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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 

 

In het bestuur hebben we het thema van deze Brêge – Wonen & wer-
ken – kort besproken. We stelden vast dat het door de corona-

pandemie actueler is dan ooit. Ieder is nu meer aan huis gebonden. We 

worden door de regering zelfs opgedragen zoveel mogelijk thuis te wer-
ken, al zal dat lang niet iedereen lukken. 
 

De basisvoorwaarde is natuurlijk dat internet goed in orde moet zijn. 

Daar lijkt schot in te komen. ‘Digitale Stad’ uit Leusden start met de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied en de dorpen in de gemeente 

Heerenveen. Kabelnoord is op 15 september afgehaakt.  

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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De gemeente denkt dat op korte termijn bij elke aansluiting in zowel wit 

(internet via telefoon) als grijs (Ziggo via coaxkabel) glasvezel zal wor-

den aangelegd tot in de meterkast (al moeten de witten dan wel bijbe-
talen). Er komt een keuze uit een aantal providers (KPN of klonen daar-

van). Op hun website én op de site van de gemeente Heerenveen is 
meer te vinden. Keerzijde is wel dat er weer gegraven moet worden, 

ook in Mildam-Noord (dat nog niet eens klaar is…).  
 

In deze tijd willen we ook nadrukkelijk met u in contact blijven, zeker nu 

alle bijeenkomsten in het dorp weer op een lager pitje zijn gekomen. De 
website mildam.org en ons mailadres pbmildam@hotmail.com zijn daar-

voor bedoeld. Maar ook de jaarvergadering en de buurtcoördinatoren 
zijn mogelijkheden. Door de huidige maatregelen zoeken we actief naar 

andere, meer kleinschalige mogelijkheden voor contact. Aarzel dan ook 

niet om ons rechtstreeks te benaderen met vragen en suggesties. 
 

Wij hebben in ieder geval voor de komende jaarvergadering op 
10 maart wel een vraag. Het lijkt er nu op dat er maar 30 personen 

welkom zijn gezien de coronamaatregelen. Aanmelding vooraf is ver-
plicht. Bovendien willen we het bestuur dan graag zien en wat verte-

genwoordigers van de gemeente etc., dus zijn er dan ca. 20 plaatsen 
voor onze leden. 

Zou u gebruik willen maken van meekijken en luisteren op afstand, dus 

via een videoverbinding op uw PC? Of wilt u vooraf vragen stellen aan 
het bestuur die we dan bespreken? Zou u tijdens de vergadering ook 

een mogelijkheid willen hebben tot reageren (als dat technisch mogelijk 
is in Hof van Schoterland)? 
 

Verder zoeken we dringend bestuursleden! We hebben al een jaar zes 

in plaats van zeven leden, maar de voorzitter en de penningmeester 

gaan per 10 maart uit het bestuur. 
 

We wensen u de komende donkere periode veel warmte, licht en gezel-

ligheid, maar bovenal gezondheid in uw eigen omgeving! 

 
Namens het bestuur,  

Wiebe Nijlunsing, voorzitter PB Mildam 

mailto:pbmildam@hotmail.com
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Woon-werkverkeer per fiets… 

 

THEMA BRÊGE 16.1  

 

Zorg 
 

We lezen regelmatig over ’De Zorg’ die al te lang op volle toeren draait. 

Er moeten meer mensen in de zorg werken, want die raakt overbelast. 

De Brêge wil het begrip zorg breder trekken. Zorg bestond altijd al. 
Denk maar aan kraamzorg, mantelzorg, ouderenzorg en ga zo maar 

door. Vroeger had je de armenzorg van de diaconie, nu voedselbanken 
voor dezelfde categorie. Tenslotte kent eenieder zorg dichterbij huis: de 

zorg voor je naasten, je tuin of dier(en). En wie heeft geen zorgen om 
iemand, die het moeilijk heeft? Dát is daarom het thema voor de vol-

gende Brêge. ZORG in breedste zin. 

Als u ons tipt, komen we graag langs om uw verhaal te horen. 
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WONEN 
De politie vroeg ons bijgaande info te delen 
 

 

‘Donkere dagen’ 
 
“Alleen als iedereen extra alert is tijdens de don-
kere dagen, kunnen we echt een vuist maken 
tegen woninginbraken”, zeggen wijkagenten van 
de gemeente Heerenveen. 
 

Tijdens de donkere dagen, van oktober t/m maart, zal de politie plaat-
selijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers extra in 

de gaten houden én extra energie steken in het opsporen van daders. 
“Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners in 

ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden.” 
 

80% van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van 
burgers. “Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie 

hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie 
bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals ver-

dachte personen of vreemde auto’s.” 
 

Verdachte situatie? 

Bij spoed of heterdaad kunt u 112 bellen en anders 0900-8844. “Het 
helpt enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het 

signalement van de verdachte persoon doorgeven. De kans dat woning-
inbrekers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte 

zaken bij de politie melden.” 
 

WhatsAppgroep buurtpreventie Mildam 
Een WhatsAppgroep is een burger-

initiatief, waar buurtbewoners el-

kaar kunnen attenderen op ver-
dachte en alarmerende situaties in 

de buurt. 
De WhatsAppgroep buurtpreventie 

Mildam bestaat sinds februari 2014.
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Wilt u toegevoegd worden, stuur dan een bericht – met uw naam, adres 

en mobiele nummer – naar pbmildam@hotmail.com. Beheerders Lukie 

Poppe en Claudia Nijdam zullen u toevoegen aan deze WhatsAppgroep. 
De politie is geen lid van de WhatsAppgroep. 
 

Helpen voorkomen 

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van 
een woninginbraak door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en 

het goed afsluiten van de woning als u weggaat. Tevens is het verstan-
dig om te zorgen voor voldoende verlichting in en rond uw woning als u 

afwezig bent. 

Op www.politie.nl, Thema’s, Preventietips, Woninginbraak, vindt u meer 
tips. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! 

 
 

MILDAM 

 

Fotostrip verkeersexamen (Brêge 15.3) 
 

‘Wat een leuke puzzel!’ reageerde de familie Haagsma van De Dobbe. 
Ze hebben hulp gehad van hun kleinkinderen en Charlotte en Jesper 

wisten bijna alles! Ze eindigen op de tweede plaats. 

Eigenlijk stond bij hen alleen het buurtpreventiebord fout. De foto is van 
hetzelfde bord aan de Schoterlandseweg als je van Nieuwehorne komt. 

Niet aan de IJntzelaan dus. 
En, wel grappig, ‘einde voetpad’ is gelukkig wat anders dan ‘verboden 

voor wandelaars’, anders zou er niemand meer over het Dobbepaad 
durven lopen. 

De ruiterroute van plaatje 6 noemen de kids ‘oversteekplaats voor rij-

dieren’. Klinkt chique, maar aan olifanten of kamelen in Mildam hebben 
pake en beppe geen behoefte, jongens! 
 

