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INFORMATIE

Contactpersoon Plaatselijk Belang
Ietje Miedema  0513-68 20 43
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

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Dit voorjaarsnummer van de Brêge staat in het teken van cultuur in
Mildam. Ons dorp staat het hele jaar in het teken van LF2018,
Culturele Hoofdstad van Europa. Dit nummer is vooral spannend door
de aangeleverde kunstuitingen! Tegelijkertijd is het een voorproefje hoe
kleur het blad verlevendigt.
Onze Nieuwjaarsinloop in Hof van Schoterland bood weer alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De wandeling vooraf ging naar
De Geele Bosch, na het drinken van een poppeslok. Op het speelveldje
aan de Van Aylvalaan plantte de themagroep Groener Mildam zes
appelbomen voor elke nieuwe poppe die in 2017 geboren is in Mildam.
De bomen werden geschonken door de Stichting Fryske Frucht en
andere sponsors.
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In dit nummer ook nieuwe informatie over onze twee projecten in
het kader van LF2018. Op 14 april wordt ‘Mildam blijvend op de
kaart’, bestaande uit informatiepanelen bij historische plaatsen én een
wandelkaartje, feestelijk geopend door Lutz Jacobi. De wandeling op
alle laatste zondagen van de zomermaanden worden steeds begeleid
door een bekende Nederlander. Let op de website en de kranten wie er
wanneer is!
De wandel- en fietsroutes tussen Mildam, Katlijk en Bontebok zijn
onderdeel van het andere project: PLUSmienskip. We hopen op veel
zelfgemaakte PLUS’en om ons heen als symbool voor de positiviteit in
onze gemeenschap. We zoeken verbinding met de Ecokathedraal met
ondersteuning van kunstenaar/stapelaar Marcel Prins.
De start van het project PLUSmienskip is op 27 april op de Koningsmarkt aan De Wissel, waar ‘Mildam Zaait’ iedereen welkom heet met
stekjes, zaden en koffie/thee. Na het marktbezoek kan men vanaf
13.00 uur de fietstocht van 15 km langs de drie dorpen maken. Onderweg wordt het PLUS-fenomeen steeds duidelijker.
Op 9 april begint om 19.30 uur de Jaarvergadering van PB, zie de los
bijgesloten agenda. Met het a.s. vertrek van enkele ervaren bestuurders
bleek het vinden van opvolgers een flinke uitdaging. Onder leiding van
Welzijnsorganisatie Caleidoscoop moesten we vaststellen dat we een
ambitieuze club zijn die veel veel hooi op de vork neemt. Om alle doelen
te kunnen behalen willen we daarom een beroep doen op dorpsgenoten. Tijdens de vergadering zoomen we in op klusjes waarvoor ondersteuning of denkwerk nodig is.
Veel plezier met deze Brêge en wilt u meer weten, bezoek dan onze
website www.mildam.org.

THEMA BRÊGE 13.3
Ook het volgende nummer kan in kleur. Wat is er kleurrijker dan toerisme! Bootjesvolk op de Tjonger, kampeerders in je tuin. Komt Airbnb
(toeristen tegen betaling in je huis als jezelf weg bent) al in Mildam
voor? Het gaat dus niet zozeer om je vakanties naar elders, maar toerisme anno 19zoveel waarderen we weer wel. Kortom: zend in, wie
weet kunnen we er iets mee!
Mildamster Brêge
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THEMA BRÊGE 13.2

Culturele hoofdstad van Europa 2018
Leeuwarden/Friesland is dit hele jaar ‘Culturele Hoofdstad van Europa’.
Denk niet dat het alleen een feestje is van Leeuwarden! De provinciale
‘mienskip’ gaf uiteindelijk de doorslag bij de uitverkiezing van onze regio. Behalve fonteinen van internationale kunstenaars in alle Friese steden en de komst van de reuzen in de hoofdstad, gonst het in de hele
provincie van de activiteiten.
Dit nummer staat in het teken van cultuur in de breedste zin. Het is
volgens de definities ‘het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels van
een volk’. Dat Friezen een cultureel volkje zijn, merk je aan alles: in
bijna elk dorp is wel een eigen fotoboek, koor, fanfare of toneelclub te
vinden. We noemen de Ecokathedraal en de Stichting Tijd ook cultuur,
evenals de hoogteverschillen in ons dorp. We zien de Wintermarkt, bestuurswerk en natuurwandelingen als cultuur, maar ook lokale kunstenaars, of ze nu in It Alde Tsjerkje exposeren of niet. We hopen in deze
Brêge de volle breedte van cultuuruitingen in Mildam te beschrijven.

Kijk voor een compleet overzicht van activiteiten op:
www.LF2018agenda
*********

In het novembernummer vroegen we onze lezers foto’s van door hen
gemaakte kunst op te sturen voor het maartnummer van de Brêge,
met het thema cultuur, het eerste nummer in kleur.

We zijn aangenaam verrast over de inzendingen die we mochten ontvangen. Het maakt ons nieuwsgierig naar meer werk van deze mensen
en ook naar het werk van mensen die zich nièt hebben gemeld. Mogelijk vinden we in volgende nummers de ruimte om meer te laten zien.
Van sommige kunstenaars staat het werk gewoon aan de weg, niet
ingezonden, maar daarvan hebben we wel een voorbeeld opgenomen.
Misschien is het een idee om een gezamenlijke tentoonstelling van de
verschillende kunstenaars te houden. Iets voor PB?
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Opplussen
Eind maart is duidelijk of er subsidie beschikbaar komt voor een heel
bijzonder project. We gaan er dus nog niets over zeggen - maar een
tipje van de sluier oplichten is wel mogelijk.

Het komt erop neer dat er bij en tussen drie dorpen een herkenbare
vorm in het landschap zichtbaar wordt: een PLUS-teken, eindeloos
gevarieerd en eindeloos herhaald. Op het eerste gezicht heeft een gazon misschien weinig gemeen met de Ecokathedraal. Of een picknicktafel met een bloemenborder.
Maar toch… ze hebben met elkaar en met dat project te maken, want
de verbindende vorm is een PLUS-teken. Bijvoorbeeld een PLUS-teken
dat in een groter gazon wordt gemaaid. Een stenenstapeling in PLUSvorm, net als een nieuwe picknicktafel of bloemenborder. Of een
schoolplein waarop de leerlingen, in PLUS-vorm opgesteld, op de foto
worden vereeuwigd. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Het aardige is dat iedereen kan meedoen! Wie weet hebt u een mooi
idee voor een PLUS-teken. Stuur uw plan of foto in of waarschuw de
redactie van de Brêge, die er een foto vanuit de lucht van kan (laten)
maken. Als er een lint aan plusjes in het landschap komt, hopen we de
verbondenheid met elkaar én tussen de dorpen fraai te hebben gesymboliseerd. Een zinvolle bijdrage aan Leeuwarden-Friesland, Culturele
Hoofdstad van Europa.

Zet alvast de evenementendag 15 september in de agenda.
In het volgende nummer volgt meer info.

Mildamster Brêge
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KUNSTENAARS IN MILDAM

Henk van der Kam en Geertje Hartkamp
Henk heeft als hobby beeldhouwen. Hij
werkt in speksteen, gasbeton, mergel of
klei en doet dit, met een onderbreking
van een aantal jaren, al sinds 2000.

