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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 

 

We hebben een prachtige zomer met veel activiteiten achter de rug. Na 
twee jaar met corona was er eindelijk weer een dorpsfeest en ook een 

prachtig Iepenloftspul ‘Blau Bloed’.  

De Ecokathedraal was onderdeel van de kunstmanifestatie ‘Paradys’. 
Bezoekers uit heel Nederland hebben daarbij kennis gemaakt met Mil-

dam. 
 

Het thema van deze Brêge is ‘Import’: welke inwoner is import (onder-
hand de meesten) en wie is een autochtone Mildammer. Enkele artikel-

tjes gaan inderdaad over het afgesproken thema.  

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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Het bezoek van Omrop Fryslân in het kader van ‘Simmer in Fryslân’ 

op 17 augustus jl. sloot mooi aan bij het thema. Verdeeld over de dag 
waren er gesprekken op de radio te horen met veel inwoners. Daarbij 

was er o.a. aandacht voor bedrijven in Mildam.  
 

Er waren gesprekken met: 
 

- Marriët Hoekstra, trainster van paarden; 
- Ella Ros van de boerderijcamping ‘De Geele Bosch’; 

- Trynke Reitsma over haar bijzondere bloemenzaak; 
- Sies Siebenga en ouderen van Mildam bij het bezoek aan ‘Piipskoft’; 

- Herman Miedema als voorzitter van Plaatselijk Belang; 
- Michel Krol over de problemen met de damherten;  

- Henk Hosper over de damclub van Mildam. 

 
Verkeer Schoterlandseweg 

Er is onderzoek gedaan naar het verkeer op de Schoterlandseweg. Het 
blijkt dat er over het algemeen niet te hard gereden wordt, maar soms 

wordt er echter veel te hard gereden. Wel is de weg veel drukker dan 

verwacht. 
Om meer rust te creëren wordt de maximumsnelheid tussen Mildam 

en de rotonde bij de Oldeberkoperweg teruggebracht naar 60 km per 
uur. De bebouwde kommen van Mildam en Nieuwehorne zullen een 

30km-zone worden. 
 

Buiten de bebouwde kommen gaat de gemeente Heerenveen samen 
met Provincie Fryslân de verlichting van de weg van Oudeschoot tot 

Hoornsterzwaag aanpassen. Er komt zuinige en milieuvriendelijke led-

verlichting. De nieuwe verlichting verlicht straks alleen de weg en heeft 
daardoor een minder negatieve werking op de natuur. 

Daarnaast is het mogelijk om ongeveer 100 lichtmasten te verwijderen. 
Dit levert een forse energiebesparing op, is goed voor het milieu, maar 

is ook een besparing op de kosten. 
 

‘Mildam oogst’ zal dit jaar niet plaatsvinden. Wij proberen voor het na-
jaar 2023 een nieuwe invulling aan deze manifestatie te geven. 
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THEMA BRÊGE 17.4  

 

(Openbaar) vervoer 
In de volgende Brêge willen we 

het hebben over vervoer: open-

baar vervoer én onze eigen mid-
delen van vervoer. In ons dorp 

komt van alles langs: auto’s (ca-
brio’s!), e-bikes, landbouwvoer-

tuigen (tractoren!), vrachtwagens 

en natuurlijk elk uur de bus. 
Welke gebruikt u vooral? Bent u 

van het carpoolen of is de be-
nenwagen uw favoriet? Doet u 

het in de vakantie anders? Wie weet ontwaakt dan de enthousiaste 
treinreiziger in u of pakt u het vliegtuig als een onweerstaanbaar kor-

tingsaanbod langskomt. 

Kortom: u doet het werk, we wachten op uw inzending. Inderdaad, ‘op 
die fiets’.  

 

Thema import 
Het thema voor dit nummer is import. Nou is daar, zoals u kunt lezen 

niet heel veel van terecht gekomen. De meeste artikelen gaan ergens 
anders over. De wolf is import, de wespendief is import, een geboren 

‘Mildammer om utens’ is export, of wel import maar dan in Duitsland.  
Bauke Visser vertelt iets over een voorvader die op Zuid-Spanje voer, 

import en export, en ook iets over de stichter van de Janssen-stichting. 

Henk van der Kam schrijft iets over blauw bloed, wel vreemd, maar iets 
wat in Mildam volgens de redactie niet voorkomt 

Markante Mildammer in dit nummer is Jan Jongsma, beslist geen im-
port. 
 

Misschien is het thema wat onhandig gekozen. De hele redactie is trou-

wens wel import, een geboren Mildammer zit er niet bij. 
 

Nou zijn die in Mildam ook vrij zeldzaam.  
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EMIGRATIE 

 

Een Mildammer om utens 
door Henk Hidding 

 

Sake Roelof Kooistra, geboren Mildammer, is geen boerenzoon, maar 
wel boer in hart en nieren. Hij en zijn vrouw Attje-Rieke wonen sinds 
2016 in Upgant Schott, een dorp nabij Wirdum in Ostfriesland. Wiebe 
Nijlunsing en Henk Hidding gingen er op bezoek. 

 

Tijdens zijn schooltijd in Mildam werkte Sake Roelof in zijn vrije uren 

(en ook in uren dat hij eigenlijk niet vrij was) bij de buurman op de 
boerderij en later ook bij een bedrijf in Oldelamer.  

Hij kreeg van de basisschool het advies om naar het lager beroeps-
onderwijs te gaan; meer zat er volgens zijn onderwijzer niet in. Hij ging 

naar de mavo, maar in plaats van zijn huiswerk van school te doen, 

werkte hij op de boerderij. 
 

Onderwijs 
Toen hij eens een 1 scoorde op een repetitie Frans kwam de leraar op 

huisbezoek. De leraar trof Sake die toevallig net even alleen thuis was. 
Hij besloot later maar eens terug te komen, als Sakes ouders thuis wa-

ren. Diezelfde avond nog, toen Sake Roelof tegen achten eindelijk 
thuiskwam van zijn werk, zat de leraar er al weer, nu met zijn ouders. 

Sake Roelof kreeg toen onder uit de zak, een boetepreek van die leraar. 

Dat kwam aan, maar het hielp wel. Daarna kwam hij ook zijn plichten 
op school na. 

Dat resulteerde in een mavodiploma, een vervolgopleiding op de Mid-
delbare Landbouwschool in Drachten en van daar naar de Hogere 

Landbouwschool in Leeuwarden (veehouderij).  
 

Tijdens de vakanties werkte hij bij Jeep Heida of ook wel bij Jeep zijn 
broers die een bedrijf hadden in Oldelamer en bij de familie Wijnsma in 

Oldeholtwolde. Voor Sake moet dat hard werken zijn geweest, maar het 

voelde voor hem als vakantie, hij kon zich helemaal boer voelen. 
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Het LBO-advies bijt Sake Roelof nog steeds, en het vervolg op de HLS 

was de studie Agrarische Bedrijfseconomie in Wageningen.  
In het studentenhuis waar hij woonde trof hij zijn toekomstige vrouw 

Attje-Rieke Sterk. Zij studeerde er Diervoeding, na twee keer te zijn 
uitgeloot voor diergeneeskunde en na het afronden van een studie aan 

de HLS in Deventer.  
 

Werk 
Sake Roelof kreeg na zijn studie (2002) een baan op het hoofdkantoor 

van een agrarisch accountantskantoor en Attje-Rieke bij de diervoer-

industrie (CAV/Agrifirm), waar ze promotieonderzoek deed dat leidde tot 
de titel ‘doctor in de diervoeding’. Sake werkte 12 jaar bij het accoun-

tantskantoor, maar het verlangen boer te worden bleef. 
Zij hadden diverse keren contact met agrarisch makelaars, maar vonden 

bij hen weinig positieve reacties. Bij Sake Roelof speelde het verlangen 

naar het runnen van een boerderij zo sterk dat hij door zijn werk bij het 
accountantskantoor in een burn-out raakte. De therapeut adviseerde 

hem het in ieder geval maar te proberen: boer worden. 
 

