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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Geertrui Hidding  0513-63 14 86 

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 

 

‘Eindelijk’ kunnen we nu weer… Het thema van deze Brêge. Net als 

(vrijwel) iedereen wil ook het bestuur weer zijn bezigheden op de oude 
en vertrouwde wijze oppakken. Helaas is dat op dit moment (medio 

mei) nog niet mogelijk. Kortgeleden zijn de terrassen en de winkels 

weer open gegaan, maar nog veel activiteiten liggen stil. 
 

In ons dorp is ook nog niet alles bij het oude; enkele weken geleden 
heeft het bestuur een huis-aan-huisnieuwsbrief verzorgd. Daarin de 

laatste stand van zaken over de verschillende activiteiten. 
Ook dit jaar hebben we op 4 mei – in overleg met de gemeente Hee-

renveen – samen met PB Katlijk een sobere herdenking moeten hou-
den. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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En net als vorig jaar zal het dorpsfeest niet doorgaan. In deze nieuws-

brief was tevens te lezen, dat we als bestuur weer compleet bemenst 

zijn. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Verderop in deze Brêge kunt u 
meer lezen over de nieuwe bestuursleden.  
 

Ondanks dat er veel niet mogelijk is, proberen we als bestuur wel zo-

veel mogelijk dingen door te laten gaan. We zijn onder andere bezig om 
onze Dorpsvisie tegen het licht te houden: wat is afgerond, wat is actu-

eel en belangrijk en waar kunnen we verder mee aan de slag. Onder 
andere denken we er daarbij aan om iets samen met en voor de jonge-

ren te gaan doen. Ideeën en suggesties zijn natuurlijk zeer welkom. 
 

En net als u hopen wij ook, dat we nu ‘Eindelijk’ elkaar weer op 26 juni 

kunnen ontmoeten bij ‘Mildam Zaait’ en/of bij het Piipskoft of op de 
soos. En ook net als u hopen we dat we dan ook ‘Eindelijk’ weer familie 

en vrienden zonder beperkingen kunnen ontmoeten, met vakantie te 
kunnen gaan en… wellicht te veel om op te noemen. 
 

Het bestuur wenst u een goede en gezonde zomer toe en hopelijk tref-

fen we elkaar weer op de verschillende activiteiten en bijeenkomsten 
die wel door kunnen gaan. 

 
Even voorstellen… 
 

Drie nieuwe bestuursleden van Plaatselijk Belang stellen zich voor: 
 

Immie Jonkman 
 

Mijn naam is Immie Jonkman. Sinds 
10 maart ben ik bestuurslid van Plaat-

selijk Belang. Samen met mijn man 

Enno Feenstra en jongste stiefdochter 
Rixt woon ik sinds oktober vorig jaar op 

de Schoterlandseweg 2 (inderdaad, het 
huis van Tiede en Claudia…). Hiervoor 

woonden wij in het centrum van Leeu-
warden, maar we zochten een plek met 

meer buitenruimte en vrijheid en dat is 

op deze plek prima gelukt! 
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Zowel Enno als ik werken beiden in de culturele sector. Ik was tot 

1 januari onder meer zakelijk directeur bij Oranjewoud Festival en pro-

jectleider van de Slachtemarathon. Ook ben ik vanaf 2012 betrokken 
geweest bij de organisatie achter de Culturele Hoofdstad 2018. 

Momenteel werk ik weer voor dezelfde organisatie, nu als zakelijk direc-
teur. Wij organiseren in 2022 een groot evenement in Fryslân als ver-

volg op Culturele Hoofdstad. Daarnaast zit ik ook in het bestuur van de 

‘Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden’ (de schaatselfsteden-
tocht). 
 

Naast mijn werk vind ik het erg fijn om te lezen, maar houd ik mij nu 

vooral heel erg bezig met het inrichten van onze tuin. We genieten op-
timaal van de plek waar we wonen, het uitzicht aan de achterkant op de 

Tjonger en in de voortuin de bossen van Oranjewoud. Het leven in Mil-
dam bevalt ons prima! 

Omdat ik de leefbaarheid en tevens de sociale samenhang in het dorp 

erg belangrijk vind, zet ik mij graag in voor Plaatselijk Belang en haar 
activiteiten. 

 
Iris Oosterwegel 
 

Sinds de zomer van 2020 woon ik 

samen met mijn drie kinderen aan de 
Molenlaan. In Mildam kom ik al jaren 

bijna dagelijks omdat mijn oudste in 

2016 naar de Tjongerschool is over-
gestapt. 
 

Als lid van de Tjongerschool Ouder-

vereniging (TOV) probeer ik mijn 
steentje bij te dragen aan een fijne 

schooltijd voor de kinderen. 
 

