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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 

 

Alweer de laatste bijdrage van het bestuur van PB Mildam van dit jaar 
aan de laatste Brêge van dit jaar. 

De redactie heeft ook deze keer weer een thema bedacht waar veel 

over te vertellen valt en dat veel raakvlakken heeft, namelijk ‘vervoer’ 
is deze keer de rode draad van deze Brêge. Bij vervoer denken we al 

snel aan verkeer en bij verkeer komt vaak overlast door lawaai en snel-
heid om de hoek kijken. Onderwerpen waar we als Plaatselijk Belang 

regelmatig mee te maken hebben. 

Zo zijn we als Plaatselijk Belang onder meer betrokken bij de voorberei-
ding voor de herinrichting van de Schoterlandseweg. Op dit mo-

ment wordt er gewerkt aan het aanpassen van de verlichting. 

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


 
Mildamster Brêge 
 

 

4 

Helaas zijn de Plaatselijke Belangen niet betrokken geweest bij de aan-

passing van de verlichting. Wij gaan ervan uit dat dit voor de komende 
aanpassingen beter zal verlopen. 

Wat ook nog op onze actielijst staat is het verkeer op de IJntzelaan. 
Op welke manier zijn daar maatregelen te nemen, die het beste uitpak-

ken voor alle verkeersdeelnemers en aanwonenden. Wij verwachten 

begin volgend jaar hier meer duidelijkheid over. 
 

Voor vervoer heb je vaak ook een vervoersmiddel nodig. Daarom op 

deze plek ook weer eens aandacht voor ons eigen vervoersmiddel: de 

duofiets. Hoewel de winter voor de deur staat, is de duofiets het hele 
jaar beschikbaar. Voor meer informatie zie onze website: 

https://mildam.org/duofiets/ 
Verder zijn we bezig om samen met zes andere Plaatselijke Belangen de 

mogelijkheden te onderzoeken om het fietspad langs de Tjonger 

vanaf Mildam naar het sluisje bij Oudehorne door te trekken. We hopen 
dat dit onderzoek aan het einde van dit jaar wordt afgerond. 
 

Een mooie meevaller voor de Brêge was recent de bijdrage vanuit 

Rabo Club Support; het ging deze keer om een bijdrage van € 450,- 
wat zeker in deze tijden erg welkom is. 

Nog meer positief financieel nieuws is dat de we als Plaatselijk Belang 
ca. € 1.850,- van de organisatie van het Oranjefestijn Katlijk-

Mildam hebben mogen ontvangen. Het Oranjefestijn werd vanaf 2005 

tot 2020 op Koninginne- c.q. Koningsdag georganiseerd en was bedoeld 
voor de inwoners van Katlijk en Mildam. De organisatie is helaas ge-

stopt, maar had nog geld in kas. Besloten is om dit geld aan Doarpshelp 
en aan de Plaatselijke Belangen van Katlijk en Mildam te doneren. 

Het bestuur van het Oranjefestijn heeft daarbij de wens geuit dat het 

bedrag wordt ingezet voor een initiatief dat met duurzaamheid heeft te 
maken. Mocht u ideeën hebben hoe we dit bedrag zouden kunnen be-

steden, meld het ons. Vanaf deze plek in ieder geval nogmaals dank 
aan het bestuur van het (voormalig) Oranjefestijn voor deze bijdrage. 
 

Begin volgend jaar hopen we dat er weer een nieuwjaarsinloop mo-

gelijk is; zodra hierover meer bekend is, brengen wij u op de hoogte via 
onze site, Facebook en uw brievenbus. Als laatste willen wij u graag 

alvast fijne feestdagen en een goed en gelukkig 2023 toewensen. 

https://mildam.org/duofiets/
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THEMA BRÊGE 18.1  

 

Geneesmiddelen 
 

Jong en oud heeft ermee te maken of zit er permanent aan vast: ge-
neesmiddelen. Van de hielprik bij de geboorte tot de griepprik later, en 

van de coronavaccinatie tot het paracetamolletje dat je ‘altijd’ mag slik-

ken, wat vinden we daarvan? Zweren we bij alternatieve geneeswijzen 
of de beproefde huismiddeltjes van onze (groot)ouders? Hielp het of zit 

dat tussen de oren? De Brêge is benieuwd naar uw ervaringen met 
geneesmiddelen en -methodes. 

Kortom: inspecteer uw medicijnkastje en stuur in wat u met uw dorps-
genoten wilt delen. 
 

********* 
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

André van der Meij vervoert Mildammers 
 

door Alie Rusch 
 

Regelmatig komt hij door Mildam, eerst heen en later terug. André van 
der Meij is buschauffeur bij Arriva. Zo’n 36 uur per week wordt hij 
ingeroosterd op een van de bijna 60 lijndiensten. Lijn 115 komt door 
ons dorp. Die rijdt André soms driemaal in de week – en dan weken 
weer niet.  
 

André (49) woont niet in Mildam, al zou hij dat best willen. Elke keer als 
hij over de Schoterlandseweg terugrijdt richting Heerenveen – zijn 

standplaats – overvalt hem in Mildam het gevoel ‘Ha, ik ben weer thuis’.  
Apart? Ja, dan moet je bij André zijn. Zijn loopbaan is minstens zo 

apart. Wie begint nu in een zaak in watersportartikelen om vervolgens 
te switchen naar het onderwijs en uiteindelijk de baan van je leven te 

vinden als buschauffeur? Een en ander compleet met bijbehorende 

opleidingen. André dus. Hij legt graag uit wat hij er zo mooi aan vindt. 
‘De 115’ vindt hij lekker om te rijden, mooi en afwisselend. Hoewel, 

alles is leuk. Dagelijks een ‘rondje om de kerk’ mag ook. Dat klinkt 
saaier, maar dan heb je weer meer contact met passagiers, die je gaat 

kennen. 
 

Onbekend Friesland 
Het lijkt een cliché, maar het contact met de mensen staat op één. En 

het rijden door allerlei dorpen met soms smalle straatjes is goed voor 

een tweede plaats. Dat is leuk, spannend zelfs, vindt André: “Ik ben een 
echte Fries en dacht onze provincie wel aardig te kennen, maar nu kom 

ik op plekken die echt nieuw voor me zijn.” In die 3½ jaar bij Arriva ziet 
hij wel veranderingen: “Destijds reed je door ieder dorp, nu gaat de 

route steeds vaker via een rondweg. Omwille van de tijd moet je het 

dorp mijden en dus ook de mensen die daar altijd instapten.” 
Kort nadat hij zijn opleiding had voltooid en eindelijk op-de-bus mocht, 

kwam de eerste lockdown. André: “Gelukkig was vervoerspersoneel 
nodig om mensen in essentiële beroepen naar hun werk te brengen, 

dus dat ging door.  
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Voor mij als beginner best saai, je kon slecht praten met de passagiers 

door die mondkapjes en het spatscherm. Nu is er weer interactie.” 
Vooral in het begin nam het thuiswerken een hoge vlucht, wat 

onverwachte effecten had. André: “In de coronatijd verloren we veel 
klanten en Arriva moest knippen in het aantal ritten. En jongeren zijn 

definitief gaan e-biken. En welke invloed de dieselprijzen nog gaan 

hebben, niemand weet het.”     
 