Henk heeft cursussen gevolgd bij diverse
kunstenaars, o.a. bij Hanneke Pereboom
en Lia Versteege. Bij deze laatste werd
veel geboetseerd naar levend model.
Twaalf cursisten leverden dan twaalf
verschillende portretten (zo worden geboetseerde koppen genoemd!). Het product is bijna nooit helemaal goed gelijkend, maar kan wel een mooi portret
opleveren.
Bij Linda Laffertu in Haskerdijken maakte
Henk het oor (speksteen) dat hiernaast is
afgebeeld. Voor dit werk moest er tig
keer nat worden geschuurd. Tegenwoordig werkt hij bij Anneke Biersteker. Het
samen werken op cursus is een stimulans tot nieuwe werken.
Het huis is te klein!
Ík hoor alles!
Geertje schildert sinds de jaren 90 en begon bij de Cirkel in Heerenveen. Bij Anneke van Santen heeft zij twee jaar les in tekenen gehad,
voordat er met verf werd gewerkt.

Haar voorkeur gaat uit naar olieverf. Licht, schaduw en diepte komen
dan beter tot uiting en olie werkt prettiger. Geertje werkt veel thuis en
volgt nu lessen bij Keimpe van der Kooi in Onnen (Groningen). Daar
schildert ze portretten, aanvankelijk van foto's maar ook 'live', direct
opgezet in verf.
7

Mildamster Brêge

Momenteel laat Geertje zich inspireren door de gespreksgroep ‘Geloof
en creativiteit’ in het Trinitas-kerkgebouw in Heerenveen. Zij schildert
nu religieuze schilderijen met een thema.
Op zaterdag 14 en zondag 15 april 2018 wordt daar een (nieuw) schilderij – én werk van de gespreksgroep – tentoongesteld.

Spelend meisje op het strand

NIEUWE INWONERS MILDAM
Sinds 24 november 2017 wonen Annie en Jaap Postma op De Dobbe 25. Ze woonden eerst in Joure.
De vorige bewoner, Bauke Hooijsma, is op 13 november jl. verhuisd
naar Heerenveen.
Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Frédérique van der Palm

door Alie Rusch

Mildam en cultuur, hoe verhouden die zich? We laten een vrouw aan
het woord, die 30 jaar betrokken was bij Museum Heerenveen – destijds museum Willem van Haren – en als rasbestuurder bij vele culturele instellingen onder de deksels keek. De essentie van haar activiteiten? ‘Je passie volgen’. De Brêge gaat die ‘passie’ eens nader onderzoeken.

Dat je van het een in het ander rolt, hoe begint zoiets? Frédérique
kwam ruim 30 jaar geleden vanuit Groningen naar Mildam als bijnaafgestudeerde kunsthistorica. Met haar nog jonge gezin was ze wel in
voor vrijwilligerswerk, dus toen men meer over haar achtergrond hoorde, was het raak. Ze werd betrokken bij het pasopgerichte museum
Willem van Haren. Frédérique begon in november 1982 als bestuurslid
van de Vereniging van Vrienden, maar werkte daarnaast al gauw mee
aan de inrichting en presentatie van tentoonstellingen. Er werd een
reiscommissie in het leven geroepen die interessante museale excursies
bedacht. Het museum was
aanvankelijk een bescheiden cultuurhistorisch museum.
De verhuizing van het bestaande Domela Nieuwenhuis Museum uit Amsterdam naar Heerenveen, in
combinatie met de verbouwing van de Heerenveense
School, was een gouden
greep van toenmalig directeur Ad Geerdink.
Frédérique anno nu met haar
De Stijl-expositiemap ‘Ieder
zijn eigen Domela’
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Dat het museum in ruim 35 jaar zo’n duidelijke plek heeft veroverd in
Friesland en daarbuiten, bleek vorig jaar uit de hoeveelheid aan protesten die de gemeente overspoelde toen deze de subsidie drastisch wilde
inperken. De korting is onder voorwaarden van de baan…
Van freelancer tot conservator
Frédérique groeide met het museum mee, sterker nog: ze vergroeide
ermee. “Met een enthousiaste ploeg konden we een scala aan exposities bieden, ook vanuit het Domela Nieuwenhuis Museum, waarbij enkele mij in het bijzonder zijn bijgebleven. Naast kunsthistorische thema’s
schonken we bijvoorbeeld aandacht aan Leven en werk van de schrijfster Cissy van Marxveldt, destijds een spraakmakende tentoonstelling
en aan Honderd jaar beroepsonderwijs ter gelegenheid van het
100-jarige bestaan van de technische-/ambachtsschool in Heerenveen.
Ook Vrouwen in beweging was boeiend om te maken. De afdeling Heerenveen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (ja, van dat
keurmerk!) werd opgeheven en schonk het archief aan ons.
De herdenkingstentoonstelling in 1989 bij het 100ste geboortejaar van
Jan Mankes was onvergetelijk. Ik had ik al z’n brieven gelezen, voelde
me – nee wás – dé ingewijde in zijn werk. Tegenwoordig is hij alom
bekend, gemeengoed bijna.” Als ander hoogtepunt noemt ze de dubbelexpositie gewijd aan het werk van Cesar Domela, zoon van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die tegelijkertijd in Wychen en Heerenveen
in 2000 plaatsvond. Ze laat de fraaie ‘kubistische’ map zien in de kleuren van De Stijl.
Op haar 60ste werd de onbetaalde ambassadrice alsnog betaalde conservator, een functie die de gemeente helaas weer ophief toen ze met
pensioen ging. Of ze iets voor Mildam heeft betekend? Frédérique: “Ik
zat voor de gemeente in de Stichting Heerenveen in Beeld, die voor elk
dorp een kunstwerk mocht uitkiezen. Voor Mildam werd dat ‘Scheepje’
van Marco Goldenbeld dat nu op het gras staat tegenover Hof van
Schoterland.”
Een stichting met vermogen
Met haar afscheid van museum Willem van Haren in 2012 realiseerde
de kunsthistorica zich dat ze na 30 jaar museumwerk zelf deel werd van
de geschiedenis. Ze probeert het sindsdien op afstand te volgen – al
kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Zo is ze in legio bestuurstaken
rond kunst en cultuur gerold, want ‘Je moet je passie volgen’.
Mildamster Brêge
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Musea vragen haar vaak als sidekick om advies bij de programmering.
Ook zit ze in het bestuur van Museum Belvédère, een particulier initiatief dat het financieel moeilijk heeft.
Na acht jaar Koninklijk Fries Genootschap is ze tegenwoordig bestuurslid collectiebeheer bij de Ottema-Kingma Stichting (OKS). Een vermogende stichting die Fries cultureel erfgoed bewaakt, kunstaankopen
doet en vaak wetenschappelijk onderzoek met bijbehorende publicaties
subsidieert. “Ik zou het liefst álle musea bij hun aanvragen helpen, dus
is het maar goed dat onze kunstadviseur beoogde aanschaffen streng
onder de loep legt om de hoge kwaliteit van de collectie Fryslân te
waarborgen”. De OKS bezit een collectie van 30.000 objecten, in bruikleen gegeven aan verschillende musea in Friesland. Zo is ¾ van de
collectie van het Princessehof in Leeuwarden OKS-eigendom. De OKS
geldt ook als hoeder van bouwkundig erfgoed dat verloren dreigt te
gaan. Zo werkt buitengewoon hoogleraar Johan de Haan aan onderzoek
naar bewaard gebleven 18e eeuwse Friese interieurs. Frédérique kijkt
met spanning uit naar het eindresultaat, uiteraard in de vorm van een
wetenschappelijke publicatie.
Eén ding is duidelijk. ‘Je passie volgen’ betekent een vreugdevolle invulling van het bestaan!

Frédérique en directeur
Ad Geerdink,
geflankeerd door
kleindochters van ‘Ús
ferlosser’ bij de opening
van de tentoonstelling
Cesar Domela
Nieuwenhuis in 2000.