Op de eerste plaats staat Aly Klazema van de Molenlaan. Zij wilde 

vroeger vast verkeersbrigadiertje worden, denkt de redactie. Zij mag 
€ 15,- bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst besteden, die dat ter beschik-

king heeft gesteld. Dank aan Trienke en aan de deelnemers! 

mailto:pbmildam@hotmail.com
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MILDAM 

 

Oproep: vrijwilligers gezocht 
 

Hoewel in deze coronatijd de activiteiten in ons dorp op een (wat) 
lager pitje staan, is er gelukkig nog zo nu en dan wel wat te beleven 
en hopelijk kunnen we over een poosje weer gewoon de dingen doen 
zoals voorheen. 
 

Bij het voorbereiden en uitvoeren van die activiteiten zijn regelmatig 
extra helpende handen welkom. Zoals afgelopen september bij ‘Mildam 

Oogst’; verschillende mensen hebben de handen uit de mouwen gesto-
ken om mee te helpen opbouwen, af te breken en op te ruimen. 

Maar ook voor het rondbrengen van flyers en nieuwsbrieven en het 

onderhouden van bijvoorbeeld de wandelroute is het fijn dat er een 
beroep op vrijwilligers kan worden gedaan. Gelukkig zijn er al veel men-

sen die een handje willen helpen, maar er kunnen er altijd meer bij. 
 

Dus hebt u tijd en zin om eens wat te doen, stuur dan een mail naar het 
bestuur van PB Mildam (pbmildam@hotmail.com) met uw naam, tele-

foonnummer en mailadres en eventueel wat u wilt/kunt gaan doen. 

Als er dan een klus is, dan zullen wij aan u denken. 
 

Met vriendelijke groet, bestuur PB Mildam 

mailto:pbmildam@hotmail.com
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WONEN & WERKEN 

 

Forensen of verhuizen? 
door Durk Veltman 

 

Wat bezielt iemand om dagelijks 200 kilometer woon-werkverkeer af 
te leggen? Met die vraag werd ik onlangs benaderd door de redactie 
van de Brêge. Of ik iets kon schrijven over dit onderwerp. 
 

Ruim 23 jaar geleden zijn wij in Mildam neergestreken. ‘Wij’ zijn Anita 
en Durk Veltman en op De Dobbe 32 wonen wij al jaren met veel ge-

noegen. Hier zijn ook onze kinderen Britt en Elle geboren. Destijds 
werkte ik in Friesland als filiaalmanager bij Aldi en Anita werkte in zie-

kenhuis Tjongerschans Heerenveen. Mildam was mooi centraal: Anita 

kon op de fiets naar Heerenveen en vanuit Mildam was Sneek en later 
Leeuwarden voor mij prima bereikbaar met de auto. 
 

Maar wij zijn altijd wel op zoek naar nieuwe uitdagingen in ons werk, 

dus toen ik het aanbod kreeg om als supermarktbegeleider/adviseur 
aan het werk te gaan bij C1000 heb ik deze kans met beide handen 

aangegrepen. Regio Noord was het rayon en zo kwam het dat ik heel 

wat kilometers heb gemaakt in die tijd in Friesland, Groningen en Dren-
the. 

Na een aantal jaren werd ik gevraagd of de financiële afdeling van 
Schuitema (destijds het moederbedrijf van C1000) niet iets voor mij 

was. Ze zochten daar iemand vanuit de praktijk en met affiniteit voor 
cijfers. Dat leek mij wel wat, maar het had één nadeel: standplaats was 

Amersfoort… 
 

Gelukkig kon ik vanaf Meppel carpoolen met een collega, dit maakte het 

reizen een stuk aantrekkelijker en gezelliger. Vele kilometers en file-
uren hebben we samen meegemaakt in die jaren. Het was ook de tijd 

dat Anita en ik serieus begonnen na te denken over verhuizen naar het 
midden van het land. De nieuwe wijk ‘Vathorst’ bij Amersfoort leek ons 

misschien wel wat. Maar dan kom je er achter dat de huizenprijzen daar 
toch wel een stuk hoger liggen dan in Friesland. Dus: òf veel hogere 

woonlasten òf veel minder woongenot. 
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Na veel wikken en wegen hebben we uiteindelijk een knoop doorge-

hakt: we blijven in Friesland wonen! Onze kinderen helemaal blij… huis 

verbouwd, iedereen happy. Inmiddels was ik in Harderwijk gaan werken 
als controller bij Calduran (producent van kalkzandsteen). In kilometers 

misschien niet veel dichter bij Mildam dan Amersfoort, maar qua file-
druk wel aanmerkelijk beter te doen. Exact 100 kilometer enkele reis, 

reistijd varieert van 58 tot 62 minuten (inmiddels ca. vijf minuten langer 

door snelheidsbeperking van 100 km/h), dus prima te plannen. 
 

 
 

Productielocatie en kantoor Calduran in Harderwijk 
 

Regelmatig krijg ik de vraag of ik niet dichterbij zou willen werken en of 
het reizen mij niet de keel begint uit te hangen. Om met dat laatste te 

beginnen: dat valt wel mee. Ik heb geen hekel aan autorijden, mag 
graag radio luisteren en in dat uur reistijd heb ik ’s ochtends tijd om na 

te denken over de dag die gaat komen en ‘s avonds om mijn hoofd leeg 
te maken na een dag vol vergaderingen.  

Het antwoord op de eerste vraag is ook heel helder: ik heb een hele 

leuke baan in Harderwijk, bij een mooi bedrijf met veel uitdagingen in 
mijn werk.  
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Om dit op te geven voor een baan dichterbij Mildam moet het wel een 

heel interessante job zijn. En die zijn in het noorden nou eenmaal dun-

ner gezaaid in mijn vakgebied dan in het midden of westen van het 
land. Maar ik geef toe dat ik het wel eens lekker zou vinden om op de 

fiets naar het werk te gaan. 
 

In de huidige coronatijd is de oproep van de regering om zoveel moge-
lijk thuis te werken. En aangezien tegenwoordig bijna alles digitaal is, 

kan ik prima thuiswerken. Vanaf maart werk ik dan ook bijna volledig 
thuis. En alles gaat gewoon door: vergaderen via ‘Teams’ is inmiddels 

heel gewoon geworden. Dit scheelt heel veel reiskilometers en daarmee 

ook reistijd. Eigenlijk best wel lekker. Maar op een gegeven moment wel 
heel saai! Dus ik hoop dat we op korte termijn naar ‘het nieuwe nor-

maal’ kunnen. In mijn geval denk ik dat dit zal betekenen dat ik twee 
dagen thuis blijf werken en drie dagen op kantoor in Harderwijk. Het is 

toch wel fijn om je collega’s weer fysiek te ontmoeten. 
 

Samengevat: zolang je plezier in je werk hebt is het geen enkel pro-
bleem om dagelijks naar je werk te rijden, maar het blijft altijd fijn om 

’s avonds weer naar het mooie Friesland terug te rijden!  

 
 

NIEUWE INWONERS MILDAM + GEBOORTE 

 

Tiede Jacobi en Claudia Nijdam hebben hun huis in Annaburen ver-

ruild voor de woning aan de Schoterlandseweg 15. Hier woonde de 

familie Kruizinga eerst; zij zijn naar Heerenveen gegaan. 
 