 
Klokslag 9 stopt de bus naar Assen 
in Mildam 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Klokslag 12 komt de bus uit Assen  
terug door Mildam 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Foto’s 
Nanne Kroes
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Geen jaarabonnement 

André mag dan buschauffeur zijn, hij is ook een vader die zijn kinderen 
liever ziet fietsen: “Middelbare scholieren krijgen maar weinig beweging. 

Als ik als ouder moet kiezen tussen een jaarabonnement voor de bus en 
een e-bike voor mijn kinderen, dan weet ik het wel. Fietsen dus!” 

Hij vertelt over de 315, Heerenveen-Groningen, die elk kwartier rijdt. 

Touringcarformaat en reuze in trek bij jongeren. Toch is dat ongezelli-
ger, vertelt hij: “Dan ben je puur vervoerder. Die leeftijd heeft oortjes 

in, kijkt op de telefoon of zit in z’n hoody. Ik groet altijd iedereen die 
instapt, maar met hen is het lastig contact maken. Maar als het rustig is 

in de bus, dan gaan 50+’ers vaak voorin zitten. Die willen kletsen, al 
mag dat officieel niet. Ik luister graag!” 

Met die zachte herfst leek iedereen wel zacht, vertelt André: “Dan glim-

lacht iedereen naar me. Toeval of niet, toen kwam ik ook nog de vol-
gende tekst tegen: ‘Iedereen lacht in dezelfde taal!’ Kijk, zulke momen-

ten maken mijn werk zo mooi!”  
 

Zwartrijders  
André kent ook onverwachte verrassingen: “Laatst bij de kwalificatie-

wedstrijden was ik op de ‘Thialf-expres’ ingeroosterd, de pendel van het 
station naar Thialf. De sfeer met internationale bezoekers in de bus is 

dan zo uitbundig! Blije mensen, ‘Welkom’-borden mee en soms versie-

ren ze zelfs de bus.” Maar ook een gespannen sfeer kent hij. Mensen 
met een slokje teveel op in bijvoorbeeld de Sneek-week is minder, maar 

niet echt lastig, vindt André. Een rit met voetbalhooligans is dat wel.” 
Toch heeft André zich nog nooit onveilig gevoeld. Intimiderende niet-

betalers geeft hij vriendelijk te kennen dat hij dat niet accepteert: “Sor-

ry mensen, ik ga pas rijden als de heren hebben betaald of de bus heb-
ben verlaten, zeg ik dan. Dan krijg ik meestal wel steun van andere 

passagiers en stappen ze wel uit!” 
André rondt af met een anekdote. Toen hij de laatste bus uit Groningen 

door de wasstraat reed vóór hij hem inleverde en naar huis in Joure 

kon, kwam er een jongen overeind die onderuit op de stoel had liggen 
slapen. André: “We waren allebei stomverbaasd. Hij had er in Drachten 

uit gewild. Tja. Ik wilde ook wel naar bed, dus hij is met een taxi terug-
gegaan.” 
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VERVOER 

 

Bus  
 

Hee-Sung Kim (65) 
 

“Ik moest vroeger dagelijks naar Hee-
renveen voor o.a. Nederlandse les. Ik 
ben al die tijd vrijwilligster in Mariën-
bosch en ga zondags naar de RK-kerk. 
Dan neem ik boodschappen mee terug.” 
 

Peter Butselaar (67) 
 

“Meestal doen we samen boodschappen 
bij de Coop en soms gaan we verderop 
rondkijken in Assen, Oosterwolde of 
Gorredijk. Vaak als enigen in de bus, 
maar het is fijn reizen, zeker met onze 
65+ korting.” 
 

 

********* 
 

Auto 
Marieke Sytema (32) 
 

“Ik brûk myn auto foar myn wurk 
yn De Haach en ryd sa’n 60.000 
km per jier. It is in Picasso, mar 
ik fyn it in Mesdag, want troch it 
panoramadak sjoch ik de prach-
tigste Hollânse loften. Myn 
thúswurkdagen haw ik dizze 
simmer faak mei myn laptopke 
noflik yn ‘e hingmatte yn ‘e tún 
trochbrocht. As is even kin, rin ik 
it leafst yn ‘e omkriten hjir, wer ’t 
ik alwer 4 jier wenje.”
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

De afbeelding uit WOW 17.3 leverde meerdere goede inzendingen op. 

Op de foto stond de achterkant van de boerderij die staat aan de 

Schoterlandseweg nr. 15 in Katlijk. De foto was genomen vanaf de 
Bisschoplaan. Je zou het bijna vergeten, maar het gras was toen geel 

door de droogte. 
Goed geraden door Riekele Hoekstra, Tonny Feenstra, Lutske Los, 

Geertje Hartkamp en Judith van Tongeren. Gefeliciteerd allemaal! 
De cadeaubon gaat naar Riekele Hoekstra. 
 

De nieuwe foto: 
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Maakt u zich geen zorgen over de fotograaf. Die stond niet in het water, 

maar gebruikte een telelens. 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 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. 

 
********* 

 

LIEF & LEED MILDAM  

 

De nieuwe bewoners van de Van Aylvalaan 22 zijn Rutger Ooster-
veld en Bothilda de Boer met hun kinderen Jesmar van 14 en Jente 

van 9 jaar. Ze komen uit Akkrum. 
De heer en mevr. Riemersma, de vorige bewoners, zijn naar Heeren-

veen verhuisd. 
 

Op De Dobbe 15 is begin dit jaar Danique van den Berg komen 

wonen. 
 

Op de Molenlaan 54 zijn kortgeleden komen wonen: Patrick Grams-
bergen en Marrit Gramsbergen-Wiersma met dochter Mirthe. De 

vorige bewoonster, mevr. Kuik, is overleden. 
 

Op 28-9-2022 is op 76-jierrige leeftyd ferstoarn Geeske Frieswijk. Sy 
wie de driuwende krêft efter Fries lêzen foar bern, sa as it Tomke-

projekt. 

Geeske wenne op de Molenlaan 26. 

mailto:DorpskrantMildam@chello.nl
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VERVOER 

 

De diverse vervoermiddelen van Bram Tulner… 
 

Wie is Bram Tulner? Een van de snelste coureurs van de IJntzelaan! 
Bijgenaamd de ‘Verstappen van Mildam’, inmiddels 17 jaar oud. 

 

Meestal verplaatst hij zich per 

fiets, niet een Gazelle, Bata-
vus, Raleigh of Sparta…, alle-

maal veel te ouderwets en 

veel te langzaam voor Bram! 
Maar sinds een half jaar heeft 

Bram een elektrische Piaggio, 
maximumsnelheid 25 km uur! 

 
 

 

 
 

 

Daarvóór was de skelter jarenlang 

zijn hobby, die is inmiddels ver-
kocht aan buurman Sjaaksma, 

maar Bram kon hem nog wel even 
lenen voor deze rapportage. 
 

