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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Adri Sluis  0513-43 65 64 

E-mailadres: pbmildam@hotmail.com 
Website Mildam: www.mildam.org 

 

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

Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5 Schoterlandseweg (west) 

Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost) 
Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13 Van Aylvalaan/De Wissel 

Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6 Canadezenlaan, Molenlaan 
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9 Verzetslaan 

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

 
Wijkagent: Peter van Harten  0900 8844 

Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp  0513-61 77 88 

 
 

 

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM 

 

Wat een verschillende beelden komen er op bij dit themanummer over 

reizen en vakantie! Inmiddels is de jaarvergadering alweer achter de 
rug. Ondanks de concurrentie van een voetbalwedstrijd op tv waren er 

die 16e april zeker 70 Mildammers op afgekomen. Er was aandacht voor 
de resultaten van twee enquêtes die samen met de vorige Brêge waren 

verspreid: over energie en over een mogelijke zwemplek. Bij beide en-

quêtes en de resultaten ervan wordt in deze Brêge stilgestaan. Duidelijk 
is dat aan de zwemplek voorlopig geen verdere invulling wordt gegeven, 

terwijl het onderwerp energie wel verder zal worden uitgediept. Hoe en 
wat? Dat staat verderop in deze Brêge te lezen – en uiteraard op 

www.mildam.org. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
http://www.mildam.org/
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Interessant was ook het gedeelte na de pauze, waarin de aanwezigen 

waren genummerd met een 1, 2 of 3 van de discussiegroep waarin ze 

moesten plaatsnemen. Er is gesproken over een nieuwe opzet van de 
website, over de omgeving en vooral over hoe we als dorp meer voor 

elkaar kunnen betekenen en met elkaar kunnen doen. 
Jannik Louwes van Caleidoscoop gaat met een groepje daar nu invulling 

aan geven: een regelmatig moment in de week om met elkaar koffie te 

drinken, meer straatbarbecues en, heel verrassend, een Mildamster 
zangkoor! 
 

En tja, de zomer komt er aan. Voor de een betekent dit eropuit trekken 

en het ontdekken van nieuwe mensen, plekken en gewoonten, voor de 
ander zijn het de visioenen van blauwe zwembaden en gele zonstran-

den. Het is het doorbreken van de sleur of juist de rust na een grote 
inspanning. Maar of het nu actief of juist passief is, ver weg of in de 

achtertuin: voor ieder heeft het woord vakantie wel een positieve klank. 

Voor sommigen zijn dat misschien die advertenties met twee keurig 
geklede olijk kijkende mannetjes met hun blauwe zwembaden en appar-

tementen. Geldt dat ook voor Mildammers? Wat het voor de Mildam-
mers wordt? Dat staat in dit nummer! Het PB-bestuur wenst u een heel 

fijne en vooral gezonde zomer toe.  

 

THEMA BRÊGE 14.3  
 

Exotisch oktobernummer 
 

Het thema van de volgende Brêge is weer ‘groen’. Als je het over de 
flora hebt, moet je de fauna ook noemen, vindt de redactie. We belich-

ten daarom niet alleen de activiteiten van de werkgroep Groen(er) Mil-
dam – snoeiwerk en bloemenlint e.d. – maar ook de onwelkome gasten. 

Damherten en de eikenprocessierups bijvoorbeeld die ons groen aan-

vreten. Doet u iets tegen uw zevenblad en ‘exoten’ die terrein verove-
ren? Ooit was hier geen Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers 

of karmozijnbes te vinden, om maar wat te noemen. En evenmin waren 
er nijlganzen en bisamratten.  

Ten slotte besteden we aandacht aan het nieuwe groen: energie. Hoe 
staat het met de plannen om zonnepanelen, zonneweides of windmo-

lens in te zetten als vervanger van fossiele energie? 
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PLAATSELIJK BELANG 

 

Even voorstellen… 
 

Mijn naam is Claudia Nijdam, 

sinds 16 april bestuurslid van 
Plaatselijk Belang. Ik woon sa-

men met Tiede Jacobi op de 
Schoterlandseweg 2, inderdaad: 

nét in Mildam. In mijn dagelijks 

werk beheer ik de webshop van 
een grote schoenenwinkel, dus 

de stap om samen met het web-
team de website én Facebook 

van PB Mildam op orde te hou-

den ligt voor de hand. Naast mijn 
werk ben ik het liefst bij mijn 

IJslandse paarden en daarnaast 
haal ik veel voldoening uit mijn 

racefiets – al ben ik beginner. Als nieuwe inwoonster vind ik het erg 
leuk om meer over het dorp te weten te komen en om in een team van 

gedreven mensen te streven naar een optimale woon- en leefomgeving 

voor iedereen. 
********* 

 
Ik ben Sies Siebenga, getrouwd 

met Leny en we hebben vier kin-

deren en drie kleinkinderen. 
Geboren en getogen op de Oranje-

hoeve, waar ik 63 jaar gewoond heb. 
In november 2018 zijn we verhuisd 

naar Milhoes 18 in Mildam, waar we 
nog lang hopen te genieten van het 

prachtige uitzicht. 
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Efkes foarstelle 
 

Op de lêste jiergearkomste fan 16 april 

bin ik, Herman Miedema, as nij best-

joerslid beneamd en ik wol my dêrom 
graach efkes foarstelle. 

Tegearre mei Gerdine fan Ingen en hûn 
Jip wenje wy hjir sûnt 2007 yn Mildaam 

oan De Dobbe. Foar dy tiid wennen wy yn 

Utrecht, mar ik bin opgroeid yn Fryslân en 
wy woene beide graach mear rêst en 

romte en dat is hjir slagge.  
Foar 16 april ha ik al in skoftsje yn it best-

joer meidraait en ik wie dêrfoar ek al 

belutsen by ferskillende (bestjoers)ak-
tiviteiten. Dus hielendal nij en ûnbekend 

is it net. En dat wie ek wol ien fan de 
redens om ja te sizzen; in oare reden om 

ja te sizzen wie, om't it my oansprekt om 
mei syn allen dyn eigen doarp leefber en noflik te hâlden.  

Fierder noch wat mear oer mysels. Ik bin dus opgroeid yn Fryslân, en 

fanwege wurk yn de buurt fan Utrecht terjochte kaam. Der wurkje ik 
noch hieltyd by Rijkswaterstaat, mar ik kin gelokkich faaks thús wurkje. 

Yn myn frije tiid besykje ik wat oan sport te dwaan (volleybal en keatse) 
en fierders bin ik graach yn’e tun dwaande en sa no en dan mei de 

moter op paad. 
 

********* 
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PLAATSELIJK BELANG 

 

De resultaten van de energie-enquête 
 

door Energiewerkgroep PB Mildam/Katlijk 
 

Samen met de Brêge van afgelopen maart heeft u twee enquêtes ont-
vangen. Een van deze enquêtes ging over energie. 
Een paar jaar geleden hebben we een nieuwe dorpsvisie opgesteld. 
Een van de onderwerpen die daaruit naar voren kwam, betrof duur-
zaamheid en duurzame energie. Afgelopen jaar is (samen met een 
aantal mensen uit Katlijk) een werkgroep gestart om hierover infor-
matie te verzamelen en de mogelijkheden te inventariseren. 
 

Voordat we als werkgroep verder willen gaan, leek het ons goed om 

eerst na te gaan in hoeverre dit onderwerp leeft in Mildam.  
Hoewel de respons niet heel erg hoog was (13%), denken we dat we 

genoeg informatie hebben om ons een beeld te vormen van de huidige 
situatie en daarmee verder te kunnen. 

Het gaat te ver om in deze Brêge alle uitkomsten van de enquête te 

laten zien, maar een aantal zaken willen we er toch graag even uitlich-
ten. Op de website van PB Mildam zijn wél alle resultaten en uitkomsten 

van de enquête terug te vinden. 
 

Energieverbruik 
Degenen die hebben gereageerd, wonen allemaal in een koopwoning en 

het gezin bestaat in veel gevallen uit twee personen. De meeste men-
sen verwarmen hun woning met een hr-ketel en koken (nog) op gas. 

Per huishouden werd in 2018 gemiddeld 1.975 m3 gas verbruikt, was 

het stroomverbruik 3.280 kWh en de hoeveelheid water die uit de kraan 
kwam gemiddeld 118 m3. 

Uit een recent landelijk onderzoek blijkt dat inwoners van de gemeente 
Heerenveen relatief veel gas en elektriciteit verbruiken. Een gemiddeld 

gezin in Heerenveen gebruikt jaarlijks 1.430 m3 gas en 2.630 kWh 

stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1.240 m3 gas en 
2.860 kWh stroom per huishouden. 
 

We zitten in Mildam dus zowel boven het gemeentelijk gemiddelde en 

ook ruim boven het landelijk gemiddelde.  
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Dat heeft verschillende oorzaken, zoals: relatief veel oudere woningen, 

die veelal groot en vrijstaand zijn en een oudere bevolking, die vaak 

meer thuis is dan een jong gezin. Als we naar deze getallen kijken, dan 
is daar zeker verbetering mogelijk. Daar staat wel weer tegenover dat 

ruim 40% van de mensen die heeft gereageerd, (al) zonnepanelen 
heeft en het aantal wellicht ook zou willen uitbreiden. 
 

