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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
Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp

 0900 8844
 0513-61 77 88

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Dit Brêgenummer gaat over geluid en muziek. In ons dorp heeft geluid
vaak een negatieve bijklank: het verkeer op de Schoterlandseweg en de
A32, de gascompressor net buiten het dorp, de maandelijkse sirene.
Maar er is natuurlijk ook het gejuich als de sportclubs actief zijn, rond
kerst onze klokkenstoel, in het voorjaar het vogelorkest en in juli de
vrolijke zomergeluiden uit de diverse royale achtertuinen.
Muziek maken we in Mildam vooral individueel. Er zijn wel concerten in
It Alde Tsjerkje en we proberen altijd het Oranjewoudfestival ook in het
dorp en de Ecokathedraal toe te laten, maar muziekgroepjes zijn toch
zeldzaam.
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En toch, en toch… Wat was het een vrolijk moment om samen bij het
planten van de vijf (dat is te weinig, mensen!!) geboortebomen spontaan te zingen:

In ied’re kleine appel
Daar lijkt het wel een huis
Want daarin zijn vijf kamertjes
Precies als bij ons thuis.

Naast muziek zit er ook energie in Mildam. Vanuit PB is een werkgroep
gestart die het thema ‘duurzame energie’ ter hand heeft genomen.
Zaken als zonnepanelen, energiecoöperaties en een toekomst zonder
gas worden hierin besproken en onderzocht. Binnenkort ontvangt u een
enquête over dit thema. Het is belangrijk dat u hieraan meedoet.
In dit voorwoord roepen we u op om vooral onze jaarvergadering op
dinsdag 16 april a.s. te bezoeken in Hof van Schoterland. Voor de
pauze kijken we op speelse wijze terug naar wat geweest is, na de pauze gaan we in drie groepjes samen na hoe we de vrijwilligersinzet van
ons dorp optimaal kunnen benutten. Vorig jaar hebben we hiermee een
begin gemaakt in de vorm van ‘kluskaarten’. Veel inwoners bleken bereid af en toe in te springen bij een klus – en daar zijn we heel blij mee!
Het streven is om dit jaar nog meer mensen te betrekken bij het levendig maken en houden van ons dorp. Daarom staat onze ‘vacaturebank’ op de website, vacatures voor vrijwilligers wel te verstaan. Kortom, kijk regelmatig op www.mildam.org of er een leuke klus bij zit die
bij u past!
Tenslotte zijn we benieuwd wat u vindt van een plek voor natuurzwemmen aan de Tjonger, vlakbij de molen. Met deze Brêge ontvangt u
een tweede enquête om te peilen hoe u hiernaar kijkt. Lees in dit nummer over de plannen die daarvoor in de maak zijn.

Mildamster Brêge
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THEMA BRÊGES 14.1 en 14.2
Dit nummer (14.1) heeft muziek als rode draad. Het is verbluffend hoeveel dorpsbewoners ‘iets met muziek’ hebben. Of met geluid in volle
breedte! Denk aan Durk en Yvonne Brouwer die o.a. orgel en bastuba
spelen. Aan Teke Hettinga, die vioolles aan huis geeft en Greet Paulides, die de piano in It Alde Tsjerkje regelmatig bespeelt. En aan al die
koorzangers: Truus Visser in het ‘Toonkunstkoor’, Gepke van Dijk in ‘De
Reade Hoeke’, Pyt Kramer in ‘We dogge ús bêst’, Frans Bouwers bij ‘Jan
de Roas’ en…
NEE! Volledig zijn we toch niet, dit nummer is een willekeurig greepje
uit de muzikale talenten in ons dorp, waarbij enkelen ruimte krijgen
voor een quootje-fotootje. Want wat zijn we een klinkend dorp!
Vakantiekriebels
Waar kun je in dit seizoen nou beter over schrijven dan over vakantie?
Bij sommige dorpsgenoten komen dán juist de schrijftalenten los, gezien de spontane inzendingen bij de Brêge. Om dit nummer aan te kleden, pikken we enkele mooie ervaringen uit die vaak uitgebreide verhalen.
Maar ook u, lezer, hebt die! Vertel ons over uw favoriete vakantie: lopend, fietsend, treinend, varend, vliegend, kamperend of lekker thuis.
Mail uw ervaringen naar DorpskrantMildam@gmail.com, zodat wij van
nummer 14.2 er één kunnen maken dat mee kan in de weekendtas!
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Johanna Douma (11)