Als lid van Plaatselijk Belang hoop ik 

bij te kunnen dragen aan dit mooie 
dorp, dat we er prettig samenleven 

met vele fijne ontmoetingen en 
mooie activiteiten.  
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Ik werk in de biologische voedingssector en in het onderwijs. In mijn 

vrije tijd doe ik aan survival, trailrunning, klussen en paardenplezier met 

mijn dochters. (Op de foto met grote vriend Victor van Esther uit Kat-
lijk). Tot ziens! 

 
Ivo van Stoltz 
 

Hallo mede-Mildammers, 
 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering ben 

ik gekozen in het bestuur van Plaatselijk 

Belang. 
Voor de mensen die mij nog niet kennen 

zal ik me even voorstellen. Mijn naam is 
dus Ivo van Stoltz, geboren in 1975. 

In augustus 2019 zijn wij verhuisd vanuit 

de omgeving van Den Haag naar Mildam 
en woon ik samen met mijn vriendin aan 

de Schoterlandseweg. 
 

Omdat ik niet uit deze omgeving kom en 
het dorp en de inwoners graag beter wil 

leren kennen, leek het mij verstandig om 

wat voor het dorp en haar inwoners te 
gaan doen. Dat werd dus lid worden van 

het bestuur van Plaatselijk Belang. Ik 
hoop jullie snel te spreken zodra we weer 

bij elkaar kunnen komen. 
 

********* 
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THEMA BRÊGE 16.3  

 

Wie het water deert, die het water keert 
 

Een brug verbindt wat door water wordt gescheiden. Zo ook onze 

Brêge: water wordt het thema voor nummer 16.3, Mildam heeft er nog-
al wat mee. 

Zo was bij de aanpak van Mildam-Noord het afkoppelen van regen-/ 
dakwater een belangrijk issue. Ten gevolge van droge zomers is in ons 

dorp de noodzaak van zuiniger drinkwatergebruik voelbaar, vooral in de 

tuin. De zeespiegelstijging noopt weliswaar tot een Deltaplan 2.0, de 
lagere grondwaterstand leidt in onze veengebieden weer tot meer CO2-

uitstoot. 
Sla ook een brug en zend in hoe u het hoofd boven water houdt! 

 

INGEZONDEN 

 

TONK-regeling 
 

Zit u in een lastige financiële situatie als gevolg van de coronacrisis? 

En heeft u daardoor moeite met het betalen van de woonlasten (zoals 
huur, hypotheek, kosten van gas, water en licht)? Dan komt u mogelijk 

in aanmerking voor de TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Nood-

zakelijke Kosten. 
 

De TONK-regeling is een financiële tegemoetkoming voor inwoners en 
ondernemers uit de gemeente Heerenveen. Hebt u recht op een andere 

financiële regeling of uitkering? Vraag deze dan eerst aan. Komt u hier-
voor niet in aanmerking of hebt u met deze regeling erbij nog te weinig 

inkomen voor de woonlasten? Dan kunt u recht hebben op de TONK. De 

regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt 
tot 1 juli 2021.  
 

Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen: 
www.heerenveen.nl/tonk of bel 14 0513 
 

Sanne Wapstra, medewerker communicatie gemeente Heerenveen 

http://www.heerenveen.nl/tonk%20of%20bel%2014 0513
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EINDELIJK… 

 

'Eindelijk' kunnen we nu weer...  
door Ab Slager 

 

Als ik naar de foto van onze pake- en beppesizzers kijk, toen nog wat 
jonger dan nu, wordt het me een beetje zwaar te moede. De beide 
dames zitten op een ruwhouten bank te genieten van een ijsje. De 
jongste komt nog niet met de voeten aan de grond. De foto is gemaakt 
in Dedemsvaart. Het zijn lekkere ijsjes, met spikkeltjes. Zo te zien van 
de Italiaanse ijssalon. 
 

Vorig zomer. Ze waren toen 9,5 en bijna 8 jaar en konden nog spelen. 

De oma's en opa’s konden nog rustig met elkaar in de tuin zitten, sa-
men met de ouders en de kleinkinderen. 
 

Nu zitten we hopelijk in de afloop van de derde coronagolf. In april zou, 
indien de situatie het zou toestaan, een aantal versoepelingen door-

gevoerd worden, maar dat werd uitgesteld. Dus geen pakes en beppes 
bij de kleinkinderen of kleinkinderen bij de pakes en beppes. Hoe lang 

zal het nog duren voor de situatie weer wat genormaliseerd is?  
 

‘Vrijheid’ 

Wat die tweede en derde golf betreft, zit ik wel met een probleem. De 
besmettingen liepen op met als gevolg een lockdown met minder moge-

lijkheden tot bezoek (één persoon) en een avondklok. Inderdaad voor 
heel veel mensen onplezierig. De regering die dat zomaar instelt! Alsof 

het de schuld is van de regering dat de besmettingen oplopen. Nee, het 
is veeleer de schuld van degenen die zich niet (meer) aan de regels 

houden. 