Op de Schoterlandseweg 2 wonen nu Immie en Enno Jonkman 
met dochter Rixt; ze komen uit Leeuwarden. 

 
Op de Schoterlandseweg 90, 

Oudeschoot is Irene Lisa gebo-

ren (op 3 november 2020) doch-
ter van Tjeard Hoekstra en 

Lysbeth Dijkstra. 
 Zusje van Renske.  
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MILDAM EN OMGEVING 

 

Reünie aan de Bieruma Oostingweg, Oranjewoud 
 

door J.A. van Tast 
 

Wie kent niet de villa aan de Bieruma Oostingweg nr. 23A, waar ooit 
een KI-station en later een paardenfokkerij stond. Nu staat er een 
monumentale villa met bijgebouwen. 
 

Van 1954 tot 1979 was de 
vereniging KI Knijpe e.o. in 

die gebouwen gevestigd. 
Het eerste bedrijf dat in 

Nederland met een kunst-

koe werkte. 
 

 
 
Bron: 
‘Tusken wâld en wetter’ 

 
 

Diverse beroemdheden als ‘Adema 11 van de Gelder’, ’Sunny Boy’ en 
andere toppers bestegen aldaar onder deskundige (bege)leiding de 

eerste kunstkoe. Dit leidde tot meer dan een miljoen nakomelingen 

volgens oude statistieken. 
 

Alle reden voor een tiental 

‘soortgenoten’ ter plekke op 

maandag 26 oktober 2020 
rond 11.00 uur bij het 

‘keunstwurk’ van deze ‘soort-
genoot’ bijeen te komen en te 

genieten van de verworven 

vrijheid. 
 

De sculptuur van een echte stier 
in cortenstaal is ontworpen door 
Rokus Greebe (2018). 
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Naast de ‘collega’ werd een tweetal tuinen intensief bezocht en bewon-

derd! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Na een kwartier maakte de eigenaar, uitgerust met een paal, een einde 
aan de reünie, de ‘stieren’ staan weer in een weiland… 
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Jan Wiebe Noppert 
door Alie Rusch 

 

Hij woont inmiddels 12 jaar in Mildam en werkt al net zo lang in 
Heerenveen, Jan Wiebe Noppert. Al werkte hij overal en pakte hij 
uiteenlopende klussen aan, hij had zijn ‘nocht fan it reizgje’ en wilde 
dichter bij zijn werk wonen. Zo kwam hij bijna per toeval terecht bij 
de werkgever die hij als uitzendkracht al kende: Smilde. En in een huis 
van zijn keuze: De Dobbe 13. Markant? Ja, hij staat voor al die 
Mildammers die ooit bij Smilde werkten. 
 

Jan Wiebe (57) komt uit Heerenveen. In zijn laatste appartement was 
het lawaaiig wonen en daarom besloot hij zich in te schrijven voor een 

type woning in Mildam dat hij via vrienden kende. Precies daar, aan De 

Dobbe, is hij dan ook geslaagd. Jan Wiebe: “Fan de iene op de oare dei 
koe ik deryn!” 
 

Hij woont er mooi, het 

interieur oogt keurig en 
kunst siert de muur.  

 
 

 

 
 

 
Hij serveert heerlijke thee met Knypster brokken en op de achtergrond 

klinkt Some friendly van The Charlatans uit 1991.  
 

Een contrast met buiten, waar onstuimige natuur de tuin heeft overge-
nomen. “Och, der moat earst noch in blok beton út, derom leit it er sa 

by,” verontschuldigt Jan Wiebe zich. Last heeft hij er zelf niet van, hij 

begint ‘s morgens om half 6 en staat op als de rest van Mildam nog op 
één oor ligt. Niet echt de rest, hij heeft nog drie Mildamse collega’s die 

ook bij Smilde Foods werken. “Mar doe ’t ik begûn, wiene we noch mei 
viif út Mildaam.”  
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Royal Smilde heeft zijn 150-jarig bestaan al weer even achter de rug, 

maar ooit verdiende half Mildam daar zijn boterham. Voor wie geen 

eigen (boeren)bedrijfje had, waren Smilde Vetsmelterij en Batavus Fiet-
sen immers de belangrijkste werkgevers voor ons dorp. 
 

Consumptieve technieken 

In het pand waar nu restaurant ‘Frisone Pazzo’ zit, precies daar bezocht 
Jan Wiebe de ambachtsschool. Deze is ruim 100 jaar geleden opgericht 

aan wat toen de ‘Verlengde Dracht’ heette, om jongens het vak van 

smeden, timmeren en schilderen bij te brengen. In 1954 kwam er een 
opleiding tot brood- en banketbakker bij, een richting die in 1974 werd 

opgerekt tot ‘algemeen consumptief’. Zodat je ook kok kon worden of 
voor de bediening werd klaargestoomd. 
 

Als broodwinning trok die kant Jan Wiebe wel, maar op de een of ande-

re manier kwam hij toch overal weer in de techniek terecht. Nadat hij 
regelmatig via uitzendconstructies bij Smilde Foods was ingezet, maar 

daarnaast ook in de metaal, de zuivel en de KLM, keerde hij er terug in 
vaste dienst. Dat is de huidige situatie. 

Jan Wiebe omschrijft zijn werk als ‘productie’. Zijn afdeling zorgt voor 

de fabricage van margarines en vetten, elk met de samenstelling die 
door het eigen laboratorium is vastgesteld. Hij zorgt dat de spullen 

kant-en-klaar voor vervoer naar onder meer groothandels en bakkerijen 
worden klaargezet. Stilzitten is er bepaald niet bij, Smilde levert aan 

heel Nederland – en daarbuiten.  
 

Muziek 

“Eins hie ik muzikant wurde moatten”, verzucht Jan Wiebe. Meer dan in 
zijn werk kan hij in de muziek zijn ei kwijt. Hij luistert er veel naar op 

zijn muziekinstallatie thuis, maar kent podia uit het hele land. Paradiso 
in Amsterdam bijvoorbeeld: ‘Doe koe ik der noch gewoan foar de doar 

parkere!’ En als het even kan, zit hij in Het Paard (Den Haag), Vera 
(Groningen) of in De Neushoorn in Leeuwarden. 
 

Ook Arthouse of ‘filmhuisfilms’ – onlangs The Painted Bird – zijn goed 

aan hem besteed. En is het toevallig door-de-week, dan maakt hij 
gewoon een ultrakort nachtje. Gaan zal hij! 
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Jan Wiebe was bij veel iconische optredens 
 

Zijn muzieksmaak kun je ‘breed’ noemen, maar marsmuziek zit er niet 

bij. En dat terwijl Jan Wiebe een echte wandelaar is. De Slachte (een 
wandeltocht van 42 km over slaperdijken van de vroegere Middelsee), 

die in 2000 voor het eerst werd gehouden, zit in zijn repertoire. Deze 
vindt eens in de vier jaar plaats en hij heeft ze allemaal gelopen. 

En de tocht over de Afsluitdijk, toen die zijn 75-jarig bestaan vierde. Jan 

Wiebe: “Prachtig wie dat! Earst mei bussen nei de oare kant en dan mei 
de wyn in de rêch werom rinne nei Fryslân.” 
 