En… om het extra spannend te 

maken, had Bram na de verkochte 

skelter nog een supersnel Hover-
board, u weet wel zo’n tweewielig 

skateboard waar je allerlei riskante 
dingen mee kunt doen, je mag er 

niet mee op de openbare weg… 
 

Opgetekend voor Bram 
door J.A. van Tast
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VERVOER 

 

Gastransport bij Mildam 
 

door Wiebe Nijlunsing 
 

Ik ben geboren in Hattem op de Veluwe. Als ongeveer twaalfjarig jon-
getje keek ik me de ogen uit toen iets na 1960 de hogedrukleiding 
voor aardgas werd aangelegd van Groningen via Zwolle naar het Wes-
ten. Dat is het hoofdtransportnet. Talloze vrachtauto’s, ieder met drie 
enorme gecoate stalen pijpen verschenen en met rijen takels werden 
die buizen gevleid in een gigantische geul. Maar eerst moesten ze ter 
plekke rond gelast worden; die lassers verdienden een vermogen, wist 
iedereen! Want de buizen mochten niet gaan lekken…  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hier in Mildam wonen we bij een van de zogenoemde kleine velden 
waaruit aardgas wordt gewonnen (erg klein vergeleken met het Gro-

ningse gasveld). 
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De meeste Mildammers zullen wel weten dat er net over de brug in de 

polder aan de Tjonger een compressorstation van Vermilion staat. Op 
het kaartje op pagina 13 is het een zwart driehoekje, aangegeven met 

een rode pijl.  
De groene gebieden zijn gasvelden van 

Vermilion en de blauwe lijntjes zijn 

gasleidingen waardoor vanuit allerlei 
gasputten in de buurt het gewonnen 

gas toestroomt. De gasputten zijn ge-
markeerd met gele paaltjes.  
 

Het gas wordt hier door een compres-

sor op een zeer hoge druk (60 bar) 
gebracht en voorgezuiverd zodat in het 

gas aanwezige vloeistof achterblijft. 

Het gas wordt doorgepompt naar het 
gasbehandelingsstation bij Garijp, goed 

te zien vanaf de Fonejachtbrug. Dat 
oogt als een enorme fabriek waar al die verschillende kwaliteiten aard-

gas worden gezuiverd en zodanig worden gemengd dat Slochteren- 
kwaliteit ontstaat met nauwkeurig vastgestelde specificaties voor vocht-

gehalte, zwavel, calorische waarde en meer. Vandaar wordt het uitgele-

verd aan de Gasunie die het in het nationale leidingnet toevoert. 
 

Kaartje Vermilion 
Het kaartje is afkomstig van de website van Vermilion. Als je daar op de 

gele vlekjes drukt, krijg je de bijbehorende informatie van dat gasveld 
en een foto van de gasput. Maar ze vertellen daar niet alles. Als je meer 

wilt weten, moet je hen dat gaan vragen. Bijvoorbeeld hoeveel gas daar 

in de grond zit, hoeveel de bodem gaat zakken en zo meer. Juist rechts 
van de compressor zie je een groen langwerpig strookje en daarnaast 

nog een. Dat is niet het Katlijker Schar zoals je zou kunnen denken 
maar het zijn de twee gasvelden Nieuwehorne I en II (NWH I en II). 

Het is het enige gele stipje dat nog geen blauw lijntje naar de compres-
sor heeft. Maar daar wordt hard aan gewerkt! NWH I wordt momenteel 

door het leggen van een nieuwe leiding aangesloten op de compressor. 

Op de foto van Henk Hidding (blz. 15) is te zien hoe dun die zwarte 
gasleiding is. De stalen buis ligt al klaar naast de bronbemaling. 
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Het leidingtracé vanaf de Tjongervallei richting het Skar. Rijbaan met rechts het 
tracé met bronnering, gronddepots voor ondergrond en het teelaarde depot. De 
(dunne) leiding ligt al klaar. Als de sleuf gegraven wordt kan de leiding erin.  

 

De leiding gaat onder het Ketliker Skar door met een grondboor. Deze is 
hieronder te zien: 

 
 

De boormachine, aan de westkant van het Skar. De boring heeft inmiddels de 
oostkant van het Skar bereikt en de gasleiding (wit) is net door het boorgat 
getrokken (7 oktober jl.). 
 
(beide foto’s Henk Hidding) 
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NWH I bevat naar schatting 300 miljoen m3 gas, 10.000 keer zo weinig 

als het Slochterenveld ooit had. Maar met de huidige gasprijzen is dat 
nog best de moeite waard. 
 

 
 

3D-voorstelling van de compressor in het landschap, 
vijf jaar geleden door Vermilion gemaakt. 

 

VERVOER 

 

Ambu 
 

Nanne Kroes (76) 
 

“Na onze fietstocht langs de Moezel, 
stalden we onze spullen in de kluis van 
Koblenz CS. Eindelijk die helm af en 
lekker door de stad fietsen. Zo’n richel-
tje op de stoep nekte me, ik klapte met 
m’n kop op de grond. Omstanders erbij 
en de politie, die meteen de Notartz 
belde. Die kwam per ambulance en 
verzorgde mijn wonden. Ik moest teke-
nen dat ik niet naar het ziekenhuis wil-
de. Wat een gedoe! Maar ik heb wel 
mooi in een ambu gezeten!” 
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VERVOER 

 

Kano 
 

Luuk de Vries (75)  
 

“Kanoën, liefst bij 
volle maan met mijn 
maat Peter Teijema, 
dat doe ik graag. Bij 
daglicht hier de Tjon-
ger in en met 6 km 
per uur naar de 
Schipsloot en weer 
terug bij volovergoten 
maanlicht, als het 
onbewolkt is tenmin-
ste. Voor mij was 
kanoën van Holwerd 

over het Wad naar Nes (A.) de top. Heen met zon, terug bij opkomend 
tij met regen. Bij windkracht 4 zijn de golven al behoorlijk hoog. Dan 
steek je diagonaal, met wind tegen een vaargeul over. Van regen heb je 
geen last. Je benen zitten in de kano en je romp is bekleed met een 
regenjack en zwemvest. De veiligheidseisen moet je nooit onderschat-
ten!”  

 

GEBOORTES MILDAM 
 

 
 

In de vorige Brêge stond al vermeld dat dochter Letty van Susan en 

Robin den Ouden (De Dobbe 29) een zusje of broertje zou krijgen. 

Het is een zusje geworden, haar naam is Mia. 
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VERVOER 

 

Vervoer van energie naar Mildam, turf 
door Henk Hidding 

 

Bij de bezorging van de Brêge in oktober trof ik Albert Haanstra. We 
raakten aan de praat en hij vertelde dat hij geboren is in Mildam in het 
Bruggelaantje en dat zijn ouders en grootouders daar een brandstof-
fenhandel hadden. Pake en beppe haalden de turf met hun scheepje 
o.a. uit Valthermond en Klazienaveen (Drenthe), maar ook uit Fries-
land en voeren er mee naar Mildam, waar de turf werd verkocht.  
 