Boer en boerin in Ostfriesland  
Toen er in 2015 toch een makelaar kwam met de suggestie een pacht-

bedrijf over te nemen in Ostfriesland, ten noorden van Emden, raakten 
ze enthousiast voor dit bedrijf. De bodem bestaat er uit zware klei op 

veen, een bodem zoals die ook in Friesland voorkomt. Het woonhuis 

stond ze aan en al het land ligt achter de boerderij. 
Ze stuurden er verschillende bevriende deskundigen langs om hun oor-

deel over het bedrijf te horen, ook, aldus Sake Roelof, om hem de roze 
bril af te nemen. Maar dat deden de bevriende deskundigen niet. De 

adviezen waren positief en in 2016 werden Sake Roelof en Attje-Rieke 

boer en boerin! Na 12 jaar een kantoorbaan had Sake de eerste weken 
last van spierpijn.  
 

Het begin was niet gemakkelijk. Hun pasgeboren zoon Jelle moest van-

wege een aangeboren hartafwijking in zijn eerste levensjaar drie open-
hartoperaties ondergaan. Jelle kwam steeds erg goed door de opera-

ties. In de toekomst moet er nog een operatie volgen. Ze hebben in-
middels twee kinderen: Jelle van 6 en Teije van 3 jaar oud. 
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De boerderij in Upgant-Schott 
 

Boer-ondernemer 
Was het werk vroeger als bedrijfsverzorger in de vakanties tamelijk 

zorgeloos, als boer-ondernemer is dat anders. Naast het werk zijn er de 

zorgen van de manager. Het financiële resultaat is belangrijk en voor de 
ontwikkeling en verbetering van het bedrijf moet er worden geïnves-

teerd. De eigenaar van het bedrijf, een groot familiebedrijf in de we-
genbouw in Duitsland, doet dat niet voor hen. De ‘oma’ in de familie 

maakte een Duitse hongerwinter mee en kocht daarom ooit dit bedrijf. 

In het pachtcontract staat opgenomen dat de boerderij, in tijden van 
nood, de familie te hulp moet komen. De pacht is verder niet ongunstig. 
 

Het bedrijf heeft 110 koeien met jongvee op 70 hectare, naar Neder-

landse begrippen een lage veebezetting. Ook in Duitsland zijn er veel 
regels voor veehouders. Zo moeten Sake en Attje-Rieke 500 kuub mest 

per jaar afzetten buiten hun bedrijf; dat kan op korte afstand bij akker-
bouwers in de buurt. Het zijn gretige afnemers van de mest. Voor een 

optimale bemesting moeten Sake en Attje kunstmest bijkopen. 
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Een andere regel: blijvend grasland mag, vanwege de CO2 die vrijkomt 

bij het omzetten van gras in akker, niet worden gescheurd voor de ver-
bouw van akkerbouwgewassen. Grasland blijft grasland en jaar op jaar 

maïs op hetzelfde perceel is ook verboden. Van de 70 hectare heeft 
23 hectare de status ‘Acker’. Op deze hectares worden maïs en gerst 

verbouwd, voor eigen vee. Om de status ‘Acker’ te behouden moet er 

minimaal eens in de vijf jaar een akkerbouwgewas worden verbouwd. 
Dit jaar hebben ze 16 hectare maïs en 5,5 hectare gerst. Ook de gerst 

zal aan het eigen vee worden gevoerd. Het graan wordt daartoe gema-
len en direct in een mengwagen aan de koeien gevoerd. Voor zover we 

kunnen beoordelen staat de gerst er prachtig bij. 
 

De koeien 
De koeien lopen overdag buiten en zijn ’s nachts binnen. Ze worden 

twee keer daags gemolken in een zogenoemde swingover-melkstal met 

2 x 11 standplaatsen voor de koeien. Alle melkkoeien krijgen hetzelfde 
rantsoen aan kuil- en krachtvoer, een zogenaamd vol TMR-rantsoen 

(Total Mixed Ration). De melk wordt geleverd aan het grote Duitse zui-
velbedrijf DMK (https://dmk.de/nl) 
 

Ze kenden goede jaren en slechte jaren. De oorkonden in de gang in 

het huis, zowel voor individuele koeien als voor de hele kudde, getuigen 
van de successen. Zelf vertellen ze over het verlies in korte tijd van 

23 melkkoeien, een enorme klap, ook financieel. De oorzaak van deze 

massale sterfte is niet vastgesteld, maar vermoedelijk is het een door 
schimmel geproduceerde gifstof in de maïskuil geweest. Als gevolg van 

deze ramp hebben ze allerlei hygiënemaatregelen getroffen waaronder 
een nieuwe kuilplaat, verbetering van de drinkwatervoorziening van de 

koeien en het systematisch verjagen van de grote aantallen duiven en 

spreeuwen in de stal. De vogels schijten in voer en drinkwater. 
 

De kalveren krijgen een ruimer rantsoen dan vaak in Nederland wordt 

gegeven, ze krijgen zoveel melk als ze lusten. Sake Roelof: ‘Kalveren in 

de natuur worden ook niet op rantsoen gezet door de moederkoe’. Hij 
verwacht daardoor een sterkere koe te krijgen. Een melkkoe is een 

kostbaar productiemiddel. Er is veel in geïnvesteerd en het is dan pret-
tig als een koe langer in productie blijft, ook uit oogpunt van dieren-

welzijn.  

https://dmk.de/nl
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Voedselopname, herkauwen en ademhaling worden nauwkeurig in de 

gaten gehouden via een transponder om de nek van de dieren en een 
app op de smartphone. Op beeldscherm kan het een en ander direct in 

een grafiekje worden gezien. Onvoldoende eten of weinig herkauwen 
zijn indicaties voor ziekte. De veearts komt daardoor soms op een mo-

ment dat er verder nog geen duidelijke symptomen zijn en komt dan 

een dag later nog eens. 
 

 
 

De eretekenen voor de koeien die 100.000 kg melk hebben gegeven en  
twee keer een ‘medaille’ voor de prestaties van de hele kudde op het bedrijf  
van Sake Roelof en Attje-Rieke. 
 

Beiden zijn liefhebber van de omgang met dieren en kennen elke koe 

individueel, Attje-Rieke beter nog dan Sake, die duidelijk ook blijk geeft 
van zijn achtergrond als bedrijfseconoom en accountant. Oorkonden 

voor goed boeren worden voor zover ik weet niet uitgereikt. Maar voor 

doorzettingsvermogen en ondernemerschap verdient dit koppel wat mij 
betreft een onderscheiding die naast die van de koeien in de gang kan 

hangen.  
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LIEF & LEED MILDAM  

 

De nieuwe bewoner van De Dobbe 48 is Ine van der Wal-Van der 
Kruijs. De vorige bewoners zijn naar Sint Johannesga verhuisd. 
 

Op de IJntzelaan 4 wonen Johan en Melinda Strampel met hun 

drie kinderen: Fardau 17 jaar – (top)sportster waterpolo, Vasco 

15 jaar en Senne 10 jaar.  
Johan is zelfstandig managementconsultant in de weg- en waterbouw. 

Hij is nu betrokken bij de vernieuwing van de Afsluitdijk en daarvoor 
o.a. bij de Haak om Leeuwarden en het Knooppunt Joure. 
 

Melinda is opgegroeid in Mildam en heeft tot 10 jaar geleden gewerkt 

bij de RABO-bank. 
 

André en Jaukje Steenbeek, Schoterlandseweg 7, zijn verhuisd 
naar Heerenveen. Jouke en Aleida Tuinier komen hier te wonen, met 

hun vier dochters. Oorspronkelijk komen ze uit Oldeouwer.  
 

In augustus zijn Rolf en Regina Peters op de Schoterlandse-

weg 57, Oudeschoot komen wonen. Hun twee kinderen Stein en Syt-
ze zijn na de zomer in Mildam naar school gegaan. 

