

moeite hebben met het halen van medicijnen, boodschappen doen, 

bladerenklauwen of sneeuwvegen. Het is geweldig dat mensen in het 
dorp – op die manier – iets voor elkaar kunnen betekenen. Zo kunnen 

dorpsbewoners zo lang mogelijk zelfstandig in Mildam blijven wonen. 
‘Samen Leven is Samen Doen!’ 

Een ander mooi voorbeeld is dat er jaarlijks in het voorjaar een groot 
aantal vrijwilligers klaarstaat om een dag met zo’n 20 zeventigplussers 

in rolstoel op pad te gaan. ‘Lopers voor Rollers’ in Katlijk en Mildam is 

ook een initiatief wat de leefbaarheid in een dorp echt ten goede komt. 
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Ontwikkelingen 

De bouw van de woningen aan de Molenlaan vordert. Verschillende 

woningen zijn al bewoond of zijn op dit moment in aanbouw. De nieuwe 
bewoners van deze energiezuinige woningen heet ik van harte welkom 

in Mildam en als u van buiten de gemeente Heerenveen komt, ook van 
harte welkom in de gemeente Heerenveen!  
 

Dorpsvisie  

Het is goed dat inwoners uit Mildam zo enthousiast aan het werk zijn 

gegaan met het maken van plannen voor de dorpsvisies. Erg positief 
daaraan is dat de jeugd hier ook op een hele goede manier bij betrok-

ken wordt. Wij zijn altijd bezig om de organisatie en werkwijze van de 
gemeente beter af te stemmen op de ontwikkelingen en initiatieven 

vanuit de samenleving. Als jullie hierover zelf ideeën hebben, dan horen 

we dat natuurlijk ook graag. Neem dan contact op met Marc Jense, de 
wijkmanager. 
 

Veel leesplezier in dit jubileumexemplaar van de Mildamster Brêge. 
 

Tjeerd van der Zwan 

Burgemeester gemeente Heerenveen 
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VAN DE REDACTIE 

 

Sporen in de tijd 
 

De Brêge bestaat tien jaar, een jubileum! En natuurlijk vieren we dat 

met een themanummer en een prentbriefkaart in uw brievenbus. 
De kaart is een foto van een linosnede, indertijd gemaakt door Jan ten 

Hoeve uit Katlijk. 
 

Als u de kaart mooi vindt, dan kunt u vijf of tien exemplaren extra 

bestellen door het overmaken van € 2,- of € 4,- op de rekening van 
Dorpskrant Mildamster Brêge 1), onder vermelding van uw adres. De 

kaarten worden vervolgens bij u thuisbezorgd (in Mildam). 
Moeten de kaarten per post verstuurd worden (buiten Mildam), dan 

worden de kosten (incl. porto) resp. € 3,40 en € 6,20. 

Kaarten zijn ook tegen contante betaling af te halen bij Sietse van Dijk, 
Molenlaan 22 of Ab Slager, De Dobbe 30. Graag met gepast geld beta-

len. 
 

Bij een jubileum wordt er vaak teruggekeken. Wij doen dat ook. Het 
heeft bij ons, de redactie, geleid tot gedachten over sporen die wor-

den nagelaten en over hoe duurzaam die sporen zijn. We sturen ons 

blad naar de Fryske Akademy en we nemen aan dat alle nummers daar 
worden bewaard, samen met alle andere krantjes die toegestuurd wor-

den. Hoe groot is hun archief? En wanneer wordt het archief geruimd, 
als een graf op een kerkhof?  
 

Kleitabletten van ruim vijfduizend jaar oud uit Irak kunnen nu nog wor-

den gelezen; ook teksten op perkament (dun leer) gaan erg lang mee. 

Papier is niet zo duurzaam en de duurzaamheid van digitale tekst moet 
nog worden afgewacht, maar ik vrees dat de levensduur maar kort is. 

Wie kan er nog bij de tekst op een floppy (wat is dat ook al weer, een 
floppy)? En wat is het effect van een elektromagnetische storing? 
 

Het heeft er toe geleid dat meerdere van onze artikelen in dit nummer 

op de een of andere manier over ‘de tijd’ gaan. 
 

Henk Hidding 
 
1) Rekeningnr. Dorpskrant Mildamster Brêge: NL86 RABO 0109 9610 05 
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Altijd al redacteur willen worden? Grijp je kans! 
 

De redactie van de Mildamster Brêge is in het jubeljaar (we bestaan 
10 jaar) op zoek naar gastredacteuren. 
 

Een gastredacteur verzorgt, naar eigen inzicht, (een deel van) de 

dorpskrant in het jubileumjaar voor de Brêge-lezers in Mildam en Katlijk! 

We denken hierbij aan een student communicatiewetenschappen (minor 
of afstudeerproject?), een redactie-/schrijftalent in de dop, een oud-

Mildammer die van afstand de ontwikkelingen in het dorp heeft gekend, 
of ……… (vul het zelf in). 
 

Aanmelden s.v.p. op DorpskrantMildam@gmail.com 
 

 N.B. Een vaste aanstelling in de redactie behoort wellicht tot 

 de mogelijkheden! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

********* 
 

Activiteitenagenda PB 

 

Datum Activiteit  Locatie  

9 januari 2016 Nieuwjaarsbijeenkomst Hof van Schoterland Mildam 

12 april 2016 Jaarvergadering PB Hof van Schoterland Mildam 
 

Kijk voor verdere informatie op www.mildam.org of op de Facebook-
pagina. 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
http://www.mildam.org/


 
 Mildamster Brêge 9 

 

MILDAM 

 

Even voorstellen 
 

Goeie, 
 

Door het bestuur van Plaatselijk Belang ben ik gevraagd om buurt-

coördinator voor de Canadezen- en de Molenlaan te worden. Dit 
als opvolger van Sietse van Dijk. Ik heb besloten dit te doen. 
 

Mijn naam is Poppe Hooijsma, geboren in Oudeschoot, Schoterland-

seweg 59, waar nu Bennie en Loes Dijkstra wonen. Niet in dezelfde 
woning, maar in het huis dat daarvóór op dit perceel stond. 
 

Sinds 1975 woon ik in Mildam, op de Canadezenlaan 6. Hier zijn ook de 

kinderen opgegroeid. Ik heb vroeger, met mijn ouders, nog in Ketlik 

gewoond, dus ben ik goed bekend in deze streek. 
 

Jaren gewerkt als consultant in het noorden, vanuit mijn woonplaats, 

maar hiermee gestopt na een reorganisatie. Ook ben ik zes jaar voorzit-

ter geweest van Plaatselijk Belang Mildam. Hiermee gestopt toen ik in 
de gemeenteraad van Heerenveen kwam. Raadslid ben ik nu nog. 
 

Ik zal mij met plezier inzetten voor het dorp en met name voor de stra-

ten Canadezen- en Molenlaan. Als aanspreekpunt voor deze buurt, ben 
ik altijd bereikbaar! 
 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Poppe Hooijsma 

 
 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

De nieuwe bewoners op De Karn 21 zijn Durk en Karin Woudstra en 
hun dochter Hanna. Ze woonden eerder in Heerenveen. 