Mildam bevalt hem goed – op de uitgestorven jaarwisseling na. Hij fietst 

van zijn werk naar huis liefst routes door de natuur en kan op 20 pas-
sen afstand van zijn huis een boswandeling beginnen: “Bist samar yn ‘e 

bosk! Hearst fûgels en sjochst fan alles. Ja, de natoer hjir is geweldich!” 

 
 

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

 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

In het juninummer was de foto lastig te raden en ik dacht nog wel dat 
ik het de afgelopen keer (in oktober) gemakkelijk had gemaakt! Er was 

slechts één inzending: mevr. T. Veenstra van De Karn; zij had de plek 
goed omschreven. De cadeaubon is dus voor haar, gefeliciteerd! 

Het vennetje kunt u vinden op de Katlijkerheide en u kunt het bereiken 

door vanaf de parkeerplaats bij het Katlijker Schar de Schoterlandseweg 
over te steken. Daar loopt een wandelpad ongeveer loodrecht de 

Katlijkerheide op. Volg dit pad en ongeveer 200 meter verder ziet u het 
vennetje aan uw rechterhand. 
 

De nieuwe foto: 
 

 

 
Dit lijkt wel op het dak van een Zaans huisje. Waar in Mildam of om-

streken vind je een bouwsel waar dit dak opstaat? 
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Herkent u deze plek? Stuur het adres of een omschrijving van de plek 

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. 
 

********* 
 

 

CARTOON 
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WONEN & WERKEN 

 

Wonen, werken is het thema van deze Brêge…  

toch is er meer 
door J.A. van Tast 

 

Het binnengebied van Mildam, 

met name Mildam-Noord, heeft 

een fantastische ‘upgrade’ onder-
gaan, al is nog niet iedereen on-

der de indruk en gewend aan de 
groene, maar (nog) boomloze, 

aanblik. 
 

Echter het buitengebied, super-
belangrijk – en niet alleen in co-

ronatijd – verdient hier en daar 

wat extra aandacht….  
 

Om te beginnen missen we afvalbakken, vooral bij parkeerplaatsen; 
daar vind je wel afval, blikjes, flesjes, zakdoekjes, mondmaskers, (lach-

gas)ballonnen. Het nut van afvalbakken dieper in het bos staat ter dis-
cussie; zijn ze er niet dan neemt men, naar verluidt, zijn afval mee…?? 
 

 

 
 

Op diverse plekken 

kun je even ‘zitten’ 
en genieten van het 

mooie uitzicht. 
 

Toch ontbreekt er 
iets… 
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Op andere plekken ont-
breekt er meer, is ‘zitten’ 

geheel onmogelijk gewor-

den.  
 

 
 

 

 

 

 
 

Op weer andere plekken 
kun je wel zitten maar is 

het uitzicht geruïneerd door 
een aangebrachte aarden 

wal. 
 

 

 
 

 

Ook zijn in het buitengebied, na 

houtkap, mooie bospercelen ontwik-
keld door bosbeheerders (vooral 

Staatsbosbeheer). Ter voorkoming 
van aanvreten van de aanplant door 

wild werden jarenlang afzettingen 

van gaas gebruikt. Inmiddels zijn er 
mooie bospercelen ontstaan en lig-

gen bergen gaas (met verrotte pa-
len) in de natuur te wachten op…??? 
 

Conclusie: enige aandacht voor onderhoud kan geen kwaad! 
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WONEN 

 

Catrinus Nieuwland stuurde een uitgebreid bericht over de energie-
voorziening van zijn woning. Het werd door de redactie bewerkt tot het 
volgende artikel.  
 

Pelletkachel? 
 

In juli van dit jaar (Leeuwarder Courant) bleek dat een faillissement 
was uitgesproken voor een handel in pelletkachels omdat de subsidie 
op deze kachels werd ingetrokken. Geen vraag meer! 
 

Te milieuvervuilend, stank, fijnstof, 

stikstof en door het bijstoken van houtpel-
lets in kolencentrales, met invoer van hout-

pellets uit verre landen tot gevolg. Er blijken 

in enkele jaren tijd al zo’n 70.000 kachels te 
zijn verkocht omdat er € 500,- subsidie te 

‘verdienen’ was. 
Een te goed werkende subsidieregeling, ooit 

bedoeld voor alleen Nederlands snoei- en 

dunhout. 
 

Hoe dringend wij een artikel ook nodig heb-
ben – of helemaal niet nodig hebben – subsi-

die of een korting van bijvoorbeeld € 900,- op 
een aankoopbedrag van € 1395,- laat je niet lopen… 

Veel mensen worden verleid door onwaarschijnlijke kortingen, zegeltjes, 
beleggen bij Albert Heijn, subsidie, ‘gratis’ of beeldende reclame: gezel-

lig, knapperend, heerlijke warmte, goed voor het milieu, goedkoop etc.  
 

Zonnepanelen 

Het is voor mij overigens altijd een vraag geweest of houtstook wel de 
juiste weg was. In de media: illegale houtkap, doneer, red het oerwoud 

en keurmerken op hout die dan later een wassen neus blijken te zijn. 
Het moet anders en het kán ook anders, milieuvriendelijker én toch 

lekker warm zitten. 



 
Mildamster Brêge 
 

 

22 

Ons eerste zonnepaneel schaften we aan in 1995 en het werkt nog 

goed. De zonnepanelen werden indertijd ook gesubsidieerd: een paneel 

kostte 1200 gulden, met 400 gulden terug als je die subsidie aanvroeg. 
Dezelfde panelen waren ook te vinden voor 800 gulden. Het bleek dat 

de leverancier de subsidie eerst bij de concurrerende prijs van 800 gul-
den had opgeteld! 
 

We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met zonnepanelen. We 

kopen bijna geen energie meer in, we hebben nauwelijks uitstoot meer 

(en daarmee vele bomen gered, niet gekapt!), we zitten heerlijk warm 
en het is schoon (geen fijnstof, geen geluid). 

Wij verwarmen onze woning gedeeltelijk met infraroodpanelen. Dit kan 
met de 18 panelen die wij inmiddels in gebruik hebben. Met die 18 

wekken wij gemiddeld per jaar 4707 kWh op en verbruiken 3972.5 kWh. 
 

Wij ‘verkopen’ 734.5 kWh aan onze leverancier. Wij verbruiken nog 

± 620 m3 gas per jaar. We betalen inmiddels 2020/2021 €47,- per 
maand. Daarnaast geen extra kosten voor verwarming of warm water. 
 

Samen met de laatste panelen hebben wij een FABER sfeerkachel ge-

installeerd op elektra, het alternatief voor de – toen nog gesubsidi-
eerde – pelletkachel.  

In werking is deze imitatie van een houtkachel erg prettig, geeft direct 

een zeer aangename warmte zonder de nadelen van stank en fijnstof in 
huis en in de buurt en is via een thermostaat te regelen.  

Dit verbruik en deze manier van verwarmen zijn mogelijk met een goe-
de isolatie van de woning. 
 