 

 
 

Op 6 juli 2022 is Wout geboren aan de Van Aylvalaan 8. De trotse 
ouders zijn Bram Rolloos en Marjanne van der Hoek. 
 

Schoterlandseweg 

Op dit moment wonen er tussen de Prinsenwijk en de Molenlaan 
15 kinderen (tot ± 4 jaar). Vier worden er nog geboren (dus volgend 

jaar 19!). 
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Jan Jongsma heeft ruim 150 huizen gebouwd 
 

door Alie Rusch 
 

Niet alleen in Mildam en Katlijk, overal in de provincie staan de huizen 
van Jan Jongsma, vroeger aannemer. Ook zijn eigen woning aan de 
Molenlaan 8 tekende en bouwde hij zelf, al is er sindsdien het nodige 
aangebouwd. 
 

Jan (89) is een echte Mildammer. Hij werd geboren waar nu Trienke 

Reitsma huist, woonde later aan de Schoterlandseweg 89 en daarna er 
scheef tegenover – waar Janines kapsalon is. Jan kon aan de slag in het 

bedrijf van zijn heit, die al op zijn 18e als aannemer was begonnen met 
een oudere broer uit Oudeschoot. Jan ging na schooltijd vaak mee naar 

het werk en wilde timmerman worden. 
Al kon hij meteen beginnen, hij moest eerst het vak maar eens écht 

leren. Heit had dat nog op de ambachtsschool gedaan, maar Jan ging 

na de HBS nog naar de HTS in Leeuwarden. Tekenen wilde hij, huizen 
ontwerpen!  

De opleiding bouwkunde duurde vier jaar, waarvan het derde jaar veel 
praktijk betekende. Dan moest hij als tekenaar, uitvoerder of opzichter 

bij een bedrijf werken en de werkgever moest maandelijks een verslag 

inleveren aan de HTS. Een leerzaam jaar, vertelt Jan. Zijn eerste klus 
was toezicht bij de bouw van een huishoudschool op Terschelling. 

Meteen erna moest hij naar de opslag en raffinage voor de Shell in 
Vlaardingen.  

Jan was klaar voor de praktijk, maar moest eerst nog anderhalf jaar 
onder dienst. Schieten hoefde gelukkig niet, hij werd bij de 

administratie ingedeeld: “Dat wie nuttich! Ik haw typen leard en no typ 

ik de boeken dy’t myn frou skriuwt.”  
 

Eigen huis bouwen 
Heit, omke, diens zoon en Jan hadden werk zat. Het ontwerpen en 

bouwen van een kop-hals-rompboerderij én een stelpboerderij was een 
eerste uitdaging. Een mooi zelfstandig begin, vindt Jan. 
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“Heit en ik diene de earste, omke en neef de twadde. Oan ’t fia-fia 

bliken die dat de neef it bedriuw splitse woe. Spitich, mar doe bin’ heit 
en ik tegearre fierder gien.” 

In 1959 begonnen ze met de bouw van zijn huis aan de Molenlaan, toen 
nog een zandweg in het weiland. Zijn verkering, Nelly de Jong, hielp 

graag mee. Ze vult aan: “Hy hie alles persys yn ‘e holle, mar ik woe it 

ek snappe. It is in mienskiplik ûntwerp wurden.” Intussen liep het 
bedrijf goed. Van vijf woningen in het eerste jaar groeide het door naar 

tien het jaar erop, en zo verder.  
Maar heit stierf in 1963 en behalve de firma kreeg Jan ook diens 

secretariaat voor Plaatselijk Belang op zijn bord. Dat kwam goed uit. 
Toen in een Hollandse krant had gestaan dat een Heerenveense 

wethouder het dorp Mildam ‘wilde laten uitsterven’ was de boot aan. 

Met het schoolhoofd en heel PB bestookten ze de gemeenteraad. 
Intussen mocht in Mildam niet gebouwd worden – tot er onder 

burgemeester Huisman een uitbreidingsplan voor Mildam kwam. 
 

Fijnaart-woningen voor Mildam 
Jan kwam met een slim bouwplan: voordelige laagbouw ‘zoals in het 

Brabantse Fijnaart’. Jan kreeg meteen een bouwvergunning. De 
Canadezenlaan en de Van Aylvalaan getuigen ervan, al is op diverse 

huizen later een verdieping gebouwd.  

Naast het werk was er ook een hobby. Een leverancier die op werk-
bezoek kwam en de dag erop ging zweefvliegen, maakte een andere 

wens in hem wakker: “Dát woe ik ek, sweeffleane!” Dat kon in de 
weekends op militaire vliegvelden. En zo haalde Jan in 1979 in Leeu-

warden zijn brevet, om later tijdens vakanties tot wel 2.000 meter op te 

stijgen. Met zeilen ging het net zo: Jan ging met anderen zeilen en was 
laaiend enthousiast. Pas in 2001 heeft hij hun eigen zeilboot met pijn in 

het hart verkocht.  
 

“We hawwe as PB hiel wat keare kind” 
Bijna twaalf jaar zat Jan in Plaatselijk Belang. En wat voor PB! Er kwam 

in die tijd heel wat voorbij, vertelt Jan: “Tennisbanen oanlizze, it 
sportfjild en o ja, dingen dy ’t nét trochgean moasten. Oer de Tjonger is 

it in oare gemeente, dus as dy in stoart fan de wettersúvering by it 

djippe gat oanlizze wolle, kraait der gjin hoanne nei. No, wy wol!  
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Gjin stjonkerij by ús doarp! Och ja, ek autowrakken woene se dêr kwyt. 

We hawwe as PB hiel wat keare kind.” 
 

Wat het werk betreft veranderde er veel in de bouw. Jan: “Ik haw yn 
totaal wol 150 huzen delsetten. Mar yn de santiger jierren like it wol as 

wie it jild neat mear wurdich. Winters koe it personiel in útkearing krije 
en dan seinen se by de noas lâns ‘dizze wike bin ik foar it lêst’. Ik naam 

stadichoan minder wurk oan, de aardichheid wie der ôf. Yn 1980 stoarte 
de ekonomy yn, ek de wenningbou. Dêrnei haw ik my mei klantewurk, 

ûnderhâld en ferbouwingen dwaande holden, meastal allinne.”  

 
Jonge Jan hield ook van de praktijk 
van het aannemerschap 
 

 
 
 

En ineens lachend: “Mar doe ’t ik offysjeel stoppe, wiene dêr de bern, 
twa dochters en in soan, alle trije mei in eigen hûs dêr ‘t wol wat oan te 

dwaan wie. Stik oan ‘e keuken, badkeamer fernije en soks.” Nelly stopte 
met lesgeven aan het Friesland College en zo klusten ze samen verder. 

Nelly: “En wy soene in skoftke oppasse by in dochter doe der gjin plak 

wie yn de berneopfang. Dat skoftke is 15 jier wurden, mar we binne o 
sa tankber dat we dat koene en dien hawwe!”  
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Eén ding moet nog worden genoemd: een ongeluk in 1988, waarbij Jan 

een stapel platen over zich heen kreeg, die zijn linkerheup verbrijzelde. 
Jan: “Ik bin dyselde jûns opereard mar pas no krij ik lêst. De plaat is 

der letter úthelle, mar de âlde skroeven meitsje dat in nije heup te 
nuodlik wurdt.” Gelukkig is Nelly zijn stut en steun: “We rinne elke dei, 

Jan mei krukken. Bewege is ús oplossing.”  
 

 
 

De Jongsma’s maken dagelijks een flinke wandeling 
(op de achtergrond hun huis)  
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

De afbeelding uit WOW 17.2 leverde één goede inzending op. Geertje 

Hartkamp heeft het goed geraden. Gefeliciteerd Geertje. De foto is ge-

nomen vanaf de Bieruma Oostingweg. Hetzelfde stukje bosrand is ook 
te zien vanaf de Molenlaan. 
 