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

door Sietse van Dijk

Het ‘rare’ apparaat uit de vorige Brêge staat langs de Tjonger. Goed
geraden door Huib van der Veur, Aly Klazema en Henk van der Kam.
Henk van der Kam omschreef de plek als volgt: “Ik denk dat het een

onderdeel is van het elektrische gemaal, dat water naar de Tjonger
pompt. Volgens mij wordt er van tijd tot tijd automatisch vuil (plantenresten) naar boven gehaald door dit systeem. Hierdoor raakt de duiker
niet gauw verstopt. Het gemaal staat langs het fietspad langs de Tjonger ter hoogte van de Prinsenwijk (aan de overkant van de Tjonger)
Vanuit Mildam ligt het even voor de oude boerderij (nr. 4) met ingevallen schuur. Ik sluit niet uit dat er elders ook van deze gemalen staan,
maar deze staat het dichtst bij Mildam.”
De nieuwe foto

Waar staat deze
schuur/garage?

Mildamster Brêge
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Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar:
DorpskrantMildam@gmail.com
U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het verschijnen van deze krant worden ingezonden.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot,
te besteden bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst.
De winnaar van de cadeaubon van de Brêge 13.1 is Huib van der Veur.
Succes allemaal!

Wist u dat…
-

LF2018 staat voor: Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van
Europa 2018?
het feest voor het hele jaar en voor heel Friesland geldt?
we in en rond Mildam ook aandacht besteden aan dit culturele jaar?
de gemeente het project ‘Mildam blijvend op de kaart’ met LF2018gelden subsidieert?
we met dat geld een wandelkaart en infopanelen maken?
we die infopanelen gaan plaatsen bij interessante punten?
Lutz Jacobi op zaterdag 14 april om 12.00 uur de panelenwandelroute officieel komt openen?
ze dat bij onze brug doet, die een grote rol speelde bij de bevrijding
van Friesland?
Mildam op 12 april 1945 is bevrijd en de rest van Friesland op de
15e?
we massaal mogen vlaggen om dat te vieren?
13
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Rijksmonumenten in Mildam

door Ab Slager

e

Mildam zou al bestaan sinds de 14 eeuw, maar veel monumenten lijkt
het dorp niet te hebben. Er hebben een paar woningen gestaan uit
1673 en 1695, maar die zijn in 1968 afgebroken. Eigenlijk jammer,
want een van deze huizen (dat uit 1673) komt op het Friese platteland
weinig voor; je moet daarvoor naar de Waddeneilanden (zie ‘Tusken
wâld en wetter’). Toch zijn er enkele rijksmonumenten in en om Mildam.

‘It Alde Tsjerkje’ uit 1726 met de bijbehorende klokkenstoel is bijvoorbeeld een rijksmonument. Ook de ‘Tjongermolen’, een poldermolen uit
1869, die in 1963/1964 werd afgebroken en in 1983 werd vervangen
door een replica, die iets kleiner is. Jammer dat de oude tekeningen niet
zijn gebruikt voor de nieuwbouw; men is uitgegaan van oude foto's.
Toch is het een mooie monnikskapmolen geworden en hij doet zijn werk
naar behoren. Mijn vraag is wel, waarom de molen verplaatst is. Er zijn
vast wel mensen die dit weten en ik houd me aanbevolen voor de reden
daarvoor.
Ouder is het Saksische boerderijtje uit 1685, alweer een rijksmonument.
En dan is er nog de Oranjehoeve, die uit het eind van de 19e eeuw
stamt.
Amsterdamse School
Maar we hebben nóg een rijksmonument, het huis aan de Schoterlandseweg 80; het stamt uit de tweede helft van het expressionisme
(± 1920-1940). Dat is de tijd tussen de twee wereldoorlogen, ook wel
interbellum genoemd. Binnen de architectuur in dit expressionisme ontstond in Nederland de Amsterdamse School.
Van deze architectonische kunstuiting zijn ook in het noorden van ons
land een aantal voorbeelden te vinden, hoewel niet zoveel als in de
Randstad. Er werd gebruik gemaakt van beton, baksteen, dakpannen en
glas.
Een mooi voorbeeld is het gebouw van de Bijenkorf in Den Haag, evenals het architectuur- en designmuseum ‘Het Schip’ in Amsterdam.
Mildamster Brêge
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In het noorden van ons land, in Leeuwarden bijvoorbeeld, de Pelikaankerk en in Sneek, aan de Johan Willem Frisostraat, de Schippersschool.
Schoterlandseweg 80
En dan in Mildam het kleine woonhuis aan de Schoterlandseweg. Het is
een ontwerp van architect Marten Zwaagstra die het huis in 1935 heeft
getekend in de stijl van de Amsterdamse School, in opdracht van zijn
ouders, Meint Zwaagstra en Antje Baukema.

Het huis voldoet aan de ‘eisen’ van de Amsterdamse School. Het heeft
een samengesteld steil schilddak van rode pannen, de muren zijn van
bruine klinkerbakstenen en het dak steekt zo ver over buiten de muren
dat het lijkt alsof het zweeft.
Het woon- en slaapgedeelte vallen onder het grote schilddak; de keuken
en de berging zijn uitgebouwd en vallen onder een klein schilddak. Alle
lichtopeningen zijn, hoe verschillend ook van uitvoering, direct onder de
dakvoet aangebracht.
Als je langs de Schoterlandseweg loopt, valt het huis direct op. Het is
een fraai voorbeeld van de late vooroorlogse huizenbouw.
15
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(Kleindochter) Jansje Sutherland-Zwaagstra:
“Pake en Beppe woonden op de boerderij (de huidige garage Mevius)

maar behalve boer was mijn grootvader ook aannemer en hij bezat
land.
Zijn zoon (omke Marten) studeerde architectuur
aan de toenmalige hts in Leeuwarden. In zijn
loopbaan heeft hij heel wat gebouwen ontworpen,
vooral in het westen van het land en daarmee ook
prijzen verdiend. Naast gebouwen ontwierp hij
uitkijktorens van gewapend beton voor de luchtwacht.”
Luchtwachttoren bij Oudemirdum

“Toen pake en beppe ouder werden, wilden zij
kleiner gaan wonen. Hun zoon heeft toen de tekeningen gemaakt voor het huis dat er nu nog
steeds staat. Hoogstwaarschijnlijk heeft pake het
huis zelf gebouwd. In de omgeving staan nog
boerderijen die door hem zijn gebouwd.
Hoewel betrekkelijk klein, was het huis voor die
tijd wel geriefelijk. Er waren vaste kasten en in
een van de nissen in de huiskamer had pake een vaste 'bedbank' geplaatst. Je kon met z'n drieën op de bank zitten en als je de voorkant
opklapte, had je een tweepersoons bed.”
Binnen is het huis aangepast aan de moderne tijd, buiten is eigenlijk
alleen de oversteek van het dak voorzien van een andere kleur. ”Vroe-

ger was die fel oranje, nu wit. De deuren binnen waren kobaltblauw
geschilderd en dat zijn ze nog steeds.”
Meint Zwaagstra heeft slechts korte tijd van zijn nieuwe huis kunnen
genieten. Hij stierf in 1937. Kleindochter Jansje heeft hem niet meer
gekend; zij werd een paar dagen voor zijn overlijden geboren.

“Beppe heeft nog jaren met haar zoon Omke Rinke in het huis gewoond. Nu woont Jansjes zoon Bauke alweer een kleine twintig jaar in
het huis dat nu dus ruim 80 jaar in de familie is.