 
Aan de Van Aylvalaan 4 wonen nu dhr. en mevr. Van der Veen; zij 

woonden eerst in Nieuwehorne. 
De vorige bewoonster, Hanny Brouwer, is verhuisd naar Heerenveen. 
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
 

Deze keer vier goede inzendingen: Aly Klazema, Bauke Visser, Froukje 

Bik en Krista de Jong hebben de foto goed geraden. Gefeliciteerd alle-
maal; de cadeaubon is gewonnen door Froukje Bik. 

Op de foto in WOW 10.4 was een stuk te zien van een statig herenhuis. 

Volgens Bauke Visser iets voor een dokter of een notaris. 
 

Froukje Bik wist er iets meer over te vertellen. Zij schreef: ”De foto is 

van de voormalige Ned. Herv. Pastorie in Oudeschoot aan de 

Schoterlandseweg, bij het tunneltje. Hier woonde Ds. Wilman, in onze 
kindertijd een zeer excentrieke dominee. Als wij het te leren oude of 

nieuwe testament niet kenden tijdens de catechisatieles, dan stond hij 
te vloeken voor de klas. 

En zo zijn er nog veel verhalen over hem te vertellen. Hij is zelfs een 

keer bij Willem Duys in de ‘Vuist’ geweest. Was heel wat in die tijd.”  
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De nieuwe foto is ín of in de buurt van Mildam gemaakt. U kunt er in 

een uurtje naar toe wandelen, maar dan moet u wel een stevig tempo 

aanhouden. Herkent u de plek, mail dan het adres of een omschrijving 
ervan naar: DorpskrantMildam@gmail.com. 
 

U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molen-

laan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het ver-
schijnen van deze krant worden ingezonden. 
 

Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, 

te besteden bij het Kreatief Kollektief in It Alde Tsjerkje. 
 

Succes allemaal. 
Sietse van Dijk 

 
 
 

 

 
Schoonheids- en Massagesalon CAROMA 

Schoterlandseweg 108 

8414 LZ Nieuwehorne 

06-5086 1353 

carla@schoonheidssaloncaroma.nl 

www.schoonheidssaloncaroma.nl 

www.facebook/saloncaroma.nl 

 

Voor een behandeling met 100% natuurlijke producten! 
 

 

mailto:DorpskrantMildam@chello.nl
mailto:carla@schoonheidssaloncaroma.nl
http://www.schoonheidssaloncaroma.nl/
http://www.facebook/saloncaroma.nl
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Grietje Kooistra-Marinus 
 

Je ziet haar vrijwel dagelijks lopen. Of stilstaan, want overal zijn er 
bekenden om mee bij te kletsen. Maar wat wil je? Grietje Kooistra zit 
of zat overal in, was vaak op het sportveld te vinden – zelf in de weer 
of als bestuurslid of moeder – en als bestuurder van wat-niet-al.  
 

Grietje is Kompenijster. In 1945 in 

Jubbega geboren, mocht ze, ondanks de 
naoorlogse schaarste, op alle sporten die 

er waren. Grietje: “Ik siet al op kuorbal 
(WK - Wordt Kwiek), mar mocht ek 
swimme. Op myn 7e is it swimbad dêr 
iepene.” 
Op haar 14e verhuisden ze naar Heeren-

veen, waar vader bij Batavus kwam. Zijn 
werk als smid – binnen in de hitte en 

buiten paarden beslaan – tastte zijn ge-
zondheid aan. Toen hij later op halve 

dagen moest overgaan, ging hij - als 

hobby - buurman Van der Schaar helpen 
in de lijstenmakerij. 

 
‘Wordt kwiek’ is Grietje op het lijf geschreven 
 

Voor Grietje was Heerenveen sportstad bij uitstek. Ze korfbalde in het 

eerste van Blauw Wit en turnde de sterren van de hemel. Tja, tot ze 
later haar achillespees scheurde en een jaar moest rusten. Niet voor 

één gat te vangen bedacht Grietje dat je wel ‘Nei in heal jier mei rit-
mische gymmestyk koe begjinne’. Dat ging goed: de club werd zelfs 
tweede van Nederland! 
 

Intussen kreeg ze verkering met voetbalman Franke Kooistra. Het jonge 

stel had weinig tijd samen. Elke avond waren ze wel ergens in touw en 
in de weekends had ieder zijn eigen sport. Als het kon stond Grietje 

zondags wel langs de lijn, want Franke trainde voetbalploegen tot Don-
kerbroek en Willemsoord aan toe. 
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Je leert verliezen 

Waarom die sportgekte? Grietje: “Winne is leuk fansels, mar je leare ek 
ferlieze! Doe de sneontemoarn deroan gie mei myn skaatstraining wie it 
tefolle. We binne yn 1970 troud en ik sei farwol yn It Fean.” Ze kochten 

een smûk huisje aan de Brêgeleane en Grietje besloot haar heil in Mil-
dam te zoeken. Ze kwam al snel in het korfbalbestuur van ‘De Driehoek’ 

(die vereniging is 6 jaar geleden met Blauw Wit gefuseerd!).  

Maar het zou niet bij sport alleen blijven. Na 3 jaar verruilden de Kooi-
stra’s de Brêgeleane voor hun huidige woning aan de Schoterlandseweg 

31, waar in 1976 en 1981 de zoons zijn geboren. Met te hoge bloeddruk 
moest Grietje beide keren wekenlang naar het ziekenhuis - wat met een 

doodzieke moeder erbij een zware tijd was. Deze overleed toen de 
jongste 7 weken was. 

Grietje: “Ik wurke foardat ik bern hie by Tektronix en moast sneons 
kuorbalje. Doe letter de jonges ek fuotbalden op dy dei, koe ik noait by 
hun wedstriiden wêze, dat doe bin ik stopt. Ik wie yntusken 40 en be-
naud foar myn kondysje, dat ik gie eltse dei drave! Dan wie ik thús as 
de bern út skoalle kamen.” Met stopwatch en serieuze oefeningen re-

gelde Grietje een damesploeg bij elkaar. Nu, 30 jaar later, zijn er nog 

vijf dames over die wekelijks… nee, niet meer hardlopen. De leeftijd 
ging omhoog en het tempo omlaag, grinnikt Grietje. Er wordt nu ge-

wandeld of gefietst.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

De vijf gaan ervandoor, al 30 jaar: 
v.l.n.r. Appie Dijkstra, Grietje, Sijke de Haan, 
Hanny Brouwer en Hilly Nijenhuis  
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Niksen of besturen 

Met opgroeiende kinderen komen er andere zaken op je pad en zo zei 

ze ja tegen het schoolbestuur, de ouderraad en later medezeggen-
schapsraad van de Tjongerschool. “Prachtige tiid!” stelt ze, terugden-

kend aan de kerstlunch: “Broadsjes foar 80 bern bestelle by Rein Hús-
man, dy kryststikjes joech foar op de tafels - mei dêrop al myn wyte 
lekkens! In wyte kryst, haha, it wie geweldich!”  
 

Toen skoanmem vlakbij kwam wonen, besloot Grietje een jaar te ‘nik-

sen’ om aandacht aan haar te kunnen geven - wat ze nooit voor haar 
eigen moeder had kunnen doen. Frankes mem ging zo snel achteruit 

dat ze naar verpleegtehuis Anna Schotanus moest. Grietje werd meteen 
gestrikt voor het koor daar - en schoonmoeder knapte wonderwel nog 

op.  
 