Pake Kest Haanstra, geboren in Kiel-Windeweer onder Hoogezand was 
de zoon van een schipper. Hij trouwde in 1898 op zijn 23ste met een 

19-jarige schippersdochter, Maria Katharina Leenes, ook geboren in 

Groningen. Ze kregen een groot gezin dat op het schip woonde.  
De kinderen kwamen ter wereld op de plek waar het schip lag als de tijd 

van bevallen gekomen was, o.a. in Bargeroosterveen, Vries, Schoter-
land, in Zwolle, maar ook in de gemeente Haarlemmermeer! Ze voeren 

onder zeil, maar er werd ook gejaagd. Albert: ‘Beppe trok ook wel het 

schip’. 
 

 
 

Turfschip voor de sluis in Musselkanaal. 



 
 Mildamster Brêge 

 

 

19 

Verkoop uit het schip 

Met een vracht turf in Mildam aangekomen, bleef het schip liggen voor 
de wal aan de Opslag, wat nu het Jaagpad heet, ter hoogte van Milhoes 

14 en 16. De turf werd uit het schip verkocht aan de vaste klanten of 
ook wel uitgevent. Kest junior, de vader van Albert Haanstra hielp daar-

bij. Wat niet direct werd verkocht werd opgeslagen in de schuur aan het 

Bruggelaantje (zie de foto op pagina 22). 
Beppe Maria Katharina overleed in 1916 op achtendertigjarige leeftijd. 

Hoe lang er daarna door de Haanstra’s nog turf is gevaren kon Albert 
niet vertellen. 
 

Uit advertenties in de kranten van die tijd kan wel het een en ander 

worden afgeleid. 
 
Beide advertenties  
Hepkema’s Courant, 
resp. 
19-11-1926  
en 
03-04-1928 

 

 
 

 
 

Schip te koop en te koop gevraagd 

In april 1927 wordt door K. Haanstra 
een ‘net’ woonschip te koop aangebo-

den, goedgekeurd voor acht personen.  
 

Anderhalf jaar later, in november 1928, 
wordt er een nette jongen gevraagd, 

genegen om mee te varen, leeftijd plm. 

16 jaar. 
Er wordt dus nog wel gevaren en er 

verschijnen meerdere keren per jaar 
advertenties over de aanvoer van la-

dingen turf. 
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In juli 1929 biedt K. Haanstra een ijzeren kraakschip aan, groot 76 ton 

en in oktober van dat jaar wordt een ‘vlotgaand schip’ gevraagd, ‘ge-
schikt om turf mee te varen, niet grooter dan 60 ton’. Het lijkt er op dat 

Kest Haanstra ook aan handel in schepen doet. Mogelijk is Haanstra 
overgegaan op betere schepen of gemotoriseerde aandrijving van het 

turfschip, zodat er niet meer gejaagd hoeft te worden.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Turfschip 
met  
opduwer 

 
 

 
 

 

In oktober 1934 is er bij K. Haanstra een ‘best onderhouden ijzeren 
bolschip’ te koop, ‘met volledig tuig, groot 60 ton’ en in januari 1935 

wordt hetzelfde schip opnieuw te koop aangeboden. 
Al die jaren wordt er geadverteerd met diverse brandstoffen, maar 

vooral met verschillende soorten turf: baggelaar, sponturf, baggel, lan-
ge turf, persturf of aanmaakturf uit Drenthe, Groningen of uit de Frie-

sche venen. ‘Gele asch’ is kennelijk een kwaliteitskenmerk. Verkoop 

vindt bij voorkeur plaats vanuit het schip. 
 

Aanvoer per auto? 
In april 1935 wordt via een advertentie meegedeeld dat K. Haanstra de 

brandstoffenhandel heeft overgedragen aan zijn zoon. In diezelfde ad-
vertentie deelt de zoon K.K. Haanstra mee dat hij de zaak van zijn vader 

heeft overgenomen. 
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In augustus van dat jaar vraagt K.K. Haanstra prijsopgaaf van per auto 

aangeleverde baggelaar. Haanstra vaart dan misschien zelf niet meer, in 
de oorlog werd de turf kennelijk steeds per schip aangevoerd.  De laat-

ste aangetroffen advertentie is van mei 1947. Albert vertelt dat de 
brandstoffenhandel in 1948 is verkocht aan Vrachtdienst Wiebenga in 

Mildam. 
 

 
 

Turfschip aan de wal in Hoogeveen. De turf werd zorgvuldig gestapeld, boven 
breder dan onder. De turf bleef zo beter droog.  

 

Zonnepanelen 

Albert Haanstra, nazaat van turfschippers en handelaren in turf, steen-
kolen en cokes woont in een zorgvuldig geïsoleerd huis met zonnepane-

len op het dak, met infraroodpanelen voor verwarming en hij heeft het 
gasverbruik teruggebracht tot ca. 475 m3 gas per jaar. 

 

Foto’s: 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/turfvaart 
https://www.zuiderzeecollectie.nl/object/collect/Zuiderzee_museum-40790 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/turfvaart
https://www.zuiderzeecollectie.nl/object/collect/Zuiderzee_museum-40790
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Bruggelaantje in de jaren 20 van de vorige eeuw, met de schuur van Haanstra 
en een klein huisje waarin gewoond kon worden. (Foto: archief Klaas Woudstra) 

 

VERVOER 

 

Camper 
 

Greet Paulides (82) 
 

“Zeker 30 jaar al houd ik 
vakantie met de camper, 
mijn huisje op wielen. 
Vroeger samen met mijn 
man, maar sinds hij is over-
leden, deel ik hem met de 
kinderen. Intussen zelfs 
met een kleinkind dat er 
mee naar Kroatië reed. Op 
de foto geniet ik met mijn schoondochter in Noorwegen. Een zoon 
woont daar, ik kom er al jaren. Scandinavië blijft favoriet, al ben ik 
vroeger naar Zwitserland, Italië, Ierland… nou ja, heel Europa geweest. 
Ik blijf nu meer in ons mooie Nederland en als de camper kuren heeft, 
bel ik een zoon voor hulp-op-afstand.”  
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VERVOER 

 

Is het leven van een veerpont eentonig? 
 

door Henk van der Kam 
 

Ja, dat vragen ze niet aan mijzelf natuurlijk, maar aan diegene die mij 
laat varen. De veerman of -vrouw. Die kunnen tenminste nog weg. 
‘s Avonds gaan ze lekker naar huis. Ik ben gebonden aan mijn plek. 
Mijn baas laat me meestal aan de oostkant liggen waar hij zijn huis 
heeft. Ze noemen mij het ‘Looveer’ 1). Ik ben de jongste generatie van 
de ‘Looveren’. 
 

Mijn voorgangers 
varen al zeker sinds 

1579. Uit dat jaar 

stamt de oudste 
schriftelijke vermel-

ding van het ‘Loo-
veer’. 

Maar we waren er 

vast al langer. 
 

Een oudere ‘colle-
ga’-veerpont is het 

‘Duivelse’veer, dat 
al wordt vermeld in 

rentmeesterrekeningen uit 1313. Die is verdwenen, uit de vaart geno-
men, net als andere collega’s op dit deel van de rivier de Rijn, zoals het 

‘Ango’veer en het ‘Canda’veer. Ik heb ze allemaal overleefd! 
 