Mildamster Brêge
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Gemeentelijke monumenten in Mildam
Behalve rijksmonumenten zijn er ook een paar gemeentelijke monumenten, zoals de brugwachterswoning, het arbeidershuisje aan de
Schoterlandseweg nr. 5 en de woonboerderij aan de Weversbuurt 22.
Dit laatste monument heeft ook een aantal expressionistische kenmerken, maar je kunt hierbij niet van de Amsterdamse School spreken.
Het valt dus toch nog wel mee met het aantal monumenten in zo'n klein
dorp...
******

KUNSTENAARS IN MILDAM

Inspirerend Mildam
Toen ik in 2014 hoorde dat ik uitverkoren was om aan de Molenlaan te
komen wonen, maakte mijn hart een rondedansje! Dat was leuk
nieuws! Een hartenwens ging in vervulling.

Al zo lang had ik gedroomd van een huisje ín of in de buurt van Oranjewoud, waar ik al menig mooi plekje had vereeuwigd met verf op doek
of papier. Oudehaske, met het Nannewiid, was ook al zo’n 8 jaar lang
voor mij een prachtige omgeving geweest om vast te leggen.
Wolvega en omstreken, waar ik daarvoor woonde, was eveneens inspirerend, maar… Niets gaat boven ‘it Wâld’, Mildam met de Tjonger, de
Molenlaan en nog zo veel andere schitterende locaties in deze omgeving, die ik graag wil schilderen.
Mijn man en ik genieten intens van onze plek met de kleurrijke zonsondergangen en de luchten boven de bossen. Daarom hierbij een kleine
presentatie van enkele schilderijen die ik hier in de loop van de jaren
inmiddels geschilderd heb: het ‘oude Saksische boerderijtje’ en ‘Gezicht
op Mildam’ (zie pagina 18).
Lipkje Visser-de Boer
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*********

NIEUWE INWONERS MILDAM
In februari 2018 zijn Dorien Schoonhoven en Ronald Hoekstra op
De Dobbe 3 komen wonen. Dorien is afkomstig uit Oude Pekela en
Ronald komt uit Katlijk.
Bauke Groothof, de vorige bewoner, is verhuisd naar Heerenveen.
Mildamster Brêge
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GESCHIEDENIS

Straatnamen Mildam

Fotograaf: Sietse van Dijk

Canadezenlaan

Op 12 april 1945
kwamen enkele Canadese strijdwagens
bij Mildam de gemeente binnen via
de brug, welke de
Duitsers
vergeten
hadden te vernielen.
Een andere lezing is
dat het plaatselijk
verzet aangebrachte
springladingen had
verwijderd.
In de omgeving van Mildam is vrij veel geschoten om de restanten van
de Duitse bezetting te verdrijven – de woning van de heer J. Huisman
liep daarbij nogal wat schade op.
De Canadese soldaten bivakkeerden, tegelijk met een aantal verzetsstrijders, op het terrein waar de onderhavige laan is aangelegd.
Aangelegd in 1963/64.

Besluit naamgeving van 23 december 1963.

Van Aylvalaan
Aan de Encyclopedie van Friesland wordt het volgende ontleend:
“Hans Willem rijksbaron van Aylva, bijgenaamd de ‘Ontzaglijke’, geboren te Holwerd plm. 1635 en overleden bij Leuven in 1691, was luitenant-admiraal van het Fries eskader bij de tocht naar Chatham. En in
1672 luitenant-generaal infanterie bij de verdediging van Friesland tegen de Munstersen. Hij voerde toen guerrilla in de buurt van Heerenveen, in staat van verdediging gebracht door aarden schansen (Lindelinie). In 1673 werd hij onder opperbevel van Johan Maurits van Nassau
geplaatst. De strijd verplaatste zich naar Overijssel.

Besluit naamgeving van 23 december 1963 en 19 oktober 1970.
19
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Toanielferiening De Twa Doarpen

door Alie Rusch

De toneelclub telt zo’n 16 mensen, maar Hennie van der Zee (48) en
Minke Bouwstra (62) doen liefst samen het voorwerk. Ze spitten catalogi door, selecteren stukken met de juiste bezetting (zoveel vrouwen
en zoveel mannen) en leggen door hen uitverkoren titels voor aan de
anderen. “D’r komt altyd wol in match út!”

Toneel is cultuur en dat kon het dorp wel gebruiken, vonden de oprichters ruim 75 jaar geleden. Toen was het nog eenvoudig om spelers te
vinden. Niemand was verwend met tig tv-kanalen en de meeste mensen
woonden en leefden in het dorp. Tegenwoordig is er meer import in
Mildam, men werkt elders en gaat soms meermalen per jaar naar verre
buitenlanden. Of kon men vroeger gewoon beter toneelspelen? Is het
zo dat je als toneelspeler geboren wordt of word je het pas na oefening?
Hennie bediende bij haar vader in het café (inderdaad: Hof van Schoterland!) als de toneelclub daar repeteerde en droomde van een carrière
die kant op.
Mildamster Brêge
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En Minke overwon zichzelf door onmiddellijk te vragen of er niet een
rolletje voor haar inzat toen ze dertig jaar geleden naar Mildam kwam:
“Al hoech ik allinne mar eefkes oer it toaniel te rinnen ”. Beiden zijn gegroeid van skrúten naar zelfverzekerd.
Toneel is illusie
De club is hecht, er heerst een soort familiegevoel, vinden beide vrouwen. Minke: “We dogge dit al sa lang en hawwe sa’n soad wille, mar ja,
ús hiele besetting wurd âlder.” Alle aanwas is dus welkom, vooral
40-minners. Minke: “Toaniel is yllúsje, dat jo kinne amper âldere
minsken in jong ding spylje litte.”
En dan komen de voorbeelden van wat je allemaal voor de illusie moet
overhebben. Moet je een collega omhelzen? Eerst zijn snor eraf. Speel
je homo? Naar de kapper voor een coupe soleil! Speel je een doof oudje? Alle kans dat je nog weken met suizende oren loopt omdat je medespelers er zo hard in schreeuwden.
Destijds hadden de spelers het druk: er waren tweemaal per jaar uitvoeringen, in november en in maart. De avondoptredens of matinees
waren in Hof van Schoterland of d’Herberch in Katlijk. Nu speelt men
alleen in maart – en soms bij een iepenloftspul. Maar tegenwoordig
hebben de spelers meer taken. Een externe regisseur is er bij, de souffleur is verleden tijd en om bij te blijven moet je regelmatig bijscholen
of korte workshops volgen.

“Die workshop mei Tryater 1), wat learden we der in boel! We ymprovisearden omraak.” herinnert Minke zich. “Dat wie oars,” legt Hennie uit,
“hjir spylje we foar bekenden en der bist dy bewust fan.”
Broek inleveren
Toneel kan niet zonder publiek, weten de dames: “De seal sleurt dy

mei, dat is oansteklik. En op de lêste joen doarst alles, fan grapkes
oan’t pikante poses ta. ‘Werom haw ik dat net earder dien?’ fregest dy
ôf, mar dat is no krekt wat publyk mei dy docht.”
Af en toe gaan ze ‘vreemd’ om te zien hoe andere clubs in Friesland een
favoriet stuk spelen. Wat er later bij hen vaak helemaal anders uitkomt.
Destijds was schoolhoofd Ger Bos vaste regisseur en na zijn vertrek
sleten ze diverse externen tot ze dan zelf de regie maar oppakten. Dat
gaat best, al vindt Minke “We hawwe in soad leard fan dy jonge
beropsspyler fan Tryater! En wat haw’ we lake!”
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‘Stewardess’ Hennie (l) leest ‘ziekenbezoekster’ Minke de les in ‘It siet yn ‘e loft’
Toneel gaat om geloofwaardigheid en daarbij helpt de juiste kleding,
make-up en vaak een pruik. Ook daarvoor zorgt het duo Hennie-Minke.