De totale investering is in de lopende 6 jaar ruim ‘terugverdiend’. 
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WONEN & WERKEN 

 

Bouw huis De Dobbe 52 
door Bauke Visser 

 

Ik groeide destijds op in Huizum bij Leeuwarden. Wij woonden daar 
met vader, moeder en zes kinderen in een ‘onverklaarbaar bewoonde 
huurwoning’. Elke week kwam de huurbaas zijn huur ophalen. Onder-
houd moest bij de helsdeuren worden weggehaald. Ik nam mij voor 
om te sparen voor een eigen woning en werd lid van het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten in Assen.  
 

Onze eerste woning was een hoekwoning aan de Gooilandlaan in Hee-

renveen. In die periode was het heel gemakkelijk om aan een huurwo-
ning met vier slaapkamers op de Akkers te komen. Je belde gewoon de 

gemeente en kon bij wijze van spreken nog dezelfde dag de sleutel 

ophalen. De huur was 90 gulden per maand en een garage kostte 
10 gulden. 

Nadat we er zes jaar met veel plezier hadden gewoond, werd er in het 
nieuwe bestemmingsplan De Greiden in de Wederik een aantal wonin-

gen gebouwd, twee-onder-een-kap met garage voor ca. 60.000 gulden. 

Dit leek ons wel wat, maar je moest toentertijd wel 10% eigen geld 
meebrengen. Dat hadden wij lang niet. 
 

Maar we kregen doorstroomsubsidie, subsidie op het huis, D.E. Joure 

schonk ons wat geld en onze ouders hielpen ons met een stukje ver-
vroegde erfenis. Het was met de hakken over de sloot. Maar we wisten 

niet dat de subsidie op het huis pas na een jaar verleend. Nou, dan 

maar niet op vakantie dachten we. 
Na 16 jaar ook daar met veel plezier gewoond te hebben, konden we 

een optie krijgen op een stuk bouwland op het nieuwe plan De Heide. 
Helaas ging dat niet door vanwege de hoge rentestand van toen (zo 

rond de 12%). 
 

* Bouwfonds Nederlandse Gemeenten was een semioverheidsinstelling 
die de woningbouw moest bevorderen, ook van huurwoningen en hypo-
theekverstrekkers. 
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In de L.C. van 

15 mei 1987 stond 

een advertentie: 
‘Aan de Verzets-

laan (toen was er 
blijkbaar nog geen 
sprake van De 
Dobbe) bouwen 
wij een riante 

woning op een 
ruime kavel met 

een zeer gunstige 
ligging. 

Voor 226.000 gulden, vrij op naam met een bouwtijd van tien weken’. 

We kregen twee dagen optie en besloten de gok te wagen. 
 

De verkoop van onze woning aan de Wederik duurde ongeveer zes 
maanden We moesten flink zakken met de prijs, omdat de omgeving 

van de Wederik een slechte naam had gekregen door CIOS-studenten, 
die spullen van het balkon van de hoge flats aldaar gooiden en luidruch-

tige feesten hielden tegen het einde van het studiejaar. 
 

 
 

Op deze foto is het fundament te zien van onze in aanbouw zijnde woning; 
ernaast staat de net gereedgekomen Zweedse woning van De Dobbe 50 en 
daarnaast de zelfgebouwde vrijstaande woning van De Dobbe 48.  
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Na ongeveer tien weken was de woning inderdaad klaar. Omdat de 

woning in Heerenveen nog niet was verkocht, hadden we ruimschoots 

de tijd om het huis van binnen te verven, zelf tegels te leggen e.d.  
Wij hebben er nooit spijt van gehad dat wij deze gok hebben genomen. 

Wij zeggen vaak tegen elkaar: “Men moet fier rinne om het better te 
krijen”. 
 

 
 

Deze foto geeft prachtig weer hoe snel houtskeletbouw kan gaan. Vroeg in de 
ochtend fietste ik van uit Heerenveen naar Joure en in de avond konden wij de 
volledige contouren van de woning bewonderen. 
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WONEN & WERKEN 

 

Werk-woonverkeer 
door Alie Rusch 

 

Woon-werkverkeer heet het, de beweging van mensen die hier wonen 
en elders werken. Forenzen dus. Maar het omgekeerde komt ook voor: 
werk-woonverkeer. Coen Bruyel bijvoorbeeld werkt veel in Mildam 
maar woont in Heerenveen. Hoe zit dat? 
 

“Nou ja, ik ben wel opgegroeid aan de IJntzelaan, maar na mijn VWO 

was ik weg uit Mildam. Weg uit Nederland ook, ik wist zo’n beetje wat ik 
wilde.” En zo vertrok een 18-jarige voor wat internationale ervaring naar 

de Verenigde Staten. Na allerlei zakelijke vakken op een College had hij 

in Groningen bedrijfskunde willen studeren. Coen: “Binnen een paar 
maanden studie wist ik dat bedrijfskunde niets voor mij was, maar wat 

dan wel? Ik werkte voor wat inkomsten in de horeca en deed ’s zomers 
samen met mijn vriend Frank Bekhof veel buitenschilderwerk in Mildam. 

Dát vond ik leuk!” 

Coen merkte dat als je eenmaal met een ladder en kwasten door het 
dorp loopt, men je snel weet te vinden. ‘Die zoon van Frédérique van 

der Palm kan goed schilderen!’ was de enige reclame die hij los daarvan 
had. Mildam zat vol potentiële klanten. Maar was dat genoeg voor een 

echte baan? 
 

Van beun naar gezel 
“Ik wist gewoon niet welke richting ik op wilde, maar een nichtje dat in 

de filmwereld werkt, kwam met een interessante suggestie. Decorbouw 

zou misschien wat voor mij zijn, bedacht zij. Een antiquair in Antwerpen 
wilde het ambachtelijke schilderen voor uitsterven behoeden, dat leek 

me wel wat voor een cursus.” 
Coen leerde er ‘natuursteen op hout’ schilderen, echt beginnerswerk 

vindt hij nu. Houtnerf of marmer aderen is beslist een kunst apart. Maar 

om nou twee dagen Antwerpen te moeten investeren voor een paar 
uurtjes les, dat viel met horeca- of schilderwerk in Mildam niet bij te 

verdienen.  
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Hetzelfde nichtje wist een meester-schilder in Amsterdam, bij wie hij 

tenslotte in bijna vier jaar tijd werd opgeleid tot decoratieschilder. Coen: 

“En toen stopte de meester! Hoe nu?” 
Coen kende het wereldje voldoende om te weten dat hij in Brussel te-

recht kon – als hij werd toegelaten. Het gerenommeerde Institut Supé-
rieur de Peinture de Bruxelles (uit 1882) bleek zeer gecharmeerd van 

zijn portfolio, zodat hij zes maanden welkom was voor een interne op-

leiding in het échte decoratiewerk. “Met mijn 27 jaar paste ik prima 
tussen al die internationale studenten, die tussen de 18 en 50 jaar wa-

ren. Een geweldige tijd, daar heb ik het vak pas goed geleerd!” 
 