Nu ben ik de enige oeververbinding in dit deel van de Rijn. Ik vervoer 

van alles: voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s, landbouwmachines, enz. 
Veel automobilisten maken gebruik van mij om de spits in het verkeer 

te mijden. Bovendien hoeven ze dan niet om te rijden. Maar daar staat 
tegenover dat ze voor mij vaak wel meer dan een kwartier in de rij 

moeten wachten, om mee te kunnen.  
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Ik heb in mijn leven al heel wat overgezet. Altijd hetzelfde traject. Je 

ziet de mensen denken: ook een eentonig bestaan voor die veerman 
(dat is mijn baas zal ik maar zeggen, maar zonder mij kan hij niks), 

altijd op dezelfde plek heen en weer! 
Ik vind het niet eentonig. Je ziet en hoort elke dag weer andere, nieuwe 

dingen. De mensen leuteren wat af op dit kleine stukje. En dat maakt 

het boeiend! Je zou er boeken over kunnen schrijven en zeker als je 
mijn andere ‘collega-veren’ erbij zou halen. 
 

Aantallen en soorten ponten 

Ja, ik heb nog veel collega’s hier in den lande. Nog wel 50 voetveren, 
140 voet- en fietsveren, 60 autoveren en nog wat lengterichtingveren. 

Allemaal onderhouden ze cruciale verbindingen. Ook onder de veerpon-
ten zijn verschillende typen. Zo heb je de vrij varende, de kabel- en de 

gierponten. Ieder op zijn eigen manier. Ikzelf ben een gierpont. Ik ben 

met een kabel verbonden met een vast punt midden in de rivier, waar 
enkele kleine bootjes, zo groot als een roeiboot, de kabel boven water 

houden. Aan die bootjes kunnen passerende schepen zien, wat voor 
type veerpont ik ben. 
 

Ik vaar ’s winters ook, tenzij er veel ijs ligt. Veel kleinere collega’s, 

vooral die alleen bestemd zijn voor wandelaars en/of fietsers, varen 
alleen zomers. Dan loont het nog, want dan komen de dagjesmensen 

en de vakantiegangers. ’s Winters zou dat anders een dooie boel wor-

den. Ja, dan zou het pas saai en eentonig zijn! 
Maar vooral die 

kleintjes worden in 
hun bestaan be-

dreigd. Er bestaat 

daarom al een ‘Ver-
eniging Vrienden 

van de Voetveren’. 
Zover is het al ge-

komen. Die vereni-
ging bestaat sinds 

1982, heeft al 2000 

leden, werkt met 
vrijwilligers en krijgt geen subsidie.  
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Dankzij hen is het aantal kleine pontjes juist driemaal zo groot gewor-

den en komen er steeds meer bij. Zij stimuleren wandel- en fietsroutes, 
waarin juist pontjes worden opgenomen. Soms moeten de mensen zelf 

aan het werk om over te varen. Dan is er geen veerbaas. Dat is hard 
werken. Draaien aan de lier met de hand! 
 

Laatst hoorde ik twee fietsers praten over mijn collega verderop, type 

kabelveer. Zijn baas maakt zich ernstig zorgen over de toekomst. Ze 
willen auto’s op zijn pont gaan weren. Te vol, zeggen ze. Maar ze ver-

geten dat juist die veerpont het moet hebben van die auto’s. Er zijn 

toch wel andere oplossingen te bedenken? Goedlopende veerdiensten 
ga je toch niet wegbezuinigen? Zijn baas heeft nu een waarschuwing op 

zijn pont geplakt met het opschrift: “Geen auto’s meer, dan geen toe-
komst voor dit veer…”  2) 
 

Je ziet, eentonig is mijn bestaan niet. Ik hoor en zie veel en kan daar 

weer heerlijk over filosoferen. Ik heb er alle tijd voor. Bovendien geeft 
het mij plezier, als ik de mensen zie genieten, van die enkele ogenblik-

ken dat ze over het water varen. Ik zou niet anders willen!  
 

Afbeelding 1:  schilderij van Ferdinand Hart Nibbig met passagiers op de 
 pont over de Rijn bij Rhenen in 1908 
Afbeelding 2:  op de veerpont het ‘Looveer’ bij Huissen 
 
1)  Dit is een veer over de Nederrijn bij Huissen (onder Arnhem) naar 
 Duiven via het plaatsje Loo. 
2)  Speelde in 2010 voor de veerpont bij Bronkhorst i.v.m. het weren  
 van auto’s uit die plaats. 

 
 

Pontjes 
Van de ruim 300 pontjes die in Nederland over kanalen, rivieren, 

meren en sloten varen, zijn er 48 die u over de Friese wateren zet-
ten. Een pont is een ruim begrip. Het kan een motorveerboot naar 

de Waddeneilanden zijn of een zelfbedieningspontje over een sloot, 

waarbij je zelf de handen uit de mouwen moet steken. Of een zeil-
boot over het Heegermeer. Steeds meer pontjes varen op zonne-

energie. Wie veel pontjes op één dag wil doen, kan het beste ‘De 
8 van Grou’ fietsen. Aanvulling van Bettie van Veen 
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VERVOER 

 

Benenwagen 
 

Renske de Vries (75) 
 

“Een week wandelen langs de Moezel, 
eind oktober 2022. Dwars door de 
wijngaarden, maar ook met pittige 
(klauter)stukken. Wandelen doen mijn 
man Luuk en ik regelmatig. Het begon 
ooit met het Zuiderzeepad. Later het 
Pieterpad van noord naar zuid en ver-
der zuidwaarts door België, Luxemburg 
tot voorbij de Vogezen in Frankrijk. 
Prachtige routes. 
Maar dichterbij huis is het ook mooi. 
Bijvoorbeeld het Drenthepad of een 
eigen route door Friesland – uitgezet 
door Luuk – in een straal van ongeveer 
40 km rondom Mildam. Dan besef je 
hoe bijzonder je eigen land is. 
Wandelen door weer en wind, ik hoop het nog lang te doen.”  
 

********* 
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SAMENLEVING 

 

Moskoupleats officieel geopend 
door Alie Rusch 

 

Op 1 oktober jl. werd de herbouwde Moskoupleats in Katlijk van Zorg-
groep Thorp officieel geopend. In deze kleinschalige woonvoorziening 
met dagbesteding aan huis kunnen in totaal 24 mensen wonen, die 
een beschermde omgeving nodig hebben.  
 

Geart Rozenberg 
Dorpsgenoot Geart Rozenberg 

is een van de eerste bewoners. 

Sinds zijn pensioen vier jaar 
geleden verzorgt hij de dieren 

bij Zorgboerderij It Wolwêzen. 
Onlangs verruilde hij zijn huisje 

aan De Dobbe voor Moskou-

pleats, hij stond er zelfs mee in 
de Leeuwarder Courant. Vanaf 

dat moment regende het aan-
meldingen! Hij ging wel terug 

in vierkante meters, maar zijn 
fraaie kamer heeft een prachtig 

uitzicht. Hij geniet ook van de 

gezamenlijke maaltijden. Onze 
ras-Mildammer kon niet bij de 

opening zijn vanwege een damtoernooi in Groningen (Geart heeft al 
veel prijzen bij elkaar gedamd). Daarom trokken we zijn buurman aan 

het (Kringloop)jasje: Ton Snellaert. 
 