“We witte fan alle spylers de needsaaklike klean en dan bin’ we
somtiden in hiele middei yn De Gordyk by de útlien. Kinst der ek in dei
foar útlûke, hear! Fan de mannen hawwe we noch wolris in broek mei
foar de goeie maat. Mei de prúk op dy we by Janna Jager liene, wurd
alles perfect. En op dat stuit BINNE jo dy persoan dy’t je spylje moatte.”

‘De grutte fersierder’ speelt op 16, 18 (alleen voor ouderen), 23 en
24 maart in d’Herberch, W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk. Aanvang 20.00
uur. Voorverkoop kaartjes kan telefonisch tussen 17.00 en 19.00 uur bij
Minke Bouwstra op tel.nr. 63 28 78.
*********
Op 3, 4, 5 en 6 juni speelt het openluchtspel ‘De klok en het meisje’
bij de Thomaskerk in Katlijk, dit als onderdeel van het Oranjewoudfestival en in het kader van Culturele Hoofdstad van Europa.
1

) Fries theatergezelschap, sinds 1965 met beroepsspelers.

Mildamster Brêge
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MILDAM

Mildam op de hoogte

door Henk Hidding

De hoogtekaart van Mildam https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
geeft een prachtig beeld van alle percelen met hun sloten en greppels,
alles Z/O, N/W gericht (zie pagina 24). In het Mildamster project voor
LF 2018 ‘PLUSmienskip’ staat deze ontginningsrichting centraal.

In Mildam centrum wonen we net wat hoger dan aan de IJntzelaan
(groene kleur, ca. 0,50 m +NAP). Je merkt het trouwens ook wel als je
fietst. Het kruispunt De Wissel/Verzetslaan heeft een hoogte van
1,90 m.
We hebben in Mildam met 1,50 tot 2,0 meter boven NAP net genoeg
hoogte voor een vrije afwatering op de Tjonger, die een peil heeft van
ongeveer NAP -0,52 m. Plaatselijk ligt er nog een duiker onder de Schoterlandseweg, die het water van het hogere gebied afvoert naar de
Tjonger. Het lagere gebied (groen) watert af naar het noorden.
De hoogten zijn de restanten van de zandduinen en uitgestoven laagten
uit de laatste ijstijd; op de Katlijker Heide wordt een hoogte bereikt tot
ca. vijf meter hoog en hoger. Het laagste punt nabij Mildam ligt in de
oude ijsbaan, net ten zuiden van de Tjonger (blauwe kleur) NAP -2 m.
Verder is te zien dat er veel zand gewonnen is, duidelijk te zien aan
plotselinge rechte overgangen van geel/bruin naar groen/blauw, bijvoorbeeld in Brongerga, percelen ten oosten van Pauwenburg en een
smal perceel achter Heida aan de oostkant van Mildam.
23
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KUNSTENAARS IN MILDAM

Lydia Jongbloed
Al vele jaren maak ik beelden van klei. Ik heb keramiekles gehad op de
‘Heerenveense school’ bij Annalies Hoornweg. De laatste jaren heb ik
thuis een klein atelier en bak ik ook zelf mijn werk.
Die beelden verkoop ik op verschillende kunstmarkten bv. in Beetsterzwaag, Balk en Zeeuws-Vlaanderen.
Twee voorbeelden van mijn werk zie je hieronder.
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BOMEN MET EEN VERHAAL

FH, SH, RH geïdentificeerd
Anna nog niet getraceerd!

door drs. J.A. van Tast

In twee vorige edities van de Brêge was er aandacht voor een oude
hulstboom gelegen tussen Mildam en Katlijk. Inmiddels is duidelijk
dat de plek waar de hulstboom staat (zie het kaartje in de Brêge van
sept. 2017, pagina 22) beter bekend is als het ‘Jacobs bosje’ (naar
Jacob Heida).
De initialen FH, SH en RH behoren toe aan respectievelijk Fons, Siert
en Rick Heida.

Over Anna is nog geen aanvullende informatie te geven, behalve dat
deze inscriptie van een latere datum zou zijn (de laatste 20 jaar?).
In het kader van ‘Bomen met een verhaal’ kwam een leuke bijdrage
binnen van onze oud-plaatgenoot Klaas Woudstra: twee foto’s van een
beukenboom met inscripties bij hotel Tjaarda aan Tjaarda’s Laan.
Het gaat om zijn pake, Marten Jans Woudstra. Die was schoenmaker,
scheerbaas, kapper en herbergier in ‘De Rijzende Zon’, een herberg in
Oudeschoot, waarin nu Autoshop Wassenaar is gevestigd.
Elke zaterdag liep hij (hij kon niet fietsen) van Oudeschoot naar Huize
Oranjewoud, waar hij de graaf Van Limburg Stirum mocht scheren en
knippen. Dat was in die tijd een hele eer! Hij kreeg van de graaf een
dubbeltje bovenop het normale kapperstarief, dat ook niet erg hoog zal
zijn geweest.
Zoon Jan zou later jarenlang hoofd der school in Mildam zijn.
Op de ene foto staat duidelijk ‘MIW 1900’ (de J werd vaak geschreven
als I), op de andere foto ‘MIW 1903’. Enkele jaren geleden waren de
inscripties nog duidelijk zichtbaar. De tweede foto, in kleur, staat op de
pagina hiernaast.
Het onderzoek naar Anna wordt vervolgd!
Helaas moet ik dat doen zonder de hulp van S.H. Olms (P.I.), in het
kader van de Brexit is hij teruggegaan/teruggeroepen naar het Verenigd
Koninkrijk.
Mildamster Brêge
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AGROCULTUUR

Moestuinieren

door Bauke Visser

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd moestuinieren
razend populair. In die tijd wilden vooral alternatieve jongeren zo
dicht mogelijk bij de natuur leven en daar hoorde in hun visie het verbouwen van je eigen – uiteraard onbespoten – voedsel helemaal bij.

Volkstuincomplexen werden overspoeld door een nieuwe generatie
moestuinders die het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen
resoluut afwezen. In de jaren tachtig raakte het moestuinieren een
beetje in het slop. Op veel complexen bleven tuinen braak liggen.
Toen ik dertig jaar geleden vanuit de Greiden (Heerenveen) naar Mildam verhuisde, ben ik begonnen met een stukje moestuin van enkele
vierkante meters. Je kunt hier prima kerstbomen kweken, maar als je
met succes groente wil verbouwen, moet je volgens mij nogal wat verstand hebben van de juiste bemesting.
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Volgens ingewijden moet je geen moestuin starten in een dorp waar
een kerk zonder toren staat, omdat daar de opbrengst van het land
dusdanig beperkt was, dat de boeren geen toren op de kerk konden
betalen. Of dat waar is weet ik niet.
Nu ben ik al meer dan tien jaar lid van Volkstuinvereniging ‘Skoatter
Tún’ in Oudeschoot, destijds opgericht door de heer Gaastra, directeur
van Batavus. Het complex beschikt over 53 percelen van elk 100 m2. De
meeste leden komen uit Oudeschoot, maar er zijn ook tuinders uit Heerenveen en een paar uit Mildam. Mijn voornaamste motivatie om veel
tijd te besteden aan eigen verbouwde bessen, aardbeien, bonen e.d. is
om er zeker van te zijn, dat dit voedsel onbespoten is.