Er wordt door een deel van de bevolking gedacht dat dát vrijheid is, 
maar is vrijheid wel 'vrijheid'? Vroeger was het een ideaal waarbij het 

niet ging om de ruimte die je door de staat werd geboden om te doen 
wat je wilt, maar om vormgeving van wetten waarin je jezelf herkent. 

Werkelijke vrijheid betekent dat je betrokken moet zijn op de wereld, de 

maatschappij, de medemens. Je moet dan afstand nemen van je eigen 
aversie en je gevoelens in een breder perspectief plaatsen. 
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Dit betekent wel dat je eigen 'vrijheid' minder belangrijk wordt. Niet 

meer het “Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke.” Je laat je leiden door 

de betrokkenheid met de wereld. 
 

Stel nu dat dankzij de vaccinaties en het beter opvolgen van de regels 
de besmettingsgraad afneemt en de maatregelen behoorlijk versoepeld 

kunnen worden. Oké, ook dan zullen we ons nog wel aan de regels 
moeten houden om teveel besmettingen te voorkomen. Want laten we 

eerlijk zijn, het virus is er nu eenmaal en het gaat ook niet meer weg. 

We zullen ermee moeten leren leven. 
 

‘Terug naar normaal’ 
Maar hoe dan ook, het lijkt erop dat de 'oude' leefgewoonten weer 

enigszins terug zullen keren. Dan kunnen we bijvoorbeeld weer met de 
trein naar Amsterdam om een paar musea te bezoeken. Ik wil graag De 

Nachtwacht weer zien, zoals deze wordt 'gereconstrueerd' door Lisa 

Wiersma, bekend van het tv-programma 'Het geheim van de Meester'. 
En zo zijn er meer dingen. We zitten per slot van rekening al meer dan 

een jaar aan huis gebonden en dan mogen we hier in Mildam nog niet 
klagen. Je zult vijf hoog in de Bijlmer wonen... 
 

Maar toch, als ik dan naar 

de foto van onze klein-

dochters kijk, zou ik het 
fijn vinden als die ‘ouwe 

tijd’ binnenkort terug-
komt. 

Dan zou ik weer met hen 
naar de ijssalon kunnen 

lopen om een ijsje met 

spikkeltjes te kopen. Ik 
zou binnen kunnen staan 

met meer mensen zonder 
kans op besmetting.  
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En ik zou met hen naar Monkey Town (indoor speelparadijs) in Wolvega 

kunnen gaan. Niet dat ik me daar zelf druk zou maken, dat laat ik wel 

aan de kinderen over. Maar het blijft leuk om die kinderen alle mogelij-
ke toeren te zien uitvoeren zonder dat zij zich pijn doen. Of gaan 

zwemmen in ‘Swimfun’ in Joure. Ik ben er wel zeker van dat zij vlugger 
in het water zijn dan ik... 

Maar ik begin met een ijsje en ik neem er zelf ook een. Zonder spik-

keltjes!  
********* 

 
 

 
 

Of het nu een groot of klein project is, is niet belangrijk. Dat het met 
de meeste zorg en kwaliteit wordt uitgevoerd, is wel belangrijk. 
Ik bouw omdat ik het ontzettend leuk vind. 
 

Jacob-Jan Raven 
Bospad 3 
8415 AN  Bontebok 
06-51995652 
info@raventotaalbouw.nl 
 

 

mailto:info@raventotaalbouw.nl
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NIEUWE INWONERS MILDAM  

 

Renate en Alwin Dubbeld zijn de nieuwe bewoners op de Schoter-

landseweg 81. Ze woonden eerder in Leeuwarden en Heerenveen. 
Sake Sierdsma en Sanne Jacobi zijn verhuisd naar Katlijk. 
 

Op de Van Aylvalaan 14 wonen nu Janina Bron en Joost Bakker. 

Zij komen uit Harderwijk 

Lammert en Vince Salverda zijn naar Heerenveen verhuisd. 
 

De nieuwe bewoners van De Wissel 9 zijn Johannes en Lucia Bron. 
Ze komen uit Heerenveen. 

Familie Brouwer is verhuisd naar de Schoterlandseweg in Mildam. 
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Antsje Hosper (60) 
Hof van Schoterland 
 

“Aanst hoopje ik einliks ús gasten wer 
wolkom hjitte te kinnen. We binne al 
sûnt heal oktober ticht. Gelokkich 
wurkje ik twa dagen yn ‘e soarch en 
Henk hat syn makelaarshannel, dus 
ferdivedaasje is er genôch. As it terras 
wer iepen mei, moat it wol lekker waar 
wêze, oars hie it tûker west om twa 
wiken langer te wachtsjen. We wurde 
regelmjittich belle as men reservearre 
moat. Deroan fernimst dat minsken frij 
wêze wolle, dat se der wer útbrekke 
kinne om wille te hawwen! Lykas ferline simmer, doe koe it eefkes. Dy 
reuring en gesellichheid… dêr dochst it úteinliks foar!”  