“Op school vroeg meester Hugo wie op de
Wintermarkt wilde optreden en toen heb ik
me opgegeven. Ik heb gitaar gespeeld en
wel € 25 verdiend! Dat zit nu in m’n
spaarpot, ik zie wel wat ik ermee doe. Juf
Diede komt speciaal uit Heerenveen bij
ons thuis om me les te geven. Ik hoop dat
ik later een beroemde gitarist word, maar
astronaut is ook goed of misschien wel
klimmer. Ik vind de klimwand in Sportstad
echt vet, ik zit al in het selectieteam.”

MUZIEK

Greet Paulides

door Evelien Koopman

Door de miezer door donker Mildam gefietst voor een praatje met een
muzikale Mildamster met een creatief gen.

Greet Paulides groeide op met muziek.
Haar moeder was professioneel klassiek
zangeres, haar vader had, naast zijn
baan, zingen als zeer actieve hobby. Als
kleuter deed ze in de oorlog de overvliegende geluiden van de vliegtuigen na op
de baskant van de piano; dat angstige
geluid is haar altijd bijgebleven.
Greet kreeg pianoles van haar achtste
tot haar zestiende jaar. Ze vond het
leuk, maar had natuurlijk vaak meer zin
in buiten spelen. Echter, in de veertiger
en vijftiger jaren moest je eerst piano
oefenen en dan mocht je pas buiten
spelen.
Mildamster Brêge
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Later was ze er heel blij mee, muziek is altijd een belangrijk deel van
haar leven geweest. Haar kinderen en kleinkinderen zijn ook bijna allemaal muzikaal wat Greet fijn vindt, muziek verbindt en maakt blij.
Als je goed kunt pianospelen en ook nog uit het hoofd, word je voor van
alles gevraagd: koortjes, schoolmusical, begeleiding. Nu speelt Greet
nog met haar eigen ‘zingende heren’, enkele heren van 70+, genaamd
‘The Old Spirits’ waar ze zelfs nog mee optreedt. Met hen speelt ze
potpourri’s met oude liedjes over grijze haren, maar ook jazzy ballads.
De jazzy ballads hebben Greets voorkeur. Ook speelt Greet piano in ons
eigen kerkje bij de opening van exposities.

Als ze thuis pianospeelt, speelt ze graag Chopin, haar lievelingscomponist. Met hem deelt ze het melancholieke. Als je eens treurig bent en je
maakt muziek, dan begeef je je helemaal in die wereld en ben je daar
één mee en vergeet je al het andere.
Het creatieve gen is niet alleen voor de muziek, Greet schildert aquarellen, zo goed, dat ze t/m 5 april in het kerkje exposeert. Als jong meisje
zat ze al naast haar vader te schilderen en te tekenen, toen de gewone
dingen zoals stoffer en blik of een Keulse pot, nu prachtige landschappen en oude huizen en kerken. Inmiddels schildert ze al weer 40 jaar bij
Teken- en Schildersvereniging ‘De Munnik’.

“Je achterlicht is niet aan,” roept ze als ik later wegfiets, ondertussen
mopperend dat Mildam schandalig slecht verlicht is.
7
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GEBOORTES MILDAM

Op 23 december 2018 is Duuk geboren, zoon van Ramon Bruinsma en Jeanine van El. Ze wonen aan de Schoterlandseweg 88.
Isa Mare is geboren op 20 januari 2019. Haar ouders zijn Stefan en
Yvonne de Bruin-Hoekstra, haar zusje is Fenna. Het gezin woont op
de Molenlaan 34.