Maar het ‘niksen’ bleek niks voor Grietje! Met de kinderen op school en 

de man voor Batavus in het buitenland, ging ze uit verveling bij anderen 
in de huishouding werken. 

Men wist haar echter wel te vinden. Ze werd gevraagd voor het bestuur 
van de ouderensoos, wat ze 8 jaar heeft gedaan. Van daaruit raakte ze 

betrokken bij de enquête waar ‘Doarpshelp’ uit is voortgekomen. Ze 
blijft bestuurlijk actief maar voelt zich vooral uitvoerend vrijwilliger. 
 

En eens per jaar is ze met rolstoelers op pad: ‘Lopen voor Rollers’. Van-
uit het Thomastsjerkje, waar koffie, thee en lunch klaarstaan, maken ze 

’s morgens en ’s middags de nodige kilometers, al 10 jaar lang.  
 

Het is duidelijk, Grietje is dagelijks wel onderweg voor iets of iemand. 
Ofschoon één ding heilig is: Franke en zij bewaken de tijd die ze hebben 

om op de kleinkinderen te kunnen passen.  
 

Alie Rusch 
 
 

 

 

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

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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SPOREN IN DE TIJD 

 

Bodemprofiel Molenlaan 
 

Tiede Jacobi liet in het weiland aan de oostzijde van de Molenlaan een 
gat graven, een dobbe voor de paarden om uit te drinken. De kuil 
heeft verticale wanden waarin de opbouw van de bodem goed te zien 
is. In zo’n kuil kijk je ineens een heel eind terug in de tijd. 
 

De onderste laag is leem of sterk lemig zand, een mengsel van zand, 

grind en fijne deeltjes, ook met zwerfkeien en vuursteen, en is ongeveer 
150.000 jaar oud. Deze leem werd afgezet onder een laag ijs van mis-

schien wel enkele honderden meters dik. De laag zand boven de leem is 
afgezet in - voorlopig - de laatste ijstijd, door zand- en stofstormen in 

een 'poolwoestijn’. Er was bijna geen begroeiing. Het zand is dus hoofd-

zakelijk neergelegd door de wind, zo’n 10.000 tot 50.000 jaar geleden.  
 

Van de warme tijd tussen beide ijstijden in, zijn op deze plek geen spo-
ren achtergebleven; deze zijn weggestoven of weggespoeld. 

Zo’n 11.000 jaar geleden werd het klimaat snel beter. De zeespiegel 
steeg met ca. 1 meter per 100 jaar, ca. 30 meter in 5000 jaar! Op het 

zand uit de laatste ijstijd kwam begroeiing, eerst toendravegetatie, 

daarna bos. Toen het door de zeespiegelstijging natter werd en de 
grondwaterspiegel omhoog kwam, verdween het bos en maakte plaats 

voor een begroeiing met vooral zeggen (bepaalde grassen) en nog wat 
later veenmos. Plantenresten worden door de natte omstandigheden 

maar langzaam afgebroken en daardoor kwam er veen tot ontwikkeling. 
Geschat wordt dat de veenlaag in Mildam en Katlijk, tussen de 

Schoterlandseweg en de Weversbuurt, mogelijk 2 meter dik is geweest, 

of meer, en op de hoogste zandkoppen minder. 
 

Na het jaar 1000 ontdekte men dat het veen ontwaterd kon worden en 
dat er zelfs graan op kon worden verbouwd. Het gebied in Schoterland 

werd aan kolonisten uitgegeven, waarschijnlijk door de bisschop van 
Utrecht. De ontginning moet hebben plaatsgevonden vanuit de Tjonger.  

Het genoegen was maar van korte duur. Het veen, dat zeer veel holle 
ruimte bevat, klonk in door de ontwatering; het verteerde snel en het 

maaiveld daalde, waardoor men verder moest ontwateren. Hierdoor 

daalde het maaiveld verder etc. tot bijna al het veen verdwenen was. 
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Een restant van het veen is in de wanden van de dobbe aan de Molen-

laan nog te zien, een dun laagje restveen, waarin erg veel wortels zit-

ten. De bovenste grijze laag bestaat uit schraal, leemarm zand dat met 
plaggen vermengd met stalmest en strooisel, deels ook door egalisatie 

is aangevoerd.  
In de hiervóór beschreven grondlagen is bodemvorming opgetreden. Uit 

de oude bosbodem en later uit het veen is organische stof uitgespoeld 

en dieper weer neergeslagen, te vergelijken met theeaanslag in een 
kopje. Er is in het zand een dikke inspoelingslaag gevormd. 
 

Aan de bovenste lagen van het profiel is te zien dat er in het verleden 

door de inwoners van Mildam hard is gewerkt. 
 

 
 
humeuze bovengrond restant veen  zand leem 
   met boomwortels 
 

 zand, ophoging, egalisatie  inspoelingslaag in zand 

 
Foto: Wiebe Nijlunsing  Henk Hidding
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SPOREN IN DE TIJD 

 

Oude Willem 
 

Hoe lang duurt het voor je van landbouwgrond natuur hebt gemaakt? 
Dat kan vrij snel, heeft men jarenlang gedacht. Je graaft de humeuze 
bovengrond weg, daarmee is ook het meeste fosfaat verwijderd. Fos-
faat is het belangrijkste element dat de bodemvruchtbaarheid bepaalt. 
Dan een paar jaartjes wachten en je natuurdoel, heide of schraal gras-
land is gerealiseerd, als het goed gaat. En het gaat wel eens goed. 
 

In Oude Willem, een strook landbouwgrond in het Nationaal Park 
Drents-Friese Wold, op de grens van Friesland en Drenthe, wordt 

gekozen voor een andere aanpak. 
 

 
 

Ruimtelijk ontwerp Oude Willem 
 

Hier wordt ervoor gekozen om op een groot oppervlak de bodem intact 

te laten. Het fosfaat moet hier worden afgevoerd met het gewas dat 

verbouwd wordt, een mengsel van gras en klaver. De gras-klaverweiden 
worden bemest met kalium, magnesium en zo nodig met kalk. De klaver 

zorgt voor de binding van luchtstikstof. Het enige element dat niet 
wordt toegevoegd is fosfor. Op deze manier wordt het fosfaat effectief 

aan de bodem onttrokken (deze manier van fosfaatafvoer wordt uit-

mijnen genoemd). 
De bemesting wordt verzorgd door pachters, die verplicht worden drie 

keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. De oogst aan gras-
klaver wordt hoofdzakelijk benut als veevoer. Op deze manier wordt ca. 

300 hectare, drie vierkante kilometer, aangepakt. 
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Vooraf is geschat dat er 50 jaar of meer op deze manier moet worden 

gewerkt voordat het gewenste fosfaatniveau is bereikt, bijna net zo lang 

als het gebied na de ontginning bemest is geweest. De komende vier 
jaar wordt op een aantal proefveldjes gemeten hoe langzaam of hoe 

snel de verwijdering van fosfaat in de praktijk kan gaan.  
De vraag is ook of men ingezet beheer zó lang kan en wil voortzetten. 

Afgraven van de zwarte grond zou sowieso moeilijk haalbaar zijn ge-

weest, er zou meer dan een miljoen kubieke meter zwarte grond afge-
graven moeten worden. 
 