 
Hilma Smits (63) 
keramist en lid van Kunst 
Kollektief Galerie Mildam 
 

“Wij willen zó graag weer... Het 
lijkt of Galerie ‘It Alde Tsjerkje’, 
in een winterslaap zat. Sinds de 
kerst zijn we niet meer open 
geweest. Geen bezoekers meer 
kunnen ontvangen met koffie of 
thee en is er geen muziek meer 
gespeeld. Wel hebben we van 
22 december tot april Marijke 
Hiem opgeleukt met werk van 
ons in de gezamenlijke huiska-

mers en bollen buiten in de tuin. Ateliers Majeur Heerenveen vroeg in 
coronatijd naar ideeën om gezamenlijk kunst te beleven. Mooi, maar we 
willen meer! Bezoekers ontvangen en geïnspireerd worden. Weer in de 
creatieve flow komen… Dat willen we!”  
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INGEZONDEN 

 

Ganzenbord 
door Klaas Woudstra 

 

In 1880 maakte steendrukker Piebe Krediet een Fries ganzenbord. Tot 
mijn verbazing staat ook Mildam erop vermeld en wel bij nummer 5. 
‘Mildam oud huisje’ staat er.  
 

Het is inderdaad het tuitgeveltje uit 1695. Opmerkelijk is het ronde 
boogvenster in de gevel, dat later is vervangen door een rechthoekig 

raam. De boog in het metselwerk was in mijn jongensjaren nog duide-
lijk zichtbaar.  

Het huis werd, samen met het ernaast liggende pand uit 1673, in 1968 

(helaas) afgebroken en vervangen door een woning voor de familie 
V.d. Honing (thans nr. 49).  
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In 1900 verscheen er een nieuwe, 
gekleurde versie van het ganzen-

bord en ook daar is Mildam aanwe-
zig. Ik kan het plaatje echter niet 

lokaliseren (misschien de voormalige 

boerderij van de familie Heida).  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dit stukje is geschreven n.a.v. een artikel in het historisch tijdschrift 
‘Fryslân’ van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en 

Cultuur. Een ieder die geïnteresseerd is in de historie en cultuur van 
Friesland zou hiervan eigenlijk lid moeten zijn. Ik kan het van harte 

aanbevelen. 
Bronvermelding: Tijdschrift ‘Fryslân’ van het Fries Genootschap 
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Feitse Krekt 
door Alie Rusch 

 

Hij deed al op z’n 17e eindexamen aan het Bornego College en vertrok 
daarna naar de TU Twente. En toch blijft Feitse Krekt na ruim 5 jaar 
Enschede altijd een Mildammer. Wat voor evenement er in onze mien-
skip ook plaatsvindt, Feitse heeft er bijna altijd wel iets mee te ma-
ken. 
 

Het is hem met de paplepel ingegoten, denkt Feitse (23). Aan tafel bij 
heit Berend (o.a. van de Brêge-cartoons) en mem Roelanda (o.a. bij 
Plaatselijk Belang) hoorden hij en zus Janne immers niet anders dan 

plannen voor het dorp. 
Feitse: “Mijn vader is al een tijd lang betrokken bij de organisatie van 

het Dorpsfeest, dat in die tijd is verplaatst van het café naar de feest-
tent. Nu zit het ondernemerschap aardig in de familie, dus toen heeft 

mijn zus Janne met vrienden de jeugdcommissie opgericht. Ze moesten 
het evenement voor de zaterdagmiddag bedenken. Het begon met de 

Highland Games, waarbij deelnemers moesten ‘paalwerpen’ en ‘kilt 

hangen’. En later Expeditie Robinson.” 
 

Op school al was Feitse te porren voor de een of andere commissie en 
doorgaans werd hij ingezet bij ‘externe betrekkingen’. Sponsors binnen-

halen, presenteren, het ging hem zeer natuurlijk af. 
 

Omdat hij in Enschede al eens aan een pubquiz had meegedaan, be-
dachten Berend en hij er een voor Mildam. Met Feitse als presentator. 

Feitse: “De eerste quiz had een Iers thema, dus ik had een ‘klavertjes-
pak’ aan, het Ierse symbool.” 

De pubquiz – waar teams ook typisch Mildamse vragen moesten beant-

woorden – bleek een gouden greep, het verbond jong en oud. En wat 
bleek? Waar senioren vragen over moderne muziek onbeantwoord 

moesten laten, kon de jeugd plaatsen op de kaart van Nederland vaak 
niet vinden. Feitse praatte intussen soepel de onderwerpen aan elkaar 

voor de eerst 15 en de laatste keer 50 teams. 
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Tobbedansen 

Ondanks dat de jeugdcommissie al overliep van de plannen, kwam het 

meest spectaculaire idee toch aan de keukentafel bij de familie Krekt tot 
stand. Toen Feitse in Enschede had deelgenomen aan een soortgelijk 

evenement, bedachten Berend, Janne en Feitse dat zoiets ook op het 
dorpsfeest mogelijk moest zijn, helemaal met zo'n jeugdcommissie. 