Begin november 2017 maakte de consumentenorganisatie Foodwatch
zich zorgen over de hoeveelheid gif op aardbeien uit de supermarkt.
Aardbeien bevatten zes keer meer landbouwgif dan ander fruit. De
waarden van de bestrijdingsmiddelen blijven binnen de waarden volgens de normen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Met
de stapeleffecten van de bestrijdingsmiddelen houdt de wet vreemd
genoeg geen rekening...
De periode waarin je van eigen tuin aardbeien kunt eten is erg kort.
Vandaar dat wij de aardbeien uitsluitend gebruiken om een heel jaar
door te komen met meerdere soorten jam zonder toevoegingen en bestrijdingsmiddelen. Bovendien smaken ze nogal wat lekkerder dan die
van de supermarkt.
Mildamster Brêge

28

Misschien is dit artikel een aansporing om eens een volkstuin te proberen. Voor mensen met alle twee een fulltimebaan is het overigens af te
raden. Er gaat heel veel tijd in zitten. Bovendien is de volkstuin na
drie weken vakantie een regelrechte ramp.
Maar er is wel een oplossing voor het gebrek aan tijd: huur een half
complex met iemand anders en stem de vakantie op elkaar af. Op dit
moment is er een beperkt aantal percelen vrij.

ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam

Ook de Tjongerschool besteedt ruim aandacht aan cultuur, getuige
onderstaande stukjes.

Schoolschrijver Kate Schlingemann
Schrijfster Kate Schlingemann is als
‘Schoolschrijver’ verbonden aan de
Tjongerschool in Mildam. Op 24 januari jl. kwam zij voor de eerste keer in
actie in deze rol tijdens het voorleesontbijt op de school.
Dit ontbijt vormde het startpunt voor
de voorleesdagen 2018. De schrijfster was de ‘mysteryguest’ tijdens
het ontbijt en las voor uit het boek
‘Ssst! De tijger slaapt’.
Veel kinderen waren in pyjama of
ochtendjas op school gekomen en
met een tijgerbolletje met tijgervlokken in de hand konden ze luisteren
naar het verhaal.
De schrijfster komt het komende half jaar elke woensdag lessen geven
op de Tjongerschool.
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Museumbezoek Belvédère Oranjewoud
Op 23 januari hebben de
kinderen van de groepen
5/6 en 7/8 een bezoek gebracht aan Museum Belvédère.
Het bezoek stond in het
teken van een les van het
project ‘Meetkunst’ waar
we als school aan deelnemen.
De kinderen gingen met
een vragenlijst het museum door. Ze moesten letten op welke vormen ze zagen in een schilderij, hoe er ruimte was toegepast en of het schilderij klopte. Het was mooi om te zien hoe de kinderen zich verwonderden bij het zien en nadenken over wat er bijvoorbeeld niet klopte aan een schilderij. Of dat een schilderij zo mooi was,
dat ze het wel thuis wilden ophangen!
Bezoek van de huisarts aan groep 1 en 2
In het kader van het thema ‘Gezondheid’ is een echte huisarts
op visite geweest bij groep 1/2.
Hij kwam vertellen over zijn beroep. De kinderen mochten om
de beurt iets uit de tas van de
arts halen.
De huisarts vertelde daarna nog
iets meer over de medische instrumenten in zijn tas. De kinderen mochten ook enkele instrumenten uitproberen, zoals
een stethoscoop. Er werd naar
de longen geluisterd, in de oren
gekeken, in de keel gekeken, temperatuur opgenomen en bij juf werd
de bloeddruk gemeten. Al met al een leerzame ochtend.
Voor wie meer wil lezen: bezoek www.tjongerschool.nl
Mildamster Brêge
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KUNST

De schoonheid van Museum Belvédère

door Eize de Jong

Wie van u heeft het afgelopen jaar Museum Belvédère in Oranjewoud
bezocht? Op een steenworp afstand van Mildam is een pareltje van
een museum te bezichtigen. Behalve authentieke (soms van autodidacte schilders) landschapskunst komt op deze plek van alles samen: de 'Prinsenwijk', de geschiedenis (Oranjes), architectuur en natuur (Oranjewoud)!

Het museum gaat op in het landschap

Mijn fascinatie Belvédère
Museum Belvédère heeft Friese, noordelijke en internationale beeldende
kunstwerken in vaste collecties en een vleugel met wisselende tentoonstellingen. Maar de Friese kunstenaars maken het museum echt bijzonder, zoals de prachtige collectie van Jan Mankes uit zijn 'Knypster' periode (1912).
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Jan Mankes, Woudsterweg, 1912

Schitterende werken van Sjoerd de Vries, met mijn favoriet ‘De Deelen’
(een prachtig natuurgebied waar ik als kind graag viste en 's winters
schaatste). Een andere bijzondere Friese modernistische kunstenaar is
Jan Roos uit Harlingen die op oud, gevonden pakpapier uit de haven
schildert en sterk de essentie weet weer te geven. Eigenlijk de kunst
van het weglaten dus. Meer bekende schilders in Belvédère zijn o.a.
Gerrit Benner, Hendrik Werkman, Thijs Rinsema, Tames Oud, Robert
Zandvliet en Tinus van Doorn (met de rode stier).
Vrijwilligerswerk
Als vrijwilliger Commercie heb ik samen met bedrijfsleidster Corrie Oerlemans een (MKB)club opgezet om extra binding met bestaande sponsoren te creëren en nieuwe sponsors aan te trekken. Afgelopen september hadden we een 'Paling roken en biertje drinken'-bijeenkomst.
Lokale, duurzame ondernemer Jappie Bijlsma zorgde voor het visroken,
René van der Meulen van het museumcafé voor de bierproeverij. Bij die
gelegenheid voerde o.a. conservator Han Steenbruggen het woord.
Wij doen aan fondsenwerving en proberen nieuwe sponsors enthousiast
te maken voor Museum Belvédère.
Het museum heeft een heel mooie open museumwinkel, waar prachtige
boeken en afdrukken te koop zijn voor schappelijke prijzen.
Mildamster Brêge
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LF 2018
Museum Belvédère is niet elitair. Oprichter Thom Mercuur hield gewoon
van de schoonheid van de kunst. Het museum is er voor gewone mensen en dat draagt de huidige directie ook uit. Bovendien zijn c.q. waren
sommige kunstenaars ook ‘gewoon’. Willem van Althuis was stratenmaker, Sjoerd de Vries turfschipperzoon en schaatser en Boele Bregman
loodgieter.
Belvédère heeft een speciaal programma i.v.m. Leeuwarden-Friesland
2018 Culturele Hoofdstad van Europa! De 4 grote tentoonstellingen zijn:
-

Giorgio Morandi & Bologna
Oase Oranjewoud
Tjibbe Hooghiemstra ‘Wâldmannen’
De Friese Salon - 110 jaar schilderkunst

24
16
06
30

febr. t/m 10 juni 2018
juni t/m 30 sept. 2018
okt. 2018 t/m 27 jan. 2019
nov. 2018 t/m 21 april 2019

Ik hoop u een beetje enthousiast te hebben gemaakt. Kom eens of
weer op ontdekking naar de Belvédère waar kunst, natuur, geschiedenis
en een prachtige architectuur een harmonieus geheel vormen.
PS Geïnteresseerde Brêgelezers kunnen vrijkaarten afhalen: IJntzelaan 4.