In het bovenstaande is een en ander wel erg kort samengevat. Veel is 

weggelaten, de waarheid is hier en daar geweld aangedaan. Uitge-
breide informatie over het gebied Oude Willem en de plannen voor 

de ontwikkeling van dit gebied is te vinden op: 
http://www.np-drentsfriesewold.nl/documents/oude-willem.xml  

Nog veel meer is te vinden door in Google te zoeken op ‘Oude Willem 

uitmijnen’. Voor vragen en nadere informatie kunt u natuurlijk ook te-
recht bij de redactie van de Brêge. 

Henk Hidding 
 

 

Spelen met woorden - Sietse D. 

 
* Op een boot bij Sail Amsterdam: For Sail. 

 

* Blad ‘Gezondheid’: Thuis bevalt beter. 
 

* Oktober 2015: Directie Air France op de  
   vlucht. 

 

* LC: World Solar Challenge: 
   Het racemonster reed als een zonnetje. 

 
 

 

http://www.np-drentsfriesewold.nl/documents/oude-willem.xml
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MICHIKO 

 

Groene sojaboontjes 
 

Elk jaar worden mij zakjes groene sojabonen (om te zaaien) toege-

stuurd uit Japan. 

We hebben maar een kleine groentetuin, dus heb ik aan mijn vriendin-
nen een zakje gegeven om te proberen. Ze hebben een grotere tuin dan 

wij. 
Bij één vriendin ging het niet goed: de planten werden (te) hoog en er 

kwamen geen bloempjes aan! 

Bij een ander is het gelukkig goed gegaan en bij ons ook wel: we heb-
ben twee keer wat gegeten, tussendoor tijdens het werken in de tuin; 

ze waren heel lekker. 
Je kunt ze ook even koken met een beetje zout en je eet de boontjes 

door ze uit de dop in je mond te duwen. 
 

In Japan legde mijn moeder de eerste oogst van alle groente en fruit uit 

haar tuin op het huisaltaar. Zij gaf zachte tikjes op de metalen bol met 
een klein, houten stokje (net alsof ze de overleden familie opriep). 

 
Ook onze schooldiploma’s en koekjes, die we van visite kregen, gingen 

even op het huisaltaar. Dat is een boeddhistische manier van het delen 
van de blijdschap. 
 

Er was nog een ander altaar in dezelfde kamer, ho-
ger geplaatst, tegen het plafond: dat is voor Shin-

to1). We maakten dat allemaal schoon voor oud en 
nieuw, met nieuw papiervouwwerk, lichtjes en sake 

(rijstwijn).  
 

De kinderen deden de ouders na: voor het boeddhistische altaar de 

handen samenvouwen en voor het shintoïstische altaar twee keer klap-
pen met de handen. 
 

Michiko Sugawara 

 
1) Het shintoïsme of Shinto is de oorspronkelijke religie van Japan. Het woord is 
een combinatie van twee Chinese karakters en betekent ‘weg der goden’. 
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SPOREN UIT ANDERE TIJDEN 

 

De historische ontwikkeling van het bestuur en de 
rechtspraak in onze regio 
 

Eeuwenlang, tot vlak voor het begin van onze jaartelling, is onze regio 
vrij van vreemde overheersing gebleven. 14 jaar voor Christus echter 
werd het Friese volk onder Romeins gezag geplaatst. Omstreeks het 
jaar 300 begon Rome zijn greep op Europa te verliezen. Een eeuw 
later waren de Romeinen gedwongen zich voorgoed terug te trekken 
van hun noordelijkste grens, de Rijn. 
 

Na de val van het Romeinse Rijk raakten de Europese volken op drift: in 
de volgende twee eeuwen trokken Germaanse stammen (Angelen en 

Saksen) door Friesland om de Noordzee over te steken teneinde zich in 
Engeland te vestigen. De Friezen bleven waar ze waren en wisten ge-

leidelijk hun gebied uit te breiden. 
 

Dit is de grootste uitbreiding (net 
vóór de slag aan de Boorne in 734) 
die het Friese rijk ooit had, dus heel 
wat meer dan het huidige Friesland. 
De Friezen zijn zelfs onder koning 
Radboud (Radbodo duce) helemaal 
naar Keulen getrokken en hebben 
daar tegen de Franken gevochten en 
de stad geplunderd. 
 

In de daaropvolgende eeuwen 
moesten de Friezen steeds meer 

terrein prijs geven aan de vanuit 
het zuiden oprukkende Franken.  

In 734 versloeg Karel Martel 

de Friezen en doodde hun aan-
voerder koning Poppo (wiens - vermoedelijke - vader koning Radboud 

oftewel Redbad was). Sindsdien maakten Karel Martel en zijn opvolgers 
en later de Duitse keizers aanspraak op de titel Koning of Hertog van 

Friesland. 

Omstreeks 800 werd, in opdracht van Karel de Grote, het middeleeuwse 
Friese gewoonterecht vastgelegd in de Lex Frisionum (= Wet van de 
Friezen). 
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In het begin van de 12e eeuw was Friesland ingedeeld in districten. De 

ambtenaar, die voor de landsheer het waterschap beheerde, kreeg in 

zijn district ook het toezicht op de rechtspraak over de minder ernstige 
gevallen. 

In de jaren die volgden waren het steeds vreemde heren, die al of niet 
namens de Duitse keizer, hun rechten in Friesland lieten gelden. Maar 

of het nu de graven van 

Brunswijk, de vorst-
bisschoppen van Utrecht 

of de graven van Holland 
waren, een werkelijke 

machtspositie heeft geen 
van hen kunnen verwer-

ven. 

Na de slag bij Warns in 
1345 kwam een voorlo-

pig einde aan de aan-
spraken van de Holland-

se graven op Friesland. 
 

Monument bij Warns 
 

In hoeverre was Friesland nu echt vrij? 
Het Friese volk stond dan wel onder rechtstreeks gezag van de Duitse 

keizer, maar die zat ver weg en had in Friesland geen leenheer meer. 
De vrijheid bleef in de praktijk beperkt tot de grote boeren met land, de 

zgn. heerschappen. De boerenknechten, de handelaars, de schippers, 

de onderwijzers en handwerkslieden merkten er niet veel van, want de 
heerschappen oefenden in hun eigen omgeving het gezag uit. Maar dat 

betekende ook, dat de kleine gemeenschappen, die afhankelijk waren 
van de belangen der heerschappen, al spoedig werden meegesleept in 

hun onderlinge twisten. 

Zo konden in deze voor Europa unieke vrijheid de partijschappen van 
Schieringers en Vetkopers ontstaan, want er was geen landsheer, 

die deze burgeroorlog kon voorkomen. Aan het einde van de 15e eeuw 
haalden de Schieringers hertog Albrecht van Saksen binnen en be-

zorgden Friesland weer een landsheer.  
Daarmee kwam er zowel een einde aan de Friese vrijheid als aan de 

bloedige binnenlandse twisten. Tijdens die burgeroorlog ontwikkelden 

de hoofdelingen zich tot de eigenlijke machthebbers van Friesland. 
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Doorgaans waren dat herenboeren, die flink wat land bezaten, meestal 

op een stins woonden en er een legertje krijgsknechten en soms zelfs 

ruiters op na konden houden. 
 