De nieuwe foto: 
 

 

 

Dit is de achterkant van een boerderij. Het was toen nog erg droog; ik 
kan niet garanderen dat de boer de hooibalen zo heeft laten staan. 
 

Herkent u het plekje op deze foto? Stuur dan een omschrijving van de 

plek waar uw fotograaf stond toen hij de foto maakte, naar: 

dorpskrantmildam@gmail.com. U kunt natuurlijk ook het adres van de 
boerderij insturen. Zoals altijd is ook deze plek in de buurt van Mildam. 
 

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. 

mailto:DorpskrantMildam@chello.nl
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IMPORT 

 

Forensendorp Mildam 
door Ab Slager 

 

Zo omstreeks de zestiger jaren van de vorige eeuw begon het veran-
deren van Mildam als dorp van boeren en ambachtslieden naar een 
forensendorp. Het was het begin van de nieuwe bebouwing, zoals de 
Van Aylvalaan en de Canadezenlaan (1963/1964) 1). In het begin van 
de zeventiger jaren kwam daarbij de uitbreiding van de Verzetslaan 
en De Wissel (1970) en Milhoes/De Karn (1976). Nog weer later 
De Dobbe (1986). Het betekende ook dat een nieuwe bevolkingsgroep 
binnen de grenzen van het dorp kwam wonen. De eersten hiervan 
wonen er nu zo'n zestig jaar.  
 

Hoe stond de ‘autochtone’ bevolking hier tegenover? Per slot krijg je als 

lid daarvan mogelijk te maken met andersdenkenden, soms anders 

sprekenden (Nederlandstalig tegenover Friestalig) en mensen die ander 
werk hebben dan de meesten van de oorspronkelijke bevolkingsgroep. 

Persoonlijk hebben wij geen problemen gehad, hoewel we toch tot die 
groep horen die in 1971 Mildammers werden en voldeden aan het al 

genoemde anders denken, spreken en ander werk. 
 

‘Boeren en burgers’ 
Maar ik moet er wel aan toevoegen dat sommigen wel wat problemen 

hadden: “We werden toch wel door de oudere inwoners met argusogen 

bekeken.” Een opmerking als: “Wy binne de boeren en sy binne de bur-
gers”, geeft aan dat er in dat opzicht acceptatie ontbrak. In de vergade-

ring van Plaatselijk Belang werd gezegd: “Dat de rike skedels hjir allinne 
mar komme om te sliepe”. Je moest je bewijzen, voor je werd opgeno-

men. Op zich is dat natuurlijk niet verkeerd. 
En ik geloof dat Plaatselijk Belang – in die begintijd onder voorzitter-

schap van Lammert Brouwer – ertoe heeft bijgedragen dat het toch wel 

een 'homogeen' geheel is geworden”.  
 

Ik heb een paar ‘nieuwe’ inwoners om hun mening over ons dorp ge-
vraagd. Een van hen woont hier twaalf jaar, de andere twee (liever 
gezegd drie) wonen hier nu vier jaar. 
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Drewes Wiersma woonde een 

aantal jaren in Leusden, maar ging 
terug naar Friesland. Hij had goe-

de contacten in Heerenveen en 
kwam daar zijn huidige vrouw 

Margje tegen. Na een latrelatie 

zijn zij getrouwd. 
Gedurende zijn werkzame leven 

was Drewes huisschilder. Vissen is 
een hobby van hem. Hij heeft 

goede contacten in de buurt, maar 
kent niet iedereen in het dorp.  

Margje woont al veel langer in 

Mildam. Hij vindt het hier gezellig 
wonen en vindt Mildam een mooi 

dorp dat hem aanspreekt. Het is 
heel wat beter dan de drukte rond 

Amersfoort en Utrecht. 

Maar een vraag is of zij over enige 
tijd toch niet zullen verhuizen naar Heerenveen. 

 
Sinds 2018 wonen Susan 

en Robin den Ouden in 
Mildam. Dochter Letty 

van tweeënhalf jaar krijgt 

binnenkort een zusje of 
broertje. 

Vanaf 2012 woonden zij 
in Heerenveen. Zij vinden 

Mildam een fijn dorp. 

“Heerlijk!” 
Voor de beide katten 

zochten zij een rustige 
buurt en dat is goed ge-

lukt. Ze hebben een goed 

contact met de omgeving. 
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Susan is apothekersassistente, heeft gewerkt in Steenwijk en werkt nu 

in Dwingeloo. Robin werkt bij de fietsenwinkel Chris Jacobs in Heeren-
veen. Zijn hobby is dan ook hard fietsen! Susan houdt van borduren en 

– hoe kan het ook anders – van hun dochter... 
 

Zo het lijkt, zijn de importmensen goed geïntegreerd binnen de oor-
spronkelijke bevolkingsgroep, maar die groep is wel klein geworden… 

De oude garde van het begin is er niet meer en een groot deel van de 

bevolking van Mildam bestaat inmiddels uit import. Je hoort overigens 
wel dat ouder wordende Mildammers erover denken te verhuizen naar 

een woning dichter bij voorzieningen als een supermarkt en een NS-
station.  
 

1) Jaartal van Besluit Naamgeving van de gemeente Heerenveen. 

 
 

 
 

 

 

Nije biezems feije skjin, mar de âlde kenne  

de hoekjes. 

 

Flaters meitsje is slim, mar noch slimmer is  

it to tinken dat jo se net meitsje. 
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NATUUR 

 

Lânskip fan benaudens 
door Henk Hidding 

 

Over de wolf, een vroegere bewoner van onze omgeving, lang weg-
geweest, die volgens de berichten is teruggekeerd in Zuidoost-
Friesland.  

 

 
 

Afbeelding: 
Dagblad van 
het Noorden 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

In het Yellowstone park in de VS kwamen sinds ca. 1930 door bejaging 

geen wolven meer voor. Dit leidde tot uitbreiding van de kuddes van 

het wapitihert, zelfs zozeer dat het landschap erdoor veranderde. Vooral 
de rivierdalen en de oevers van de rivieren werden kaler. De (uitlopers 

van) wilgen en ratelpopulieren langs stroompjes en beken werden afge-
vreten, vooral in de winter. Het leidde zelfs tot toenemende erosie. 
 

In 1995 werd de wolf in het park teruggebracht. De herten hadden van 

nature nog vrees voor de wolf; het gedrag van de dieren veranderde. 
Ze bleven meer in het bos, hoger op de heuvels en bergen. Ze kregen 

vrees voor de open dalen langs de rivieren (landscape of fear). Ze kre-

gen daardoor ook minder – en minder eiwitrijk voer, minder nageslacht 
per hinde en de kuddes werden kleiner. Dat leidde opnieuw tot veran-

dering van het landschap. 
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Meer bomen in de dalen, weer uitgroeiende wilgen op de oevers en de 

bever (er was nog één resterende kolonie) kwam op acht plaatsen in 
het park vanzelf terug. 

Bevers zijn dammenbouwers, met als gevolg van de dammen een ver-
traagde waterafvoer en veranderende vegetatie. Het hele ecosysteem 

werd weer rijker; meer zangvogels in de oeverbegroeiing en ruimte 

(paaiplaatsen) voor vis. Beren, uit de winterslaap komend, volgen de 
wolven om mee te eten van hun prooi. Aaseters als raven, eksters en 

arenden volgen de wolven ook. Raven schijnen zelfs zo slim te zijn om 
wolven vanuit de lucht naar prooi te leiden. 
 

In het gebied rond de grote meren in het noorden van de VS bleken 

wolven van invloed te zijn op het aantal verkeersbotsingen met hertach-
tigen. Doordat de wolf voor zijn verplaatsing in dat gebied veel gebruik 

maakt van verkeerswegen, werden wegen door de herten gemeden. 

Jacht op de wolf was afwisselend verboden, dan weer toegestaan. Een 
jojobeleid, dat enkele keren werd herhaald.  