Onderwerpen waarvoor veel interesse bestaat, zijn – naast zonne-

energie en zonnepanelen – ‘van het gas af’, elektrisch rijden en isola-
tiemaatregelen. Ook geeft ongeveer de helft van de respondenten aan 

wel actief een bijdrage te willen leveren aan een duurzamer en energie-

neutraler Mildam. 
 

Proefproject? 
De werkgroep gaat (o.a. op basis van de resultaten van de enquête) bij 

de gemeente Heerenveen na of Mildam in aanmerking komt om aan 
een proefproject van de gemeente mee te doen. In dit project wordt 

uitgezocht wat de beste vormen van duurzame energie (EnergieMix) 
voor Mildam kunnen zijn. Ook denkt de werkgroep dat het geven van 

meer informatie over de meest genoemde onderwerpen zinvol kan zijn. 

Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een informatiemarkt in ons 
dorp. 
 

Om verdere uitvoering aan de plannen en ideeën te geven wil de werk-

groep dan ook graag geïnteresseerden uitnodigen om mee te denken en 
mee te doen bij de verdere uitwerking. Hebt u interesse, dan kunt u een 

mail sturen naar pbmildam@hotmail.com. 
 

Op de website van PB Mildam (www.mildam.org) wordt dus uitgebreid 
op de resultaten van de enquête ingegaan. Bekijk dit eens, het is heel 

interessant! 

Hebt u nog vragen en/of wilt u meer informatie over de Energiewerk-
groep en haar activiteiten, dan kunt u ook een mail sturen naar  

pbmildam@hotmail.com. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
mailto:pbmildam@hotmail.com
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PLAATSELIJK BELANG 

 

Nogmaals de zwemplek 
door Henk Hidding 

 

Er werd gedacht aan een zwemplek bij het molentje omdat de grond 
daar eigendom was van de provincie. Met een schelpenpaadje vanaf 
de Schoterlandseweg zouden de molen en een zwemplek bereikbaar 
gemaakt kunnen worden. Al snel bleek dat de provincie de grond 
doorverkocht heeft aan Wetterskip Fryslân en deze weer aan de eige-
naar van de Oranjehoeve. Particulier bezit dus. Mede hierdoor kwa-
men er diverse andere locaties in beeld. 
 

Toen de enquête is verstuurd en het artikel in de Brêge is geschreven, 
was er nog geen overleg geweest met de provincie, de gemeente en 

het waterschap. De ontwikkelingen gingen snel en een aantal zaken 
was alweer achterhaald toen Brêge en enquête werden gepubliceerd. 

Mede hierdoor zijn er onder de lezers misverstanden ontstaan. Er is 

nooit sprake geweest van een plan, enkel onderzoek naar de haalbaar-
heid. Eerst gericht op de plek bij het molentje en later op meerdere 

locaties. 
 

De gemeente Heerenveen, provincie en Wetterskip Fryslân stonden niet 
afwijzend tegenover de aanleg van een zwemplek. Er waren wel wat 

kanttekeningen. Zo ziet de gemeente liever een zwemplek aangelegd 
die aansluit aan De Karn en Jaagpad dan bij de molen. De provincie 

geeft aan dat er in de vaarweg niet mag worden gezwommen. Een 
zwemplek moet van de vaarweg gescheiden blijven, bijvoorbeeld door 

een palenscherm of een drijvende balk, ook om te voorkomen dat er 

bootjes gaan liggen. Het waterschap heeft moeite met een aangelegde 
zwemlocatie die niet officieel als zodanig wordt geregistreerd en spreekt 

twijfels uit over de ontwikkeling van de waterkwaliteit (stilstaand wa-
ter), maar heeft ook waardering voor de mogelijk positieve aspecten. 
 

De enquête 

Van de ruim driehonderd huishoudens in Mildam kwamen er 53 reacties 
binnen (deels via de site www.mildam.org en deels op papier). 36 van 

de 53 waren vóór de aanleg van een zwemplek (68%), 12 mensen wa-

ren tegen en 5 hadden geen mening. Van de 36 voorstemmers zouden 
er 27 zelf ook gaan zwemmen. 

http://www.mildam.org/
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Van de negen mensen die aangaven geen gebruik te zullen maken van 

de zwemplek waren er vijf die aangaven oostelijk van de brug te (blij-

ven) zwemmen, bij de aanlegplaats voor kano´s.  
Al met al niet een overweldigend positief resultaat. Vooral niet als je 

denkt aan de meer dan 250 huishoudens die niet reageerden. 
 

De jaarvergadering  
Op de jaarvergadering is een korte toelichting gegeven, waarbij nadruk-

kelijk naar voren kwam dat het een haalbaarheidsonderzoek betrof en 
niet (meer) gericht was op één locatie. Ook is aangegeven dat zwem-

men in een vaarweg verboden is. Daarnaast is aangegeven dat de 

zwemplek wellicht niet te realiseren zou zijn zonder jaarlijkse kosten 
voor pacht aan een particuliere eigenaar.  

Daarop overheerste de stemming dat de huidige zwemlocatie (de aan-
legsteiger) prima is. Daarnaast waren enkelen van mening dat eerst 

overleg met belanghebbenden, eigenaren en aanwonenden had moeten 

plaatsvinden!  
 

Besloten is vooralsnog niet verder te gaan met onderzoek van de haal-

baarheid en over een jaar of drie nog eens te kijken hoe de vlag er dan 

bij hangt. 
********* 

 

Zwemmen op eigen risico 
De strandwacht had er nog zo voor 
gewaarschuwd: niet oververhit in 
koud buitenwater springen! Maar wat 
te doen als Pasen en Pinksteren op 
één dag lijken te vallen…  
Lara van net 7 jaar – maar wel met 
drie zwemdiploma’s – sprong lekker 
tóch in de Tjonger. “Helemaal niet 
koud hoor”, bibberde de jonge cam-
pinggast van De Geele Bosch. Haar 
ouders hielden het bij een huifkar-
tocht.  
We schrijven 21 april 2019, 24 gra-
den in de zon en een watertempera-
tuur van 14 graden. 
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VAKANTIE 

 

Vakantie thuis in Mildam 
door Alie Rusch 

 

Voor vakantie hoef je niet weg. Het woont hier immers al zo prachtig 
tussen ‘wâld en wetter’. In 2018, toen de hele provincie culturele 
hoofdstad van Europa was en er subsidies beschikbaar kwamen, deed 
PB precies dat: geld aanvragen om een wandelroute en historische 
panelen over ons dorp te maken. ‘Mildam Blijvend op de Kaart’. 
Maar… kent ú de route al? 
 

In 2018, op de warmste zondag van het jaar, 

was cultuurhistoricus Karst Berkenbosch de 
eerste wandelgids. Hij liet zien hoe je het land-

schap kunt ‘lezen’ door bijvoorbeeld oude land-
kaarten van Mildam op nieuwere te leggen, 

waardoor de veranderingen goed zichtbaar 

worden.  
 

Nieuwe bosaanplant verschenen? De historicus 
in hem verbond dat met een tijd dat er in de 

agrarische sector een crisis was door de sterk gedaalde graanprijzen en 
misoogsten (1819-1835) en door de import van goedkoop graan uit de 

VS en Canada (1878-1895). Hierdoor rendeerde de gebruikelijke akker-
bouw van toen minder dan bomen die gekapt en opgestookt konden 

worden. Veel bouwland veranderde, soms tijdelijk, in bos.  
 

Op de kaart van Eekhoff 

hiernaast zie je rond 
1850 bijvoorbeeld geen 

bos. Ergo: een deel van 
de bossen rond Mildam 

zullen van eind 19e eeuw 
zijn, vergelijk ook de 

kaartjes op de volgende 

pagina van 1832, respec-
tievelijk 1926.  
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En de greppels en boomwallen langs de wandelroute? Die waren des-

tijds aangelegd om de eigendomsgrenzen aan te geven of om het vee 
tegen te houden. Als je de geschiedenis kent, kun je het heden verkla-

ren, was Karst zijn boodschap. 
 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet 

Op de laatste wandelzondag-met-gids loodste 
Milouska Meulens een groep belangstellenden 

langs dezelfde weg. 
Bij een zacht motregentje kwamen onder leiding 

van de ‘Vroege vogels’-presentatrice weer heel 

andere zaken tot leven. Ze wees de groep bij-
voorbeeld op een forse termietenheuvel, ge-

woon langs de Schoterlandseweg. 
En op diverse plaatsen langs de route zag men 

via haar ogen legio sporen van dassen in de 
boomwallen.  