 

* George van Saksen (zoon van Albrecht van Saksen) verkocht het lastige 
Friese gewest in 1515 aan Karel V voor duizend kilo goud. Net als zijn Saksi-
sche voorganger had Karel V het recht om de stadhouder, de leden van het 
Hof van Friesland en de grietmannen te benoemen. De Staten zouden funge-
ren als de vertegenwoordigende vergadering van de standen in de kwartieren 
Oostergo, Westergo en Zevenwouden. 
 

 

Grietenijen 
Tussen 1300 en 1500 werden de grietenijen gevormd. Uit de hoofdelin-

gen werden gewoonlijk de grietmannen gekozen of bij toerbeurt aan-

gewezen. 
Aanvankelijk hield de grietman toezicht op de rechtspraak, maar in de 

loop van de tijd kreeg hij er steeds meer bestuurlijke taken bij. Tegen 
het einde van de 15e eeuw hadden alle Friese steden zich losgemaakt 

uit de grietenijen. 
De zo ontstane indeling van 11 steden en 30 grietenijen is blijven be-

staan, ook toen in 1851 met de nieuwe gemeentewet de naam grietenij 

werd afgeschaft. Sinds 1851 kende Friesland 41 gemeentes met burge-
meesters en wethouders als bestuurders. Na de recente gemeentelijk 

herindeling zijn het een stuk minder. 
 
 

De dertig grietmannen en de bestuurders van de elf steden vormden 
een raad die bekendstond om de trage wijze van besluitvorming. Een 
populaire verklaring voor de uitdrukking op zijn elfendertigst, waar-
mee aangegeven wordt dat iets traag verloopt, is dan ook dat die ont-
leend zou zijn aan deze vergaderingen. 
In werkelijkheid stamt de uitdrukking naar alle waarschijnlijkheid uit de 
weverijwereld (zie de website van het Genootschap Onze Taal). 
 

 

Bauke Visser 

 
Bronnen: 
* ‘Stads- en Dorpskroniek van Friesland’ door Dr. G.A. Wumkes 
* ‘Als de dag van gisteren’, De Tille-Waanders 
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SPOREN IN DE TIJD 

 

Scheringa, Le Roy, een laaghangende bouwvakkers-
broek... en tijd 
 

“Wat een vreemde combinatie” is wellicht de eerste reactie van de 
lezer, waar gaat dit over…? Het symposium van de Stichting TIJD op 
31 oktober jl. was de plaats waar deze vreemde ‘sporen in de tijd’ min 
of meer logisch aaneen werden geregen. Plaats van handeling: 
‘De Koningshof’ te Heerenveen. Ruim 50 ‘Le Roy-volgelingen’ en di-
verse leden van de familie Le Roy, waaronder de weduwe van Louis le 
Roy, waren present!  
 

Ieder jaar houdt de Stichting TIJD een feestelijk symposium in Heeren-

veen, op 31 oktober, de geboortedag van Louis le Roy. Belangrijk on-
derdeel van het programma is de Le Roy-lezing, dit jaar voor de 7e keer 

uitgesproken. 
 

Voor de Brêge wil ik vooral stilstaan bij de presentatie van Hannah 

Schubert, landschapsarchitect. Haar presentatie was getiteld ‘Tweede 
Natuur: een langzame, natuurlijke transformatie als alternatief 
voor sloop’.   ”Nederland kent honderden langdurig leegstaande ge-

bouwen.” Haar afstudeerproject aan de Academie voor Bouwkunst in 
Amsterdam is een ‘verkenning in de luwte’; het is een alternatief ant-

woord op sloop of herbestemming in de tijd na de kredietcrisis. Het is 

een project waarbij het onbedwingbare karakter van de natuur wordt 
ingezet om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren naar een 

landschap. “Misschien is het ultieme lot van ieder gebouw wel dat het 
weer tot landschap verwordt?” 
 

Als ‘statussymbool voor de eeuwigheid’ had Dirk Scheringa (DSB) in 

Opmeer (een dorp met ruim 10.000 inwoners) zijn zinnen gezet op een, 

volgens sommigen ‘megalomaan’ museum voor realisme. 
Het museum was bestemd voor 200.000 bezoekers per jaar voor het 

bezichtigen van 1300 magisch realistische kunstwerken in maar liefst 
44 zalen. Kosten: circa 32 miljoen euro! 
 

Het nooit afgebouwde complex staat sinds eind 2009 leeg. 
(Zie foto op de volgende pagina). 
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Leegstaand 
pand  
Scheringa 
Museum voor 
Realisme in 
Opmeer 

 

 

 
 

 
 

 
 

Hoe de natuur bezit gaat nemen van dit 10.000 m2 bouwwerk, is hier-
onder te zien. 

 

Hannah Schubert gaf in 
haar presentatie aan dat 

er grofweg vier opties 
zijn: 
 

- afbouw 

  (kosten 8 miljoen euro) 
- sloop 

  (kosten € 800.000) 
- niets doen of 

- ‘de natuur haar gang 

  laten gaan’ met voor- 
  spelbaar visueel resul- 

  taat als op de foto hier- 
  naast. 
 

Uiteindelijk ontstaat een 

parkachtige natuur, waar 

het publiek kan genieten. 
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“Door strategisch delen uit het gebouw weg te halen worden licht en 

vocht het gebouw ingetrokken, zodat natuurlijke processen op gang 

kunnen komen. Over een periode van ruim 50 jaar transformeert het 
gebouw zo gestaag en wordt een ecologisch toevluchtsoord voor plan-

ten en diersoorten. 
 

Als een eindeloze wandelroute doorsnijdt (in de toekomst) een cirkel-
vormig pad alle ruimten van het gebouw, dat langzaam maar zeker een 

landschap wordt. De cirkel omsluit de echte wildernis; maar één keer 

per jaar kan men dit deel van de route betreden en zo de overwoeke-
rende kracht van de natuur ervaren. 
 

Het project gaat over tijd, verval en groei, over het vereren van vergan-

kelijkheid in plaats van deze te ontkennen. Het Scheringa Museum 
wordt een groen monument, een waarachtig ‘Museum voor Realisme’.” 
 

Gaat dit gebeuren, is de vraag. Nee is het antwoord! Naar verluidt 

heeft een onroerend goed bedrijf het het pand gekocht voor ruim 9 ton. 

Vervolg nog onbekend… 
 

De tweede presentatie betrof een van Neerlands zeven wereld-
wonderen. 
 

In HP/De Tijd van september 2015 staat de volgende omschrijving: 
 

Wonder: een bouwproject zonder einde, in Friesland 

 (sporen in de tijd); 
Functies: bestudering van eeuwige processen tussen mens, steen en 

 natuur; daarnaast het plezier van het stapelen; 
Kosten: € 0,-; al het materiaal wordt gratis geleverd; 

Oplevering: in eerste instantie loopt het project tot het jaar 3000. 
 

Dit gaat dus over de Ecokathedraal!  
 

Een aantal bouwers van de laatste creatie op het terrein van de Ecoka-

thedraal in Mildam, de ‘Porta Celi’, presenteerden in beeld en geluid 
het ‘plezier in het stapelen’, in procestermen ‘pak-zwaai-hup-leg’ en dat 

8016 maal! 
 