MUZIEK

Het eerste ventiel verlaagt een hele toon,
het tweede…

door Jan Peter Jansen van Galen

Waar gaat dit over? Dat vraagt een lezer zich zeker af!
Op zoek naar muziek in Mildam kwam ik terecht bij Durk en Yvonne
Brouwer, woonachtig aan één van de ‘muzikaalste’ straten van Mildam. Het eerste ventiel verlaagt een hele toon, het tweede ventiel een
halve toon, het derde ventiel verlaagt anderhalve toon; en er is een
vierde ventiel. De embouchure is ook belangrijk, dat is hoe je met je
lippen (en longen) het instrument aanblaast.

Het antwoord op de vraag waar de titel over gaat is simpel, de bastuba
en Durk en Yvonne.
Als 11-jarige maakte Durk kennis met blaasmuziek, zijn vader speelde
cornet, een koperen blaasinstrument met drie ventielen. “Muziek is
emotie, zit in het leven”, dat is nog steeds het geval bij Durk. “Brassbands zijn mijn muziekleven”.

Mildamster Brêge
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Onder ‘brass’ worden koperen instrumenten verstaan: trompet, cornet,
bugel, hoorn, bastuba en trombone, dus geen saxofoon, want dat instrument ‘heeft een rietje’.
Durk en Yvonne bespelen
de bastuba in ‘Brassband
Advendo’ in Oudeschoot,
een hechte groep muzikanten in de leeftijdscategorie van 30-75 jaar!
Sionskerk als thuisbasis,
met optredens in de regio, van POP tot Händel,
op kerstmarkten en bij
officiëlere gelegenheden
zoals de kerstnachtviering
in Sportstad Heerenveen.
Durk en Yvonne vrijwel
onzichtbaar achter hun
instrumenten!

Yvonne, geboortige Hemrikse, is al net zo’n veelzijdig musicus. Ze was
in het verleden o.a. organist in het Tsjongertsjerkje in Mildam (naast
het tankstation) en de Thomastsjerke in Katlijk. Yvonne bespeelt meerdere instrumenten: orgel, bastuba en trekharmonica.
Op 21 december 2016 was er een adventsconcert van ‘Brassband Advendo’ in het Thomaskerkje met medewerking van Durk en Yvonne
Brouwer, ditmaal op gitaar en trekharmonica. “Muziek is emotie!, verbroedert”, is het adagium van Yvonne.

En… weet u wat zo’n bastuba weegt? Het antwoord vindt u op pagina 20 in deze Brêge.
Ten slotte, Durk en Yvonne zijn niet alleen prachtige muzikanten, ze
werken beiden in de gezondheidszorg, hebben drie kinderen die ook
een diversiteit aan instrumenten bespelen: gitaar, piano, dwarsfluit en
slagwerk!!
9
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De foto in de vorige Brêge is de achterkant van de woonboerderij aan
de Ottersweg 15 in Oldeholtwolde. De goede inzenders waren: Tiede
Jacobi, Lutske Los, Tonny Veenstra, Hanna Woudstra, Siemon en Eise
Rienstra, Gerrit Soeting en Aly Klazema. De cadeaubon is gewonnen
door Hanna Woudstra.
De nieuwe foto:
Daarop zie ik een boerderijtje en nog wat huizen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik voor deze foto een telelens heb gebruikt. Om de plek te
bereiken waar uw fotograaf stond toen de foto werd genomen, kunt u
het beste uw wandelschoenen aantrekken.
Waar in Mildam of omstreken staat deze boerderij?

Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar:
DorpskrantMildam@gmail.com
Mildamster Brêge
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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.
Succes allemaal!