 

Ten slotte zijn er natuurlijk ook dorpsgenoten die de route kunnen gid-
sen, hem regelmatig lopen of zelfs ‘bijhouden’. Bauke Visser is er een 

van. Hij vertelt graag over het stukje dat samenvalt met het ‘Jabiks-
paad’, de pelgrimsroute die van Sint Jacobiparochie naar Santiago de 

Compostella in Noord-Spanje voert.  
Hij wijst dan op het stuk onverharde Molenlaan waar de Jacobsappeltjes 

– een authentiek oude appelsoort – langs de weg zijn geplant.  
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De reis is het doel 

Eenieder kan zo een eigen verhaal ontdekken. Voor het verhaal achter 

ons eigen dorp kan men zich beperken tot een wandeling langs de his-
torische panelen. Die staan ook op de kaart. Ze vertellen steeds de ge-

schiedenis van juist díe plek: de brug, de molen, de Ecokathedraal en 
dergelijke. Een tip: neem een oudere Mildammer mee, die de verhalen 

ongetwijfeld zal aanvullen.  

De wandeling is een aanrader om in de vakantie te doen met logés of 
de (klein)kinderen! Zowel bij It Alde Tsjerkje – onze kunstgalerie – als 

in Hof van Schoterland is de routekaart ‘Mildam Blijvend op de Kaart’ 
verkrijgbaar. Niet alleen voor wandelaars, fietsers, bootjesvolk en ande-

re toeristen, maar ook voor onszelf! 
 

********* 

 
 

Saskia Bakkenes (49) – Bemmel  
“Zodra we een paar vrije 
dagen hebben, pakken we 
ons meerjarenproject op en 
lopen René en ik het pel-
grimspad richting Santiago 
de Compostella. Begin dit 
jaar deden we een overge-
slagen stukje en kwamen 
we door Mildam.  
Intussen zit er 512 km op 
tot aan Luik. Die kilometers 
doen er niet toe maar het 
pelgrimeren is fantastisch! 
Heerlijk om lange weekends 
te lopen, na een dag kom je 
los van je beslommeringen. 
Wandelend zie je meer, voel 
je meer en is er plaats voor 
meer, vooral in je hart.”  
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Fokko Bosker (58) – Lippenhuizen 
”Ik heb van wandelen mijn beroep 
gemaakt en beschrijf het gelaagde 
verhaal van het landschap (historie, 
natuur, belevenissen) waar ik door-
heen loop. Zo’n ‘biografie van een 
streek’ verschijnt in mijn wandel-
boeken.  
Laatst deed ik Mildam aan voor de 
pelgrimsroute Bonifatius Kloosterpad 
langs vroegere kloosterlocaties in 
oostelijk Fryslân. Het contrast van 
landgoederen bij Oranjewoud, beek-
dal en weidse veenweiden trof mij 
diep. Wandelen en pelgrimeren gaan 
goed samen: paden verbinden men-
sen en verrijken het bestaan.” 

 

********* 
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VAKANTIE 

 

Over vliegangst en vliegschaamte 
door Evelien Koopman 

 

Sommige mensen menen dat een vakantie pas vakantie is als er ge-
vlogen wordt, maar wat te denken van de volgende items… 
 

Vliegangst 

“Misschien is vliegangst wel goed. Biologisch is het heel gezond dat een 
mens van nature niet hoger dan een meter van de grond komt. Je kunt 

een lelijke smak maken”, zei Midas Dekkers ooit in een interview. Of hij 
nu gelijk heeft of niet, vliegangst is een zeer vervelend verschijnsel. De 

symptomen zijn bekend. Al bij binnenkomst in het vliegtuig staat het 

zweet in de handen en zijn alle spieren strak gespannen. Dat blijft zo 
wanneer het vliegtuig rustig naar de startbaan rolt. Dan gaat de snel-

heid binnen enkele seconden omhoog naar driehonderd kilometer per 
uur. Ook de hartslag vliegt omhoog als de wielen hun greep op de baan 

verliezen. De hartspier maakt bijna 120 slagen per minuut. Bulderend 

kiest het vliegtuig het luchtruim en pas ‘boven’ keert de rust iets terug. 
Tot turbulentie de machine doet schudden. Dan knijpen klamme handen 

weer krampachtig in de stoelleuning… 
 

Stop een lijstje trucs bij je ticket  
 Ontspannen: ga rechtop zitten en begin langzaam in en uit te ade-

men. 

 Vraag je af waarvoor je precies bang bent en of die angst redelijk is. 

 Weet dat er veel meer mensen in het wegverkeer omkomen dan in 

de lucht. 

 Vermijd alcohol en drogerende middelen: ze helpen niet! Kauwgum 

helpt tegen ‘knappende oren’. 
 Zoek afleiding: lees een tijdschrift of luister naar muziek. 

 Weet dat turbulentie (de ‘luchtzak’) een comfortprobleem is, geen 

veiligheidsprobleem. 

 Bedenk dat je niet de enige bent: de meeste passagiers vinden vlie-

gen min of meer onprettig. 
 

En zo vliegt ook de tijd gelukkig snel om. 
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Vliegschaamte 

Vliegschaamte was genomineerd voor ‘Woord van het Jaar 2018’ en 

betekent 'De schaamte die men ervaart bij gebruikmaking van een 
vliegtuig, terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn om zich 
te verplaatsen’. Het is de vertaling van het Zweedse flygskam, wat in 
Zweden een groeiend fenomeen is. Het is daar geen automatisme meer 

dat vakantie pas als vakantie wordt ervaren als er gevlogen wordt. 

Steeds meer Zweedse politici en andere bekende mensen verklaren 
publiekelijk dat ze afzien van vliegreizen en er is een campagne in de 

maak die mensen aanspoort om een jaar lang niet te vliegen. De cam-
pagne is niet bedoeld om mensen een vervelend gevoel te geven, 

maar juist om ze kennis te laten maken met de voordelen van niet-
vliegen, aldus de initiatiefneemster. 

 

 
Bill Ros (59) 

“Ik heb veel gereisd, ging op mijn 17e 
al alleen naar Engeland. Ik ben o.a. in 
Nieuw-Zeeland geweest, in Brazilië, 
Amerika, Turkije, Indonesië, Marokko, 
Gambia en heb zelfs 5 jaar in Canada 
gewoond en gewerkt. Nu ontvangen 
wij vakantievierders op camping De 
Geele Bosch en kunnen we alleen weg 
in het laagseizoen. Afgelopen oktober 
naar Sri Lanka, maar door het warme 
weer toen heeft onze zoon Michel het 
nog best druk gehad. Volgende keer 
maar eens in januari de hort op!” 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262497-door-vliegschaamte-nemen-zweden-minder-het-vliegtuig-wij-straks-ook.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262497-door-vliegschaamte-nemen-zweden-minder-het-vliegtuig-wij-straks-ook.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262497-door-vliegschaamte-nemen-zweden-minder-het-vliegtuig-wij-straks-ook.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262497-door-vliegschaamte-nemen-zweden-minder-het-vliegtuig-wij-straks-ook.html
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

De foto in de vorige Brêge is de achterkant van een woonboerderij aan 
de Dominee Veenweg in De Knipe. Weinig inzenders deze keer. Tonny 

Feenstra deed een dappere poging, evenals Tiede Jacobi, maar helaas… 
 

De plek waar de fotograaf de foto nam, bereikt u als volgt: vanaf Hof 
van Schoterland de Molenlaan in. Helemaal uitlopen. Op de kruising 

rechtdoor, Marijkemuoiwei in. In de bocht bij Pauwenburg de Brande-

leane in en deze ook weer helemaal uitlopen. Over de brug gaat u ver-
volgens rechtsaf langs het water. Na een bocht in de vaart staat u op de 

plek waar de foto werd genomen. 
 

De nieuwe foto:  
 

 
 

Deze keer twee woningen. Van het linker huis ziet u de achterkant, van 
het rechter de voorkant. Weet u waar de huizen staan? 
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Stuur het adres of een omschrijving van de plek 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 Trienke Reitsma Bloemsierkunst. 
Succes allemaal! 

 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

In de vorige Brêge was de naam van Marieke Sytema (Schoterlandse-
weg 52) niet juist vermeld; nu is die correct. 
 

De nieuwe inwoners van Milhoes 2 zijn Theo en Nynke Bouma en 

hond Luca. Ze hebben twee zoons die beiden uit huis zijn; een van de 
zoons heeft bij VV Mildam gevoetbald. 

Hiervoor woonden ze op de Van Maasdijkstraat in Heerenveen, maar ze 

wilden graag een vrijstaand huis. Dat is nu gelukt in Mildam. 
 

Aan de Verzetslaan 7 zijn Sipke en Irene Bosma met hun kinderen 
Clara en Jan komen wonen. 

De vorige bewoners (familie Jonker) wonen tijdelijk in Katlijk tot hun 
nieuwe huis in Bontebok klaar is. 
 

Aan de IJntzelaan 9 is – na een flinke verbouwing – de familie Tenge 

komen wonen. 
 