Helaas was de synchronisatie tussen de spreker en de bediener van de 
pc niet perfect. 
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Presentator/stapelaar/stapelgek 

Freek Faber schakelde over op 

à l’improviste en leidde ons 
naar de laaghangende bouw-
vakkersbroek die een ‘stapel-
echtgenote’ op één van de fo-

to’s van de Porta Celi in aan-

bouw meende te ontwaren. 
Na deze kwalificatie werd beslo-

ten tot een speksteenrand en 
een grotere hoogte voor dit 

prachtige bouwwerk, dat op 
9 december 2014 werd opgele-

verd. Het resultaat werd eerder 

in de Brêge besproken. 
Gaat dat zien! 
 

Overigens is het bestuur van de 

Stichting Tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de periode 2100-
3000, meld u aan zou ik zeggen, er zijn vacatures… 
 

Daarna was in derde termijn het woord aan Em. Professor Hans Ach-

terhuis in de 7e Le Roy-lezing. En weer ging het over ‘sporen in de tijd’, 

nagelaten door filo- en andere sofen. Om er een paar te noemen: Han-
nah Ahrendt, Blumenberg, kerkvader Augustinus, Condorcet. Kortom 

een filosofisch hoogstandje waarin de ‘hot badge’ van Philips ook nog 
een plaats kreeg.  

Uiteindelijk weet ik nu dat de oerknal 15 miljard jaar geleden plaats-
vond, dat de aarde 4,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dat bepaalt 

de wereldtijd. Er zijn dus drie begrippen: wereldtijd, levenstijd en daar 

tussenin publieke tijd. Over deze begrippen is veel meer te vertellen, 
echter dat zal ik de Brêge-lezer (in dit nummer) niet aandoen.  
 

Via Jurgen Jasper (www.jurgenjasper.nl) en hoe een grafisch ontwerper 

zaken ziet, werd tenslotte dit interessante symposium samengevat en 
daarna afgesloten door Iris le Roy. Voor mij de afsluiting van een prach-

tige middag. Volgend jaar ben ik er weer bij op 31 oktober (d.v.). 
 

N.B. Over de (on)juistheid van getallen, percentages, bedragen, maten, bronnen, tijds-
gewrichten, kan niet worden gecorrespondeerd, noch geprocedeerd met de auteur. 
Laatstgenoemde deed slechts zijn naam eer aan… 

http://www.jurgenjasper.nl/


 
Mildamster Brêge 28 

De Ecokathedraal op weg naar 3000 
 

Siebe Homminga, Jaap Bos en Bauke Visser zetten het stapelwerk 
bij de Ecokathedraal voort. Bij goed weer zijn ze elke dinsdagmiddag 

te vinden aan de IJntzelaan in Mildam. 
In de eerste Brêge van 2016 ontvouwen ze hun plannen. Ook wordt er 

dan aandacht besteed aan het ‘ambtelijk stapelwerk’ van ambtenaren 

van de gemeente Heerenveen, dat heeft geresulteerd in drie unieke 
creaties die zijn gerealiseerd op 8 oktober jl. 

De vraag of de gemeente Hee-
renveen ‘stapelgek’ is gewor-

den, wordt dan beantwoord. 
 

En… in het kader van de plan-

nen tot verdere ontsluiting, 
aangekondigd door de Stich-

ting Tijd, lijken de eerste stap-
pen te worden gezet. 

Medewerkers van de firma 

Liander zijn gesignaleerd op 
vrijdag 6 november 2015.  

 
Tenslotte, niet te vergeten, op 

zaterdag 7 november jl. werd 
voor het eerst de FLAL gehou-

den op het terrein van de Ecokathedraal in Mildam. 

FLAL staat voor Future of Le Roy’s Accumulated Legacy, een intrige-
rend spektakel met een groot aantal deelnemers. Daarover volgend jaar 

meer. 
J.A. van Tast 
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GESCHIEDENIS EN CULTUUR 

 

Museum MORE in Gorssel 
 

Er is in den lande al heel wat over gesproken: in Gorssel (5 km van 
Deventer en 5 km van Zutphen) is eind mei 2015 een nieuw museum 
geopend. Het is het grootste museum van modern realisme in Neder-
land. 
Musea met oude meesters en latere schilderijen uit de 18e en 19e 
eeuw zijn genoegzaam bekend. Een goed voorbeeld hiervan is het 
Rijksmuseum in Amsterdam, maar er zijn er natuurlijk veel meer. 
Musea met moderne kunst zijn niet zo dik gezaaid en musea met spe-
cifiek modern realisme nog minder. Wat dit laatste betreft, er is in het 
dorp Gorssel iets ontstaan waar niet alleen Gorssel blij mee mag zijn, 
maar heel Nederland en misschien mag je wel zeggen: heel Europa. In 
deze plaats is namelijk het grootste museum gebouwd voor Neder-
lands modern realisme. 
Het museum heeft de naam Museum MORE gekregen. 
 

Wat verstaan wij onder modern realisme? Eigenlijk betekent 'realis-

me' ‘naar de werkelijkheid’, maar die 'werkelijkheid' werd ook al ge-
schilderd door bijvoorbeeld de oude meesters uit de 17e en 18e eeuw. 

In de 19e eeuw werd de 'werkelijkheid' verbonden met een aantal ge-

beurtenissen uit vroeger tijden, waaruit 'historiestukken' ontstonden. 
Een beroemde schilder hiervan was de Fransman Courbet (1819-1877). 

Hij probeerde gebeurtenissen vast te leggen, zoals die zich in werkelijk-
heid hadden afgespeeld. 

Ook impressionisten probeerden een volstrekt objectief verslag te 
geven van de gebeurtenissen van de wereld van alle dag. Dit is dan 

voor hen ook een van de redenen geweest om de schilderijen niet meer 

in een atelier te maken, zoals Courbet bijvoorbeeld wel deed, maar 'en 
plein air' (buiten) te schilderen. 

Maar dan 'modern'. Het modernisme in de schilderkunst begon al bij de 
expressionisten. Zij gaven de werkelijkheid niet weer door een exact 

beeld ervan te schilderen, maar door in dat beeld hun gevoel voorop te 

stellen. Voorbeeld hiervan is o.a. Van Gogh, maar ook Munch en Nolde 
behoorden tot die groep. 

Het betekende wel, dat daardoor het exacte realistische beeld naar de 
achtergrond werd gedrongen. 
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Dit veranderde weer door de schilderijen van de modern realistische 

schilders. Hierbij wordt de werkelijkheid wel weer exact weergegeven. 

Binnen deze groep schilders ontstonden allerlei richtingen, zoals het 
magisch realisme waarbij Carel Willink in ons land een van de leiden-

de figuren was. Hierbij staat de mens centraal, maar daaromheen ge-
beuren allerlei 'vreemde' dingen. 

Bij Charley Toorop werd het onderbe-

wuste in de schilderijen weergegeven. Dit 
wordt symbolisme genoemd. En denk eens 

aan Philip Akkerman, die weet ik hoe-
veel zelfportretten schildert en elk portret 

is weer een beetje anders. En natuurlijk 
Pyke Koch, die in veel schilderijen de 

droomtheorieën van Freud naar voren 

brengt. Het zijn maar een paar namen die 
hier worden genoemd.  
 

Tot eind 2015 hangen er zo'n 200 schil-

derijen van belangrijke Nederlandse mo-
dern realistische schilders. Het is slechts 

een (klein) deel van de ruim 1300 schilderijen die de eigenaar van het 
museum, Hans Melchers, in 2011 overnam van de collectie van Dirk 

Scheringa. 
 