NIEUWE INWONERS MILDAM
In september 2018 zijn de dames Aukje Brouw en Daan de Rooij op
De Dobbe 50 komen wonen.
Aukje is afkomstig van Sneek en Daan komt uit Oude Bildtzijl.
Sinds eind december 2018 wonen Marieke Sytema en Emiel Wendel
op de Schoterlandseweg 52.
*********

21 januari 2019 (tussen 05.30 en 06.30 uur) - Bloedmaan
Foto: J.P. Jansen van Galen
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MILDAM

Natuurzwemplek
In het juninummer 2018 van de Brêge (themanummer Toerisme) is
het idee van een zwemplek aan de Tjonger naar voren gebracht. De
laatste maanden is er door PB onderzoek gedaan naar de haalbaarheid
van de aanleg van een zwemplek met een strandje. Dit door de Tjonger een stukje te verbreden. Hiervoor wordt overlegd met de gemeente, de provincie en het Wetterskip om te zien of het mogelijk is.

Wat zijn de voordelen, wat zijn de hinderpalen en kunnen hinderpalen
worden weggenomen. Verwacht wordt dat er een aantal vergunningen
moet worden aangevraagd, waartegen ook zienswijzen en bezwaren
kunnen worden ingebracht. De verschillende overheden vragen naar het
draagvlak voor de aanleg. Hoe gewenst vindt het dorp zoiets nou eigenlijk? Hiervoor is een korte enquête uitgezet in het dorp, waarvan de
resultaten zo mogelijk op de PB-ledenvergadering van 16 april a.s. bekend gemaakt zullen worden.
De resultaten worden gepubliceerd op www.mildam.org.

Groen is natuuroever met riet en waterplanten, geel is strand. Het perceel moet
vanaf het strand tot aan de Tjonger worden uitgegraven, tot een diepte gelijk
aan die van de Tjonger.
Mildamster Brêge
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Een situatieschets is te zien op pagina 12. In principe kan de natuurzwemplek worden gerealiseerd op de oever tussen de woonbebouwing
van Mildam en het molentje. Via een schelpenpaadje, dat dan ook toegang geeft tot de molen, is de zwemplek bereikbaar. Over de aanleg
van het schelpenpaadje wordt ook nog nagedacht.
Het strandje zou een breedte hebben van ca. 50 meter, en van het
strandje tot het diepere water in de Tjonger is ook ongeveer 50 meter.
De bodem moet heel geleidelijk aflopen tot een diepte van ca. 2 meter,
zo diep is de Tjonger. Langs de zijkanten zouden riet en andere waterplanten moeten groeien. Voorzieningen worden niet aangelegd, geen
parkeerplaatsen, kleedhokjes, bankjes of vuilnisbakken.
Misschien wél een bordje, waarop staat aangegeven dat in de vaarweg
niet mag worden gezwommen, dat staat in het Binnenvaartpolitiereglement. Ook honden zijn niet toegestaan en het gebruik is (vanzelfsprekend) voor eigen risico.
Afgelopen zomer is er veel gezwommen rond de brug over de Tjonger
en ook wel bij de aanlegplek voor kano’s net buiten de bebouwing van
Milhoes en De Karn. De aangelegde boten en de overstort onder de
brug maken deze plekken minder geschikt om te zwemmen.
Het aanleggen van een zwemplek verderop aan de Tjonger biedt ons
dorp een betere zwemgelegenheid dan we nu hebben. Vanaf het
strandje kun je zo het water inlopen en het is op grotere afstand van de
overstort bij de brug.
Naast de duidelijke voordelen voor het dorp zijn er ook voordelen voor
de natuur. Het ondiepe water in de zwemplek vormt een extra paaiplaats voor vissen en de groene oevers dragen bij aan de verbetering
van de waterkwaliteit. Verder vormt de verbreding van de Tjonger een
kleine vergroting van de waterberging in perioden van hoog water.