Dirk Bruinsma van de Weversbuurt 9 is naar Heerenveen verhuisd. In 
juni komen de nieuwe bewoners: Frits en Lian Kuldip-Singh. Ze 

woonden eerst op de Akkers in Heerenveen. 
 

Verder is er bouwactiviteit op de Weversbuurt 19: frou Hofma laat 
een ‘kangoeroe’-huis bouwen op de plek van de schuur/paardenstal die 

er eerst stond. Haar dochter Froukje zal eind juli/begin augustus in de 

grote boerderijwoning trekken. 
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GEBOORTES MILDAM 

 

 
 
Op de Verzetslaan 28 is op 7 maart 2019 Owen geboren, zoon van 

Sidney en Naomi. 
 

 

 

 

Ronny Lemstra (53) 
“Als het weer het enigszins toe-
laat in het weekend, starten we 
de camper en gaan we rijden. 
De ene keer bespreken we van 
tevoren waar we heen gaan en 
soms rijden we zo ergens heen. 
In de grote vakantie vorig jaar 
hebben we bijvoorbeeld Duits-
land, Oostenrijk, Slovenië, Kroa-
tië en Italië bezocht. Steeds als 
het weer iets minder werd, 
gingen we een stukje verder. 
Maar als we zeggen ‘hier is het 
mooi’, dan zoeken we een plek-
je en gaan we er staan.” 
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Galerie Mildam in It Alde Tsjerkje 
 

 

Het voormalige NH-kerkje van Mildam, eigendom van de stichting It 
Alde Tjserkje Mildaem, is sinds 1983 expositieruimte voor een collectief 

van kunstenaars en creatievelingen. De huidige zeven letten bij toer-

beurt op ‘de winkel’.  
 

De galerie is alom bekend – ook Mildammers zijn meer dan welkom 

tijdens de openingsuren van vrij. t/m zo. van 14.00-17.00 uur. Elke 

eerste zondag van de maand is het hele Kollektief aanwezig en is er live 
muziek tijdens het Open Huis. Om de maand is er een gastexposant.  
 

 

 
 

Te zien is de glaskunst, het ab-
stracte papierwerk en mozaïeken 

van Foekje Bajema. Haar geo-

metrische of organische vormen 
zijn soms kleurrijk en ontroerend, 

soms wit en verstild. 
 

 

 

 

 
 

 

Weefwerk (3D) van katoen, linnen 
en innovatieve garens wordt door 

Geke Beenen gemaakt. Fascine-
rend hoe ze er soms koperdraad, 

papier, hout en kunststof in ver-

werkt! 
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Gerben Tuinstra, voorheen o.a. 

tekenleraar in Gorredijk, is aquarel-
specialist. Hij laat hij zich graag 

inspireren door de natuur, hij schil-
dert het liefst ‘en plein air’.  

 

 

 

 

 
 

Hilma Smits is keramiste. Ze 

maakt gebruiksgoed, kunst en 
sieraden op draaischijf. En tevens 

handgevormde en gegoten objec-
ten. 

 

 

 
 

 
 

Nan Zuidervelt kan toveren met 
vilt: ‘gekrompen wol’, soms met 

zuivere zijde erdoorheen. Nan is 

o.a. in Finland opgeleid en maakt 
schalen, hoeden, stola’s e.d. 
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De nieuwe edelsmid heet Anneke 

Reeder. Ze verwerkt transparan-
te stenen en edelmetaal tot 

draagbare sieraden en originele 
objecten, alle uniek.  

 

 

 

 
Laatst bijgekomen is Bert Klaver 

die ‘recyclingkunst’ van restmateri-
aal maakt. Hij gebruikt o.a. lood, 

metaal, glas, maar ook kolengruis, 
verbrand hout en resten van sche-

dels. 

 

 
Wolschilderijen van Pytsje Cuperus 
 

Van 2 juni t/m 5 augustus 2019 exposeert kunstenaar Pytsje Cuperus 
in de Galerie met haar wolschilderijen. 
 

Pytsje Cuperus ‘schildert’ met gekleurde en gekaarde schapenwol met 

behulp van de techniek droog-/naaldvilten. Hiervoor maakt zij gebruik 
van diverse viltnaalden, waarmee ze de wol op pitjeskatoen aanbrengt. 

Dat gebeurt laag op laag met gekleurde wol. Hierdoor verandert het 
landschap in een wolschilderij. 

Deze manier van werken aan een schilderij geeft haar een rust die te 
vergelijken is met de rust en de stilte die zij ervaart als ze wandelt in 

het prachtige kwelderlandschap aan de Waddenkust, het landschap van 

haar kinderjaren. 
Pytsje bezoekt met enige regelmaat het Waddengebied en de Wadden-

eilanden; de omgeving dient als inspiratiebron voor haar wolschilderijen. 
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Durk Woudstra 
door Alie Rusch 

 

Durk wie? Bij de betrokkenen van het Zomerfeest Katlijk Mildam is hij 
welbekend, maar voor de doorsnee Mildammer blijft hij in de scha-
duw. Durk (53) is voorzitter van het Dorpsfeest dat weer losbarst van 
20 t/m 23 juni a.s. De immense organisatie die dat vereist, drijft op 
uiteenlopende commissies en vrijwilligers, vertelt Durk. “Ik bin foaral 
warber by it feestterrein ynrjochtsje.” 
 

Durk is opgegroeid in Katlijk, maar is via St. Johannesga en Skoatter-

wâld weer terug aan onze kant van Heerenveen. Hij woont met echtge-
note Karin en dochter Hanna (en zijn Harley Davidsons!) sinds 4 jaar 

aan De Karn in Mildam, waar hij al snel werd gespot door actieve dorpe-

lingen. Berend Krekt stelde hem een ‘stage’ in het bestuur van De Blêde 
Teppers voor. “Dat koe ik útprebearje en dat befoel oan alle kanten. We 

foarme in stichting en dit wurd myn tredde jier as officiële foarsitter.” 
Het bestuur bestaat uit 6 mensen – een 7e is zeer welkom! – die alle-

maal weer een link hebben naar de commissies. 
Durk ziet het organiseren van het dorpsfeest als ontspanning. Naast zijn 

baan als (bouw)schade-expert heeft hij het druk met de eigen vergade-

ringen die de commissies – stuk voor stuk geheel zelfredzaam – bij 
toerbeurt bijwonen. 

Durk: “Moatst net boppe-op die kommisjes sitte wolle. Se hawwe elts in 
eigen planning.” Zo moet de muziekcommissie meteen in het najaar al 

bands afspreken voor een jaar later, anders vissen ze achter het net. De 

terreincommissie moet juist in het voorjaar aan de bak en tijdens de 
feesten zelf heeft de barcommissie het razend druk.  
 

Van paalwerpen tot expeditie Robinson  

Ontspanning? Voordat alles op spanning staat, komt er nogal wat bij 
kijken. Om maar wat te noemen: er moet een tent geregeld en opgezet 

worden, wc’s en dranghekken moeten worden geplaatst, er zijn ver-
gunningen te regelen en o ja: sponsors moeten warm gehouden wor-

den, geënthousiasmeerd en geactiveerd. 

Immers: zonder geld, goederen en diensten geen feest.  
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De horeca houdt men in eigen hand, meldt Durk, dus dat vergt glazen, 

munten, bewakers, versiering en prijzen. En naar buiten toe is reclame 

nodig door middel van straatborden, flyers, kleurplaten en een website. 
Dit alles kan alleen dankzij enthousiaste commissieleden en de vele 

vrijwilligers uit Katlijk en Mildam.  
Ieder dorpsfeest verloopt ongeveer als volgt: vrijdagmorgen is voor de 

ouderen vanaf 60+, die iets fraais voor huis of tuin knutselen en 

afsluiten met een gezellige lunch. ‘s Middags treden de kinderen van de 
Tjongerschool op. Sinds kort blijkt de vrijdagavond een doorslaand 

succes bij jong en oud. Dan strijden de dorpelingen in een pubquiz om 
‘een meter bier en eeuwige roem’. 
 

“Jeugdcommissielid Feitse Krekt docht de 
TU, mar soe it ek as quizmaster prima 
dwaen.” 
 

Durk: “Se meie neat op harren 

mobyltsje opsykje fansels. Omdat 

minsken harren dy eerste kear opjaen 
koene by ferskate mailadressen, 

wiene we it sicht kwyt. Op it lêst wie 
it eins te fol mei 44 teams!” 
 

Onvolprezen quizmaster, gekleed in 

een gelukspak vol klavertjesvier, is 
Feitze Krekt, lid van de jeugdcommis-

sie. Die commissie tekent ook voor 

een spectaculaire activiteit op de 
zaterdag. 

In het verleden bedachten ze onder 
meer de Highlandgames, met onder-

delen als paalwerpen en kilthangen. 

Expeditie Robinson bleek een klapper 
voor de deelnemers, maar was als 

publiekstrekker minder geschikt. En 
het tobbedûnsje was in 2018 zo 

succesvol, dat het weer op de rol 
staat.  
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Na het tobbedûnsje is er nog een matinee met live muziek en op 

zaterdagavond live muziek speciaal afgestemd op de jeugd. Zondag-

morgen is er nog een kerkdienst en dan wordt het feest afgesloten met 
gekostumeerd volleybal. 
 