Ontdekt is dat botsingen met herten dat patroon volgden. Meer botsin-
gen met herten in perioden met jacht op wolven en minder botsingen 

als de populatie wolven weer was gegroeid. Ook hier was er voor herten 
sprake van een ‘landscape of fear’. 
 

In het Bialowiezawoud in Polen blijken wolven via het vreetgedrag van 

hertachtigen van invloed te zijn op de natuurlijke verjonging van het 

bos. In gedeelten met de meeste wolven komen er meer zaailingen van 
bomen tot wasdom dan daarbuiten. Ook waar het terrein voor herten 

moeilijk is om aan de wolf te ontsnappen, is de verjonging van het bos 
succesvoller. 
 

Wolven in de omgeving van Mildam 

Wolven laten zich in de omgeving van Mildam wel al zien, mij dunkt 
genoeg te vreten. Gevestigd zijn ze hier nog niet, terwijl het niet heel 

ver is voor een wolf van het Drents-Friese Wold naar ons gebied.  

Wolven zouden misschien ook bij ons, door het jagen op herten en ree-
en, een gunstige invloed kunnen hebben op de hergroei van afgezette 

houtwallen en hakhoutbosjes. Zuidoost Friesland zou voor de herten 
een ‘landscape of fear’, een ‘lânskip fan benaudens’ kunnen worden. 
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Het is overigens nog maar de vraag of de wolf bij ons een vergelijkbaar 

gunstige invloed op vegetatie en landschap zal hebben als in de VS en 
Polen, of op het aantal verkeersongevallen met herten. Het zou ook 

zomaar kunnen dat de herten door de wolf veel beweeglijker worden en 
dat dit leidt tot méér verkeersongelukken. De situatie is hier wel heel 

anders dan in de VS of in Polen. 
 

Zeker is dat de meeste veehouders beslist niet op de wolf zitten te 
wachten; schapen in een weiland kunnen moeilijk aan een wolf ont-

snappen. 
 

Zolang de wolf het nog niet doet, zullen de herten bejaagd moeten 

worden. De vraag is hoe de herten op afschot zullen reageren. In de 
nabijheid van woningen mag bijvoorbeeld niet worden geschoten. Onze 

tuinen zouden voor herten een veilige plek kunnen worden. 
Zonder wolf of jagers koersen wij af op een landschap met dominantie 

van Amerikaanse vogelkers in houtwallen en hakhoutbosjes. De vogel-
kers wordt door herten amper gegeten, terwijl ze smullen van jonge 

uitlopers van eik en berk. 
 

Hoe het komt, de tiid sil ’t lere. 
 

 
 

Opname Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik 
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BOEK MILDAM 

 

Tusken wâld en wetter 
 

In 2009 werd dit boek dat de historie van Mildam en Brongerga weer-
geeft, uitgegeven. Dit werd mogelijk dankzij de financiële hulp van 
zestien sponsoren en donaties van negen regionale bedrijven. 
 

Een van de sponsoren was P.W. Janssen's Friesche Stichting. Veel in-
woners van Friesland kennen de Janssencomplexen, groepen boerderij-

tjes die rond 1900 zijn gebouwd om straatarme Friese families een 
nieuw leven te bieden. Tal van instellingen en straten in onze regio 

dragen de naam van P.W. Janssen. Als financier van tal van projecten 

van groot maatschappelijk belang wenste hij bescheiden op de achter-
grond te blijven. 
 

Wie was die Peter Wilhelm Janssen eigenlijk? 

Hij verdiende een kapitaal met de handel in 
graan en tabak. Janssen werd geboren in 

1821 op het Duitse Waddeneilandje Wanger-
oog; hij stamde uit een geslacht van eiland-

voogden en handelslieden. Zijn schooljaren 
bracht hij door in het Ostfriese Jever, waar hij 

het gymnasium bezocht. Tussen zijn 15e en 

21e jaar werkte hij op een handelskantoor in 
Bremen. In 1842 vertrok hij naar Amsterdam 

en werkte daar bij een handelsbedrijf dat on-
der meer handelde in tabak. 

Daarna begon Janssen voor zichzelf. Hij werk-
te samen met graanhandelaar Barnstorff en 

verdiende flink in de graanhandel. Over zijn 
periode als agent van Russische graanfirma's in Odessa gaat in zijn 

familie het verhaal, dat Janssen twee schepen met graan bestelde. Door 

een misverstand bleek het echter te gaan om 20 volgeladen schepen. 
Gelukkig liep de markt voor graan behoorlijk op en kon Janssen de la-

ding voor een goede prijs verkopen. 
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In ús lytse tsjerkje zijn nog wel een paar 

exemplaren van ‘Tusken wâld en wetter’ 
te koop. 
 

Het boek kostte destijds € 30,-. Nu slechts 

€ 20,-. De opbrengst komt ten goede aan 
het onderhoud van het kerkje. 
 

Een mooi verjaardagscadeau? 

 
 

 

Bauke Visser secr. Stichting Meyledam 
 

Bron: ‘Sporen van P.W. Janssen, ondernemer en filantroop’. 
 
 

********* 
 
 
 

Hulp gezocht bij activiteiten Veilig Verkeer Neder-
land 
 

In en rondom Mildam organiseren wij als vrijwilligers van de lokale 

afdeling Veilig Verkeer Nederland verschillende activiteiten. Denk 
hierbij aan voorlichting op scholen over de veilige fiets, fietskeurin-

gen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Heerenveen.  
 

Wij zijn op zoek naar versterking van ons lokale 

vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoor-
beeld fietsen van de kinderen controleren, zodat 

ze in de donkere dagen weer veilig op pad kun-
nen. 
 

Lijkt het je leuk om je af en toe aan te sluiten bij een activiteit voor 

verkeersveiligheid in de buurt? Stuur een mailtje naar Sanne via 
steunpuntnoord@vvn.nl.  
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INGEZONDEN 

 

“Bloed kruipt waar het niet gaan kan!” 
 

door Henk van der Kam 
 

In de vorige Brêge (jaargang 17, nr. 2) stond een leuke woordspeling 
in de cartoon ‘De Blêdeklauwer’ van Berend Krekt. Voor bovenge-
noemd spreekwoord zette hij ‘blau’. Een kwinkslag naar het open-
luchtspel van Katlijk/Mildam. Een openluchtspel waarin de toeschou-
wers nog eens duidelijk werd gemaakt dat ‘de adel’ haar passies maar 
moeilijk kan beteugelen. Prachtig dat twee dorpen dit samen toch 
maar weer op poten hebben gezet! 
 

Optisch bedrog 
Het blauwe bloed zette me aan het denken. Waar komt toch de gedach-

te vandaan dat mensen van adel 
blauw bloed zouden hebben? 

Als ik de aankondigingsposter 

van het Iepenloftspul bekijk, zie 
ik rood bloed over het woord 

bloed naar beneden stromen. Ergens las ik dat dit uit vroegere tijden 
stamt toen de adel nog echt machtig was en veel onderhorigen had die 

voor hen moesten werken. Vooral op het land voor voedsel, in weer en 
wind. Hun huid verkleurde tot donkerbruin, terwijl de adellijken een 

blank huidje hielden, want die zaten het meest binnen. Als je goed kijkt 

naar je blanke armen en benen zie je ogenschijnlijk blauwe aders lopen. 
Door je huid lijkt dat optisch zo. Is je huid donker van kleur dan zie je 

dat niet of nauwelijks.  
 

Rood of blauw 
Natuurlijk weten we wel beter. Ons bloed kleurt rood. Zuurstofrijk bloed 

(slagaders) is helderrood en bloed in de aders donkerder rood. Waarom 

rood? Ons bloed circuleert door ons lichaam voor o.a. zuurstoftransport. 
Ons systeem voor dit transport is het eiwit hemoglobine dat ijzer bevat, 

dat in verbinding met zuurstof een rode kleur geeft. Is het bestaan van 
blauw bloed dan een fabel?  
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Nee, in het dierenrijk komt het veel voor: slakken, spinnen, krabben, 

kreeften, inktvissen, schorpioenen en nog wel meer. 1) Dit zijn dus de 
echte ‘adellijken’! Voor het zuurstoftransport gebruiken deze dieren een 

ander eiwit (hemocyanine) dat koper bevat en in verbinding met zuur-
stof een blauwe kleur geeft.  
 