Het museum is het resultaat van een verbouw van het vroegere ge-

meentehuis van Gorssel, een pand uit 1914, dat door architect Hans van 
Heeswijk is gerealiseerd. Van Heeswijk heeft zijn sporen al verdiend met 

de verbouw van het Mauritshuis in Den Haag en de vernieuwde entree 
van het Van Gogh Museum. 

De Achterhoek krijgt hoogstwaarschijnlijk nóg een museum in Kasteel 

Ruurloo; dat wordt een dependance van Museum MORE. Hans Melchers 
wil daar werk van Carel Willink (1900-1983) tentoonstellen. Het kasteel 

is gerenoveerd o.l.v. architect Cor Bouwstra, die ook de renovatie van 
kasteel Haarzuilen voor zijn rekening nam.  

Het is m.i. de moeite waard om een bezoek te brengen aan Museum 
MORE. Naast de prachtige omgeving van Gorssel kun je ook wat cul-

tuur opsnuiven.  

Ab Slager 
 
(Gebruikte literatuur: LION nr. 2 okt.-nov. 2015) 
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SPOREN UIT ANDERE TIJDEN 

 

‘Kinadruppels in onze achtertuin’ 
 

‘Sporen uit andere tijden’ trof ik enige jaren geleden aan bij spitwerk in 

onze achtertuin. Een intact, glazen flesje met daarop de tekst ‘DR. 

NANNING’S KINADRUPPELS’ en aan de andere kant ‘DR. H. NANNING 
DEN HAAG HOLLAND’. 

Het doorzichtige flesje is lastig te fotograferen, met een scanner is de 
tekst zichtbaar gemaakt (zie hieronder). 

 
 

 

 
 

Enig zoekwerk op internet leverde diverse advertentieteksten op uit het 
begin van de vorige eeuw. In kranten van die tijd werden ‘Dr. Nan-

ning’s Kinadruppels’ in advertenties aangeprezen, in feite als een toni-
cum (versterkend middel). In dezelfde kranten stonden advertenties van 

o.a. Rexona en Ponds, merken die inmiddels zijn uitgegroeid tot ‘cosme-

tische’ wereldmerken. 
 

De prijs van een flesje kinadruppels was in 1912 (volgens de oudste 
gevonden advertentietekst) ƒ 0,75. Prijspeil 2015 zou dat zo’n € 10,- 

zijn. Welk farmaceutisch product krijg je daar tegenwoordig nog voor? 

Tekst: ‘het aangewezen middel bij nerveuze spijs-
verteringen, stoornissen, malaria, enz,’ 
 

Men lette op den naam Dr. H. NANNING buiten op 
de roode doos en op de flacon. 

PRIJS ƒ 1,30 
Dr. H. NANNING’s Pharm. Chem. Fabriek, 

DEN HAAG 
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Nanning bereidde zijn 

producten in een ‘pharm. 

chem. fabriek’ in Den 
Haag. 
 

Een ‘teken van leven’ 

stamt uit 1950 (zie de 
briefkaart hiernaast). 
 

 

 

 
Hoe het verder gelopen is met de fabriek is me niet bekend. 
 

Apotheek Nanning bestaat nog steeds, heet nu Hofstad Apotheek en is 

bekend vanwege een ‘Art Nouveau Interieur’ uit 1905. 
 

 

 
 

Een tuinman in Mildam 
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SINTERKLAAS 

 

Sinterklaas op bezoek bij de Tjongerschool 
 

Iedereen is blij dat Sinterklaas op zaterdag 
14 november weer vaste voet 
aan wal heeft gezet. Na een 
moeizame tocht is de stoomboot 
veilig aangemeerd in Meppel. 

 

Nu Sint weer in het land is, brengt hij vele scho-
len een bezoekje. 
In zijn agenda staat dat hij donderdagmorgen 
3 december de Tjongerschool bezoekt. 
 

Alle juffen en kinderen verwelkomen Sint en zijn pieten om 8.45 
uur op het parkeerterrein achter de school. 
 

Iedereen die het leuk vindt om Sint hier te ontmoeten is welkom. 
 
Voor alle wachtende ouders, pakes en beppes en 
andere belangstellenden staat vanaf half 9 koffie 
klaar.  

Wanneer Sint arriveert, krijgen de peuters in school de gelegen-
heid om Sint een handje te geven. 
Hierna brengt hij een bezoek aan de 
groepen 1, 2, 3 en 4. 
 
Tot ziens op donderdag 3 december! 
Team Tjongerschool 
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ONDERWIJS 

 

 

Tjongerschool Mildam 
 
www.tjongerschool.nl 
tjongerschool@debasisheerenveen.nl 

 (0513) 633 100 

 
 

Breek in de Week 

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met de pilot ‘Breek in de Week’. 
Tijdens onze jaarlijkse ouderavond heeft het team van de Tjongerschool 

deze Breek in de Week op een leuke, actieve manier gepresenteerd. 
Ieder kind heeft een talent en dit willen wij als school graag ontwikke-

len. 

De pilot Breek in de 
Week is op een vast 

moment: 
elke woensdag van 

12.30-14.00 uur. 
De kinderen komen in 

aanraking met sport, 

natuur, muziek, thea-
ter/dans, taal, rekenen/ 

wiskunde, techniek en 
creatief bezig zijn. 

De workshops worden 

gegeven door teamle-
den of gastdocenten. 
 

Om deze pilot te laten slagen, zoeken we samenwerking met ouders, 

verenigingen, voortgezet onderwijs en Wetenschapsknooppunt Noord. 
Mét de ouders hebben wij gebrainstormd over de inhoud van deze pilot. 

Bij dezen doen wij graag een oproep voor het inzetten van de talenten/ 

kwaliteiten van belangstellenden. Wat zou u voor onze school kunnen 
betekenen? Op deze wijze creëren wij een mooi ‘netwerk’. 
 

Vaste onderdelen van Breek in de Week zijn TÛK en Meet & Greet. 

http://www.tjongerschool.nl/
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TÛK 

Tjongerschool Uitdagende Klas voor groep 1 en 2, onder leiding van juf 

Elizabeth. Zij is opgeleid specialist Excellent Talent en hoogbegaafdheid. 
In deze klas wordt uitdagende lesstof gecombineerd met de sociale 

emotionele ontwikkeling van de kleuter. 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong begrijpen niet altijd goed 

waarom andere kleuters hen niet goed begrijpen en hoe zij hiermee om 

moeten gaan. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat ook zij voor 
hun moeilijke dingen moeten oefenen. 

 
De Tjongerschool hoopt op deze manier 

de kleuter met een ontwikkelingsvoor-
sprong zo vroeg mogelijk op de juiste 

manier te begeleiden. 

Wij zijn sinds 2011 een Begaafdheid 
Profielschool en TÛK past in dit concept. 

Het logo van TÛK is ontworpen door 
illustrator (en oud-leerling) Nina Peckel-

sen. 
 

Meet & Greet 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
extra aandacht besteed aan het leren 

leren en leren denken. 
De leerlingen krijgen samenwerkings-

opdrachten waarbij ze tot praktisch, 

analytisch en creatief denken worden 
aangezet. Ook moeten ze nadenken 

over hun mindset, waarbij doorzetten, 
fouten maken, oefenen aan orde komt. 
 