Johan Vlemmix van tv-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ werd 

erbij gehaald om de bouwers van de meest vreemdsoortige tobbes vlak 
voor hun afdaling richting bel voor de microfoon te halen. 
 

Feitse: “Het bassin was door de organisatie met strobalen, vijverplastic 

en 50 kuub water opgebouwd; middenin stond vrijwillige brandweerman 
Tiede Jacobi klaar om de aspirant-winnaars na hun afdaling zo nodig te 

redden. Dat tobbedansen leeft al ver voor het dorpsfeest. Het is een 
onderlinge strijd, waarbij de deelnemers elkaar uitdagen en via sociale 

media bestoken met foto’s en filmpjes van hun ‘tobbebouwsel’.”  
 

 
 

Het tobbedansen (Feitse hier met Johan Vlemmix) 
was een spetterend succes. 
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Feitse deed naast school en nu naast zijn studie werktuigbouwkunde 

liefst ‘leuke dingen tussendoor’. Behalve organiseren doet hij aan sport. 

Zo korfbalde hij – zoals de hele familie – bij De Driehoek, maar toen het 
ledental terugliep, is deze gefuseerd met Blauw-Wit uit Heerenveen. 

Feitse: “Dan gaat dat dorpsgevoel weg. Als ik na de wedstrijd met de 
anderen in de kroeg zat, had ik vooral contact met Mildammers. Toen 

die vroegen of ik niet wilde voetballen, ben ik op mijn 17e bij VV Mildam 

gegaan. Dan moest ik wel trainen en elk weekend spelen, best lastig 
naast mijn studie.” 

En ja hoor… ook daar wilde Feitse wel leven in de brouwerij, zoals on-
langs toen de tweede lockdown weer alles stillegde. Hij presenteerde 

eind maart de online-bingo, waar naast een ‘borrelpakket’ allerlei prijzen 
van sponsors voor waren geworven. Voor de 150 deelnemers waren er 

flinke prijzen en bijna iedereen won wel een ‘goody’.  
 

Hardloop-Elfstedentocht 

Wie denkt dat jongeren door de 
corona depressief zijn geraakt, 

moet niet bij Feitse zijn. Toen na 
de eerste lockdown geld nodig 

was voor realisering van de ver-
nieuwde sportkantine, kwam hij 

met een fondsenwervingsplan: 

een virtuele 11-stedentocht! 
Feitse: “We hadden de 205 km 

Elfstedenroute in hardloop-
etappes van 4 en 8 km verdeeld 

en daar kon je op intekenen. Je 

mocht per km vanuit je luie stoel 
doneren, maar ook live lopen. 

Dan moest je onderweg een 
selfie bij de plaatsnaamborden 

maken. Alle teams van VV Mil-

dam deden mee en meer dorps-
genoten. De oudste deelnemer 

was 55.” 
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Feitse liep ook een stuk, maar zijn échte tijd komt nog: “Ik ga in okto-

ber de marathon van Amsterdam lopen, mijn eerste hele. En als die 

coronabeperkingen eraf zijn, wil ik weer festivals bezoeken. Dat wordt 
een superontlading, zeker weten!”  

 
 

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

 

 

Pyt Kramer (85) 
pensionearde  

“Wat misse wy folle! Ik byge-
lyks myn wyklikse koar, mar 
ek it iten elke moanne yn it 
Boekehaagje. Fierder de kof-
jemoarn yn it Trefpunt en de 
Soos fansels. Ik kuierje wol 
alle dagen en kom ûnderweis 
somtiden wol 10 stel minsken 
tsjin mei wa't ik eefkes praet. 
Dat is tige belangryk! Mar der 
bart wol mear. Ik hie hjir in 
fantastysk jierdeifeest: in au-
bade fan alle buorlju op it 
pleintsje!  
Myn twadde koroana-pjukje 
haw ik hân, dat it nije begjin is 

der wer. No al dy oaren noch. En dan mar hoopje dat it ek helpt tsjin de 
nije farianten.” 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
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EINDELIJK… 

 

Twee keer gevaccineerd en nu kan ik, mag ik...??? 
 

Tot 2 mei 2021 zijn er in Nederland naar schatting 4,5 miljoen prikken 
gezet. Daarvan 4,4 miljoen eerste prikken en 1,2 miljoen tweede prik-
ken. Exact weten we, c.q. het RIVM, het niet, want de goede registra-
tie is nog een probleem. 
 