‘Koninklijk’ blauw 

Om een ‘blauwe’ eruit te 

lichten denk ik meteen aan 
de degenkrab. Hij/zij wordt 

ook wel hoefijzerkrab of 
pijlstaartkrab genoemd of 

deftig met de Latijnse naam: 

Limulus polyphemus. Dit is 
een heel bijzonder en inte-

ressant dier waarnaar al 
heel veel wetenschappelijk 

onderzoek is verricht. 
 

Eigenlijk is de degen-
krab geen echte krab, 

maar meer verwant 

aan spinnen en schor-
pioenen. Hij heeft zelfs 

dinosaurussen zien ko-
men en gaan en leeft 

in de zeekust bij Ame-

rika en Japan. 
Deze krab wordt ge-

vangen en weer terug-
gezet om eenmaal per 

jaar naar de bloedbank te gaan. Uit het bloed wordt een eiwit gehaald 

dat gebruikt wordt voor een test in de farmacie en de ruimtevaart om 
aanwezigheid van leven (o.a. bacteriën) aan te tonen. 

Zijn degen/pijlstaart is geen wapen, maar wordt gebruikt om zich om te 
draaien (scharnierpunt dat ook omgeklapt wordt bij de bloedafname) 

als hij op z’n rug komt te liggen. 
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Blauwblauw 

Wat de cartoons betreft wil ik het niet ‘blauwblauw’ laten. Het is leuk 
dat Berend vanaf de derde Mildamster Brêge (juni 2006) al die jaren 

een toepasselijke cartoon wist te bedenken en te tekenen. Humor is een 
kwaliteit die Berend bezit, zoals we indertijd in een interview met hem 

konden lezen (Brêge jaargang 2, nr. 3). Nu staat in dit nummer alweer 

de 64e cartoon (BK22/64). 
 

En naast hem zitten in deze 68e aflevering nog steeds redactieleden van 

het eerste uur! 

 
1) Zelfs dieren met groen (borstelwormen, bloedzuigers) en oranje 
   (kakkerlakken) bloed komen voor! 
 

********* 
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DENKSPORT 

 

Dammen in Hof van Schoterland 
 

Van 11 t/m 15 juli jl. organiseerde damclub Heerenveen een groots 
damtoernooi. Plaats delict: Hof van Schoterland. Uitbater Henk Hos-
per: “Dammen is ontspannend, maar ook zwaar. Je moet pakweg tien 
zetten vooruitdenken, stellingen analyseren en berekenen wat er kan 
gebeuren. Het oogt fysiek misschien niet zo zwaar, maar je brein staat 
continu aan.” 
 

Henk is voorzitter van deze grootste damclub 

van Friesland. Met zo’n 50 actieve leden 

wordt er iedere dinsdagavond in Mildam 
gespeeld. Ooit was dammen razend populair 

met grote namen als Harm Wiersma en Jan-
nes van der Wal. Maar het lijkt op zijn retour 

en juist daarom wilde Henk deze denksport weer op de kaart zetten. 
 

Sterkste man van Nederland 
De deelnemers waren verdeeld in drie groepen (ieder op eigen spel-

niveau) met daarbinnen steeds drie geldprijzen te winnen. Urenlang 

zaten de dammers uit het hele land tegenover elkaar aan het bord.  
Verdeeld over de dagen moesten zij acht rondes spelen van 40 minuten 

elk. Behalve geconcentreerd ging het er ook geanimeerd aan toe. 
 

Henk zat in de bediening en damde niet mee: “Ik hield een oogje in het 
zeil. We serveerden steeds een gratis lunch en dammers konden de 

hele dag koffie en thee gebruiken.” Van de vaste dinsdagavondploeg 
speelde Mildammer Geart Rozenberg een thuiswedstrijd. Hij eindigde als 

zevende in zijn groep. 
 

In de C-klasse kwam Johan Tuenter uit Winschoten als winnaar uit de 

bus en in de B-klasse was dat John Folkers uit Steenwijk. Kampioen in 
de A-klasse en daarmee toernooiwinnaar werd Tjalling van den Bosch. 

Hij was in 1989 de sterkste man van Nederland en in 1990 zelfs num-
mer 7 van de wereld.  Behalve trekkracht (18 auto’s!) munt hij dus nog 

steeds uit in denkkracht. 
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In juni 2023 staat weer een toernooi gepland. Vanaf september 2022 
wordt er op alle dinsdagavonden weer gedamd in Hof van Schoterland. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.  

 

 
 

Helemaal rechts Geart Rozenberg 

 
 
 

INGEZONDEN 

 

Friese handelsvaart  
door Bauke Visser 

 

Dankzij de noeste ijver van de klerken van Deense koningen geduren-
de de jaren 1497 tot 1857 is er veel bekend over de handel tussen de 
Oostzeehavens en andere landen langs de kusten van Europa, waar-
onder vooral ook de Zuid-Europese landen en het aandeel hierin van 
uit Friesland afkomstige schippers. 
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Ten bate van 's konings tolheffing in de Sont hielden de klerken nauw-

gezet bij welke schepen er zoal deze zeestraat tussen Zweden en De-
nemarken passeerden. 

Liefst 700 dikke, handgeschreven banden vermelden de namen van 
schippers, hun woonplaats, lading, scheepstype, herkomst en bestem-

ming. 

Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen zijn vele jaren bezig geweest 
deze grote hoeveelheid gegevens te digitaliseren. Overigens is het in-

voerwerk uitbesteed (zo lees ik op de site van http://www.soundtoll.nl). 
 

Voorouders 
Een familielid van mij, die als vrijwilliger werkzaam is geweest in het 

Fries Scheepvaartmuseum in Sneek heeft van onze familie uitgezocht of 
onze voorouders mogelijk een rol hebben gespeeld in de Friese han-

delsvaart van destijds. We wisten van moeders kant dat onze pake met 

zijn beurtschip dagelijks over een stuk van de Elfstedenroute (van Wor-
kum naar Harlingen) voer met voornamelijk boter en kaas voor de ex-

port naar Engeland.  
Dankzij Tresoar, de RUG en 

ons familielid uit Sneek weten 
wij sinds kort ook dat een 

voorouder van ons, ene Jan 

Teekeles op 16 augustus 1761 
met het kofschip Johanna 

Hendrika de Guadalquivir op-
voer met bestemming de ha-

ven Sanlucar/Spanje. Sanlucar 

was destijds een belangrijke haven. Het was de haven van waaruit in 
1519 Magalhaes of Magellaan vertrok om een nieuwe route naar het 

verre oosten te ontdekken via de straat langs Vuurland die later naar 
Magalhaes is genoemd. 
 

Het verleden heeft zijn sporen in het heden 

Via praktijk en veel studies wist onze oudste zoon zich te ontwikkelen 
tot internationaal vervoerspecialist; hij heeft sinds kort een eigen bedrijf 

op het gebied van o.a. reparatie en onderhoud van grote plezierjachten. 

Zíjn zoon heeft deelgenomen aan de WK solar sailing, varen op zonne-
energie. 

http://www.soundtoll.nl/


 
 Mildamster Brêge 

 

 

31 

 

ONDERWIJS 

 

Nieuws van Tjongerschool Mildam 

 
Nieuw meubilair op de Tjongerschool 
 

Vóór de zomervakantie hebben we met man en macht gewerkt om ons 

meubilair uit de school te halen en in te laden in een container. Gelukkig 
werd in de laatste week van de zomervakantie het nieuwe meubilair 

gebracht. Hierdoor had het team de gelegenheid om de school in te 

richten voor de eerste schooldag. 
 

