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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 

 

Door het grote ‘wereldwoelen’ rond corona zou je haast vergeten dat er 
ook nog andere dingen belangrijk zijn. Een daarvan is ‘Verkeer’, het 

thema van deze Brêge. Dat kun je groot zien (minder vliegen, minder 

reizen, meer thuis werken), maar ook op dorpsschaal. 
 

Nu de reconstructie van Mildam-Noord bijna klaar is, zie je dat de nieu-
we inrichting ook bedoeld is om de snelheid nog meer uit het verkeer te 

halen. Dat was altijd een van de meest gehoorde klachten in het dorp, 
vooral op Molenlaan en Van Aylvalaan. We zijn erg blij dat het dorp er 

weer zo mooi bij ligt. En de Turfroute is dit jaar beter bevaren dan ooit, 
gezien het aantal boten dat voorbij kwam. “Nu de Schoterlandseweg 

nog”, hoor ik u al denken. Weet dan dat het volop onze aandacht heeft.  

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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Een 60 km-zone van Nieuwehorne tot de A32 die we samen met Katlijk 

hebben bepleit, zal het mogelijk op termijn toch halen. Een eerste begin 

is er al: er zijn bochten gelegd in de aansluitingen naar Tjongervallei en 
Houtlaan. Als het asfalt over een paar jaar aan vervanging toe is zal ook 

de rest van de weg aangepast worden, zo heeft de provincie toegezegd. 
Het sterk toenemend aantal damherten was voor ons de aanleiding. 

We hebben daarover een brief naar de provincie gestuurd die veel aan-

dacht heeft gekregen bij Omrop Fryslân en de LC. De SA! wijdde er 
zelfs twee pagina’s aan. We vroegen daarin om meer tempo in de be-

sluitvorming om de aantallen te beperken (damherten horen achter 
gaas, het zijn exoten in de natuur, net als Japanse duizendknoop), om 

meer brokken te voorkomen. Steeds meer mensen zien damherten in 
de tuin of krijgen een tegen hun auto.  
 

Ook stuurden we samen met Katlijk een pittige brief naar Kabelnoord 
over het uitblijven van glasvezel in ons dorp ondanks eerdere beloften. 

Een goede internetsnelheid is in deze tijd van NPO Start, Netflix, Zoom, 
Teams en TikTok (nou ja…) belangrijker dan ooit. Misschien moeten we 

onze komende jaarvergadering ook streamen voor de thuisblijvers. 
 

De nieuwe datum van de jaarvergadering is nu woensdag 10 maart, 
opnieuw in Hof van Schoterland. Een van de onderwerpen zal zijn 

dat we òf weer naar zeven bestuursleden willen gaan ofwel dat we on-

derwerpen moeten gaan afstoten. Het bestuur van PB heeft nu één 
vacature, maar met het vertrek van de huidige voorzitter en de pen-

ningmeester wordt dat gat snel groter. Een mooie foto van het huidige 
bestuur is te zien op onze website www.mildam.org. Ons nieuwe be-

stuurslid Geertrui Hidding heeft er plannen mee. 

Klaas Woudstra staat – voor na de pauze – weer op de agenda met 
oude plaatjes van ons mooie dorp: het enige dorp dat echt aan de 

Tsjonger ligt. 
 

De activiteiten in het dorp beginnen weer op gang te komen. We heb-
ben, als u dit leest, ‘Mildam Oogst’ op 19 september net achter de rug 

met ditmaal voor het eerst de dorpslunch. De Piipskoft in de voetbal-

kantine is woensdagochtend 23 september weer opgestart. Ook de 
koffieochtend in Het Trefpunt (elke derde dinsdag van de maand) is 

weer begonnen. En… de sportclubs zijn weer van start gegaan.  

http://www.mildam.org/
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Verder heeft de excursie naar de gascompressor van Vermilion op vrij-

dagmiddag 2 oktober plaatsgevonden.  
 

Maar de bejaardensoos wacht op verzoek van de leden nog even, waar-

schijnlijk tot volgend jaar. En het is nog een open vraag of het zang-
koortje in februari weer van start kan gaan. 
 

Zie voor dit alles onze website (www.mildam.org), er staat nog veel 

meer op! 
 

Namens het PB-bestuur, Wiebe Nijlunsing 

 
 

VAN DE REDACTIE 

 

Afscheid 
 

Evelien Koopmans was een aantal jaren lid van de redactie van de 

Brêge. Ze vergaderde (8 x per jaar), schreef, haalde en bezorgde, alles 

met grote betrouwbaarheid. Ze heeft inmiddels de redactie verlaten. We 
vinden het allemaal erg jammer dat ze is vertrokken en we bedanken 

haar hartelijk voor het gedane werk in de afgelopen jaren. 

 
 

VAN DE REDACTIE 

 

In de redactie? 
 

Stop niet al je talent in twitter of facebook maar stuur eens wat schrijf-

sels naar de redactie. Voor je het weet zit je erin en bedenk je nieuwe 
rubrieken, artikeltjes of lever je te gekke foto’s! De redactie kan er wel 

een nieuw redactielid bij gebruiken! 
 

Uitproberen? App dan even naar Alie Rusch 06-22005786 of mail naar 
dorpskrantmildam@gmail.com. 

http://www.mildam.org/
mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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VERKEER 

 

Intermenselijk verkeer 
door Alie Rusch 

 

Hoe verhouden we ons eigenlijk tot elkaar in Mildam? Ons kent ons? 
Waar kennen we de ander van en waar komen we die tegen? 
 

Het liefst hadden we dit soort verkeersstromen in een overzichtelijk 
schema willen zetten, maar dat vergt aantallen – waarvan maar enkele 

bekend of te benaderen zijn. Zeker, zondags zie je je ‘eigen club’ in de 
kerk, of je ziet elkaar dagelijks op het schoolplein om je kind(eren) op 

te halen. 
 

Met sporten zit je in een ander circuit. Om maar wat te noemen: je bent 

lid van een gym-, jeu de boules-, kaats- of tennisclub of bent actief in 
een van de hechte voetbalteams met hun vrijwilligers. 

Hondenbezitters uit welk circuit dan ook praten met andere hondenbe-
zitters en iedereen heeft buren, die doorgaans wel boodschap aan el-

kaar hebben. 
 

Er zijn ook ‘bedachte ontmoetingen’: koffieochtenden in Het Trefpunt, 

Piipskoft in de sportkantine.  
 

Op de foto met troubadour Jaap Louwes 
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Jaarlijks het Dorpsfeest met pubquiz (waaraan het halve dorp deel-

neemt!) en hier en daar een buurt-BBQ. De Soos Katlijk/Mildam en de 

toneelclub zorgen voor ontmoetingen en uiteraard Plaatselijk Belang 
(PB) met zijn jaarvergadering, nieuwjaarsreceptie en werkgroepen.  

Groepjes Doarpshelp- en fietsvrijwilligers in ons dorp kennen elkaar en 
vele anderen, maar van groepsontmoetingen is weinig sprake.  
 

Het laatste halfjaar kwam door de corona veel van dit soort verkeer stil 

te liggen. Ineens vielen alle gewone ontmoetingen weg. Tijdens ‘Mildam 
Oogst’ op 19 september was de uitslag gepland van de wedstrijd ‘Mil-

dam creatief in coronatijd’, maar er waren geen inzendingen. Blijkbaar 

zijn de inwoners van Mildam tot nu toe de coronatijd goed doorgeko-
men. 