Ton Snellaert 
Ton heeft een bewogen leven achter zich en geniet nu van zijn ‘niet-

rijtjeshuis’.  Bij de opening werd hij voor de wethouder aangezien, an-

deren zagen een psychiater in hem. Eigenlijk is Ton al van alles ge-
weest: van kunstschilder, acteur, danser tot oprichter van scholen en 

een revalidatiecentrum voor daklozen in India.  
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Ton: “Ik was een echte pionier en 

heb in 11 jaar tijd met mijn team 
zo'n 3.000 zieke en stervende per-

sonen van de straat gehaald. Daar 
zag ik dat 80% van de daklozen 

tuberculose had. Tja, ziekte van de 

armoe. Als je vanaf je zevende op 
straat leeft, heb je geen weerstand 

en ken je alleen honger en uitbui-
ting. Het was zwaar werk, maar ons 

‘Delhi-house’ kreeg wel mooi de 
Mother Theresa Award for Social 

Justice!” 

Zijn leven noemt hij een spirituele 
reis. Zelf ontsprong hij de dans van 

de TBC. Ton kan zich het beste 
uiten als danser en acteur. “Ik ben 

hooggevoelig,” meldt hij. “Dat be-

tekent veel mooie ideeën maar ook 
grote eenzaamheid en onbegrip.” 
 

Ton met wethouder Van Veen 
 

“Nu ben ik 67 en vang ik een nieuw leven aan in een prachtige omge-
ving, waar ik mijn medemensen leer kennen. We vormen een fijne ge-

meenschap op een plaats waar kunst en natuur samenkomen en waar 

nieuwe dromen ontstaan.”  
Dat het nu al werkt, illustreert Ton ongemerkt: “Ik hoop hier een bloe-

mentuin aan te leggen...” 
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VERVOER 

 

Fiets 
 

Hidde Visser (12)  
 

“Door de week fiets ik naar OSG Seven-
wolden, maar in het weekend ga ik vaak 
Jan Peter en Ina in de tuin te helpen. 
Schoffelen, mos schrapen, een boom uit-
graven – maar dat is best zwaar. Het leuk-
ste vind ik de benzinezitmaaier (zie ook blz. 
36). Die slaat af als je eraf stapt. Best vei-
lig denk ik, maar als ik erop klim slaat ie 
niet aan. Dan krijg ik een soort van kolen 
in een rugzak achterop en dan lukt het. 
Laatst gingen we naar een open dag en 
toen heb ik gereden op een Deutz-Fahr 
tractor. Super stoer!” 

 
Vliegtuig 

Karin de Jong (66) 
 

“Ik vlieg hooguit drie keer per jaar 
als vakantie. Het is de fijnste ma-
nier om ergens snel te komen wat 
normaal buiten je bereik valt. Ook 
binnen Europa trouwens is het 
ideaal. Misschien niet zo duurzaam, 
maar ik vind het heel comfortabel. 
Bijgaand ons vliegtuig naar Van-
couver, onderweg naar Alaska, een 
reis die al vóór de corona op ons 
lijstje stond. Zo prachtig daar! Die 
ruimte, de natuur, de stilte en de 

wilde dieren die er leven. Tja, zolang ik nog kan reizen, doe ik dat. Ko-
mend jaar hopelijk naar Bonaire...” 
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VERVOER 

 

Vervoer over water: de beste weg (?) 
 

door Ab Slager 
 

Tegenwoordig is het heel gewoon dat we gebruik maken van een 
vliegtuig om van de ene plaats naar de andere te gaan. Zo'n honderd 
jaar geleden was dat met een auto voor veel mensen al een belevenis 
en in de 19e (en begin 20ste) eeuw was zoiets een uitzondering. 
 

Omstreeks 1880 liep mijn overgrootvader van Willemsoord naar Nijver-

dal, op klompen. Hij deed daar zo'n 15 uur over. Nu is dat met de auto 
ongeveer een uur en vijftien minuten rijden en dan houd je je ook nog 

aan de maximumsnelheid. Oké, het spreekwoord zegt: ‘Als het getij 
verloopt, verzet men de bakens’ of: ‘Tiiden hawwe tiiden’ en daar zullen 

we het maar op houden. 
 

We kunnen zo'n honderd jaar teruggaan in de tijd, maar als we die tijd 
nu eens vertienvoudigen. Hoe was het toen met het vervoer. 

Welnu, dat hing er vanaf waar je woonde. Landinwaarts vond je steden 

van betekenis zoals Keulen en Parijs met een grote bevolkingsdichtheid. 
In de twaalfde eeuw kwamen er in de Lage Landen steeds meer steden 

en stadjes bij die door bevolkingsgroei in betekenis toenamen. 
 

Dit was niet alleen het geval in Holland, maar ook in Groningen en 
Friesland, om wat dichter bij huis te blijven. De bevolking moest gevoed 

worden en wilde luxe dingen hebben. Hiervoor was vervoer noodzake-
lijk. Hoe dat er in die tijd aan toeging, daarover is weinig bekend. Te 

voet en te paard kon het gebied wel doorkruist worden, maar voor lan-

gere afstanden en dan met name boven de grote rivieren, waren de 
moeilijkheden groot.  
 

Maar wat er wel was in de Lage Landen: water 

En dat water bood mogelijkheden. Niet alleen voor redelijk brede rivie-
ren, ook voor smalle beken en riviertjes loonde het vervoer over water. 

De boten die daar gebruikt werden, hadden een bodembreedte van drie 
voet. Dat is een kleine meter en een diepgang van twintig tot dertig 

centimeter. 
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Een paar voorbeelden: de Hunze of het Schuitendiep in Groningen, de 

Overijsselse Vecht en de Regge in Noord-Overijssel, de Schipbeek (de 
naam zegt het al) en de Berkel in Twente en de Achterhoek. 
 

Vervoer per water in Friesland 

In Friesland, met name in het terpengebied en het lage midden, was 
een boot noodzakelijk. Maar hoe was het in het oostelijke deel?  

Er waren wel wat riviertjes waarvan de Tsjonger en de Linde (of Lende) 
de bekendste zijn, maar er waren er meer. Bij Gorredijk waren er drie, 

onder andere de Gorre of Gerre en wat meer naar het zuiden de Boar-

ne, waarvan het laatste deel ook wel Kromme Knilles wordt genoemd. 
En bij de voorloper van Drachten, de Drait. 

Als vaarweg stelde de Tsjonger niet zoveel voor, onder andere ten ge-
volge van de sterk wisselende waterstand. Toch zal er in de middeleeu-

wen wel gebruik gemaakt zijn van het riviertje voor vervoer, zowel 

stroomopwaarts als stroomafwaarts. Hierbij zal turf zijn vervoerd. 
 

In 1551 werd in opdracht van Dekema, Cuyck en Foeyts de Schoter-

landse Compagnonsvaart gegraven waardoor het vervoer van deze 

brandstof wel wat eenvoudiger werd. Er is zelfs overwogen om vanaf 
Oudeschoot een verbinding te graven met het Tjeukemeer, maar dat 

plan is nooit uitgevoerd. Vanaf Echtenerbrug was die verbinding er wel.  
 