Miljoenenjacht  
De vader van een medestudent uit Frankrijk wilde beide jongens wel 

aan het werk hebben in zijn schildersbedrijf en daar kreeg Coen zijn 

eerste buitenlandse opdracht. Coen: “Meteen daarna heb ik me in Ne-
derland ingeschreven als eenmanszaak. Ik werkte al heel veel in Mil-

dam. Officieel nu.” Via een connectie uit die klus kwam Coen overal in 
Europa terecht, in Cannes, Parijs en Londen. Maar ook in Harlingen, 

waar hij het interieur van een miljoenenjacht mocht restaureren. Coen: 
“Ideaal voor mijn CV, maar wegens privacy mag ik niets van dat prach-

tigs tonen in mijn portfolio.” 

Omdat hij geregeld klussen had in Zuid-
Frankrijk, had hij zich daar in 2013 ge-

vestigd, maar toen de beslissing moest 
vallen of hij er wilde blijven wonen – als 

zelfstandige of onder een baas – koos hij 

een derde optie: helemaal terug naar 
zijn netwerk. Hij kwam terug en settelde 

voorgoed in Heerenveen.  
 

 
 

 

 
Coen heeft zeker al 40 huizen in Mildam 
‘onder de kwast’ gehad  
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Werk genoeg! Maar een ZZP’er heeft het niet licht. Coen: “In mijn een-

manszaak Bruyel Exclusive Painting merk ik nog geen effecten van co-

rona, maar nu veel mensen zelf klussen, zal er wel wat wegvallen. Je 
‘moet’ niets als eigen baas, maar toch kan ik slecht genieten van vrije 

tijd. Immers ‘niet gewerkt is niet verdiend’. 
 

Tijdens de eerste lockdown 
heb ik wel even thuis gezeten 

om contact te vermijden en 

wellicht zal ik nu bínnenklus-
sen moeten laten schieten als 

afstand bewaren te lastig is. 
Aan acquisitie hoef ik niet te 

doen, maar deze winterperio-

de is het toch afwachten hoe 
het gaat.” 
 

Of hij zo wel altijd wil door-

gaan? Coen twijfelt hardop: 
“Misschien moet ik kieskeuri-

ger worden en me meer gaan 
toeleggen op mijn specialisme. 

Maar intussen blijf ik graag in 

Mildam schilderen!” 
 

 
 

  Hij kan houten panelen 

met verf en penselen 

’t aanzien van blank marmer geven 

Zo kunstig en echt 

dat ze zelfs naar men zegt 

In ’t water niet langer meer dreven 
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WONEN & WERKEN 

 

Amsterdam, Lemmer en Mildam… 
door Ab Slager 

 

Een toch wel moeilijke kwestie om iets te bedenken over wonen en 
werken. Ik ga drie plaatsen vergelijken, te beginnen omstreeks 1875. 
Een grote stad (Amsterdam), mijn geboortedorp Lemmer en het 
streekdorp Mildam waar ik nu bijna vijftig jaar woon.  
 

Amsterdam 

Amsterdam was omstreeks 1900 de grootste stad in ons land. Onder de 
bevolking heerste grote armoede. De opening van het Noordzeekanaal 

in 1876 en de goede treinverbinding door de opening van het Centraal 

Station gaf de economie nieuwe impulsen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de diamantindustrie die zich sterk ontwikkelde. Maar niet iedere Am-

sterdammer werkte in deze industrie. Velen werkten in de haven, het 
loon was daar laag en het werk zwaar: zakkensjouwers en het slepen 

van bijvoorbeeld hout. 

De woonomstandigheden onder de arbeidsbevolking waren, we kunnen 
rustig zeggen, miserabel. ‘Drie hoog achter’ was bepaald niet alleen 

maar een uitdrukking. En bij de bouw van de wijken na 1870 stond het 
algemeen belang ook echt niet voorop. Aan kwaliteit van woning en 

woonomgeving werd nauwelijks aandacht geschonken. Na de woning-
wet van 1901 veranderde er veel door de mogelijkheid te onteigenen en 

slechte woningen te slopen. Ook werden er minimumeisen gesteld aan 

de bouw van nieuwe huizen 
en door subsidiemogelijk-

heden ontstonden bouw-
verenigingen.  

De Amsterdamse School 

bijvoorbeeld bouwde ver-
schillende wijken met sociale 

woningbouw rondom de 
oude stad, nog steeds het 

aanzien van goede/mooie 
architectuur waard! 



 
Mildamster Brêge 
 

 

30 

Ondertussen had de crisis eind van de twintiger jaren toegegrepen. 

Werkeloosheid teisterde de stad en in 1934 leidde de verlaging van 

werkelozensteun tot ordeverstoring in verschillende arbeiderswijken. 
Na de oorlog stond onze hoofdstad voor de moeilijke taak van herstel 

en groei: Schiphol en de haven, maar daarnaast woningbouw en be-
reikbaarheid. De 'oude stad' was praktisch ontoegankelijk voor het mo-

derne verkeer en dat vereiste grote aanpassingen (IJ-tunnel, metro en 

autoroute om de stad heen bijvoorbeeld) en daarnaast nieuwe wonin-
gen, o.a. de Bijlmermeer. De ‘oude stad' heeft tegenwoordig een woon-

functie maar de economie krijgt ook impulsen door ontwikkeling van het 
gebied rond de Zuidas.  
 

Lemmer 

Als je een plaats zoekt die een grote band en verbinding met onze 
hoofdstad had zo rond het eind van de 19de/begin 20ste eeuw, dan praat 

je over Lemmer (De Lemmer in het Fries). 

De Lemmerboot had twee maal per vierentwintig uur een afvaart van 
Lemmer naar Amsterdam en omgekeerd. In de 17de en 18de eeuw be-

stond er al een beurtvaart tussen Lemmer en Amsterdam met zeilsche-
pen, later deed stoom haar intrede. Het duurde tot 1928 voor er een 

dagelijkse verbinding kwam. De familie Nieveen uit Groningen bouwde 
in Lemmer een kantoor en zette een paar stoomboten in.  

 

 
De ‘Jan Nieveen’ 

was tot in de vijftiger 
jaren voor velen dé 

manier om in Lem-

mer en het achter-
land daarvan te ko-

men. 
 

 
 

Scheepvaart dus.  
Wel logisch, de plaats van Lemmer bekijkend. Behalve Zuider-

zee/IJsselmeer had het dorp ook goede vaarwegen naar andere plaat-

sen in het achterland, zoals Sneek. 
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Maar ook via de tramwegen naar Joure, Sneek en Heerenveen en later 

via de weg naar bijvoorbeeld Leeuwarden had Lemmer goede verbin-

dingen. 
Lemmer was tot 2013 de hoofdplaats van de gemeente Lemsterland. In 

de dorpen zoals Oosterzee, Echten en Echtenerbrug hadden veel man-
nen werk in de vervening. Echter ten gevolge van de crisis in het begin 

van de 20ste eeuw kwamen veel gezinnen uit de buitendorpen naar de 

hoofdplaats om werk te vinden, wat niet altijd lukte.  
Een klein deel van de vroegere veenarbeiders ging vissen op de Zuider-

zee en moest bij de 'rijke' eigenaars van de rokerijen geld lenen voor 
een vissersboot. Soms was het schip pas na twintig jaar afbetaald en 

een probleem was dat de visser vastzat aan levering van vis aan de 
rokerij. Overigens had Lemmer in zijn beste tijd 146 vissersboten. 
 