 

THEMA BRÊGE 15.4  

 

Wonen & Werken?  
 

Geen kranten- of tv-rubriek zo populair als ‘Wonen’. Daarbij wil de 

Brêge niet achterblijven, maar dan met de ‘aangeklede variant’: Wonen 
& Werken. Of het nu gaat om al dan niet betaald werk, om thuiswer-

ken of forenzen naar elders, het komt allemaal voor in ons dorp. 
Om van hier wonen nog maar te zwijgen. Want woont u hier al sinds 

uw geboorte of nog maar net? Met plezier of met tegenzin? Alles intact 

gelaten of aan uw wensen aangepast? Zend uw verbouwing in – of die 
foto van hoe het was: dorpskrantmildam@gmail.com. 
 

Misschien ziet u die dan terug in de fotostrip van december! 

 

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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MILDAM 

 

Mildam Oogst 
 

Onder stralende weersomstandigheden vond op 19 september ‘Mildam 
Oogst’ plaats op het speelveld. De organisatie was in handen van 
Yvonne Meesters en Willem Dillingh van Groener Mildam. 

 

Er waren kraampjes met zelfge-

maakte jams en hapjes, zelfge-
kweekte  groente en fruit, plantjes 

en stekjes en creaties zoals kaarten, 
sieraden en houtsnijwerk.  

Veel dorpsgenoten kwamen een 

kijkje nemen én deden mee aan een 
gratis lunch met koffie of thee. Met 

picknicktafels om aan te zitten, was 
het speelveld een gezellige ontmoe-

tingsplek. 

 
 
Yvonne Meesters 

 

Dit speelveld, eigenlijk het centrum van ons dorp, had geen naam en 
daarom was er een prijsvraag uitgeschreven: ‘Een nieuwe naam beden-
ken die recht doet aan zijn bestemming’. Er kwamen maar liefst 30 in-
zendingen binnen; sommige mensen hadden meerdere suggesties inge-

stuurd. 

De nieuwe naam van het speelveld wordt: MIENSKIPSHOF. Bedacht 
door Judith van Tongeren, die daarmee de eerste prijs won; Henk 

Belkega met ‘De Gaard’ kreeg de tweede prijs. 
 

Mildam Oogst kon mede georganiseerd worden door onderstaande 
sponsoren, waarvoor dank: 

- Coop, sponsor van de uitstekende dorpslunch. 
- Natuurtuin Oudehorne (‘t Hummelhûs) en De Geele Bosch voor hun 

bijdrage aan de prijzen. 
 

Alle vrijwilligers uit het dorp, ook bedankt! 



 
 Mildamster Brêge 

 
9 

 



 
Mildamster Brêge 
 

10 

 

VERKEER 

 

Regulier en bijzonder verkeer 
door Alie Rusch 

 

Je staat er niet bij stil, maar je ziet in Mildam heel wat uiteenlopende 
verkeersdeelnemers. De Brêge waagt een poging die verscheidenheid 
te benoemen. 
 

Je hebt hier de bus, ieder uur richting Assen of richting Heerenveen. Ze 
ontmoeten elkaar precies in ons dorp. Tja, veel auto’s, vooral in de och-

tend- en avondspits. De N380 gaat nu eenmaal dwars door Mildam en 
heel veel mensen nemen hem naar hun werk.  

Tractoren? Nou! De hele dag door. Van kleine knetterende t/m rijdende 

kastelen met hoog bovenin de bestuurder. Boeren werken immers altijd 
door, ‘s zomers tot diep in de kleine uurtjes. Verder veel vrachtwagens, 

vele van Ponne met ladingen stro – dat vervolgens in stugge sprieten 
langs de hele route ligt.  

Hebben we het al gehad over fietsen? Racefietsen komen vaak vanaf 

het Tsjongerpaad het dorp door suizen, net als de e-bikes van senioren, 
die graag een rustpauze nemen bij Hof van Schoterland. Van de ‘gewo-

ne’ fietsers vallen vooral de schoolkinderen op, die ‘veilig’ over de stoep 
fietsen. Regelmatig komt ook de elektrisch ondersteunde duofiets langs.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
De duofiets kan 
vaker worden 
gebruikt! 



 
 Mildamster Brêge 

 
11 

Op de foto gespt fietsvrijwilliger Sarah Born de voeten van een klant 

vast – nu ze even niet op haar zwaarbepakte postbodefiets de ronde 

doet. Wie niet meer kan of durft te fietsen is klant en kan samen met 
een vrijwilliger een tochtje maken. 

Tenslotte zijn er voetgangers, overal tussendoor laverend al dan niet 
hun hond uitlatend. Veel dorpelingen maken een wandelingetje langs de 

Tsjonger of de ijsbaan en soms kruist een pelgrim de Schoterlandseweg 

op weg naar Santiago de Compostela. 
Dankzij de Tsjonger komt er ook bootjesvolk in ons dorp, maar dat is 

hooguit tijdens de Turfroute-opening tijdens de zomerweken. Voor het 
spoor of de snelweg is een scherp gehoor nodig want die lopen zo’n 

vier km westelijk van ons dorp.  
Wat verkeer betreft wonen we redelijk rustig. Hoewel… kom dan maar 

eens de laatste zaterdag van november! Marianne Kerkstra legt op 

blz. 22 uit hoe dat komt.  
 

 

Aanmelden duofiets: bel coördinator Lieuwe Eiling: 

06-18860974 of mail duofietsmildam@hotmail.com. 

 

 VERKEER 

 

Doortraproutes 
door Renske de Vries  

 

Zelf bezig met een fietstochtje, kwam ik Sietse en Aly Klazema uit 
Mildam tegen in de buurt van het Heidemeer in Heerenveen. We 
maakten een praatje; ze bleken een zogenaamde ‘doortraproute’ te 
fietsen. Daar wilde ik iets meer van weten. 
 

Sietse en Aly hadden een oproepje in de krant gelezen dat er oudere 
fietsers gezocht werden om ‘doortraproutes’ van zo’n 20-25 km te tes-

ten. Dat zijn rondjes in een mooie omgeving over redelijk ruime paden 
met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het is een initiatief 

van de Friese Fietsschool, in opdracht van het Regionaal Orgaan Ver-

keersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelij-
ke programma ‘Doortrappen’. Het zijn routes die in eerste instantie be-

doeld zijn voor oudere fietsers, maar iedereen kan ze natuurlijk fietsen. 

mailto:duofietsmildam@hotmail.com
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Het leek hen leuk om te doen en ze hebben inmiddels drie routes ge-

test:  

- ten westen van Heerenveen (richting Rotstergaast) 
- ten oosten van Heerenveen (o.a. Oranjewoud) 

- bij Drachten (rondje om De Leien) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Sietse op een 
gewone fiets, 
Aly op de e-bike. 

 
Via de mail kregen ze de routes (routebeschrijving en kaartje) toe-
gestuurd, die ze beoordeelden op o.a. lengte, veiligheid, afwisseling in 

het landschap en mogelijke alternatieven. Zo gaven ze bijvoorbeeld de 
suggestie om een route in Heerenveen niet bij de Trinitaskerk maar bij 

Sportstad te laten beginnen i.v.m. veiligheid en gratis parkeren. 
 