Tobbedûnsje  

Wie had kunnen bedenken dat de lokale variant van tv-serie ‘Te land, 
ter zee en in de lucht’ zoveel volk zou trekken? In 2018 vond het 

letterlijk meest spetterende evenement van dat jaar plaats: het Iepen 
Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje. 

Maar liefst 25 zelfgebouwde constructies uit heel Friesland gleden van 

een schans naar een geïmproviseerd wateroppervlak waar één van de 
de maximaal drie passagiers een bel moest zien te luiden. In het water 

stond vrijwillig brandweerman Tiede Jacobi klaar om eventuele 
drenkelingen te redden. Durk: “Dat wetterbassin bouwe foel de 

jeugdkommisje noch net ta! Mei wetter deryn stiet der withoefolle druk 

op de sydkanten, dus dat ferge nochal wat strie en kuilbalen der 
omhinne.” Met de kennis van toen wordt het dit jaar ‘wegens succes 

geprolongeerd’. 
 

“It bestjoer (ik sit 
achteryn) kaam as 
earste ploeg droeg  
út it wetter.” 

 

Dankzij onder ande-
re enthousiaste dor-

pelingen blijft het iets 
om naar uit te kijken, 

weet Durk. 

“Elk jier evalueare we 
wat better kin en 

sjogge we as der in 
ûnderdiel is dat we kinne upgraden. Sa hope we ek de ‘jongere âlderein’ 

by de freedtemoarn belûke te kinnen en dizze kear wolle we de sneon 
in boost jaen. 

Ach, je binne der altiten mei dwaende, hear. Foar de doarpen is it in 

pear dagen feest, mar foar ús as bestjoer en kommisjeleden is it it hiele 
jier feest – as jo begripe wat ik bedoel.”  
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OP REIS 

 

Mijn eerste vakantie ‘over’ het IJsselmeer 
door Ab Slager 

 

Velen van de ouderen onder ons herinneren zich het liedje ”Als op het 
Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan” van Jacques van Tol 
(tekst) en Cor Steyn (melodie). Hoewel in 1943 geschreven, is het 
geen lied uit de oorlog maar wel over de oorlog uit de Snip- en Snap-
revue van Willy Walden en Piet Muijselaar. 
 

Na de bevrijding hoorde je het lied ook regelmatig voor de radio en ik 
heb toen aan mijn vader en moeder gevraagd wat dat Leidseplein nu 

was en wanneer we eens naar Amsterdam gingen. Bovendien was daar 
een dierentuin en dat leek mij wel heel leuk. 

Het ging door! Het moet in de zomer van 1945 zijn geweest; ik zat nog 

niet op school. Die begon toentertijd in april en in september zou ik zes 
jaar worden. Het werd mijn eerste grote reis naar een plaats aan de 

andere kant van 'de zee', het IJsselmeer.  
 

 
 

Spannend! De (nacht)boot Jan Nieveen vertrok om elf uur 's avonds 

uit Lemmer en ik ging met mijn moeder en mijn oom aan boord. Mijn 
vader kon niet mee; hij moest werken. 
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Het is iets dat ik nooit zal vergeten: een kijkje in de machinekamer met 

de stoommachine die voor de aandrijving zorgde; de sluis waardoor je 

'op zee' kwam en dan de duisternis in met hier en daar een lichtje op 
een boei. En ik herinner me een 'brulboei', die een 'toeterend geluid' 

maakte als gevolg van de golfslag. 
Ik heb ongetwijfeld geslapen in de salon beneden in het schip, maar ik 

weet nog wel dat ik heb gezien dat wij door de Oranjesluizen voeren: 

de toegang tot het IJ. 
 

En dan Amsterdam 

Het aanleggen achter het Centraal Station, het staan op de kade en die 

eerste elektrische tram. Blauw van kleur als ik het goed heb.  
Mijn moeder en mijn oom zullen wel een kop koffie hebben gedronken. 

Misschien wel in het Amsterdams Koffiehuis tegenover het Centraal 
Station. Voor mij zal er wel limonade zijn geweest. 
 

We gingen met de tram naar de dierentuin Natura Artis Magistra (‘de 

natuur is de leermeesteres van de kunst’). Opgericht in 1838, ruim 
100 jaar voor mijn geboorte. 

Ik vond het allemaal geweldig en dan niet alleen de apen op de apen-

rots, maar eigenlijk veel meer de grote roofdieren, de pinguïns en het 
aquarium. Nog nooit had ik zo'n ‘beestenboel’ bij elkaar gezien! 

In de loop van de middag zijn we nog bij een oom van mijn moeder 
geweest. Hij en zijn vrouw woonden aan de Rozengracht in de Jordaan. 

We hebben daar 's avonds gegeten en zijn door mijn oudoom naar de 

boot gebracht om in de vroege ochtend van de volgende dag weer thuis 
te zijn. 
 

Na die eerste keer Artis, ben ik er vele malen terug geweest. Zowel uit 

interesse als voor mijn studie. En iedere keer vond ik het jammer dat ik 
de tuin weer moest verlaten. Ik bekijk 'het leven der dieren' nu natuur-

lijk heel anders dan toen ik een kleine jongen was. Maar die allereerste 
keer is wel van invloed geweest. 

Nog steeds kom ik graag in Amsterdam. Niet alleen voor een van de 

musea maar ook voor het, noem het maar 'slenteren' door de binnen-
stad, het drinken van een pilsje of een glas wijn op een terras en ge-

woon het kijken naar de mensen. En bij het kijken en luisteren naar het 
Prinsengrachtconcert zing ik het lied “Aan de Amsterdamse grachten” 

altijd mee, ook al hoort men het daar niet. 
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VAKANTIE 

 

Amstel Gold Race 
door Jan Uiterwijk 

 

Afgelopen paasdagen zijn wij met ons tweeën op vakantie geweest 
naar Zuid-Limburg. Op een mooie boerencamping op de Gulperberg 
gestaan. Het weer kon haast niet beter, met veel zon. Boven op de 
berg stond wel veel wind, daardoor koelde het ’s avonds behoorlijk af.  
 

Maastricht bezocht (heel druk) en naar Eijsden geweest. Een mooi klein 

plaatsje, waar we genoten van koffie met lekkere vlaai aan de Maas. 
 

‘s Zondags werd de Amstel Gold Race verreden, de enige wielerklassie-

ker van Nederland. De race ging drie keer over de Gulperberg, één keer 
naar beneden en twee keer naar boven en dat was best zwaar (14%). 

Wij hadden de vlag van Mildam meegenomen om er mee te zwaaien 
als de wielrenners (en de camera’s van de tv) langskwamen en zoals 

jullie kunnen zien, wappert de vlag mooi terwijl het peloton langs komt. 
 

Op de terugweg genoten we van (alweer) koffie met vlaai in hèt rozen-
dorp van Nederland, namelijk Lottum. Alles in Lottum ademt rozen… 

Een aanrader. 

Latere winnaar  
Mathieu van der Poel 
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OP REIS 

 

Eerste grote reis 
door Henk Hidding 

 

Van Diphoorn naar Ens in de Noordoostpolder, naar de boerderij van 
een oom en tante, een reis met fiets, bus, trein en auto. Ik was een 
jaar of vijf.  
 

Op Diphoorn, toen ca. 23 boerderijen en boerderijtjes, had nog nie-
mand een auto. Bij vader achter op de fiets en mijn zusje bij mijn moe-

der in het stoeltje aan het stuur naar Noord-Sleen, over de nog nieuwe, 
geasfalteerde verkavelingsweggetjes over het Oosterveld en langs de 

Waterkampen. ´Opschieten, anders missen we de bus nog en dan ook 

de trein!´ Vader haastte zich nooit! 
De fietsen werden geparkeerd bij café Wielens waar de bushalte was en 

natuurlijk waren we op tijd. De EDS-bus (Eerste Drentse Stoomtram) 
liet niet lang op zich wachten, over Zweeloo, Aalden, Meppen, Ooster-

hesselen, Gees, Zwinderen, Geesbrug, Noordseschut ging het naar 

Hoogeveen. 
Van Zwinderen naar Noordseschut gaat de weg langs de Hooge-

veensevaart, daar kon je schepen zien. Die zag ik soms ook vanuit het 
hooiland dat we hadden niet ver van deze vaart, dicht bij Holsloot. Je 

kon daar schepen voorbij zien varen, tussen de boompjes op de kanaal-
dijk door. Het hooiland lag daar laag. En de schepen bliezen op hun 

hoorn voor de brug bij Eppie Kiers. Rijden langs een kanaal, breed wa-

ter (vond ik), met schepen van wel 300 ton, fantastisch. 
 