Nieuwe leerlingen 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leerlingen. Er zijn op dit moment nog wei-

nig nieuwe aanmeldingen. Gezinnen die nog een schoolkeuze moeten 
maken, zijn van harte welkom op school voor een oriënterend gesprek!  
 

Website 

Onze website is altijd actueel en daarom nodigen wij u uit om regelma-
tig op de site te gaan kijken naar onze activiteiten: 

www.tjongerschool.nl  

http://www.tjongerschool.nl/
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MILDAM/KATLIJK 

 

Kinderdisco 30 oktober 2015 in d'Herberch Katlijk 
 

Vrijdag 30 oktober jl. was er kinderdisco in d'Herberch in Katlijk. Van 

7 uur tot half 10. Alle kinderen uit Mildam en Katlijk t/m 13 jaar waren 
van harte welkom! 

Het was erg gezellig en de DJ had goede dansmuziek! We hebben niet 

alleen maar gedanst. We hebben gezongen voor de jarige Noa! En er 
werden nog een paar spelletjes georganiseerd, bijvoorbeeld stoelendans 

en limbodansen. De winnaar van die spelletjes kreeg een prijs!! 
Het was een zeer gezellige en geslaagde avond en zeker voor herhaling 

vatbaar (er staat een foto op www.mildam.org). 
Elle Veltman 

 

 

 

MILDAM 

 

Wintermarkt 
 

Op zaterdag 28 november a.s. is er weer de jaarlijkse winter-

markt. Van 10.00-17.00 uur tonen meer dan 40 deelnemers hun kunst 
en nijverheid. 

Naast de bekende locaties Tsjonger Tsjerke, Hof van Schoterland, De 
Middelste Dam, Trienke Reitsma Bloemsierkunst en Galerie It Alde 

Tsjerkje staan de deelnemers ook in de showroom van garage Mevius 
en bij Bed en Brochje ‘t Boekehaagje.  

Tijdens deze kleine en knusse markt is er live muziek en natuurlijk ont-

breken ook de warme wijn en snert niet. 
De toegang is zoals altijd weer gratis.  

http://www.mildam.org/
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MILDAM 

 

Open Huis Galerie It Alde Tsjerkje 
 

Op zaterdag 5 december a.s. wordt 

in de galerie het laatste Open Huis van 
2015 gehouden.  
 

De leden van het Kreatief Kollektief: 
 

- Mirjam Torenbeek (portretschilder) 

- Geke Beenen (textielkunst) 
- Annie Meijering  

(edelsmeden/beeldhouwen) 

- Dirk Bruinsma  
(edelsmeden/ beeldhouwen) 

- Ineke Matulewicz (edelsmid) 
- Foekje Bajema (glaskunst/mozaïek) 

staan die middag klaar om de bezoeker 

alles te vertellen over de diverse tech-
nieken waarmee zij hun kunstwerken 

maken. 
 

Openingstijden galerie:  
vrijdag t/m zondag van 14.00–17.00 uur. 
 

Nog t/m zondag 20 december a.s. zijn de aquarellen van Greet 

Paulides uit Mildam in het kerkje te bewonderen. Haar schilderijen zijn 
gebaseerd op haar leefomgeving. 
 

Op 20 december is de galerie voor het laatst open dit jaar. Het kerkje is 

daarna gesloten voor een ‘winterstop’, waarin gerestaureerd, gereor-
ganiseerd, opgeruimd en schoongemaakt kan worden. Bezoekers zijn 

vanaf 6 februari 2016 (Open Huis) weer van harte welkom. 

Men kan in het kerkje ook genieten van een kopje thee of koffie; tijdens 
een Open Huis wordt er pianomuziek ten gehore gebracht. 
 

Het Kreatief Kollektief wenst u alvast gezellige feestdagen en een goede 

jaarwisseling. 
 

Meer informatie op www.galerie-italdetsjerkje.blogspot.com 

http://www.galerie-italdetsjerkje.blogspot.com/
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IN MEMORIAM 
 

Een groep veteranen uit Canada iets van Mildam laten zien, betekende 
voor Ruth Luten een eerste kennismaking met It Alde Tsjerkje. 

Als lid van het Kreatief Kollektief (dat toen al 10 jaar haar plekje had 
gevonden in het kerkje) maakte zij de 20 jaar daarop bijna wekelijks 

het ritje van de Van Aylvalaan naar de Schoterlandseweg 37. 

Haar nijvere handen maakten prachtige quilts en vele kleine en grote 
patchworkcreaties. Steeds uiterst nauwkeurig. Ze was graag nog wat 

langer doorgegaan in het kerkje, maar een ernstige ziekte verhinderde 
dat. 

Op 2 oktober 2015 is Ruth, omringd door haar gezin, thuis overleden. 
 

Het Kreatief Kollektief 
 

 
 

SOOS 60+ 

 

Agenda 
 

Donderdag 10 dec. 2015 
14.00 uur 

Kerstverhalen van mevr. Stelwagen 

Dinsdag 12 jan. 2016 
14.00 uur 

Dhr. Menger uit Katlijk vertelt over zijn 
buitengewone fietsreizen. 

Donderdag 11 febr. 2016 

14.00 uur 

Mevr. Westendiep-Niemeyer uit Wester-

broek met een lezing ‘Was het wel zo knus 
na de oorlog?’ 

Febr. 2016: toneelgroep ‘De Twa Doarpen’ uit Katlijk/Mildam. 

Woensdag 23 mrt. 2016 
14.00 uur 

Excursiemiddag 

Locatie: Hof van Schoterland te Mildam 
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MILDAM/KATLIJK 

 

Kerkdiensten PKN 2015 
 

06 dec. Mildam 2e Advent Koffie Ds. J. de Roo 

13 dec. Mildam 3e Advent Ds. J. v.d. Veen 

20 dec. Katlijk 4e Advent Zondagsschool 

24 dec. Katlijk  Dhr. R. Wallinga 

25 dec. Mildam  Dhr. H.J. Brouwer 

26 dec. Mildam Zondagsschool  

27 dec. Mildam  Dhr. U. Zwaga 

31 dec. Katlijk 19.30 uur Ds. C. Nicolay 

 
Kerkdiensten PKN 2016 
 

03 jan. Mildam  Klein Ikkink 

10 jan. Mildam  Ds. G.J. Hoogterp 

17 jan. Mildam Dienst van de 

eenheid 

Mildam 

24 jan. Katlijk  Ds. D. Wijmenga 

31 jan. Mildam  Ds. A.J. Fraanje 

07 febr. Mildam  Ds. Venhuizen 

14 febr. Mildam  Ds. F. de Jong 

21 febr. Katlijk Avondmaal Ds. D. Wijmenga 

28 febr. Mildam  Ds. L. de Ruiter 

06 mrt. Mildam Zending Ds. J. de Roo 

09 mrt. Mildam Bidstond 19.00 uur Dhr. H.J. Brouwer 

13 mrt. Katlijk  Dhr. Jurriens 

20 mrt. Mildam Palmpasen Ds. D. Wijmenga 

25 mrt. Katlijk Goede Vrijdag 
19.30 uur 

Ds. IJ. Riemersma 

27 mrt. Mildam Pasen Evangelisatie 
 
 