Binnenkort testen Sietse en Aly nog drie routes: bij Ureterp, Oosterwol-

de (Fochteloërveen) en Drachten route 2 (Beetsterzwaag). 
Meerdere mensen kunnen eenzelfde route testen. 
 

De doortraproutes zijn nu nog niet officieel, misschien volgend voorjaar? 
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 VERKEER 

 

Met ‘bochels’ op weg naar 60 km/uur... 
 

In dit themanummer ‘Verkeer’ mag het begrip ‘bochel’ niet ontbreken. 

Onze buren in Katlijk hebben ermee te maken en leggen in hun Raap-
tepper uit waar dat over gaat.  

Het gaat over twee kruisingen die veranderd zijn: de kruising Houtlaan-

Schoterlandseweg en de kruising Tjongervallei-Schoterlandseweg (zie 
volgende pagina). 
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Details m.b.t. de beide ‘bochels’ met mooie foto’s zijn te vinden op de 
website www.katlijk.nl/ Raaptepper, de zeer informatieve website van 

onze buren! 
 

********* 
 

Navraag bij de provincie 
Telefonische navraag bij de provincie leert dat er plannen zijn om de 

maximumsnelheid tussen Mildam en Nieuwehorne te verlagen naar 
60 km/u. De aanleg van de bochels is een begin van de uitvoering van 

deze plannen. 
De Schoterlandseweg is een zgn. erftoegangsweg en bij erftoegangs-

wegen hoort een max van 60 km/u. De weg is echter nog ingericht op 

80 km/u en alleen bordjes zijn niet voldoende om de snelheid ook 
daadwerkelijk terug te brengen tot 60 km/u. 
 

Verder wordt onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om bot-

singen met wild te voorkomen.  
De uitvoering van groot onderhoud, waarbij de weg wordt aangepast 

naar 60 km/u laat nog wel even op zich wachten, vijf à tien jaar werd 

gezegd. Het tijdstip is afhankelijk van de verslechtering van het wegdek. 
Winters met vorst en sneeuw kunnen de periode bekorten. Komen die 

niet, dan kan het wat langer duren. 
 

http://www.katlijk.nl/
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 VERKEER 

 

Een opvallend stukje cortenstaal aan de Schoter-
landseweg 

door J.P. Jansen van Galen 
 

Vaak passeerde ik dit punt met (ongeveer) 80 km/uur. De Europese 

vlag intrigeerde me, evenals de maandenlange werkzaamheden langs 

de waterkant, vorig jaar gekenmerkt door bergen zand en hout. Alles 
was begin 2020 kennelijk klaar, vandaar het ‘monument’. 

De plannen uit 2010 zijn van Wetterskip Fryslân, het gaat om KRW-
oevers langs de Tsjonger. KRW slaat op Kaderrichtlijn Water, een EU-

project uit 2000 met als doel ‘water van goede kwaliteit in Europa’ te 
realiseren. 
 

In onze regio hebben de vaarten Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart 

inmiddels over 9,5 km een natuurvriendelijke oever gekregen.  
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De vaarten zijn breder geworden, de walkanten opgehoogd, zodat er 

meer water kan worden opgevangen en de polders niet onder water 

komen te staan. Het principe is hieronder weergegeven (bron ‘project-
plan KRW oever Tsjonger – Waterschapsblad 2019/2655 ‘bekendmaking 

vaststelling’): 
 

 
 

In het ondiepe oeverdeel 

links op het plaatje bereikt 
zonlicht de bodem goed 

waardoor een beter leefge-
bied voor waterplanten en 

dieren ontstaat. Bovendien 
gedijt waterriet beter in de 

luwe oevers.  

Ga het ter plekke bewonde-
ren. En… wist u dat deze 

waterloop dwars door Oran-
jewoud doorloopt naar het 

Museum Belvédère en ver-

volgens naar De Knipe, 
mooi om te lopen of te 

kanoën. Als je geluk hebt, 
zie je daar ijsvogeltjes. 
 

Het heeft een paar centen 

gekost maar we hebben 

wat moois teruggekregen… 
 



 
 Mildamster Brêge 

 
17 

AANVULLING 

 

Transformatorhuisjes 
door Henk Hidding 

 

In het vorige nummer van de Brêge schreef ik over de transformator-
huisjes in de buurt van Mildam. Al snel werd ik er door Greetje Bakker 

op gewezen dat ik een huisje vergeten was.  
Het adres ervan is Schoterlandseweg 65. Het staat in de achtertuin 

en is echt wel vanaf de weg te zien. Als dit huisje zijn functie verliest, 

dan wordt het ‘it hûske in de tún’. 
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Fotostrip VERKEERSEXAMEN 
 

Judith van Tongeren ging voor de Brêge op pad om foto’s te 
maken van diverse verkeersborden. 
 

Wat zeggen die borden? De Brêge zoekt een groot (verkeers)licht. Ie-

mand die kan vertellen wat een bord betekent én waar het in of rond 
Mildam te vinden is. De borden zijn genummerd. 
 

Uw oplossing moet dus bestaan uit twee antwoorden per bord:  

a) de betekenis van het bord en… 
b) daar staat het.  

Heel precies aangeven s.v.p. Uw prijs is niet verkeer-d: Trienke Reitsma 
Bloemsierkunst stelt een cadeaubon ter waarde van € 15,- beschikbaar! 

 

1a: 1b: 2a: 2b: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 3a: 3b: 4a: 4b: 
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 5a: 5b:  6a: 6b: 
 

7a: 7b: 8a: 8b: 9a: 9b: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 10a: 10b: 11a: 11b: 
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 12a 12b 13a 13b 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 14a: 14b: 15a: 15b: 
 

 16a: 16b: 17a: 17b: 
 

Mail uw oplossing vóór 24 oktober a.s. naar de redactie 

(dorpskrantmildam@gmail.com) of gooi deze in de brievenbus 

op het redactieadres De Wissel 14. Ingooien bij ’t Boekehaagje, 
Schoterlandseweg 56 mag ook, beide in Mildam. 

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Henk Hosper en Marianne Kerkstra 
door Alie Rusch 

 

De plaats voor de MM’er (markante Mildammer) in dit nummer wordt 
deze keer gedeeld met een KK’er (kordate Katlijkse), die overigens 
wel hier geboren is. ‘Verkeer’ is het trefwoord voor én Henk Hosper én 
Marianne Kerkstra. De eerste is professioneel gevormd in het vak en 
de laatste is o.a. verantwoordelijk voor de drukste zaterdag van 
Mildam.  
 

Henk Hosper is al 33 jaar bekend als uitbater van Hof van Schoterland – 

samen met Antsje uiteraard – maar ooit is hij geschoold in verkeer. “Ik 
mag mezelf verkeerskundig ingenieur noemen,” vertelt hij, “Ik heb de 

4-jarige HTS Verkeerstechniek in Leeuwarden gevolgd.” Voor wie dit 

niets zegt: behalve landmeten leer je daar van alles over wegenaanleg, 
verkeerslichteninstallaties en fietspadplannen om maar wat te noemen. 