• Op de Pauwenkaart uit 1579 is duidelijk te zien hoe het ‘huidige’ 
Friesland er met haar waterverbindingen moet hebben uitgezien. 
(Bosatlas van Fryslân en ‘Tusken wâld en wetter’). De kaarten in de 
Bosatlas van Fryslân geven overigens een mooi beeld van de ge-
schiedenis van onze provincie.  

 

Turf 

Turf was een belangrijke brandstof in die middeleeuwen. Een mogelijk-

heid om bijvoorbeeld bruinkool te winnen, was er nog niet, laat staan 
steenkool. Naast turf gebruikte men hout. In de gebieden beneden de 

grote rivieren is het gebruik van turf veel groter geweest dan bij ons. 
Dit blijkt wel uit gegevens die gevonden zijn over vervoersmogelijkhe-

den in het westelijk deel van Noord-Brabant: van het jaar 1200 tot 1500 

was er 300 km aan hoofdvaarten en in ieder geval 260 km aan zijvaar-
ten in het veengebied.  
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Tussen 1250 en 1750 zijn er duizenden schepen gebruikt voor het ver-
voer van deze brandstof. Het gaat te ver om hier te beschrijven hoe dat 

vervoer was geregeld in dat gebied van dertig bij dertig kilometer. 
 

Het blijkt dat de binnenvaart voor de Lage Landen veel belangrijker was 
dan de zeevaart. Het 'landschap' was daarvoor minder geschikt of mis-

schien beter gezegd ongeschikt. Wind uit het westen of zuidwesten 
komt het meest voor en de kust is laag. Door de vele zandbanken was 

het moeilijk om door de zeegaten te manoeuvreren. Eigenlijk levens-

gevaarlijk. Bovendien waren er heel weinig havens om binnen te lopen. 
 

Plaatsbepaling 
En hoe zou je weten waar je je bevond als je geen land kon zien? Men 

maakte gebruik van de sterren voor plaatsbepaling en vanaf de vijftien-
de eeuw met de jakobsstaf, een voorganger van de sextant. Vanaf die 

vijftiende eeuw gingen de Lage Landen zich meer op zee wagen en 

werden de Zeven Provinciën met name in de Gouden Eeuw als belang-
rijkste beschouwd voor de handel. Maar ook toen was het uitvaren 

moeilijk. Een schip moest vaak dagen voor Texel liggen, wachtend op 
gunstige wind. 
 

Het is best leuk om op oude kaarten te kijken hoe dat vervoer over 

water plaatsvond. Je kon vanuit Fryslân per boot achter de duinen langs 
in Frankrijk komen om handel te drijven. 
 

Toen dus: ‘Vervoer over water, de beste weg’. 
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MILDAM 

 

Kinderen van Tjongerschool serveren oogstsoepen 
bij Piipskoft Mildam 
 

Woensdagochtend 26 oktober jl. werden de bezoekers van Piipskoft in 
Mildam verrast door de leerlingen uit groep 7/8 van de Tjongerschool. 
In het kader van het thema ‘Oogst’ werden met oogstgroenten vijf 
heerlijke soepen bereid door de kinderen en daarna opgediend. De 
ouderen genoten zichtbaar van deze samenwerking tussen school en 
dorp. 
 

De aankondigingsposters voor het soep eten hingen al een paar weken 

in Mildam. Daarnaast hadden de kinderen zelf placemats gemaakt en de 
decoratiegroep had de kantine van V.V. Mildam helemaal versierd in 

oogststijl. 
Na de koffie was de serveergroep aan de beurt om de komkommer-, 

pompoen-, courgette-, venkelprei- en groentesoep op te dienen. Het 

smaakte prima en de kinderen werden met luid applaus bedankt. Ge-
lukkig was er nog wat over om de kinderen van groep 1 t/m 8 ook nog 

te laten proeven van de heerlijke soepen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Een zeer geslaagde 
ochtend, zowel voor 
jong als oud. 
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ONDERWIJS 

 

Nieuws van Tjongerschool Mildam 

 
Kinderboekenweek 

In het kader van de Kinderboekenweek is er dit jaar een voordracht-

wedstrijd op onze school georganiseerd. De finale vond plaats op 
woensdagmiddag 12 oktober jl. Iedereen droeg zijn versje op eigen 

wijze voor, de een in stijl aangekleed, de ander had allemaal attributen 
mee en weer een ander bracht zijn versje met veel gevoel. 

Onze jury, bestaande uit Minke Bouwstra, toneelspeelster uit Mildam en 
Jildau van der Wal, lees-mediaconsulent van de bibliotheek, kregen de 

moeilijke taak om winnaars aan te wijzen. 

Na een kort beraad waren ze eruit. De winnaars van de groepen zijn 
geworden: Bram (1/2), Iris (3/4), Rudo (5/6), Marly (7/8). 
 

Thematisch onderwijs het heelal 

Het heelal is indrukwekkend groot! 
Leerlingen ontdekken in dit project wat 

er allemaal te vinden is in ons zonne-

stelsel en daarbuiten. 
Denk aan sterren, planeten, manen, 

satellieten, kometen, zwarte gaten en 
ruimteafval.  

Ook ruimtevaart komt aan bod. Hoe ga 
je als astronaut de ruimte in? Als je aan 

de andere kant van de aardbol bent, 

wat gebeurt er dan? 
 

We hebben een themahoek ingericht 
met een raket en de huishoek is een 

ruimtestation geworden. 
Met astronautenpakken maken de kin-

deren de reis naar de maan of zelfs nog 
verder… 
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De groepen 5 t/m 8 mochten donder-

dag 10 november jl. een kijkje achter 
de schermen nemen van de radioster-

renkunde. Zij brachten een bezoek 
aan de Open Science Hub in Dwinge-

loo. Het was fascinerend om te ont-

dekken hoe we van alles over het 
heelal kunnen leren terwijl we er niet 

bij kunnen. 
Door technologische snufjes worden 

geheimen van het heelal onthuld en 
deze kennis vind je soms terug in 

bijvoorbeeld toepassingen van onze 

mobiele telefoon. 
 

De kinderen werden rondgeleid door 

een zeer enthousiaste gids. Er werd 

een combinatie van filmpjes, proefjes en spelletjes aangeboden, want je 
ontdekt het meeste door zelf dingen te doen! 

 
 

Sinterklaas op bezoek op de Tjongerschool 
 

In de agenda van Sinterklaas staat, dat hij vrijdag-
morgen 2 december, de Tjongerschool bezoekt.  

Wij verwachten Sint en zijn pieten zo rond 8.45 uur 

op het schoolplein te kunnen ontvangen. Iedereen 
die het leuk vindt om Sint hier te ontmoeten, is wel-

kom. 
 

Voor alle wachtende ouders, pakes 
en beppes en andere belangstellen-

den staat vanaf half 9 koffie klaar.  
 

Wanneer Sint arriveert, krijgen de peuters in school de 
gelegenheid om Sint een handje te geven. 
 