Ik behoor tot de ongeveer 8000 hogerrisico’cliënten’ van het UMCG in 
Groningen. Dus moest ik naar Groningen om mijn ‘shots’ te krijgen. De 

eerste keer verliep perfect en de tweede keer nog beter: zaterdag 1 mei 
kwam ik voor mijn 2e 'Modernaprik’ naar Groningen, slagboom P-zuid 

ging vanzelf open, gratis parkeren, even lopen, ontvangst perfect gere-

geld. Spuit per direct gezet, vervolgens 15 minuten wachten onder het 
toeziend oog van vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen. Een zieken-

huisbed stond paraat. 
Na 15 minuten weer naar de parkeergarage gelopen, de slagboom ging 

weer vanzelf open… en naar huis in Mildam. Drie dagen beetje pijn op 

de injectieplek en dat was het! Kortom UMCG op zijn best! Een ‘flow-
ervaring’!  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

En… de – handgeschreven – vaccinatiekaart is bijna 70 jaar later nog 
steeds goed leesbaar. 

https://nos.nl/artikel/2377239-8600-nieuwe-besmettingen-ook-iets-meer-mensen-in-het-ziekenhuis.html
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De door het kabinet opge-

legde basisregels zoals han-

den wassen, een mondkapje 
dragen en afstand houden 

gelden ook voor mij nog 
steeds, maar toch een veili-

ger gevoel. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
J.A. van Tast 

 
 

********* 
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

Vier goede inzendingen deze keer. Dat waren Judith van Tongeren, 
Joost van Campen, Aly Klazema en Charles Haagsma. Op de foto was 

de boerderij te zien aan de W.A. Nijenhuisweg 11. De foto is genomen 
vanaf een wandelpad, dat van die weg naar het Katlijker Schar loopt. De 

prijs gaat naar Joost van Campen, gefeliciteerd! 
 

De nieuwe foto: 

Oude verweerde boomstammen hebben soms een boeiende structuur. 
Ik zal u niet vragen waar u deze griezel kunt vinden, maar misschien 

herkent u de boerderij linksonder in beeld. 
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Herkent u de boerderij op deze foto? Stuur het adres 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. 

 

 
 

 

Jelke de Kroon (2;9) 
 

 
 
Een correctie op het vorige num-
mer. De jonge dierenverzorger 
was inderdaad Jelke, maar met 
zijn achternaam reden we een 
scheve schaats. Niemand daar 
heet Kramer! Mem Miranda is een 
Faber en Jelke is net als heit Den-
nis een De Kroon. Onthoud die 
naam. Mildam kan trots zijn op 
zo’n jonge ‘zorgvrijwilliger’! 
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Jorian Darwinkel (17)  
zwemkampioen  
 

“Vóór de coronatijd was ik 
zwemkampioen jeugd 1. 
Ik trainde elke ochtend 
om half 6 en dat was 
ineens afgelopen. In de 
zomervakantie, normaal 
rusttijd, hebben we juist 
doorgetraind. Sinds de-
cember is er opnieuw een 
lockdown en tot in april 
mochten we nog steeds 
niet zwemmen in Sport-
stad. Daarom doe ik nu 
3 keer per week krachttraining, en thuis online push-ups e.d. Vanaf 
januari zwemmen we in buitenbaden die open mogen: Den Helder 
(waar we zelfs zwommen toen het sneeuwde), Zwartsluis en in Hasselt. 
Als ik 18 word, moet ik bij de senioren tegen alle leeftijden zwemmen. 
Na mijn havo-examen ga ik naar de ALO, lekker door in de sport!” 
 

********* 

 
 

 
 

 
‘Kunst’ van 
onbekende 
kunstenaars 
(begin mei ge-
fotografeerd op 
het terrein van 
de Ecokathe-
draal). 
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EINDELIJK… 

 

Nu kan ik eindelijk weer eens…. 
door Henk Hidding 

 

Welke wensen kan je na zo’n pandemie wel niet hebben. Ik moet zeg-
gen: in mijn geval niet zo veel. Twee dingen die ik heb gemist, zijn de 
mogelijkheid om naar Japan te vliegen om onze dochter, schoonzoon 
en kleinzoons te bezoeken én horecabezoek tijdens fiets- of kano-
tochtjes. Dat laatste was wel te ondervangen door het meebrengen 
van eigen lekkers. En de familie in Japan zien we wel vaak via de 
beeldtelefoon. 
 

De situatie is bij mij drastisch veranderd door de heupoperatie die ik 
eind april onderging. De tijdelijke beperkingen daarvan zijn veel groter. 

Zo denk ik dat een reis naar Japan op de fiets, waar ik lang en vaak 

over heb gefantaseerd, wel definitief van de baan is. 
 

Een zoon vond dat zo’n nieuwe heup toch wel onderdeel was van de 
voorbereidingen van zo’n lange reis op de fiets. Veel ideeën worden niet 

gerealiseerd, ik heb er ook teveel en toch is het mooi om over ideeën, 
die nooit zullen worden gerealiseerd, te dagdromen. 
 

En als de mogelijkheden die je hebt gemist er wél weer zijn, dan blijkt 

de realiteit misschien toch minder leuk dan in je dromen vooraf. Dan zit 

je in het lage natte West-Siberië, in de hitte en de muggen en het is 
nog zeker tien dagen fietsen voor je in wat frissere bergen bent. Of 

dichter bij huis zit je op een vol terras met een broodje kroket en dan is 
die kroket nog ijskoud van binnen. 
 