Henk: “Overheden gaan nooit over één nacht ijs. Je moet vooraf bepa-
len hoe breed een fietspad moet worden, waar voorrang verleend moet 

worden, waar langs de route wat voor soort aansluiting nodig is en ga 

zo maar door.” 
Ten tijde van zijn werk bij de gemeente Leeuwarden hadden veel krui-

singen nog verkeerslichten en oranje knipperlichten. Henk: “Dat geeft 
schijnveiligheid, net als zebrapaden. Wie daar oversteekt, loopt altijd 

het risico geschept te worden door een automobilist die nog even het 
oranje dacht te kunnen halen. Sinds de jaren ‘90 zijn waar mogelijk 

rotondes gekomen. Op grond van ervaringen uit Engeland: ze halen de 

snelheid eruit én ze blijken verkeersveiliger.” 
 

Van ambtenaar naar ondernemer 
Drie jaar hield deze boerenzoon het vol als ambtenaar, maar toen hun 

boerderij vlakbij station Grou moest wijken voor de A32 nam hij met het 
vrijkomende geld de sprong naar iets totaal anders. Henk: “Ik had altijd 

al vakantiebaantjes in de horeca gehad en vond dat erg leuk, dus toen 

zeiden we: we beginnen gewoon voor onszelf. Zo kwam Hof van Scho-
terland op ons pad.” 



 
Mildamster Brêge 
 

22 

Al hebben ze ge-

noeg te doen met 

de zalenverhuur en 
langskomende gas-

ten, verkeerstech-
nisch gezien is het 

er razend druk. De 

geruisloze weg is 
klinkerweg gewor-

den, waar zwaar 
verkeer over den-

dert en waar aan 
de Molenlaan en 

het Bruggelaantje 

voorrang verleend 
moet worden. 
 

Henk vreest dat HvS niet nog eens 33 jaar meegaat 
 

Henk: “Auto’s stormen met geweld het dorp binnen, aan alle kanten. 

Mijn ervaring is dat het alleen helpt om dat fysiek onmogelijk te maken. 
Zoals: maak van het dorp een 30 km-zone, ontwerp een zigzagroute, 

maak een ruime slinger vóór je het dorp binnenrijdt, daar waar nu de 

ventweg ligt!” Ideeën genoeg, maar als voormalig overheidsfunctionaris 
weet Henk precies waarom dat nooit is gedaan en nooit zal gebeuren: 

“De provincie houdt het tegen, het zou Arriva teveel tijd kosten.” Hier 
vallen ondernemer en ambtenaar in hem samen, want Henk weet: tijd 

is geld.  
 

Duizend bezoekers in Mildam 

Marianne Kerkstra weet al jaren een kleine duizend bezoekers op één 
dag naar Mildam te halen. Op de laatste zaterdag van november is er 

namelijk Wintermarkt. Marianne: “Eins binne je der it hiele jier mei 
dwaende, mar de drokte begjint foar my pas echt as de folders der 

binne.” Als Marianne creatieve mensen tegenkomt, floept ze aan: “Mis-

kien wolle jo op ús Wintermerke mei in stand?” Ze zorgt ervoor dat 
standhouders slim over pakweg acht locaties verspreid worden. Gevari-

eerd dus, zodat de hoeden- en mutsenverkopers, sieraden- en ansicht-
kaartenmakers niet pal naast elkaar staan.  
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“Mar ja, freondinnen wolle neist elkoar stean en de measten wolle wer 

yn deselde lokaasje as de lêste kear. Tsjintwurdich freegje de measte 

lokaasjehâlders sels as de stands it oare jier wer meidwaen wolle, dat 
no is it foar my makliker wurden.” 

De Wintermarkt is altijd een doorslaand succes. Er zijn dan altijd stro-
men bezoekers in Mildam. Auto’s en fietsen langs de weg, portemonnee 

dan wel volle tassen in de hand en tussendoor iets drinken of eten bij 

Hof van Schoterland of eventuele stands. Dan staat ons dorp bol van 
vreemdelingenverkeer. 
I.v.m. de richtlijnen van het RIVM vervalt de Wintermarkt 2020 
helaas. 
 

 
 

Marianne heeft tussendoor nog tijd voor haar tuin 
 

Duizendpoot 

Marianne neemt overigens zelf flink deel aan het Mildamse verkeer. Dan 

suist ze op de fiets het dorp door want ze zit de Soos Katlijk/Mildam 
voor (inmiddels is ze penningmeester), ontvangt de leden in Hof van 

Schoterland voor een leuke middag of wacht deelnemers aan het geor-
ganiseerde soosreisje op naar interessante bestemmingen: “Se moatte 

foarút betelje, oars sit ik mei pynebúk as se net op tiid binne as hook-

strooks âfsizze en de bus finansieel net út kin.”  
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Of ze moet koffie zetten voor de maandelijkse koffieochtend in Het 

Trefpunt als de kosteres er niet is. Of de zelfgemaakte liturgische 

bloemstukken moeten naar de kerk, waar ze als diaken/kerkenraadslid 
de dominee voor regelt. Of ze moet geld inzamelen voor kansarme ge-

zinnen in Oost Europa, of ze gaat… 
Of ze weleens thuis is? Marianne: “Ik kin net stilsitte, wurk graech, pas 

op by de bern, hâld hûs en tún by fan kunde, lit fiif kear yn ‘e wike de 

hûn út fan in oar en rin sa no en dan it krantewykje fan myn beppe-
sizzer. No ja, ik bin it wend om alles sels te dwaen. Yn it ferline holp ik 

ús hûs boue bygelyks.” Waarna de ras-organisatrice besluit “Ach, ik 
organisearre al by de Plattelandsvrouwen de reiskes, dat ik haw wol wat 

erfaring.” 
 

 

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

 

 
 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Familie Bunt woont nu met zoon Kick (6 jaar) op De Wissel 28. Hun 
vorige woonplaats is Bilthoven. 

Familie De Haan/De Boer woont tijdelijk in Heerenveen en verhuist 
naar de Schoterlandseweg in Katlijk als hun nieuwe huis klaar is. 
 

Op de Canadezenlaan 11 zijn Els Rozema (uit Leens) en Tjeerd de 

Vries (uit Wolvega) komen wonen. Familie Nijenhuis is verhuisd naar 
Skoatterwâld. 
 

Iris woont sinds kort met drie kinderen Fedor, Malin en Leanne aan 
de Molenlaan 4. Familie Teijema is verhuisd naar de W.A. Nijen-

huisweg in Katlijk. 
 

En op de Molenlaan 48 wonen nu Harm Wierda (hij is nog voorzitter 
van Plaatselijk Belang Katlijk) en Jannie Wierda-Ypeij. 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
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GEBOORTES MILDAM 

 

 
 
Op de Schoterlandseweg 63 Oudeschoot is Lucas geboren op 

16 mei 2020. Hij is de zoon van Ashley Piet en Sander Binsma. 
 

Op 26 juni 2020 is Rienk geboren, zoon van Sake Sierdsma en San-
ne Jacobi. De baby woog bij de geboorte 3510 gram en was 53 cm 

lang. Het gezin woont op de Schoterlandseweg 81. 
 