In Hoogeveen stapten we uit voor het witgepleisterde station. Vader 
kocht de kaartjes, voor het betreden van het station (10 cent) en voor 

de trein, retourtjes Meppel, derde klas. 
Op het perron aangekomen mocht ik niet bij de rand naar de spoorstaaf 

kijken. Steeds als ik weer naar die rand liep, werd ik teruggehaald. Ein-

delijk kwam de trein aanrijden en er kwamen uit de restauratie obers 
met dienbladen met koffie, die door de opengedraaide treinraampjes 

werd verkocht aan mannen die uit het raam leunden (in Hoogeveen? 
denk ik nu, of was dat later op een ander station?).  
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Hoe moest dat met de kopjes? Ik werd er zenuwachtig van. Straks gaat 

de trein weer rijden. Kennelijk was er net genoeg tijd. 
 

 
 

Wij stapten in, van het interieur noch van het traject naar Meppel her-
inner ik me iets. 

In Meppel stond mijn oom Jans op het perron. Hij had de auto op de 

parkeerplaats naast het station staan (terugkijkend vermoed ik een Opel 
Rekord). Zat ik al eens eerder in een auto? Vanuit Meppel langs het 

Meppelerdiep, geweldig alweer een kanaal en schepen, een brug over, 
nog steeds langs een kanaal en aan de linkerhand óók water, een meer! 

Nog nooit zo´n plas gezien. Opwinding! Wacht maar zei oom, straks 
heb je ook nog water aan de andere kant en jawel, we reden over een 

weg met aan weerszijden een grote watervlakte, bootjes en mensen 

aan de kant. Ik viel om. 
Linksaf, nu alleen nog water aan de linkerkant. Rechts is er ook nog 

water zei oom, maar dat is achter de bomen. Heel veel later leerde ik 
dat we door de Belter en langs de Beulakerwiede hadden gereden. 

Langs St. Jansklooster en Vollenhove ging het de polder in. Hier was het 

vroeger zee. Het water was er net zo diep als de daken van de huizen. 
De wegen lang en recht, de auto kon hard, heel hard. Bij de boerderij 

van oom Jans en tante Zwaantje werd er geparkeerd. Daar waren ook 
de neven. We liepen over het paadje naar het woonhuis langs de moes-

tuin, met in de grond zichtbaar witte stukjes verweerde schelpen.  
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VAKANTIE 

 

Op de fiets langs Maas en Moezel 
door Grietus Brouwer 

 

Sommige dorpsgenoten pakken de fiets voor hun vakantie. Een greep-
je uit de inzending van Grietus Brouwer over zijn tocht in 2018 met 
Peter Dral en Siemen Brinksma langs Maas en Moezel. ‘Het is fantas-
tisch om samen met vrienden langs rivieren en door fraaie, vreemde 
landschappen te fietsen.’ 
 

De 75-plussers vertrokken vorig jaar op 28 april om 8.00 uur: ‘De da-
gen voor ons vertrek was het onstuimig weer en toen we vertrokken 

stond er nog steeds een krachtige wind, maar het was tenminste droog. 

De eerste dag fietsten we zo’n 125 km naar Eerbeek bij Arnhem waar 
we overnachtten in een Bed & Breakfast. De volgende dag pakten we in 

de buurt van Mook de Maas op en vanaf toen wees de route langs de 
meanderende rivier zich vanzelf.’ 
 

Muur van Huy 

‘Via Arcen en Roosteren ging het naar Maastricht. Daar een broodje op 
het Vrijthof gegeten en door naar Huy in België, met de beruchte ‘Muur 

van Hoei’. Deze zwaarste beklimming in de wielerklassieker de ‘Waalse 

Pijl’ hebben we maar overgeslagen. Met 17 kilo bagage is dat ook niet 
aan te raden. 

Eerder kwamen 
we nog door 

Luik, een don-
kere stad die we 

opgelucht ach-

ter ons lieten. 
Je treft niet in 

elk dorp een 
hotel of pension 

en als er een is, 

lijkt dat soms 
gesloten. 
 

Lopen als fietsen te zwaar is. 
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Toch heb je na aanbellen best kans dat er een deur opengaat en dat er 

plaats is. Je vraagt je af of ze eigenlijk wel geld willen verdienen…’  

‘Vanaf Huy ging het gezwind richting Sedan (Frankrijk), waar het 
zwaarste deel van de rit zou komen: een deel van de fietsroute naar 

Verdun was nog niet klaar en daarom moesten we ‘onder of boven’ 
langs verder. Wij kozen boven – en dat was zwaar, heel zwaar. De hele 

dag 5 tot 10% klimmen over 3 tot 4 km, dan met een snelheid van 40 

tot 60 km per uur naar beneden en vervolgens opnieuw omhoog. Geef 
mij maar één lange klim, dat is lichter! 

Rond 17.00 uur vonden we een chambre d’hôte in Consenvoye, een 
kers op de taart. De zware rit was al snel vergeten met een goed glas 

wijn en de huisgemaakte maaltijd van de uitbaters.’ 
 

Veel drinken 
‘De dag erop – een gemakkelijke, dachten we – waren we al vroeg in 

Verdun en fietsten we richting St. Mihiel om van de Maas naar de Moe-

zel over te steken. Toen begon het stijgen en dalen opnieuw, gelukkig 
iets minder dan de dag ervoor. Vanwege de hitte moesten we veel 

drinken, maar nergens was een terras of café te vinden. Uiteindelijk 
vonden we in Pont-à-Mousson aan de Moezel een luxe overnachting in 

een schitterende, middeleeuwse abdij. De volgende dag ging het verder 
naar Schengen, op de grens van Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.  
 

In Duitsland is het 

vinden van een hotel 

of terras nooit een 
probleem. 

Langs de Moezel 
fietsen is altijd een 

belevenis, prachtige 

landschappen, ver-
gezichten, wijnhellin-

gen en schitterende 
dorpen en steden. 

 
 

 
 Grietus bij Bernkastel-Kues 
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We hebben onder meer overnacht in Trier, eens hoofdstad van de Ro-

meinse provincie Germania en geboorteplaats van Karl Marx. Vervol-

gens fietsten we o.a. door Neumagen, Traben-Trabach en het erg toe-
ristische Cochem. 
 

 
 

Station Koblenz: Peter, Grietus en Siemen met 1200 km in de benen. 
 

Na 13 dagen fietsen bereikten we tenslotte Koblenz, waar de Moezel bij 
Deutsches Eck in de Rijn stroomt. 

Met de fiets in de trein vierden we het slot van onze fietsvakantie. Een 

aanrader en wat mij betreft: volgend jaar weer!’ 
 

Actueel 
De drie mannen zijn op 26 april 2019 met de trein naar Konstanz (aan 
het Bodenmeer in Duitsland) gereisd en vervolgens langs de Rijn terug-
gefietst naar Nederland! Langs onder meer Schaffhausen, Karlsruhe, 
Koblenz, Bingen, de Loreley, Bonn, Düsseldorf en Emmerich. 
Het was soms erg koud en nat, maar er waren ook een paar redelijke 
fietsdagen. Per dag werd er 85-100 km gefietst en er werd overnacht in 
hotels of B&B’s. 
De laatste overnachting was in Hummelo (onder Zutphen) waar Grietus, 
Peter en Siemen het ‘drama’ van Ajax op de tv konden volgen.  
Op donderdag 9 mei, tegen zessen, kwamen ze over de brug van Mil-
dam, na een fietstocht van (opnieuw) bijna 1200 km. 
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VAKANTIE 

 

Dalstra Reizen 
door Jan Peter Jansen van Galen 

 

“Jaap, kun je even terugrijden naar het hotel? Mijn gebit ligt nog op 
het nachtkastje.” Als het over ‘reizen en vakantie’ gaat, wie kun je dan 
beter bevragen dan Jaap Groenland van Dalstra Reizen, ook nog 
woonachtig in Katlijk, dus om de hoek. 
Mooie verhalen, te beginnen met een recente ervaring. 
 

‘Een laatste rondje Amsterdam’ 
Met deze prachtige oude 

Saurer bus (foto Katlijk, 
april 2019), dat was de 
wens van een overleden 

Amsterdammer, die geen 
behoefte had aan de be-

kende donkere limousine 
met zwarte vlaggen voor 

zijn laatste rit.  

Na enig zoekwerk van fami-
lie van de overledene viel 

de keuze op Dalstra en 
chauffeur Jaap Groenland.  

Op verzoek van de familie 

werden oude bekende plek-
ken in Amsterdam aangedaan; aan boord van de bus de kist met stoffe-

lijk overschot, een twintigtal begeleiders (met eten en drinken) op weg 
naar het crematorium in Amsterdam Sloterdijk. 

“Zo gepiept, twee banken uit de bus halen en via de achterdeur van de 
bus kan de kist naar binnen en er weer uit.” 
 