‘Het bezit van de zaak (de roze dromen zijn voorbij) blijkt het einde van 
het vermaak.’ 
 

Toch zal ik erg blij en dankbaar zijn als ik weer goed kan lopen en fiet-

sen, ook bij regen en tegenwind. Spreekwoorden en zegjes passen lang 
niet altijd. 
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Geertrui Hidding (68) 
in de hoedanigheid van oma 
 

“Onze dochter Rianne woont in Ja-
pan, daar zijn we in 2019 voor het 
laatst samen naar toe geweest. Dat 
jaarlijkse uitje hopen we dit najaar 
eindelijk weer te mogen oppakken, 
de kleinzonen van 7 en 3 worden 
immers steeds ouder. Voor- en na-
jaar zijn er het mooist, de winter 
duurt maar een paar weken en de 
zomer is ons te vochtig en heet. We 
huren daar fietsen en verkennen het 
land. Kyoto, waar ze eerst woonde, 
kennen we misschien wel beter dan Amsterdam! Hopelijk is Henk (zie 
foto) in het najaar na zijn heupoperatie mobiel genoeg en mogen we 
van de Japanners het land weer in.”  
 
 

Marianna Wijbenga (43) 
docente Engels 

“Ik houd van omdenken, dus van mij 
geen ‘Ik mag of kan eindelijk weer…’ 
Ik mocht in het afgelopen jaar van 
de ene op de andere dag ons onder-
wijs omzetten naar online, hybride 
en volledig fysiek lesgeven (in de 
examenklassen), voor het eerst in 
mijn 24-jarige carrière. En onze leer-
lingen? Ik ben trots op ze! Ze moch-
ten bijna niks maar ‘moesten’ wel 
alle lessen volgen. En dat is echt niet 
makkelijk om te doen vanaf een 
scherm. Over achterstanden wil ik 
het niet eens hebben: ze volgen 

gewoon een andere route… Kortom, erg leerzaam voor ons allemaal!” 
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ONDERWIJS 

 

Tjongerschool Mildam 
 
 

Licentie begaafdheidsprofielschool verlengd 
 

Donderdag 22 april jl. vond op de Tjongerschool de visitatie voor de 

licentie als begaafdheidsprofielschool (BPS) plaats. Er vonden gesprek-

ken plaats met onze specialist hoogbegaafdheid, leerlingen en het 
team. Door middel van deze gesprekken en verschillende presentaties 

kon men zich een goed beeld vormen van ons beleid en de uitvoering 
hiervan in de praktijk. 
 

De toetsing verliep aan de hand van acht punten, op alle acht scoorden 

we GOED. Als extra opsteker kregen we te horen dat onze praktijk min-
stens zo goed is als alles wat op papier staat… en daar zijn we met 

recht trots op. Het draait immers om de praktijk, om onze kinderen! 

Ook werden we gecomplimenteerd met het feit dat IEDER kind wordt 
gezien en we oog hebben voor alle kinderen en hun onderwijsbehoefte. 
 

Hiermee is onze licentie met vier jaar verlengd en behoren wij tot een 

van de weinige scholen waarbij het certificaat driemaal op rij voor vier 
jaar wordt toegekend.  
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Daar zijn wij als team van de Tjongerschool trots op en volgens de 

visitatiecommissie mag Ambion trots zijn op zo’n school binnen haar 

geleding. 
 

Hockeyclinic groot succes  
Lekker in het zonnetje konden 

alle kinderen kennis maken met 
hockey. Enthousiaste leden van 

Hockeyclub HHC Quick Stick 

zetten een gevarieerd parcours 
uit. De kinderen rouleerden in 

groepjes en deden allerlei oefe-
ningen met stick en bal: gezellig 

en leerzaam! 

 
Eerste editie Tjongerbrief 

Doordat de leerlingen zelf nieuws ‘verzamelen’, raken ze meer betrok-
ken bij de omgeving. Ook leren zij: 
 

 hoe nieuws tot stand komt 

 welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet 
 schrijven voor een groot publiek 

 

 
 

 
 

 

Het streven van de 
redactie is om de 

Tjongerbrief één keer 
in de twee weken te 

laten verschijnen. 
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MILDAM 

 

Gerke Procee, beeldend kunstenaar 
 

In het kerkje van Mildam wordt – onder voorbehoud van de dan gel-
dende coronamaatregelen – in juni en juli 2021 een expositie gehou-
den van Gerke Procee (1993) uit Buitenpost. 
 

“In de laatste fase van mijn studie Beeldende Kunst aan de Academie 

Minerva in Groningen ontdekte ik veel nieuwe kwaliteiten in mijn crea-
tieve brein. Die stimuleren en prikkelen mij elke dag om mijn passie uit 

te voeren. De wereld in mijn hoofd is nog een onontdekt gebied waar-
over ik langzamerhand meer controle krijg. Ik probeer mijn gedachten 

voor iedereen toegankelijk te maken. 