Marlies Koopman is tijdelijk bij haar ouders op de IJntzelaan 11 ko-

men wonen en op 15 augustus jl. is ze daar bevallen van een prachtige 
dochter: Emmelie Marin. 
 

Op de Schoterlandseweg 11 Mildam is Fiep Sophie geboren, op 

2 september 2020, dochter van Marriët en Herman Smit. 
 

Tom is geboren op 4 september 2020. Zoon van de nieuwe bewoners 

Bauke en Mandy de Jong op Milhoes 4. Broertje van Noud en 
Floor. 

********* 

 
 

In de redactie? 
 

Vroeger… ja, vroeger! Toen schreef je elkaar nog brieven of had je 
een (buitenlandse!) penfriend. Wat doe je nu met dat talent? 

De redactie is al een leuke ploeg, maar… we kunnen wel versterking 

gebruiken. Doe één nummer ‘op proef’ mee en kijk of het naar meer 
smaakt.  

Bel met Alie Rusch 0513-84 11 30 of 
mail naar dorpskrantmildam@gmail.com. 
 

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

De foto uit de vorige Brêge was lastig om te raden. Vier mensen hebben 
een poging gedaan. Alleen Judith van Tongeren beschreef m.i. de juiste 

plaats. Zij wint dus de cadeaubon, gefeliciteerd! 
Het vennetje ligt in het Katlijker Schar. Bij het bedrijfsgebouw van het 

Fryske Gea het Schar inlopen. Langs het open stuk en dan rechtsaf. 

Waar het pad naar links buigt, rechtdoor lopen. Zie daar het meertje. 
 

De nieuwe foto: 
 

 
 

Herkent u deze plek? Zo niet, trek wederom uw wandelschoenen aan en 

ga op zoek. Stuur het adres of een omschrijving hoe u die plek kunt 
bereiken naar dorpskrantmildam@gmail.com. 

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

Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het 
verschijnen van deze krant worden ingezonden. 

Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, 
te besteden bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst. 
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VERKEER 

 

De rêch d’r ûnder en wipgeld 
 

door Henk Hidding 
 

De Tsjonger is tegenwoordig een vaarweg, een kanaal. Een vaarweg 
was het vroeger ook, maar vóór de kanalisatie (ca. 1886-1890) was de 
bevaarbaarheid slecht. 
 

Het water kronkelde enorm; Oudeschoot kon vanuit het westen meestal 
per schip worden bereikt, maar verder richting Mildam was het vaak 

moeilijk vanwege de ondiepten. Vooral in droge perioden als het peil 

kon zakken tot ruim beneden het Fries zomerpeil (NAP - 0,66 m).  
Het voordeel van het lage peil was wel dat de koeien gemakkelijk over 

de ondiepte (een wad) naar de weiden aan de andere kant van de 
Tsjonger konden worden gedreven, zoals bij het Siebe Anneswad. Deze 

ondiepte lag ongeveer ten zuiden van Schoterlandseweg 24. Ook kwam 

hier vaak een praam met hooi vast te zitten. Die moest dan weer los 
gedrukt worden (de rêch d’r ûnder). Boeren uit Mildam en Katlijk laad-

den hun hooi over van de praam op wagens op De Opslag, nu deel van 
het Tsjongerpaad. 

Mildam had alleen een voetgangersbrug (een draai) naar de overkant. 
De boeren uit Mildam gingen ’s zomers met paard en wagen door de 

Tsjonger naar de overkant over de ondiepte naast de draai, het Lys-

beth-wad, iets ten westen van de brug nu.  
 

Tijdens de kanali-
satie kreeg Mildam 

in 1886 een mooie 
klapbrug. 
 

Na de kanalisatie 

was er wel scheep-

vaart, maar er was 
nog steeds hinder.  

 
Brug Mildam 1931 
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Vanaf de Engelen-

vaart tot Oosterwol-
de was stoomvaart 

verboden; er mocht 
alleen op de fok 

worden gezeild. En 

het bevaren van de 
Tsjonger kostte 

geld; er werd ka-
naalgeld geheven en 

tevens wipgeld bij 
de bruggen. 

Ook laag water was 

soms nog steeds 
een probleem. 
 

Leeuwarder Courant 1886 
 

Transport over de Tsjonger 
Dat was er wel, bijvoorbeeld van turf, hooi, zand, grind, kunstmest en 

veevoer voor de boeren en naar de CAF in Oldeberkoop. Rond de Mil-
damster Merke werd er veel vee aangevoerd ook per skûtsje en er 

kwam ook wel eens een stoomboot naar de Mildamster Merke. 
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In de tweede helft van de vorige eeuw nam het transport van goederen 

over de Tsjonger af en heeft al lang een verwaarloosbare omvang. 
 

De vaarweg is nu uitstekend op diepte, het waterpeil is ook in orde, 

maar er is alleen enige pleziervaart. Belemmeringen zijn er wel weer. In 
het winterhalfjaar worden de bruggen niet bediend.  

Kano’s kunnen wel altijd uit de voeten. 
 

Informatie uit: 
 

- Veldnaemen van Stellingwarf, diel III 
Der Izzerd, Hooltwoolde, Ni’jhooltwoolde 

door Philomene Bloemhoff-de Bruijn en Ybe Duursma. 
 

- Tusken wâld en wetter 
 

- Leeuwarder Courant  
 

* De oude foto’s komen wederom uit het archief van Klaas Woudstra, 
   evenals die op pagina 33. 

 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

De Karn 11: Frank en Wil van den Bergh (en kat Boris). 

Voorheen woonden ze in Langelille. Van origine komen ze uit Den Haag. 

Ze hebben jaren alleen de weekenden en vakanties in Langelille door-
gebracht maar de laatste zeven jaren volledig. 
 

Milhoes 4: Bauke en Mandy de Jong met Noud (3 jaar), Floor 

(1 jaar) en baby Tom. Ze woonden hiervoor vier jaar in Oudeschoot en 
daarvóór in Oranjewoud. Bauke komt van origine uit Zwaagwesteinde 

en Mandy uit Alkmaar, ze hebben elkaar leren kennen via de skeeler-

sport die ze allebei fanatiek beoefenen. 
 

Aan de Van Aylvalaan 18 zijn Robert Schoonhoven en Carien 
Kleibeuker met dochter Annemijn (11 jaar) komen wonen. Ze heb-

ben een hond (Bären) en een kat (Boris). Ze woonden eerst in Heeren-
veen. 

Familie Van Leeuwestijn is verhuisd naar Bontebok. 
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VERKEER 

 

Verkeer op het water, niet de snelste weg 
 

door Ab Slager 
 

De ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld uit hun jonge ja-
ren de boeken van Nienke van Hichtum. ‘Afkes tiental’ is, denk ik, het 
bekendste maar er is van deze schrijfster ook een boek: ‘Schimmels 
voor de koets’ (of vlooien voor de koekenpan). Ik herinner me dat dit 
voorgelezen werd op school; ik was een jaar of tien/elf. In het verhaal 
stond een tekening van een breedlachende schipper aan het roer van 
zijn skûtsje. Een van de jongens uit het verhaal had geroepen: “Schip-
per, pas op!” De schipper vroeg: ”Wat is er aan de hand?” en de jon-
gen riep: ”Je roer hangt in het water!” De schipper begreep de mop 
direct, vandaar de lach op zijn gezicht. 
 