Zo hebben we nu in alle groepen een instructietafel in de vorm van een 
hoefijzer. Aan deze instructietafel geeft de leerkracht kinderen extra 

instructie of begeleiding.  
Voor de kleutergroep is er een 

creatafel gekomen, een multi-

functioneel mobiel werkeiland. 
Kinderen kunnen eraan knut-

selen, tekenen, boetseren, 
werkstukken op presenteren, 

etc. 
De hal/bibliotheek is nieuw 

leven ingeblazen met uitnodi-

gende en opvallende banken 
en wiebelkrukken rond een 

groepstafel. 
Voor de leerlingen is samen lezen en samen werken in groepjes nu nog 

leuker geworden.  
 

Gouden weken 
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van 

groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar wor-

den de ‘Gouden Weken’ genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt 
om een fundament te leggen voor een goede groepsvorming en fijne 

sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. 
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Vreedzame School 

Wij zijn een ‘Vreedzame School’ en dat 
betekent dat wij veel tijd besteden aan hoe 

we met elkaar om willen gaan. Schelden en 
slaan, doen we elkaar niet aan. Dat is nog 

een hele kunst, want “hoe los je dan iets 

op, als het niet gaat zoals jij het graag wilt, 
bijvoorbeeld in de pauze…” 

Juist dát is deze weken onderwerp van 
gesprek in de klas. We houden rekening 

met elkaar, delen samen en als er iets is, 
vragen we elkaar wat er aan de hand is. 

Deze aanpak nemen we de hele dag in 

alles mee; het is onderdeel van ons peda-
gogisch handelen. 

Daarnaast zijn er specifieke momenten waarop wij een gerichte vreed-
zame activiteit of vreedzaam hulpmiddel inzetten. 

 

Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek  
Wij hebben op school een goed gevulde bibliotheek 

tot onze beschikking, waar kinderen gratis boeken 
mogen lenen.  

De uitleen wordt nu door één ouder georganiseerd en 
dat is een hele klus. 
 

Lijkt het u leuk om mee te helpen met de uitleen van 

boeken, laat het ons weten: 

(greet.brouwer@ambion.nl). 
 

De uitleen is momenteel op woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
 

Met meerdere vrijwilligers is het mogelijk om bijvoorbeeld één keer in 
de twee weken zitting te nemen op school. Het zou erg fijn zijn dat de 

uitleen door tweetallen wordt georganiseerd, dit werkt gemakkelijker en 
is wel zo gezellig. 
 

Maak van onze bieb een succes en geef u op. 
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MILDAM 

 

Nieuwe expositie in Galerie Mildam  

 

Van zondag 2 oktober t/m zondag 18 december 2022 exposeert Hans 
Berghuis bij Galerie Mildam in het kerkje in Mildam. 
 

Hans Berghuis (1956) is 

een portretschilder, een fijn-
schilder figuratief, soms sym-

bolisch, soms spiritueel 
waarbij mens en/of dier altijd 

centraal staan. Vogels zijn 

een geliefd onderwerp, maar 
ook de mens in een sterk en 

snel veranderende wereld is 
dat. Aan inspiratie geen ge-

brek, want zolang je blijft 

kijken met je ogen en je hart 
is de inspiratie overal om je 

heen! 
 

Zijn opleidingen heeft hij 
gevolgd aan de Vrije Teken-

academie in Amsterdam, 
O’Connor & Dowse in Londen 

(retouche) en de Veronica 
Cass Academy of the Photo-

graphic Arts in Hudson (FL) USA. 
 

Het werk van Hans Berghuis is te zien bij Galerie Mildam, Schoterland-

seweg 37, 8454 KB  Mildam. De opening wordt op zondag 2 oktober 
om 14.15 uur verzorgd door kunstenares Dineke Hoekstra-Greve.  
 

Openingstijden Galerie Mildam:  

Vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur.  
Elke eerste zondag van de maand is er Open Huis; dan zijn alle kunste-

naars zelf aanwezig.  
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SAMENLEVING 

 

Seizoen 2022-2023 van Soos Katlijk/Mildam 
 

Agenda 
 

Dinsdag 4 okt. 2022 
14.00 uur 

Muzikale start met Gerrit Jansen, trouba-
dour (zang en gitaar). 

Woensdag 9 nov. 2022 

14.00 uur 

Stichting Ambulance Wens geeft een pre-

sentatie met film en foto’s. 

Donderdag 15 dec. 2022 
14.00 uur 

Suus Terpstra vertelt over haar werk als 
welzijnscoach in de ouderenzorg. 

Dinsdag 10 jan. 2023 
14.00 uur 

Hans Molenaar geeft een lezing over het 
zonnestelsel. Onze kosmische achtertuin, 

de zon, de maan, de sterren en meer. 

Dinsdag 7 febr. 2023 
14.00 uur 

Jan Pieter Visser geeft een presentatie 
over de overval op de Leeuwarder gevan-

genis (1944) in combinatie met lichtbeel-

den. 

Dinsdag 7 maart 2023 Excursie. Waar naartoe? 

Dat houden we nog even geheim. 

Donderdag 6 april 2023 
14.00 uur 

Muzikale afsluiting met Pieter Postma. Hij 
is sinds 2018 vrijwilliger als DJ voor 

Sûnenz Swing; het zorgt voor vertier en 
gezelligheid. 

Hierna sluiten we het seizoen af met een 

gezamenlijke broodmaaltijd. 

In mei vindt het jaarlijkse reisje plaats. 
 

Locatie:  Hof van Schoterland te Mildam 
 (van 14.00 tot ± 16.00 uur) 
 

Lidmaatschap € 35,- p.p. voor het hele seizoen 

(incl. koffie, thee en wat lekkers). 
 

Graag overmaken op rek.nr. NL61 RABO 0331 6046 12 
t.n.v. Soos Katlijk/Mildam, o.v.v. Contributie 2022/2023. 
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Contant betalen op de eerste soosmiddag kan ook. 

De kosten om een enkele middag bij te wonen, zijn € 8,-per keer. 
 

Bestuur:  
Wija de Heer (waarnemend voorzitter)  0513 - 68 22 40 

Geeske de Wind (secretaris)  0513 – 63 38 11 

Marjan Kerkstra (penningmeester)  0513 - 54 22 26 
Geertje Hartkamp (bestuurslid)  0513 - 62 11 74 
 

De functie van voorzitter is vacant. 
 

Ons ledental kan nog wel een boost gebruiken. Het zou mooi zijn als 
ook jonge 60-plussers naar onze gezellige soosmiddagen zouden ko-
men, zodat de Soos in de toekomst kan blijven bestaan! 

 

SAMENLEVING 

 

10 jaar Doarpshelp Ketlik/Mildaam! 
 

Verleden. In 2011 organiseerden de Plaatselijke Belangen van Katlijk 
en Mildam een enquête in beide dorpen, waarin vragen werden ge-
steld aan diverse leeftijdsgroepen. Bij oudere inwoners was een van 
de uitkomsten: “We willen zo lang mogelijk in onze eigen woning blij-
ven wonen”. 
 

In 2012 werd er vanuit de Plaatselijke Belangen de werkgroep ‘Doarps-
help’ gevormd; deze maakte een stappenplan en inventariseerde onze 

doelgroep. De leden van de werkgroep brachten een bezoek aan onge-
veer 60 adressen en registreerden hulpvragen. Een oproep leverde een 

30-tal vrijwilligers op; zij werden regelmatig ingeschakeld bij vervoer, 

klusjes en bezoekregelingen. 
 

Via af en toe verschijnende nieuwsbrieven en regelmatig georganiseer-
de vrijwilligersavonden was er contact. Op die vrijwilligersavonden wer-

den ervaringen uitgewisseld en werd aandacht besteed aan diverse 
onderwerpen, zoals aanpassing in en om woningen (Huis-op-Maat), 

omgaan met dementie, gebruik van de duofiets en koffieochtenden in 
Mildam. 
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In 2014 won Doarpshelp de vrijwilligersprijs ‘De Zilveren Duim’ van de 

gemeente Heerenveen en de Heerenveense Courant. Er is voorlichting 
gegeven over onze werkwijze aan Doarpswurk, aan politieke partijen in 

Heerenveen en aan Plaatselijke Belangen in omliggende dorpen. 
 