Cultuurreis Berlijn 

Jaap Groenland ziet in het donker legervoertuigen uit Oost-Berlijn weg-

rijden (naar verluidt) richting Leipzig waar 70.000 mensen demonstre-
ren. We schrijven begin oktober 1989, Jaap is in Berlijn voor een tien-

daagse cultuurreis – naar Oost- en West-Berlijn.  
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Jan Hofstra, de ‘ondernemende dominee’ uit Drachten (overleden in 

2015) organiseerde deze reis. Toen nog een heel avontuur met ver-

gaande paspoort- en voertuigcontroles; zelfs met spiegels werd de on-
derkant van de bus gecontroleerd in Helmstedt, waar je na 160 km over 

een transitweg Oost-Berlijn binnenkwam.  
Uiteindelijk liep het goed af met de demonstratie, DDR-leger en politie 

grepen niet in in Leipzig. Kort daarna viel de muur! 
 

De start 
Jaap Groenland vertrok in de jaren tachtig na vijf jaar bij Ties Huisman 

in de Tjongervallei uit het ‘boerenleven’. Met alle rijbewijzen op zak trad 

hij in dienst bij Dalstra Reizen in Surhuisterveen.  
In de zomer onderweg met de bus en in de winter in het bus-

onderhoud. De eerste rit was met Avanti, de Groningse jeugdfanfare, 
naar Paderborn in Duitsland.  

Kort daarna een rit naar het voormalig Joegoslavië waar hij (zijn toe-

komstige echtgenote) Tineke met een vriendin heenbrengt en weer 
ophaalt…, resultaat: ze zijn nog steeds een stel. 
 

Tineke runt het thuisfront, Jaap is regelmatig drie weken onderweg in 

het voormalige Oostblok, Noorwegen (bijv. met 12 bussen naar Hamar, 
de schaatskampioenschappen met o.a. Falko Zandstra, Rintje Ritsma, 

Bart Veldkamp (later Sven Kramer) en veel ‘cola/berenburg’; bier was 
verboden), Baltische staten, Oostenrijk, Rusland, Oekraïne, Zweden, 

noem maar op. 
 

Belevenissen 

Bij elke reis was er wel iets bijzonders, zoals een passagier die per on-
geluk het paspoort van zijn overleden moeder uit de la had meegeno-

men in plaats van zijn eigen paspoort en er prompt werd uitgepikt aan 
de grens met Tsjechië. Met veel overredingskracht en wat ‘westerse 

valuta’ regelde Jaap de toegang met de (leiding van) grensbewaking 
onder het motto ‘samen uit samen thuis’.  

Een lollige passagier kocht een politie-uniform in Polen en ging daarmee 

de (Poolse) straat op. Dat werd niet gewaardeerd, hij moest riem en 
holster inleveren en mocht de rest meenemen.  

En zo was er een zieke dame aan boord van de bus in Rusland, “die wil 
je daar niet achterlaten”, aldus Jaap, dus werd zij afgeleverd bij een 

ziekenhuis in een van de Baltische staten. 
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Jaap is een mensen-mens geeft Tineke aan tijdens ons gesprek, hij 

vindt het prachtig als chauffeur, reisleider, organisator, troubleshooter, 

(bus)-technicus en… al 25 jaar organiseert hij het bakken van oliebollen 
en barbecues bij Dalstra. Hij is daarvoor zelfs officieel gecertificeerd 

door de firma Weber (van de barbecues)! 
 

Nog meer wederwaardigheden 
Nog even terug naar 

“Jaap, rij even terug naar 
het hotel, mijn gebit ligt 

nog op het nachtkast-

je…”. Deze vraag kwam 
van een oudere passagier 

drie uur na vertrek uit het 
hotel op weg naar de 

Brennerpas in Oostenrijk. 

Terug kon niet meer, dus 
werd het gebit bewaard 

in het hotel en op de 
terugreis opgehaald.  

De desbetreffende passagier werd in de tussentijd gevoed met pasta’s… 
 

Ook berucht waren de verzoeken van dominee Hofstra tijdens zijn 
Oostblok-cultuurreizen, als hij onderweg weer een kerkje had ontdekt, 

‘maar 25 km om’. Zo’n verzoek werd door Jaap gehonoreerd en vervol-

gens was het de kunst om redelijk op tijd bij het hotel te zijn!  
 

De Franse president wacht…. 
Te laat vertrokken en toch op tijd, dit wondertje realiseerde Jaap Groen-

land ook toen de Franse president zat te wachten met internationale 
hoogwaardigheidsbekleders op het Jamestown College Concert Choir uit 

North Dakota (USA) bij een herdenking van D-day. Onder grote politie-
begeleiding reed Jaap Groenland met het koor aan boord van zijn bus 

door Tours en arriveerde… op tijd! 

 
Met dank aan Tineke en Jaap Groenland uit Katlijk en Dalstra Reizen 
Surhuisterveen. 
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Noteer alvast 23 november in uw agenda 
 

Alle inwoners van 55+ uit bovengenoemde dorpen worden 
uitgenodigd om het 50-jarig bestaan van de ONMKB te 
komen vieren. Op zaterdagmiddag 23 november 2019 vin-
den de festiviteiten plaats in Hof van Schoterland. Het 
uitgebreide programma komt in een volgende Brêge en op 
de website. 
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Marianne Kerkstra (66) 
 

“Bij de 60+ Soos hebben we niet één reis-
leidster, we overleggen met ons vijven! 
N.a.v. een verhaal van Johan Veenstra over 
Aviodrome in Lelystad ben ik daar met Bon-
nie Haanstra en haar man wezen kijken en 
dat leek ons wel wat.  
Intussen dachten we ook aan een boot-
tochtje. Nou ja, gehusseld met datums en 
bekeken hoe we het met Dalstra financieel 
konden passen en zo is er dit jaar Yakult 
(Almere) uitgerold. De reis voor 55+’ers  
kan altijd op veel belangstelling rekenen!” 

 

OP REIS 

 

Reiske foar alle 55+’ers fan Ketlik-Mildaam 
 

door Pyt Kramer 
 

Doe 't wy de moarns 9 maaie 2019 by it Hôf fan Skoatterlân byinoar 
kamen, wie it noch moai droech. Efkes oerstekke en wy koene yn'e 
bus, dy't mar in pear minuten te let fuortried. De chauffeur gie al da-
liks op'e tekst en ik moat sizze, hy wist ús hiel wat ynteressante din-
gen oer it útsicht te fertellen. Mar der bleau ek noch genôch tiid oer 
om meiinoar te praten. 
 

Wy rieden earst 

oer de Jouwer en 
Emmeloard nei 

Lelystêd en dêr 

dan nei it thema-
park Aviodrome, 

dat hjir wer op-
boud is, nei't it 

earder op Skiphol 
stien hie. 
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De bus sette ús ôf foar it haadgebou, dêr't wy binnen yn it restaurant 

allegear in plak fûnen mei útsicht op'e fleanmesines. Wy moasten wol 

even sels kofje taapje, mar wy krigen der in mânsk stik appeltaart mei 
slachreamme by! 

Doe't wy dat einlings op hiene, giene de measten nei de bioskoop, dêr't 
wy in moaie film seagen oer in jonge en in famke, dy't inoar mei flean-

túchmodellen dwerssieten, dy't dan ynienen yn echte fleantugen fero-

aren. En mei de derby jûne bril like dy 4D-film soms aaklik echt. Wy 
fielden dan sels wolris in fleuchje wyn mei in dripke rein! Brrr! 

Mar de measten fan ús hawwe it oerlibbe en doe koene wy ús eigen 
paad sykje. Wy koene dan daliks nei bûten.  

Dêr wie it âlde platfoarm Skiphol 1928 as eksakte kopy wer opboud mei 
de hiele eardere gong fan saken. Yn'e radiokeamer joech de al wat âl-

dere behearder útlis oer it âlde radioferkear en wy mochten dêr sels ús 

kennis fan morsetekens noch útprebearje! Dan wie der noch de hangar 
mei allerhande aktiviteiten en dêrwei koene wy werom nei it haadge-

bou. 
Dêr koene wy ûnder of boppe in grutte rûnte rinne troch de geweldige 

tentoanstellingseal mei allerhande eksimplaren, fan de âldste fan it 

soarte dêr't van Maasdijk yn 1910 op it Hearrenfean in demonstraasje 
yn joech oan't de moderne tastellen. En sels rûmtekapsules! 
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Boppe-yn koest dan nei in echte Boeing 747, dy't bûten stie. En dêr foar 

noppes yn in earste-klasse stoel sitte!  
Werom nei ûnderen koene wy dan noch bûten om te sjen nei flean-

ferkear op it echte fleanfjild en foaroan yn in perkje boartersfleantúch-

jes dêr't de bern yn sitte koene. 
 