Het verhaal schoot me te binnen toen we deze zomer in de eerste war-
me dagen met de boot aan de Noorder Oudeweg lagen, een aantal 

kilometers van Joure. Het was druk; in die paar dagen zijn er meer dan 
duizend boten voorbij gekomen. Dan zie je ook hoe men zich gedraagt 

in het verkeer op het water. Soms leek het de Molenlaan in Mildam wel: 
ik heb een grote boot/auto, dus ik mag plankgas! 
 

Vaarregels 
Voor varensgezellen (in dit geval op het binnenwater) is er een aantal 

regels waaraan je je moet houden. Die regels moet je in je hoofd heb-
ben en je moet ze ook toepassen: ze gelden zowel op de Tsjonger als 

op de Noorder Oudeweg als op het Tjeukemeer. En of je nu een kano 
hebt, een klein zeilbootje of een drieverdieping motorboot van 14,99 

meter, de regels moeten worden gerespecteerd. 
 

Voor velen is het te hard varen een ergernis. Of je nu van de Autobahn 

of de autosnelweg komt, de maximumsnelheid op de kanalen varieert 
van 6 tot 9 km/u en op brede kanalen, zoals het Prinses Margrietkanaal, 

tot 12 km/u.  
Als je dan met je speedboot met 50 pk buitenboordmotor met zo'n 

20 km/u tussen alle bootjes en boten door laveert, is dat heel vervelend 

en – erger nog – gevaarlijk. 
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Tsjonger en Turfroute 

Nu is de Tsjonger in Mildam geen Noorder Oudeweg. Boten die hoger 

zijn dan 3,25 meter kunnen niet onder de spoorbrug door. De maximale 
lengte voor een schip is 28 meter en de maximale breedte is 5 meter. 

De toegestane maximum snelheid is 6 km/u.  
 

Het riviertje is, ondanks de kanalisatie aan het eind van de 19de eeuw, 
nog steeds een heel plezierig vaarwater. Eigenlijk vind je er alleen ple-

ziervaart, waarvan de meeste schippers de Turfroute varen. Dat is de 

moeite waard, ondanks de vele sluizen (12 stuks), beweegbare bruggen 
(37 stuks) en vaste bruggen (6 stuks). Daarvan is de spoorbrug over de 

Tsjonger bij Heerenveen de laagste (3,25 m hoog). 
Overigens is de afstand niet niets: de lange route is 190 km en en de 

korte nog altijd 105 km. Als je je houdt aan de maximumsnelheid van 

6 km/uur, is dat minimaal 18 uur varen en dan heb ik geen rekening 
gehouden met oponthoud wegens schutten in de sluis, wachttijd voor 

de bruggen en werktijd van de sluismeesters en brugwachters. Je bent 
dan ook wel een paar dagen onderweg. 
 

 
 

Brug Mildam 
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* Misschien hebt u op 10 augustus jl. de uitzending van Omroep MAX 
gezien met André van Duin en Janny van de Heijden. Het gaf een goed 
beeld van een (klein) gedeelte van de korte Turfroute.  
 

In de dorpen aan de route kun je aanleggen en overnachten. Bij ons in 

Mildam is ook een aanlegplaats van Recreatieschap Marrekrite (ten oos-
ten van de brug aan de dorpszijde). 

Er is een zwemtrapje, niet alleen goed te gebruiken door zwemmers, 
maar ook door kanoërs of schippers van kleine (vis)bootjes. De ligplaat-

sen in Friesland zijn gratis, maar je kunt de vereniging steunen voor 

hun werk door een vlaggetje te kopen en in de mast te hijsen.  
De Marrekrite zorgt voor uitbreiding en onderhoud van de steigers en 

aanlegplaatsen. Deze hebben een naam en een nummer zodat bij cala-
miteiten via 112 de ligplaats kan worden opgegeven en men hulp mag 

verwachten.  

Van een schippersechtpaar dat de route ieder jaar toch wel een paar 
keer vaart, hoorde ik, dat de ligplaats heel goed voldeed. Hetzelfde 

echtpaar vertelde me dat het dit jaar drukker was dan andere jaren. Dit 
was ook de mening van mensen die bij de sluizen wonen.  
 

Al met al lijkt het me een mooie route om eens te varen. Als ik de kleine 

mast van mijn boot neerhaal, kan ik precies onder de vaste bruggen 

door. En het is weer eens wat anders dan het merengebied. 

In de redactie? 
 

Druk? Ja, wie niet. Maar misschien heb je toch tijd 

om af en toe iets voor de Brêge te schrijven. Over 
hoe het is als de kids naar school zijn – of al zijn 

uitgevlogen. Of hoe je het met je bejaarde ouders 

zou willen aanpakken. Voor veel lezers herken-
baar, écht! Bel met Alie Rusch 0513-84 11 30 of 

mail naar dorpskrantmildam@gmail.com. 
 

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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De onverharde IJntzelaan aan de noordkant 

 

 
 

De onverharde IJntzelaan aan de zuidkant 
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IJntzelaan 
Oorspronkelijk heette de gehele weg – van de Schoterlandseweg tot de 

Weversbuurt – IJntzelaan. Het zuidelijke gedeelte is bij het besluit van 
de gemeente Heerenveen van 1963 omgedoopt tot Van Aylvalaan, ver-

volgens werd bij het besluit van 1970 de Van Aylvalaan verlengd ten 
koste van de IJntzelaan. 

De weg is genoemd naar IJntze van der Honing, geboren te Nieuwe-

horne op 14 mei 1876, die lange tijd aan de westkant van de laan heeft 
gewoond. Later woonde hij in Oranjewoud, Brongerga, waar hij het 

kerkhof verzorgde. 
 

VERKEER 

 

De Ottersweg 
door Henk Hidding 

 

De Ottersweg is in 1930 nieuw aangelegd als verbinding tussen Mil-
dam en Oldeholtwolde (en Wolvega), ook voor de boerderijen in de 
polder. De weg loopt sindsdien van de Mildamster brug tot aan het 
kruispunt bij de voormalige school in Oldeholtwolde.  
 

De weg is genoemd naar de vroegere veenbaas H.A. Otter, die aan de 
Brugsloot woonde (zie kaartfragment). Hij had een winkel en een café. 

Er was hier sprake van gedwongen winkelnering (kan de naam Otters-
weg daarom nog wel, of moet die maar eens worden veranderd?) 
Het eerste deel van de Ottersweg, van de school in Oldeholtwolde tot 

de vreemde bocht in de weg langs de boerderijen die daar staan, heette 
vroeger Hooischeeneweg. De Ottersweg volgt daarna een nieuw tracé, 

eerst een stukje langs de vroegere Brugsloot en daarna door de volgen-
de bocht verder naar de brug in Mildam. 

De oude verbinding met Mildam liep na het kruisen van de vroegere 

Brugsloot rechtdoor en heette daar Miedweg. Dit was een zandpad dat 
verderop met een bocht naar de hooilanden (mieden) langs de Tsjonger 

liep. Vanaf de Miedweg liep weer een pad naar de Draai bij Mildam. 
 

Zie de pagina hiernaast: detail van de kaart van Weststellingwerf uit 
de atlas van Eekhoff (1849-1859). De duidelijke stippellijn is de grens 

tussen de dorpsgebieden van Ter Idzard en Oldeholtwolde. 
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MS collecteweek 
 

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de lande-

lijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 
Fonds plaats.  