Vanwaar mijn fascinatie?
Mijn persoonlijke fascinatie met de plek ontstond rond 1982. Ik ging
toen regelmatig vanuit Gorredijk vissen op witvis, snoek en paling in
de Prinsenwijk. Op paling visten we met behulp van ‘smytlyntjes’ die
we van vliegertouw knoopten. Een 10 m lange lijn met om de meter
een meter lijn met haak en worm eraan. Vervolgens reden mijn vismaat Bonne Koopmans en ik naar een toenmalige dam in het water.
’s Avonds bij koplampverlichting knoopten we een steen aan het ene
uiteinde en zetten een stok in de grond aan het andere uiteinde. Dit
dan zo’n 20 keer. Na een korte nacht gingen we vóór daglicht naar de
lijnen. Geweldig hoeveel paling en een enkele ‘mûdhûn’ (zeelt) we
binnenhaalden! Na het schoonmaken (ingewanden eruit) brachten
we de vissen naar slager Ter Schure in Oranjewoud, die ze rookte.
Nadat hij zijn aandeel paling voor het roken eraf had gehaald, was
het smullen maar!
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Rokus Greebe
Rokus Greebe is, zolang hij zich herinnert, creatief bezig geweest. Als
kleuter leerde hij tekenen met perspectief van dominee Werner (een
buurman).

Hij overwoog na de middelbare school naar de
kunstacademie te gaan,
maar zijn omgeving raadde dit sterk af: geen
droog brood te verdienen
in de kunst.
Hij werd kaakchirurg en
daarmee vormgever van
het menselijk aangezicht.
Na zijn pensionering bezocht hij de Klassieke
Academie voor Beeldende Kunst in Groningen.
Deze (vak)opleiding sloot
hij succesvol af.
Als beeldhouwer is hij
vooral geïnteresseerd in
het menselijk lichaam,
maar aan de openbare
weg springt een vogel,
zijn pauw bij Pauwenburg, sterk in het oog.
De pauw is geplaatst door het dorp in het Albertine Agnesjaar (2015).
Momenteel werkt Greebe aan een stier, die een plek zal krijgen tegenover het vroegere KI-station in Brongerga.
Mildamster Brêge
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Muziek bij Mildam

door Frans Bouwers

Het is bíj, maar soms ook ín Mildam, de muziek in de eerste twee
weekenden van juni. Sinds een jaar of tien wordt het Oranjewoud
Festival in onze directe omgeving georganiseerd. Een festival met – in
principe – klassieke muziek, maar met veel uitstapjes naar andere
soorten muziek en een groot aantal deelnemende artiesten. De meesten daarvan hebben landelijke bekendheid. Het is een festival dat
steeds meer de aandacht trekt en ook steeds meer bezoekers. Het
afgelopen jaar waren het er zelfs 15.000. Een mijlpaal.

Er is ook een aparte vriendenstichting. Die probeert actief vrienden te
werven, maar vooral ook het belang van het festival breed onder de
aandacht te brengen. Daarom schrijf ik dit stukje. Ik ben voorzitter van
deze vriendenstichting. Maar ik had dit stukje ook als inwoner van Mildam kunnen schrijven, omdat ik enthousiast ben over dit festival.
Het Oranjewoud Festival speelt zich namelijk
niet af in de concertzaal, maar op bijzondere
plekken in en bij Oranjewoud. Daardoor zijn er
vaak meerdere optredens tegelijk mogelijk en is
de keuze groter. In zgn. tipi’s en andere tenten,
in de bunker in Oranjewoud en het museum Belvédère, in de Ecokathedraal en op de Prinsenwijk. Kortom op veel plekken in ons bijzondere
gebied. En steeds is er een centrale plek waar je elkaar kunt ontmoeten, een drankje drinken, wat eten en als het weer mooi is in de zon
kunt zitten. Kortom, ontspanning en genieten. De afgelopen jaren was
dat de Overtuin.
Ook als je niet zo’n grote liefhebber bent van klassieke muziek, is het
leuk om mee te maken. Je stelt je dan gemakkelijker open voor muziek,
die je tot nu toe misschien niet zo waardeerde, maar die je, als je de
artiesten er zelf over hoort vertellen, anders gaat horen.
Aan het festival wordt meegewerkt door een groot aantal vrijwilligers
voor verschillende taken. Zij krijgen aparte instructies en zijn het hele
festival in touw. Meer vrijwilligers zijn welkom.
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Ook het bestuur van de vriendenstichting is het hele festival aanwezig,
ter ondersteuning, maar ook om nieuwe vrienden te werven. Vanaf
€ 35,- per jaar ben je al vriend en krijg je een aparte uitnodiging voor
de muzikale presentatie van het nieuwe programma. Dat heeft nét
plaatsgevonden voor het festival van 2018.
Dit jaar is het Oranjewoud Festival onderdeel van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad en duurt het zelfs twee weekenden. De eerste twee van juni.
Op de website www.oranjewoudfestival.nl is het hele programma te
vinden, maar ik weet dat in ieder geval Nigel Kennedy en Noah Wildschut er zullen zijn. Ook een aantal Mildamsters zal als toneelspeler een
bijdrage leveren.
Dat is ook het doel van de organisatie: zoveel mogelijk verbinding maken met de eigen omgeving. En daar word ik als inwoner enthousiast
van, want Mildam heeft veel te bieden. Aan mooie plekken, (oude) culturele elementen als het kerkje, het Jabikspaad, de Tjonger en de Ecokathedraal. Het zou mooi zijn dat wij de verbinding zoeken en ook
vormgeven, door erheen te gaan en ervan te genieten.
*********
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Yoram Ish-Hurwitz woont in Oranjewoud
Yoram Ish-Hurwit – artistiek leider van het Oranjewoud Festival – is
geboren in Amsterdam in 1968. Zijn vader is Israëlisch, zijn moeder
Nederlands. Sinds 2007 is hij woonachtig in Oranjewoud. Yoram is
concertpianist en studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en
aan de Juilliard School in New York. Hij was in 1993 de eerste Nederlander die afstudeerde aan dit beroemde conservatorium.

De prachtige omgeving van Oranjewoud inspireert hem; tevens wil hij
graag datgene wat hem raakt, delen
met anderen. Die twee gecombineerd, vormden de basis voor het
Oranjewoud Festival. Sinds 2012 organiseert Yoram als artistiek leider
het festival dat in 2012 al 450 bezoekers trok. Inmiddels is het festival
een jaarlijks terugkerend evenement
en trok het afgelopen jaar maar liefst
15.000 bezoekers, van binnen en
buiten de regio.
In 1988 won Yoram de tweede prijs
op het Eduard Flipse Pianoconcours
in Rotterdam. Drie jaar later werd
hem door een internationale jury unaniem de Jacques Vonkprijs toegekend.
Sindsdien treedt hij veelvuldig op in Nederland, waaronder vele malen
in het Concertgebouw in Amsterdam. Daarnaast is hij regelmatig te gast
als solist bij verschillende orkesten en gaf hij recitals in vele landen in
Europa en in de Verenigde Staten. Sinds 2003 is hij een Steinway Artist.
Van Ish-Hurwitz zijn acht solo-cd’s verschenen met werken van o.a.
Franz Schubert, Frédéric Chopin en Modest Moussorgsky.
Yoram vormt sinds enkele jaren een duo met violiste Noa Wildschut.
Noa is zijn nichtje, een groot talent en pas 16 jaar.
37

Mildamster Brêge

DOARPSHELP

Informatie Doarpshelp Ketlik/Mildaam
Contactpersonen
naam
Grietje Kooistra
Aly Klazema
Rjim de Jong
Henny Bakker
Janny Wierda
Minke Wijnja
Menno de Bruin

Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk
Katlijk



e-mail

631426
632003
681411
633770
542287
542145
541984

f.kooistra91@upcmail.nl
alyklazema@kpnplanet.nl
rjimdejong@gmail.com
bakker-visser@planet.nl
familie.wierda@hotmail.com
minkewijnia@hotmail.com
mennodebruin@live.nl

Doarpshelp Ketlik/Mildaam is een initiatief van Plaatselijk Belang Mildam
en Plaatselijk Belang Katlijk. Via de werkgroep kan men een beroep
doen op een aantal vrijwilligers. We zijn oproepbaar in bijzondere situaties. We vervangen geen professionele hulpverlening of bedrijfsmatige
aanpak.
We bieden: bezoek, met iemand wandelen, hulp bij boodschappen,
medicijnen halen, bezoek dokter, ziekenhuis, ander vervoer, spoedklusjes, technische klusjes, incidentele hulp in de tuin, sneeuw vegen, hulp
bij invullen papieren.
Alle aanvragen voor hulp lopen via de contactpersonen. De hulpverlening is gratis, onkosten dienen te worden vergoed; bij vervoer per auto
geldt een vergoeding van € 0,25 per km.