Tot ziens op vrijdag 2 december!  

Team Tjongerschool 
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Hidde Visser op de benzinezitmaaier. 
 

Zie zijn ‘verhaal’ op pagina 29. 
 

 
 

Galerie Mildam 
 

T/m 18 december a.s. is het werk van kunstschilder Hans 

Berghuis nog te zien. 
 

Zelf noemt hij zijn stijl fantastisch realisme: “Ik schilder de binnen-
kant van mijn hoofd.” Liefdevol worden mensen weergegeven, maar 

waarin schoonheid schijn is, verloedering en verval op de loer liggen. 
 

Openingstijden: vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 
 van 14.00-17.00 uur.  
 

 
 

Sjongnocht Oude-Nieuwehorne 
 

Vrouwenkoor Sjongnocht o.l.v. Ron Breukelmans nodigt u van 
harte uit voor haar jaarlijkse kerstoptreden.  

 

Locatie: Thomaskerk Katlijk  

Datum: 23 december a.s. om 20.00 uur 
 

Medewerking zal worden verleend door pianiste 

Sjoukje Hoekstra en enkele gastmusici. 
 

Entree € 7,50 incl. koffie/thee/koek 
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MILDAM 

 

Love to Dance 
 

Love to Dance is een nieuwe dansgroep die afgelopen september is 
gestart in de gymzaal van Mildam. We zijn een enthousiaste groep 
dansers met een zeer verschillend niveau en leeftijd. Maar wat ons 
bindt, is het plezier in dans. Dans is voor ons meer dan bewegen op 
muziek en in onze lessen staat dan ook de dansbeleving en muzikale 
vertaling in dans voorop. 
 

In onze groep zitten deelnemers met een docentenachtergrond in dans 

of aanverwant. Zij zijn per toerbeurt de docent en mede daardoor ont-
staat er een gevarieerd aanbod in dansstijlen. 

Inmiddels hebben we twee (deel)choreografieën modern gedanst en is 

vanaf de herfstvakantie een start gemaakt met een blok van vier weken 
streetdance. Op weg naar de kerstvakantie volgt er een blok modern 

jazz. 
Onze groep kan zeker nog uitgebreid worden met veel enthousiaste 

dansers. Enkele foto’s ter sfeerimpressie zie je hieronder. Meer informa-

tie vind je op de volgende pagina. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Modern Streetdance 
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Doelgroep 

Iedereen die dansen leuk vindt en 16 jaar of ouder is. 
 

Lestijd 

Dinsdag 20.00-21.15 uur. 
 

Kosten 
€ 10,- per maand (bij minimaal 6 deelnemers). 
 

Docenten 

Verschillende docenten die allerlei (dans)stijlen vertegenwoordigen. 
 

Waar 
Gymzaal Mildam – Schoterlandseweg. 

Parkeren op het P-terrein van De Wissel. 
 

Voorbeeld programma 
 

4 lessen streetdance 
4 lessen modern/contemporary 

4 lessen jazz 

4 lessen jazz 
4 lessen hiphop/dancehall 

4 lessen afro 

Overige stijlen die aangeboden kunnen worden: 
Show/musical, nadansen van videoclips enz. 
 

Na de kerstvakantie zijn er open lessen voor geïnteresseerden. 

Het is mogelijk een proefles te volgen. 

 

KF HEAKS & KREKT 

 

Winterskoft KF Heaks & Krekt 
 

Het seizoen zit erop en we kijken terug op het afgelopen kaatsseizoen. 
Dit seizoen een noviteit, want op 23 april jl. kaatsten we voor het 
eerst met de zachte bal op het knusse veldje van Katlijk met de 
prachtige Thomaskerk op de achtergrond. Dat leidde tot mooie 
plaatjes. 
 

Paulina Slats en Kyllian de Boer kaatsten zich in de krans. Wat verder 

opvie,l was de buslading vol met kaatsers uit Parrega en omstreken, 
waar een van onze nieuwe leden vandaan komt. 
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v.l.n.r. 
Bauke uit Gaast 
Paulina Slats 
Kyllian de Boer 

 
 
 

In mei en juni stond een serie Wylde Walden-partijen op de agenda. 

O.a. Grou, Drachten, Tjalleberd en Jubbega werden aangedaan. 
Wederom een primeur, want dit jaar organiseerden we voor het eerst 

een Wylde Walden-partij in Mildam! Met een deelname van dertig man, 
prachtig weer, spannende partijen en in de nazit het draaiend rad met 

mooie prijzen (o.a. nachtje B&B in Oosterwolde), werd deze dag een 

succes die voor herhaling vatbaar is. 
 

Daarnaast lijkt een ‘fusie’ met de kaatsvereniging uit Wier met een 
tanend ledenaantal op handen, op uitnodiging deden wij mee met tien 

man aan hun ledenpartij. Al onze leden kaatsten zich in de prijzen! 
 

Het blijkt dat er ook op de eilanden gekaatst wordt, mits er voldoende 
animo is (met name vanuit toeristen, dan wel kaatsfanaten die speciaal 

hiervoor de overtocht maken). De familie Algra uit Jubbega deed op 
Terschelling mee en sloeg voor best op, want Ymy Siet liet zich aan het 

einde van de dag tot koningin kronen. Ook op Vlieland wordt gekaatst, 

dus het is niet ondenkbaar dat we volgend jaar met een delegatie van 
onze vereniging een van de eilanden gaan bezoeken. 
 

Het competitiekaatsen bleef tot de laaste ronde spannend, Femke 

Waslander won en krijgt op de volgende ALV de prachtige wisselbeker 
uitgereikt. 
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De afsluitende ‘Symen Jansma-pearke-keatspartij’ werd vanwege het 

drukke voetbalprogramma van V.V. Mildam ook op het smûke fjild van 
Katlijk verkaatst. Veel animo hier en een mooie passende afsluiting van 

het seizoen voor onze vereniging. Wat nog rest zijn een aantal nacht-
kaatspartijen, o.a. in Jubbega. Hopelijk werken de weergoden dit jaar 

wel mee; vorig jaar mondde dit uit in het ‘Parijs-Roubaix van het 

kaatsen’, getuige de enorme modderpoel. 
 

In de winter gaan we ons opladen voor het nieuwe seizoen. Een aantal 

malen gaan we de zaal in om het kaatsen niet te verleren natuurlijk.   
 

Met kaatsgroet, 

Bennie de Boer 

 

MILDAM 

 

BodyFit bij de Tjongerturners in Mildam 
 

Wanneer: Op de dinsdagavonden van 19.00-20.00 uur  
 (behalve in de schoolvakanties) 
 

Waar: gymzaal van de Tjongerschool 
 

Wat: valt te omschrijven als een uurtje sportief bezig zijn,  

 goed voor lijf en leden, o.l.v. een enthousiaste ‘juf’ 
 

Wie: op dit moment zo’n 13 dames van diverse leeftijden 

 

Kom vrijblijvend een keer langs om te zien  
of het iets voor je is. 

 
Voor informatie: 
 

Anna Wietske Hartzema-Teunissen 
 06-55806656 

Of 
Tea Hoekstra 
 06-81078313 