We zijn op zoek naar collectanten in Mildam. 
Helpt u ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 
 

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
 

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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VERKEER 

 

Een slee… 
 

door Henk Hidding 
 

 
 

 

 
Op de foto een een-
voudig sleetje, maar 
het is een sleetje met 
een verhaal.  
 

 

 
 

Rond 1937 in Leipzig (Duitsland) kochten de ouders van ene Ruth Marle 
een slee voor hun dochtertje. Er was elke winter sneeuw en Ruth had 

veel plezier van haar slee.  
Het Duitse leger had in Rusland grote problemen, Hitler had al in 1941 

sleden en sleetjes nodig om tegen de Russen te vechten. Particuliere 

sleden, vanaf een bepaalde lengte, werden gevorderd. Vader Marle 
kortte de slee in, zoveel dat deze niet hoefde worden ingeleverd. Ruth 

kon haar slee behouden. 
Vader Marle moest zelf wel naar Rusland (niet als frontsoldaat). De 

familie Marle woonde na de oorlog in de DDR. Ruth bezocht de Real-
schule en werkte na de oorlog bij een bank. Ze kreeg na verloop van 

tijd toestemming om familie in het westen te bezoeken. In plaats van 

terug te keren naar de DDR bleef ze in West-Duitsland en werd kapster. 
 

Toen haar ouders de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, verhuisden 
zij ook naar het westen. Dat was voor de DDR voordelig, er hoefde in 

zo’n geval geen AOW uitgekeerd te worden. De ouderen die op deze 
wijze uit de DDR vertrokken, ontvingen in West-Duitsland een ouder-

domspensioen. Zij gingen wonen in Emmerich.  
 

De slee kwam mee naar het westen… 
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Ruth ontmoette tijdens een vakantie aan de Nederlandse kust (in Sche-

veningen) Gerrit Luten, die toen in Rijswijk werkte. Zij werden een paar 

en woonden een aantal jaren in Rijswijk. Ze kregen twee dochters die, 
als er sneeuw was, ook veel plezier hadden aan de slee. Gerrit en Ruth 

kwamen na verloop van tijd van Rijswijk naar Mildam, Van Aylvalaan 20, 
waar de slee enkele keren door hun kleinkinderen kon worden gebruikt. 

In Mildam werden nog eens nieuwe glij-ijzers aangebracht. 
 

De heer en mevrouw Luten-Marle (overleden in 2015 en 2016) lieten de 

slee na aan de kinderen van hun nieuwe buren (Van Leeuwestijn). De 
familie Van Leeuwestijn is kortgeleden verhuisd naar Bontebok en vond 

dat de slee in Mildam moest blijven. Zij deden hem cadeau aan de 
Tjongerschool. 
 

* De informatie is afkomstig van mevr. Riemersma en van een briefje 
   over de slee van de familie Luten zelf. 
 

 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Op de Schoterlandseweg 34 zijn Dita Klijnsma en Henk de Vree-

ze uit Heerenveen komen wonen (het voormalige huis van mevr. Bal-
stra). 
 

En op de Schoterlandseweg 61 wonen nu Berry Habers, Tany en 
hond Drip. 
 

Het huis aan de Schoterlandseweg 99 is gekocht door Nanne en 

Ida Heida, die woonachtig zijn in Denemarken. 
De vorige bewoners Jan en Annelies Kooistra en de kinderen zijn 

verhuisd naar Oudehorne. 
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ONDERWIJS 

 

Tjongerschool Mildam 

 
De eerste schooldag 
't Is weer voorbij die mooie zomervakantie: de eerste schooldag ligt al 

weer ver achter ons. We zijn begonnen aan een nieuw schooljaar. Maar 
de start is wel uniek te noemen. Ouders mogen nog steeds niet in de 

school en de kinderen ontvangen we op het parkeerterrein achter de 

school. We zijn blij dat we de kinderen weer mogen ontvangen, het was 
best spannend om in coronatijd in een aangepaste vorm weer te star-

ten.  
 

Thematisch op ontdekkingstocht 
Wij zijn begonnen met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie 

waarbij leerlingen thematisch op ontdekkingstocht gaan. Alle wereld-

oriënterende vakken (geschiedenis, burgerschap, filosofie, aardrijks-
kunde, biologie, kunst, natuur en techniek) zijn aanwezig in deze me-

thode. De samenhang tussen de inhoud van deze vakken komt zo goed 
tot zijn recht en de leerlingen leren verbanden zien. Het uitgangspunt 

van deze methode is dat leerlingen gaan nadenken over ‘Grote Vragen’ 

en de manier waarop alles met elkaar verbonden is. 
 

Ons eerste thema is: ‘We-

reld van werk’. Elk school-
jaar zullen er vier thema’s 

worden behandeld. 

De aftrap vindt altijd ge-
zamenlijk plaats. Bij dit 

thema hebben de leer-
krachten enkele beroepen 

uitgebeeld van vroeger, nu 

en de toekomst.  
 

In dit thema leren leerlingen om na te denken over verschillende soor-
ten werk dat mensen doen en om werk te zien in een maatschappelijke, 

historische, aardrijkskundige en technologische context. 
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Hoe ontwikkelden de verschillende beroepen zich door de geschiedenis 

heen? Welke soorten werk waren belangrijk in verschillende periodes, 

hoe en waarom veranderden ze in de loop van de tijd of bleef het werk 
onveranderd? 
 

Maatjes 

Leerlingen van groep 8 wor-
den aan het begin van het 

schooljaar gekoppeld aan 
leerlingen van groep 1 en 2. 

Op het plein, bij allerlei fees-

telijkheden, tijdens speciale 
lessen is steeds hetzelfde 

kind uit groep 8 de steun 
voor een leerling uit groep 1 

en 2. Na een jaar nemen de 

maatjes afscheid van elkaar. 
Daarnaast functioneert het maatjessysteem binnen de eigen groep. 

Nieuwe leerlingen in de klas, bijvoorbeeld tussentijdse instromers, krij-
gen een maatje voor even. 
 

Tjongerschool herkenbaar op stap 

De leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6 zijn de eerste leerlingen die 
op schoolreisje gingen. Zij brachten een bezoek aan het Zuiderzee-

museum in Enkhuizen. 

De leerlingen kregen een 
schoolhesje waardoor we als 

school duidelijk te herkennen 
zijn. Daarnaast draagt dit hesje 

bij aan de veiligheid van de 

kinderen tijdens een uitstapje. 
Ook de teamleden en begelei-

dende ouders waren herken-
baar aan hun witte jas met het 

logo van de Tjongerschool. 

 
Door deze jas zijn de leerkrachten ook altijd duidelijk zichtbaar als 

pleinwacht en bij het halen en brengen van de kinderen op het parkeer-
terrein. 
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MILDAM 

 

Expositie van Epko Cordèl en Jolanda Gilhuijs 
 

In het kerkje van Mildam is van 4 oktober t/m 20 december werk te 
zien van het echtpaar Epko Cordèl en Jolanda Gilhuijs.  
 