Mildamster Brêge
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SAMENLEVING

Van de Soos Katlijk/Mildam
Zoals velen van u wel weten is de Soos Katlijk/Mildam actief in Katlijk
en Mildam. Als bestuur proberen we ieder jaar een zo aantrekkelijk
mogelijk programma samen te stellen, zeg maar ‘voor elk wat wils’.

De Soosmiddagen worden gehouden in Hof van Schoterland, beginnen
om 14.00 uur en eindigen meestal rond 16.00 uur.
In de maanden oktober t/m april organiseren we zeven middagen. Verder is er in maart meestal een excursie en in mei een reisje. Dit reisje is
toegankelijk voor alle ouderen vanaf ongeveer 60 jaar van Mildam en
Katlijk.
Op dit moment hebben we 43 leden, het zou mooi zijn als meer mensen
zich zouden opgeven. Komt u eens geheel vrijblijvend een middagje
kijken, misschien wordt u ook wel enthousiast.
De laatste middag van het seizoen is op 12 april a.s. Dan komen Lipkje
Visser en Gerrit de Boer, Lipkje met muziek en liedjes en Gerrit met
reisverhalen. Beiden wonen aan de Molenlaan. Daarna sluiten wij het
seizoen af met een broodmaaltijd, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd van € 10,- p.p.
De contributie bedraagt € 30,- per jaar, incl. koffie/thee en wat lekkers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Marjan Kerkstra
Bonnie Haanstra
Truus Visser
Geertje Hartkamp
Wija de Heer

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
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0513-54 22 26
0513-54 23 59
0513 63 60 79
0513-62 11 74
0513-68 22 40
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SPORT

Maak kennis met tennis
Op zaterdag 31 maart 2018 is de opening van het nieuwe tennisseizoen.

De banen zijn dan opnieuw geprepareerd met verse gravel, de lijnen zijn er
strak ingelegd en de netten op spanning gebracht. Met de gedane investeringen in een nieuw dak op het clubgebouw en een nieuwe terrasoverkapping, is Tennisvereniging Mildam e.o. klaar voor een prachtig
seizoen.
Heb jij nou ook altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat bij Tennisvereniging Mildam of twijfel je of tennis misschien iets voor jou zou zijn:
zaterdagmiddag 31 maart is hét moment om daar een antwoord op te
krijgen. Vanaf 12.00 uur zijn er diverse activiteiten. Eerst voor de jeugd
en vanaf 14.00 uur voor de volwassenen.
Let wel: tennis is echt geschikt voor alle leeftijden!
Dus kom langs en maak kennis met tennis!
Nog vragen? Onze website biedt veel informatie over alle activiteiten,
lidmaatschap en tennislessen: www.tvmildameo.nl

SPORT

Keatsferiening ‘Heaks & Krekt’
Het is winter en dat betekent dat het kaatsen een beetje in ‘retraite’ is…
Maar we trainen wel een aantal malen in de sporthal in Nieuwehorne.
Dit is niet optimaal gezien de beperkte ruimte en de ondergrond, maar
we kunnen in ieder geval trainen op uit- en opslag, verbetering balgevoel en daarnaast is een onderling partijtje natuurlijk altijd leuk!
Mildamster Brêge
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Op zondag 26 november jl. vond de eerste training in de zaal plaats onder leiding van onze nieuwe trainer Lennard
Terpstra uit Dronrijp! Lennard is 18 jaar
oud en woont in de ‘keatshoeke’, namelijk in Dronrijp. Hij heeft alle trainerspapieren en we zijn dan ook erg blij dat hij
onze trainer is voor het komende seizoen. We hopen dat deze enthousiaste
jonge trainer een aanzuigende werking
op onze kaatsjeugd zal hebben, zodat
onze jeugd weer in Mildam kan trainen in
plaats van in Heerenveen.
Medio januari was er een zaaltraining en
eind februari/begin maart de laatste. Nu maar hopen op een vroeg
voorjaar zodat we weer vroegtijdig ‘de wei’ in kunnen… ☺
De ALV zal traditiegetrouw eind maart/begin april plaatsvinden, deze
vergadering zal o.a. via de website (www.heaksenkrekt.nl) en Facebook
aangekondigd worden.
Met kaatsgroet, Bennie de Boer

KATLIJK/MILDAM

Aankondiging Dorpsfeest Katlijk-Mildam
Een spectaculair onderdeel van het komende dorpsfeest wordt het Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje (tobbedansen). Deze activiteit zal
plaatsvinden op zaterdagmiddag 16 juni 2018.
Bij tobbedansen is het de bedoeling om met een zelfgebouwde constructie van een schans te glijden, een (tevens zelfgebouwde) tobbe te
lanceren van die constructie en dan zo snel mogelijk over het wateroppervlak naar de bel te scheren. Uiteraard spelen snelheid en degelijkheid van de constructie en tobbe een belangrijke rol, maar het uiterlijk
is minstens zo belangrijk!
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Een team dat mee doet aan tobbedansen bestaat uit minimaal vijf personen, waarvan maximaal drie personen de schans zullen trotseren. De
deadline om een team op te geven is vrijdag 18 mei 2018.
U kunt u en uw team opgeven door een e-mail te sturen naar:
katlijkmildam@hotmail.com.
Meer informatie is te vinden op www.mildam.org en op Facebook van
PB Mildam.

ONTMOETINGEN IN MILDAM

Het is maar eenmaal Prinsjesdag
De 3e dinsdag van september is een begrip in ons land. Prinsjesdag!
De minister van Financiën heeft zelfs een apart koffertje voor de opening van de Staten-Generaal.

In Mildam is de 3e dinsdag van iedere maand een begrip: dan is het
koffietijd in het Trefpunt. Alle 18-plussers kennen het gebouwtje als
stemlokaal, maar dat het ook een gezellige ontmoetingsplek is, is misschien minder bekend. Trouwe kerkgangers kennen het ‘van binnenuit’.
Wintermarktbezoekers hebben er vast wel eens koffie of snert gehad.
Maar er is elke derde dinsdag van de maand koffie voor de ‘stratengeneraal’: voor iedereen uit Mildam en Katlijk dus.
Het initiatief lag ooit bij de PKN-gemeente, maar Marianne Kerkstra is er
duidelijk over: “Die koffieochtenden zijn voor iedereen. De koffie is gratis en als er al een
apart koffertje is, dan
komt er een Choco
Prince uit of zelfgebakken appeltaart of
cake.”
Bij ons is het maandelijks
Prinsjesdag

Iedereen is welkom
van 9.30-11.00 uur!
Mildamster Brêge
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