Om twa oere moasten wy yn'e bus wêze en doe waarden wy nei Alme-

re riden. Ûnderweis wiisde de chauffeur ús noch op seis earrebar-

renêsten, dy't op it dwerse stik fan ien heechspanningsmêst sieten! Mar 
dêrnei kamen wy yn't Yakult-fabryk en wy wiene wakker benijd wat 

dat no wer opsmite soe! Wy moasten earst nei in seal boppe-yn, dêr't in 
frommeske ús in fleske Yakult presintearre en doe wat ljochtbylden sjen 

liet oer dy molkdrank. Dêr sit in spesjale baktearje yn, dy't wakker goed 

wêze moat foar it minskdom. Dêrnei mochten wy nei in lange gong, 
dêr't wy troch finsters (tsjin de besmetting) de produksje-gong fan bop-

pen ôf bewûnderje koene. Earst waarden de lytse fleskes fol dien en 
kamen dy yn pakketten en dan dy wer yn gruttere doazen. Dat gie alle-

gear automatysk, mar it gie wolris mis en waard dan troch mantsjes yn 
rûmtepakken wer op gong brocht. 
 

Doe't wy alles sjoen hiene, krigen wy by de útgong elk noch in pakket 

mei 24 fleskes. Dat as jim aanst de âlderein huppeljend troch it doarp 

kommen sjogge, dan witte jim hoe't it komt! Wy sjogge se fleanen!  
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Mar earst ride. Wy waarden noch wiisd op it grutte tal wynmûnen yn'e 

súdlike polders en wier: ik soe se leaver net foar de ruten ha! 
 

Mar rûm op'e tiid kamen wy dan by restaurant ‘De goede Aanloop’ yn 

Tollebeek by Urk. Dêr wie in gesellige seal mei útsicht oer de buorren. 
En nei in skoftke krigen wy in lekker miel optsjinne mei rûme kar. En 

mei lekker iis nei wiene wy doe aardich tefreden! Doe waard it bestjoer 
noch tige betanke foar de knappe organisaasje en ek kaam noch oan'e 

oarder dat der de oare kears eins noch wol wat mear manlju mei koene. 
Want dy hawwe wat mist! 
 

De chauffeur ried ús doe troch de moaie bûtenwiken fan Emmeloard op 

nei de Lemmer mei ûnderweis net mear fan dy wynmûnen! Fierder koe 

de bus it hast fansels fine en wy kamen lekker op'e tiid wer thús oan. 
En wy hiene de hiele dei it moaiste waar hân!! 

 

 

Manege Onder de Linde zoekt vrijwilligers 
 

Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is een voor Friesland unie-

ke manege waar ruiters met een beperking therapeutisch en recreatief 

kunnen paardrijden. Ook valide kinderen en volwassenen zijn bij ons 
welkom. De manege werkt nauw samen met Revalidatie Friesland (loca-

tie Beetsterzwaag) en de naastgelegen school Lyndensteyn. 
Vrijwilligers helpen bij het op- en afzadelen en begeleiden van de ruiters 

en pony’s bij de les. Elke ruiter heeft één of meer begeleiders nodig. 

Gemiddeld kost het 3-4 uur per week. En hiermee maakt u onze ruiters 
ongelooflijk blij!  

Het doen van vrijwilligerswerk bij Manege Onder de Linde is dankbaar 
werk en zorgt voor veel plezier.  

U kunt contact opnemen via 0512-38 92 97 

of mailen naar 
bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl 

mailto:bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
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MILDAM/KATLIJK 

 

Doarpshelp Ketlik/Mildaam - uitnodiging 
 

In de Brêge van maart 2019 hebt u de aankondiging kunnen lezen van 

de avond voor vrijwilligers en belangstellenden van Doarpshelp Ketlik-
Mildaam op 9 mei jl. met als thema ‘Mijn huis op maat’.  

Deze avond is afgelast omdat op dezelfde dag het seniorenreisje van 

55+’ers naar Flevoland plaatsvond. Hieronder de nieuwe uitnodiging. 
 

Datum: donderdag 19 september 2019 

Plaats: Thomastsjerke Katlijk 

Aanvang: 20.00 uur 
 

Er volgt nog bericht via de website, maar u kunt de datum alvast in uw 
agenda zetten. 
 

Namens de werkgroep Doarpshelp Ketlik/Mildaam, 

Menno de Bruin 
 

Doarpshelp Ketlik/Mildaam is een initiatief van Plaatselijk Belang Katlijk 
en Plaatselijk Belang Mildam. Via de werkgroep kan men een beroep 

doen op een aantal vrijwilligers. We zijn oproepbaar in bijzondere situa-
ties. We vervangen geen professionele hulpverlening of bedrijfsmatige 

aanpak. We bieden bezoek, met iemand wandelen, hulp bij boodschap-

pen, medicijnen halen, bezoek dokter, ziekenhuis, ander vervoer, 
spoedklusjes, technische klusjes, incidentele hulp in de tuin, sneeuw 

vegen, hulp invullen papieren. 
 

Contactpersonen 
 

naam  e-mail 
Grietje Kooistra Mildam 

Aly Klazema Mildam 

631426 

632003 

f.kooistra91@upcmail.nl 

alyklazema@kpnplanet.nl 
Rjim de Jong Mildam 681411 rjimdejong@gmail.com 

Henny Bakker Katlijk 633770 bakker-visser@planet.nl 

Janny Wierda Katlijk 542287 familie.wierda@hotmail.com 
Minke Wijnja Katlijk 542145 minkewijnia@hotmail.com 

Menno de Bruin Katlijk 541984 mennodebruin@live.nl  

mailto:f.kooistra91@upcmail.nl
mailto:alyklazema@kpnplanet.nl
mailto:rjimdejong@gmail.com
mailto:bakker-visser@planet.nl
mailto:familie.wierda@hotmail.com
mailto:mennodebruin@live.nl
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SPORTVERENIGINGEN 

 

P.S.V. de Tjongerruiters 
 

Graag willen we onze club, PSV de Tjongerruiters, bij u 
onder de aandacht brengen. Wij zijn een paarden-
sportvereniging die ontstaan is in Oranjewoud. We 
bestaan al ruim 80 jaar en zijn daar trots op! 
 

Wij organiseren bosritten, strandritten en houden jaarlijks club-

kampioenschappen. Tussendoor worden er activiteiten georganiseerd 
zoals spring- of dressuurclinics. Deze clinics worden verzorgd door bv. 

Kim Jacobi of Ernesto Canseco Olvera.  
 

We bezoeken een drafcentrum en doen mee met de Friese verenigings-
kampioenschappen. Verder hebben we ons eigen Concours Hippique 

Oranjewoud, wat altijd een mooi, groot evenement is! 

Ook plannen we een avondje uit met de leden. Dan gaan we bowlen of 
iets doen wat helemaal niets met paarden te maken heeft, maar wel erg 

gezellig is! 
 

Wij organiseren rijdende lessen op dinsdagavond bij de manege in 
Gersloot (‘Hoeve Paardenkracht’). 

Daarnaast willen wij bixielessen gaan verzorgen (de jeugd heeft de 

toekomst…). Die lessen zijn bedoeld voor jongere ruiters en amazones 
(6 tot en met 13 jaar), die nog niet oud genoeg zijn om aan officiële 
wedstrijden mee te doen.  

De instructie wordt gegeven door: 

Marjo Corporaal, dressuurlessen  
Age Flapper, springlessen.  
 

Heeft uw dochter/zoon een eigen pony of paard en wil zij/hij graag 

lessen volgen bij een leuke en gezellige club? Dan is het mogelijk om 

een proefles te volgen (natuurlijk geldt dit ook voor uzelf!). Ook kunt u 
gewoon op dinsdagavond langskomen om even de sfeer te proeven.  
 

Via info@tjongerruiters.nl of via Janet Duinkerken ( 06-46 54 58 30) 

kunt u contact met ons opnemen. 

mailto:info@tjongerruiters.nl


 
Mildamster Brêge 
 

44 

Peuteropvang de Lytse Bearkes in Nieuwehorne 
 

Kinderwoud Kinderopvang is een organisatie met kinderdagverblijven, 
peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel 
Friesland. In dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne verzorgt Kin-
derwoud kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar. De peuteropvang staat onder leiding van pedagogisch mede-
werksters Trijnie Sloothaak en Ymmie van Veen.  
 

De kinderen die peuteropvang de Lytse Bearkes bezoeken, worden op-

gevangen in een veilige, stabiele en kleurrijke omgeving, waar ze nieu-
we dingen ontdekken en spelen met leeftijdsgenootjes. De ruime 

groepsruimte is ingericht met diverse speelhoeken en materialen en er 
worden leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden om de verschillende 

ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. 
 

De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de 
brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van 

het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlo-

pende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 

Openingstijden peuteropvang 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30-11.30 uur. 
 

Aanmelden 

Via het aanmeldformulier op onze website: www.kinderwoud.nl kunt u 
uw kind aanmelden. Bent u nieuwsgierig en wilt u een keertje komen 

kijken? Loop gerust eens binnen! 
 

Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze 
afdeling Planning & Plaatsing. 

 

T: 0513-61 08 25 
E: planning@kinderwoud.nl 

I:  www.kinderwoud.nl  
 

 
 

Kinderwoud Kinderopvang maakt van ‘Elke dag een mooie dag!’ 

 

http://www.kinderwoud.nl/
mailto:planning@kinderwoud.nl
http://www.kinderwoud.nl/