Door prikkels om me heen gebruik ik bewust en onbewust een breed 
scala aan emoties om die in kleur en humor te laten zien. Dit inspireert 

mij om een visuele ervaring te creëren om kijkers inzicht te geven in 
mijn gedachten.” 
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“In mijn werk ben ik een ervaringsdeskundige, geïnspireerd door de 

kunst van schilders, schrijvers, films, strips, Friese sagen en legendes. 

Dit probeer ik zo goed mogelijk en op mijn eigen manier weer te geven 
met veel mythologische, kosmische, humoristische, bijbelse, moderne 

en fantasiefiguren.” Website: www.gerkeprocee.nl 
 

De expositie van Gerke Procee is vanaf zondag 6 juni t/m vrijdag 
30 juli 2021 te zien in Galerie Mildam, gevestigd in It Alde Tsjerkje 

aan de Schoterlandseweg 37 te Mildam. 
 

Openingstijden Galerie Mildam:  

vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur. 
 

Inlichtingen: www.galeriemildam.nl  
 

http://www.gerkeprocee.nl/
http://www.galeriemildam.nl/
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MILDAM 

 

Hulp uit o.a. Rotterdam en Aarhus 
 

door Siebe Homminga 
 

De vorige keer heb ik geschreven over acht jongeren met een be-
perking die waren komen bouwen in de Ecokathedraal. Naast de vaste 
stapelaars komt hulp van anderen vaker voor. Zo lag er zonder stape-
laars in één weekend bijvoorbeeld een stevige brug over de sloot ach-
terin de tuin.  
 

“Niet alleen uit Staphorst , maar uit alle delen van Nederland krijgen wij 
wel verzoeken om mee te bouwen. Soms gaat het om individuen, soms 

een vader en zoon, soms kleine groepjes en af en toe echt grote groe-

pen, zoals de studenten uit het Deense Aarhus (Århus). 
 

Maar eerst John, een economiestudent uit Rotterdam. Toen hij zich 
meldde, het zal rond 2010 zijn geweest, vroeg ik hem om eerst met ons 

mee te bouwen. Dat wilde hij niet. Hij had een weekend tot zijn be-
schikking en wilde daarin een eigen project. Dat is nogal wat!  
 

Had hij iets in zijn hoofd? Wist hij welke materialen hier lagen? Ik had 

zelf wel een wens, want we zaten met een flink probleem. De houten 
brug over de sloot bij de vijver achter het atelier was kapot, het hout 

was verrot en de brug was volstrekt onbetrouwbaar. Lastig, want die 

durfden we niet meer in 
een rondleiding van een 

groep op te nemen. Maar 
dat kwam goed uit: een 

nieuwe brug leek John wel 

een mooie klus! 
 

 
 

 
 

Het begin is er… 
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De brug, gezien 
vanaf de vijver 

 
 

 
 

Wat moet hij in zijn eentje hebben gebuffeld. Van verschillende plekken 
haalde hij trottoirbanden op en legde ze op de twee ijzeren stangen die 

voor de verbinding over de sloot zorgden. Het was zwaar werk, maar hij 
kreeg het voor elkaar. 

Petje af. We zijn nu maar wat trots op deze brug en als dank vermeld ik 

steeds bij een rondleiding “Dit is de brug van John uit Rotterdam”. 
 

Studenten uit Aarhus 
Een ander bouwwerk staat op naam van een groepje studenten uit Aar-

hus. De studenten werden in 2012 met een bus in Mildam gedropt om 
het verder zelf maar uit te zoeken met hun ‘three-days-workshop’. Zelfs 

het onderdak moesten ze regelen. Van B&B ’t Boekehaagje hoorde ik 

dat daar een ploegje neerstreek en dat diverse jongens met hun shel-
tertje aan het Van Bienemalaantje op de wintercamping stonden.  
 

Het bleek een bont ploegje architectuurstudenten dat ‘levend lego’ ging 

leggen. Deze studenten oefenden hun vaardigheden ook aan de Euro-
palaan in Heerenveen, waar een Le Roy-strook ligt. 

Ze waren drie regenachtige dagen goedgemutst bezig bij ons in de Eco-

kathedraal, gewapend met laptop en eigen meetapparatuur. Ze puzzel-
den ingenieuze boogconstructies uit, met de juiste drukverdeling op de 

aanwezige puinsoorten, want bij ons is metselspecie uit den boze.  
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Intussen zullen de 

studenten wel zijn 

afgestudeerd, hun 
bouwsel blijft in 

dezelfde staat lig-
gen. 

Op de foto is goed 

te zien waarom we 
het een ‘brieven-

busproject’ hebben 
genoemd.  
 

********* 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Een opbeurend gebaar 
in coronatijd… 

 