Er was ook een houtfabriek, de 'houtmolen', zoals die werd genoemd. 
Hier werkten ruim 100 mannen. Je kunt zeggen dat armoede troef was 

in het dorp. Wat het wonen betreft was het in het algemeen slecht ge-
steld. Een voorbeeld: meestal moesten twee huishoudens het doen met 

één 'húske’. Voor de grote boodschap waren het soms wel twaalf men-
sen die er gebruik van maakten. Twee keer per week kwam de ‘Bol-

dootwagen’ (in Lemmer overigens een handkar) en werden de tonnetjes 

naar de skytpraem gebracht en geleegd op 'de beer'. 
 

Tegenwoordig is Lemmer met zo'n 10.000 inwoners een toeristenplaats. 
Er zijn jachthavens en er is heel wat te doen in het seizoen; er wordt 

aardig wat verdiend. Terecht! 
 

Mildam 
En dan ons eigen dorp: Mildam. Hier speelde het leven zich af voor de 

bewoners. “Daar werd je geboren, daar ging je naar school, daar woon-

de je familie, had je je werk, zocht je je vrouw en werd je begraven”, 
om maar een zinsnede uit 'Tusken wâld en wetter’ te gebruiken. 

Aan het eind van de 19de eeuw veranderde het wel enigszins. Het dorp 
groeide en rond 1900 waren er al 120 boerderijen en huizen, hoewel de 

laatste klein waren. Soms woonde men met zes mensen of meer in zo'n 

'huis'. Op het erf stond het húske, water haalde men veelal uit de re-
genton en soms uit de sloot...  
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Bij zo'n woninkje behoorde een 'akkertje' waarop men aardappels en 

groente kon verbouwen en waar soms een stukje grasland was voor 

een geit. We kunnen nu nog zien op een stukje van de Schoterlandse-
weg hoe dat vroeger moet zijn geweest.  

 
Het was ook het geval aan de 

Molenlaan vóór de bouw van 

de nieuwe huizen in 2014. Het 
was bepaald geen rijkdom, 

maar vergeleken bij de be-
schrijving van de leefsituatie 

in Amsterdam en Lemmer was 
het niet zo slecht.  

 
 

Er was een behoorlijke middenstand in Mildam, waarvan je nu – helaas 
– weinig meer terugvindt. En er was ook redelijk wat landbouw en vee-

houderij. 

Een klein dorp groeide uit tot een bescheiden centrumplaats en in de 
twintigste eeuw zette die ontwikkeling door. In het al genoemde ‘Tus-

ken wâld en wetter’ wordt een behoorlijk aantal bladzijden gevuld met 
namen en beroepen van inwoners van Mildam. De moeite waard om te 

lezen; dat geldt overigens voor het hele boek! 
 

Ik denk dat tegenwoordig het aantal niet-Mildammers groter is dan het 

aantal oorspronkelijke bewoners met hun nageslacht. Het dorp met 
ongeveer zeshonderd inwoners heeft geen centrumfunctie meer en doet 

(mij in ieder geval) denken aan een 'slaapdorp'. Werken doe je in een 
andere plaats en dat kan veel verder weg zijn dan bijvoorbeeld Heeren-

veen, Wolvega of Gorredijk. 

Maar er valt beslist nog wel wat te beleven, al is de tijd van 'Herder is 
mijn redder' voorbij. En dat is helemaal niet erg. In Amsterdam bestaat 

ook het vechten tegen de Bierkaai niet meer en in Lemmer hoor je niets 
meer van de bekende Lemster knokploeg, hoewel het voor jou als Lem-

ster toch wel een veilig gevoel gaf als je daarbij een beetje in de buurt 
was… 

Wij wonen hier nu vijftig jaar en het kan niet, maar ik zou het nog best 

vijftig jaar uithouden in dit dorp. 
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MILDAM EN OMGEVING 

 

‘Opsporing verzocht’ 
 

Op 23 juli 2020 stond hij er nog (deels vernield). 

Op 9 november 2020 was er weinig over, wellicht meegenomen voor 
groot onderhoud…? 
 

Berichten aan de redactie van de Brêge (dorpskrantmildam@gmail.com) 

 
*********

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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ONDERWIJS 

 

Tjongerschool Mildam 

 
Op eigen wijze onderwijs  
Iedere leerling kan op eigen niveau werken.  

Elk kind op school heeft een blauwe map ‘Op Eigen Wijze’, daar komt 
werk in dat voor iedereen weer anders is. En ook digitaal hebben we 

een methode waar iedereen op eigen niveau kan werken. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Thema’s 
Iedere periode werken we aan een ander thema. De thema’s zijn alle-

maal erg verschillend. Met de hele school hebben we eerst een intro en 
dan gaan we met de hele school aan het thema werken.  
 

Een paar van de thema’s zijn: 

- vieren en herdenken 
- wat is leven? 

- het heelal 

- de renaissance 
- aarde 
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Op dit moment is het thema: ‘vieren en herdenken’. Wat weten we al, 

wat willen we graag leren. Dit ontdek je met onderzoeksvragen. 
 

Nieuw interieur 

De school heeft na de herfstvakan-
tie nieuwe zonneschermen gekre-

gen en in iedere groep nieuwe 
keukentjes. 
 

Een paar maanden terug hadden 

wij inspraak hoe wij de school zou-

den willen inrichten. Ook is er een 
ouderavond geweest waarbij ou-

ders met ideeën kwamen. Al deze 
ideeën vormen de basis voor een 

 plan dat verder wordt uitgewerkt. 
 

Eigen bedrijf 
Groep 7/8 is bezig met een eigen bedrijf. Daarvoor gebruiken de leer-

lingen een 3D-printer waarmee ze leuke dingen gaan maken. 

Ook wordt er een website gemaakt om alles te bekijken en iets te be-
stellen. Wij willen dingen maken op voorstel van de besteller, indien niet 

te groot. 
 

Schoon Belonen 
Een deel van groep 5/6 deed 

mee aan ‘Schoon Belonen 

Heerenveen’. De school werd 
beloond, omdat onze school 

een deel van het zwerfafval 
van Mildam en Katlijk heeft 

opgeruimd. 
 

Redactie: Dafne en Mirjam 
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TONEEL 

 

Tonielferiening De Twa Doarpen 

 

TOANIEL NIJS IEPENLOFTSPUL NIJS 
 

Ek al ha wy net in soad te melden, dochs mar efkes in stikje fan de 

Toanielferiening De Twa Doarpen. 
 

It ôfrinnende toanielstik is mar ien kear spyle en doe kaam corona om 
‘e hoeke en wie it dien. Jammer foar ús as spilers, mar ek foar ús troue 

publyk. Corona hâld ús noch altied dwaande en ek dit kear yn maart 
gjin stik. 
 