Heden 
Aly Klazema is gestopt, haar plaats is ingenomen door Leny Siebenga. 

Binnen de werkgroep is afscheid genomen van Aly – met veel waar-

derende woorden en een attentie. Menno is bezig met zijn laatste sei-
zoen binnen de werkgroep. 

Onze doelgroep telt nu ongeveer 25 personen en op onze lijst staan nog 
steeds zo’n 30 vrijwilligers. Op dit moment worden zij vooral ingescha-

keld bij bezoekregelingen. 
 

Er is regelmatig contact met Caleidoscoop. 
 

Toekomst 
Binnenkort valt er bij u een folder met voorlichting over Doarpshelp in 

de bus. Onze groep vrijwilligers kan aanvulling gebruiken. 

Kent u iemand, die graag eens een bezoekje ontvangt of hulp bij een 
klusje nodig heeft, breng ons ervan op de hoogte. Of misschien vindt u 

het leuk om zelf deel te nemen aan ons vrijwilligerswerk. Geef het aan 
ons door! 
 

Ons doel 

Mensen, die daar behoefte aan hebben, willen we handvatten geven, 

waarmee ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 
 
Contactpersonen 
 

naam  e-mail 
Grietje Kooistra Mildam 
Leny Siebenga Mildam 

631426 
06-23716362 

f.kooistra91@upcmail.nl 
lenysiebenga@hotmail.com 

Rjim de Jong Mildam 681411 rjimdejong@gmail.com 
Janny Wierda Mildam 542287 familie.wierda@hotmail.com 
Henny Bakker Katlijk 633770 bakker-visser@planet.nl 
Minke Wijnja Katlijk 542145 minkewijnia@hotmail.com 
Menno de Bruin Katlijk 541984 mennodebruin@live.nl  

 

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

 

Open Fries Kampioenschap tête-à-tête  
 

Zaterdag 9 juli, 8 uur ‘s morgens. In Mildam wacht meervoudig kam-
pioen Catrinus Nieuwland een belangrijke dag. De oprichter en lid van 
De Blêde Boulers die voor de vijfde keer het landelijke petanque-
toernooi organiseert, gaat zich inzetten. Catrinus als speler, echtgeno-
te Hillie – zelf verdienstelijk speler – deze keer als hulp in de kantine. 
 

Jeu-de-boulesvereniging De Blêde Boulers in Mildam is een actieve club. 
Men organiseert diverse toernooien per jaar, doorgaans onderlinge 

wedstrijden. Jaarlijks staat er een bostoernooi op de agenda, gespeeld 

in de bossen van Oranjewoud. Maar ook landelijk laat de club van zich 
horen.  

Het Open Fries Toernooi tête-à-tête (1 tegen 1) houdt in dat elke licen-
tiehouder van de nationale bond uit heel Nederland kan deelnemen. En 

dat gebeurde op 9 juli. In totaal 36 mensen, waarvan 14 eigen leden, 
namen deel. 

Romulo van Stokkum, ooit Nederlands kampioen, reed maar liefst 

180 km om aan dit toernooi te kunnen meedoen.  
 

Geldtoernooi 
Er werd gespeeld in Mildam. Met tien banen kunnen er twintig spelers 

tegelijk starten. Zodra een winnaar zich met zijn/haar uitslag bij de 
wedstrijdtafel meldt en er dus een baan vrijkomt, kunnen de overige 

deelnemers starten. Op die manier schuift het programma mooi in el-

kaar en merk je niet dat er soms tot wel veertig spelers kunnen zijn. 
 

Deze zaterdag werden met drie voorgelote partijen de poules ingedeeld: 
de hoogst geëindigden kwamen in de A-poule, de anderen in de verlie-

zerspoule. De Blêde Boulers speelde op eigen bodem en leverde vier 
mensen voor de A-poule – waar uiteindelijk de kampioen uit zou voort-

komen. 
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Catrinus won als enige alle zeven 

partijen. Voor de kenners: in de 
voorronde speelde hij 13-0, 13-7 

en 13-5. Na een achtste, een 
kwart en een halve finale speel-

de hij de finale tegen Romulo. 

Catrinus kwam met 13-10 als 
kampioen 2022 uit de bus.  

 
 

 
 

 

 
 

Catrinus met de wisselbeker 
en een zak met geld  

 
 

 

Kennismaken? 
De vereniging heeft een vrij constant ledental, maar nieuwe mensen 

blijven welkom. Men speelt in de zomer op maandag vanaf 14.00 uur en 
op woensdag is de zomercompetitie vanaf 19.00 uur. Ook zijn er vrije 

clubdagen met de nadruk op gezelligheid, waar je intussen wat kunt 

opsteken. Daarnaast organiseert men tireer-, plaats- en mêleeclubkam-
pioenschappen, waarbij de teams door loting worden samengesteld. 

Aan al deze activiteiten kan men met elk speelniveau deelnemen. In de 
winter wordt alleen op de vroege avond gespeeld.  
 

De deelnemers zijn niet louter Mildammers. Ze komen uit de hele om-

geving – al ontbreekt Katlijk momenteel in het rijtje. Er kunnen altijd 
mensen bij! Voor de twijfelaars: kom als kennismaking gewoon eens 

kijken bij De Wissel naast de sportkantine. Alle spelniveaus zijn welkom 

en er is voldoende speelmateriaal. Catrinus staat altijd klaar om nieuw-
komers te begeleiden – als ze dat op prijs stellen, tenminste.  

Hopelijk tot ziens op de baan! 
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IMPORT 

 

Verstoord wespennest 
door Henk Hidding 

 

Deze zomer vond ik een wespennest, een klein gaatje in de grond, in 
een houtwal. Het leek een holletje van een muis, iets groter, maar er 
waren wespen, die in en uit vlogen. Als je het weet, niets aan de hand. 
Daar je voeten niet neer zetten of niet gaan zitten. Een plasje doe je 
liever ergens anders.  
 

Een paar dagen later was er op die plek een gat, wel dertig centimeter 

breed met op de bodem een rest van het wespennest, een wand van 

papier-maché met veel dode en levende wespen. Het nest was verder 
leeg. 
 

 
 

Restant van wespennest met dode en levende wespen 
 

Ik vroeg me af wie dit gedaan kon hebben. Dassen kunnen zoiets doen, 
ze houden van honing en wespenlarven en vreten daarbij ook wel het 

meeste van het nest mee op. 
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Deze keer had de dader (of een van de daders?) een paar veertjes ach-

tergelaten. Het moet een wespendief zijn geweest, een roofvogel die 
wel op een buizerd lijkt. Van Wiebe Nijlunsing hoorde ik dat er een 

paartje wespendief had gebroed, een kilometer verderop, dat toen net 
ook een paar jongen moest voeden.   

 

 
 

 
 

 
 

Achtergelaten veertjes 
van de mogelijke dader, 
een wespendief 
 

 

De wespendief is een bijzondere roofvogel door zijn sterke voedselvoor-
keur: larven, poppen, volwassen wespen en honing. Hij eet natuurlijk 

ook verschillende andere dieren: insecten, kleine zoogdieren, kikkers, 

want wespennesten zijn er niet het hele jaar. 
 

Wespendieven komen in Friesland vooral als 
trekvogel, maar dus, in het zuidoosten ook 

als broedvogel. In heel Nederland zijn zo’n 
driehonderd tot vierhonderd broedgevallen.  

 

 
Foto’s: 
 

Wiebe Nijlunsing 
 

Jelle de Jong/Vogelbescherming NL 

 

 
 
 

Voor meer informatie: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/ 

kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/wespendief  