Epko groeide op in Bols-
ward en kwam op zijn 17e 

in Joure wonen, waar de 
Rotterdamse schilder Gerrit 

van Bruggen op zijn pad 

kwam. Van hem leerde hij 
de eerste fijne kneepjes 

van het schilderen. 
Epko studeerde aan de 

Groningse Academie Mi-
nerva (1977 t/m 1983). 
 

 
Huus van Truus 
Epko Cordèl 

 

 
Epko Cordèl en Jolanda Gilhuijs 

wonen en werken in de voorma-
lige Burgemeester Harmsma-

school aan de Stationsweg in 

Gorredijk. 
Na het afstuderen aan Kunst-

academie Minerva is Epko als 
kunstschilder aan de slag ge-

gaan. Op veler verzoek is hij in 

2006 gaan lesgeven en zo 
kwam Jolanda Gilhuijs als leer-

ling op zijn pad. 
 

 Joop 
 Jolanda Gilhuijs 
 



 
 Mildamster Brêge 

 
41 

Nu verzorgen zij samen schildercursussen in hun schilderschool ‘Cordèls 

Kunstkliniek’, waar zowel de beginnende als gevorderde schilder terecht 

kan. 
 

Het werk van Epko en Jolanda is te zien bij Galerie Mildam, Schoter-
landseweg 37, 8454 KB Mildam.  

 
Openingstijden Galerie Mildam:  

vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur. Welkom! 
 

Elke eerste zondag van de maand is er Open Huis.  

 
 
 

ONDERWIJS 

 

BSO De Petteflet 
 

Kindercentrum De Torteltuin in Heerenveen verzorgt op de Tjonger-
school in Mildam kleinschalige BSO. 
 

Wanneer u na schooltijd opvang nodig hebt voor uw kind(eren) kunt u 
bij ons terecht van maandag- t/m donderdagmiddag.  

Wij hebben in de Tjongerschool de beschikking over twee ruime lokalen 

waar de kinderen na schooltijd heerlijk met hun vriendjes en vriendinne-
tjes kunnen spelen.  

Uiteraard maken we ook veel gebruik van de buitenspeelplaats of gaan 
we lekker naar het bos. BSO-tijd is vrije tijd. De kinderen mogen zelf 

weten wat ze gaan doen. We bieden diverse activiteiten aan waar ze 

aan mee mogen doen. 
 

Voor meer informatie kunt u altijd op onze website kijken: 

www.detorteltuin.frl. 
 

U kunt ook telefonisch contact opnemen: 
0513-648544/0611372259 

Tot ziens op BSO De Petteflet 

 

http://www.detorteltuin.frl/
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MILDAM 

 

Muur links bij de ingang van de Ecokathedraal 
 

door Siebe Homminga 
 

De Ecokathedraal mag dan internationaal bekend zijn, Mildammers 
zelf zien het oneerbiedig als ‘in soatsje pún’. Maar zijn ze er weleens 
in geweest? Ga eens kijken! Siebe Homminga, al 22 jaar stapelaar, 
beschrijft in de komende nummers wat je er tegenkomt. Deze keer het 
eerste bouwsel dat zonder Louis tot stand kwam. ‘Niet spectaculair, 
maar wel het eerste bouwwerk dat je ziet’. 
 

 
 

‘In het najaar van 1998 ben ik Louis le Roy gaan helpen bij het bouwen 

in de Ecokathedraal. Ik was net met de VUT en begon bij een bezoek 
aan Louis als vanzelf stenen aan te reiken.  

We maakten een afspraak om op dinsdagochtenden samen te bouwen. 
Vanaf 2002 deed Johan van der Zee dat op de donderdagochtenden. Hij 

was toen met zijn werk bij Omrop Fryslân gestopt. Op de foto zijn 

Louis, Johan en ik toevallig op dezelfde dag aanwezig om te stapelen. 
In maart 2004 kreeg Louis een zwaar ongeluk in Almelo, waar hij een 

lezing had gegeven. In het hotel gleed hij uit bij het douchen, waarna 
hij wekenlang op de IC terechtkwam. Hij is er nooit helemaal van her-

steld en moest helaas stoppen met zijn werk in de Ecokathedraal. 
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Oud als nieuw 

Johan en ik besloten 

om voortaan samen 
op dinsdagochtenden 

te gaan werken. Nu 
krijgen we wel steeds 

‘vers oud’ puin, maar 

we recyclen zelf ook.  
 

Ons eerste project 
was een nieuwe muur 

bij de ingang. De 
bestaande was bouw-

vallig en dreigde in 

de sloot te zakken. Elke week braken we een stuk van de oude muur af 
en gebruikten dat voor een nieuw stuk. We egaliseerden de grond, leg-

den drie tegels tegen elkaar om daarop een zwarte trottoirband te leg-
gen. We wisselden tegels en stenen af en eind 2004 was de muur klaar!  
 

De kronkelende slang heb ik later aangebracht. Zo kun je zien dat we 

behalve tegels, stenen en puin soms heel mooie witte, gele en rode 
stenen krijgen, die nog helemaal gaaf zijn. 
 

Het meisje op de foto was in mei 2020 een van de vele bezoekers die 

wij krijgen. Zij had in het coronatijdperk een opdracht van school ge-
kregen. 

 

 

MILDAM 

 

Stapelgek? Graag!  

Samen bouwen aan de Ecokathedraal 
 

Ook op zaterdag 10 oktober is er weer een Open Stapeldag op het ter-

rein van de Ecokathedraal in Mildam. Er wordt door vrijwilligers voorlo-

pig iedere tweede zaterdag van de maand samen gewerkt en ge-
stapeld. Heb je altijd al eens mee willen doen of ben je nieuwsgierig 

naar wat het eigenlijk is? 
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Leren stapelen zoals Louis Le Roy; 

fysiek bezig zijn in je eigen tempo en naar eigen kunnen; 

gezond in de buitenlucht tussen het groen; 
je creatieve energie gebruiken en samen meters maken. 

 
Marcel Prins is bouwmeester in Mildam en wil je graag deelgenoot ma-

ken in de kunst van het stapelen. Word tijdgenoot en bouw mee!  

12 september was de eerste Open Stapeldag en hebben we met vier 
man een start gemaakt. We hebben flink wat kunnen stapelen en 

daarmee ook weer wat van de voorraad opgeruimd. De voorraad is 
ontstaan door wat er is verkregen van de gemeente Heerenveen naar 

aanleiding van de nieuwe bestrating in Mildam – die voorraad werken 
we samen weg.  
 

Praktisch 
Er zijn twee tijdsblokken: 11.00-12.45 uur en 13.15-15.00 uur. 

Je kunt zelf te bepalen of je één of beide blokken wilt meebouwen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Vanwege COVID-19/corona vragen we je om ter plaatse je naam, 

e-mailadres en telefoonnummer te noteren. De landelijke coronaregels 
zullen worden nageleefd. Voel je je niet fit, kom dan een andere keer. 
 

 Doe stevige schoenen 

aan en neem (tuin)werk-
handschoenen mee. 

 Parkeren op Sportpark  

De Wissel… op vijf minu-
ten lopen afstand.  

 Er is geen toilet en geen 

stroom aanwezig. 
 Breng zelf eten/drinken 

mee. 

 

 
 

Namens Stichting TIJD, 
Roelof Koster 