Wol binne wy dwaande mei in iepenloftspul yn gearwurking mei de 

kommisje. Wy hiene tocht yn 2021 te spyljen, mar dat wurd in 

jier opskoot nei 2022. 
 

Wy ha it stik al lêzen en mei wat oanpassings troch de skriuwer wurd it 
in kostlik stik. Wy tinke dit yn maaie 2022 te spyljen, mar jim wurde 

fansels wol op ‘e hichte brocht. 
 

Spilers en bestjoer 
Toanielferiening De Twa Doarpen 
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MILDAM 

 

De porta celi of de toegangspoort 
 

door Siebe Homminga 
 

Deze keer behandelt stapelaar Siebe Homminga een opvallend bouw-
sel in de Ecokathedraal: de hemelpoort.  
 

Stapelvrijwilliger Berend Jansen zag destijds in Rusland een houten 

poort, die hij met tegels in de Ecokathedraal wilde nabouwen. Berend, 

sinds 2007 actief, had de leiding en samen met Freek Faber, diens 
buurman Rob Theel en Johan van der Zee gingen ze in 2013 aan de 

slag. Met de laatste had hij ervaring: ze hadden de toren gebouwd, die 
aan de rechterkant staat als je de heuvel op gaat. 
 

Berend besteedde als 

pietje-precies veel 
aandacht aan een 

degelijke fundering 

en dat was terecht. 
Aan de ene kant 

bestond deze uit een 
groot blok onwrikba-

re steen en aan de 

andere kant maakten 
ze zelf met trottoir-

banden een funde-
ring.  

Dat verliep moei-
zaam. Hoe ongeduldig de anderen ook werden, Berend was onverbidde-

lijk: de fundering moest volledig betrouwbaar zijn. 
 

Gelijkmatig omhoog bouwen was ook al niet eenvoudig. De opening in 

de poort eiste dat ze aan beide kanten op precies dezelfde hoogte en 
afstand moesten bouwen, uiteraard waterpas. Ze gebruikten daarbij een 

houten frame ter grootte van de opening, dat elke keer van het atelier 
naar de bouwplek en weer teruggesleept moest worden. 
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Na ongeveer anderhalf jaar was het bouwwerk klaar! Het kreeg in de 

Leeuwarder Courant veel aandacht en alle bezoekers vonden de porta 

celi mooi.  
 

Voor- én nadeel van stapelen 
Niet iedereen was enthousiast. Het bestuur van stichting TIJD (redactie: 
die het gedachtegoed van Louis le Roy beheert) was er niet gelukkig 
mee. De doorgang was nu zo smal dat er geen vrachtwagen met mate-

riaal langs kon als men verderop zou willen bouwen. Bovendien vond de 
stichting dat de poort nogal op zichzelf stond, zonder duidelijke verbin-

ding met de rest van de Ecokathedraal. 
 

 
 

Marcel Prins, kunstenaar en eigenaar van galerie Kunstlokaal No 8 in 

Jubbega, werd gevraagd om de poort van een aanbouw te voorzien. De 
‘inbedding’ bleek weer niet tot genoegen van de bouwers, die het een 

aantasting noemden van hun monument. Hun verzoek om de aanbouw 
te laten verwijderen, wees het bestuur af. 
 

Wie weet komen er ooit weer bestuurders die de poort ‘in oude glorie’ 

willen herstellen. Waar niets gemetseld, maar alles gestapeld is, kan 
makkelijk iets worden afgebroken. Dat is het voor- én nadeel van stape-

len. De bouwers van de poort begonnen daarna niet meer aan een 

nieuw project: hun hele ziel en zaligheid zat in deze hemelpoort. 
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KF HEAKS & KREKT 

 

Ein fan it seizoen… 
 

Het kaatsseizoen is voorbij; het was een raar seizoen omdat ook wij 
als kaatsvereniging werden getroffen door de beperkingen van het 
coronavirus. Achteraf bezien viel het nog mee, omdat kaatsen geen 
contactsport is en met inachtneming van de regels kon er toch volop 
gekaatst worden. 
 

Hieronder volgen meerdere activiteiten van het afgelopen seizoen: 
 

- Op 17 juni was er een kaatstraining van oud-topkaatstrainer Bouwe 

de Boer uit Akkrum; hij heeft o.a. kaatsgiganten Daniel Iseger, Tae-
ke Triemstra en Gert-Anne van de Bos onder zijn hoede gehad. Dit 

trio heeft jarenlang de dienst uitgemaakt in de heren hoofdklasse. 
Deze training werd met 18 man zeer goed bezocht en werd erg ge-

waardeerd door onze leden. 
 

- Onze eerste ledenpartij werd op 8 juli verkaatst. Het ‘kaatsstel’ Rik 
en Anna Siet waren goed op elkaar ingespeeld en pakten de krans. 

De tweede prijs ging naar het partuur met de meeste routine: Ane 

en Margriet; Luca en Dorien grepen de derde prijs. 
 

- Daarna stonden er meerdere kaatspartijen op het programma, 

waaronder de Wylde Wâldenpartijen, partijen in Goutum, Tjalleberd, 
Balk en zelfs Dronten! Rik Hoekstra verdiende op een gegeven 

moment de naam ‘breakeatser’ want hij kwam bijna elk weekend 

met een prijs thuis! Ook de tweede ledenpartij schreef hij op zijn 
naam, nu samen met Dorien Slats. Femke en Bennie pakten het 

zilver en Anna Siet en Arie het brons. 
 

- In september was er een hoogtepunt voor de vereniging, want een 
van Frieslands beste kaatsers, Tjisse Steenstra, kwam met Bouwe de 

Boer de kaatstraining verzorgen. Hier was veel belangstelling voor en 
er werd veel van opgestoken. 

 

- De afsluitende ‘Symen Jansma pearke keatspartij’ werd op 19 sep-

tember onder ideale weersomstandigheden verkaatst met maar liefst 
tien pearkes op de lijst.  
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Na veel spannende partijen kregen Dorien en Bennie de kransen 

omgehangen. Ester en Arie Slats werden tweede, good old Harm 

Wierda pakte met Ellie de kleine premie! 
 

- Nog een hoogtepunt voor de vereniging. Luca Wijngaard stond 

diezelfde dag (19 september) op de Freulepartij in Wommels, zeg 

maar de PC voor jongens in de leeftijdscategorie 14-16 jaar. Hij 
verdedigde de kleuren van KF De Pompeblêdden uit Heerenveen. 

Geen eeuwige roem behaald, maar toch op het hoogste podium 
meegedaan! 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Al met al kijken we tevreden terug op het afgelopen seizoen! Een aantal 

leden erbij, het niveau van meerdere leden is behoorlijk omhoog 
gegaan, er zijn flink wat prijzen gewonnen op diverse partijen en de 

spelvreugde/het plezier straalt er vanaf! 
 

We kijken dan nu ook alweer uit naar volgend seizoen (start april 2021). 
Hopelijk dan geen corona meer met allerlei beperkingen. Mogelijk gaan 

we in de winter de zaal in om het kaatsgevoel vast te houden en de 
kaatstechniek te onderhouden. 
 

Met kaatsgroet, 

Bennie de Boer 
 