Wilt u over de enquête uw mening kwijt of suggesties doen, dan kunt u
die sturen aan de Brêge (DorpskrantMildam@gmail.com).
Ook tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 16 april a.s.
kan het onderwerp aan de orde komen.
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MUZIEK

Geluid (of muziek)

door Henk Hidding

Veel omgevingsgeluiden klinken als korte stukjes muziek. Componisten gebruiken omgevingsgeluiden wel als inspiratiebron. De zang van
de geelgors doet bijvoorbeeld denken aan de vijfde symfonie van
Beethoven en wat te denken van de moderne ‘piep-knor-knars’muziek
of het ultieme 4´33´´ van John Cage, vier minuten en 33 seconden
stilte (niet te doen, je hoort altijd wel wat!).

Muziek en geluid kunnen heel sterk op het gemoed werken. Ik krijg
bijvoorbeeld heel snel tranen in mijn ogen als ik sommige koren hoor.
Vrolijk word ik van de zangles voor het open raam bij ons op de buurt
en plok-plok op de tennisbaan, hoorbaar in de tuin. Het is dan heerlijk
weer, zómer. Ik hoor graag het geluid van de branding op het strand of
van een waterval. De A32 klinkt bijna net zo; toch word ik daar ´s ochtends vroeg niet blij van…
Veel geluiden hoor je zelden meer, ze zijn opgeslagen in een archief of
je hoort ze bijvoorbeeld nog in het liedje de ‘Zuiderzeeballade’: “Daar is
het water, daar is de haven. Waar je altijd horen kon, wij gaan aan
boord…”
Een prachtig stukje muziek
levert de maaimachine getrokken door paarden. De
beweging van het mes in
de maaibalk en van het
doorsnijden en het vallen
van de stengels, van de
paardenvoeten in de zachte
grond, de ademhaling en
de scheten van de dieren,
het kraken van het leren
paardentuig en de geluiden
van de dirigent van dit alles
die de leidsels hanteert.
Mildamster Brêge
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Wie kent nog de geluiden van de zeis (harjen, strieke en meane); vooral
het aanzetten van het brede deel van de zeis met de strekel geeft een
fijn geluid.
Veel vogelnamen en namen van voorwerpen zijn afgeleid van (hun)
geluiden. Zo heb je de koekoek, de kievit en de tjiftjaf, de gong, de
brommer en de bom. Een Engels muziektijdschrift heet Kerrang! naar
het geluid van een powerakkoord op een elektrische gitaar. De uitgeverij Bzztôh ontleende zijn naam aan het geluid van de neerkomende valbijl van de guillotine, een geluid dat niet als muziek in de oren klonk,
maar de hoofdpersoon bij dit geluid hoefde het ook maar één keer te
horen.
*********

Jeroen Oosterhof (21)

“Ik speel elektrische gitaar op een Les
Paul-model en heb vanaf mijn 15e les gehad in Heerenveen. Met Max Plantinga
ging ik veel samen spelen, we begonnen
een bandje. Niet dat we ooit een optreden
hebben gehad, het was vooral plezier hebben met elkaar. We spelen niet te ruige
rock, maar vooral jaren 80-muziek, met
veel gitaren en versterkers: Guns N’ Roses,
AC/DC en Van Halen, dat soort bands.
Maar sinds ik in Groningen op kamers
woon, schiet het musiceren er wat bij in.”
*********
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De 50ste cartoon van Berend Krekt in de Mildamster Brêge!
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Wil Noorduyn

door Alie Rusch

Een Brêge waar muziek in zit, daar streeft de redactie naar. Waar kun
je dan beter beginnen dan bij onze lokale zangpedagoge, opgegroeid
bij vader Cor Nijdam die leraar schoolmuziek was en gevierde dirigent? Wil Noorduyn switchte ooit van het gymnasium naar de ‘kweek’,
waar toen nog 3 à 4 uur per week aan muziek werd besteed. Pas tijdens haar onderwijsbaan ontdekte ze dat juist in het zingen haar hart
– en toekomst – lag.

Wil (babyboomer) begon als onderwijzeres in Zwolle, waar ze ‘dichter
bij het vuur’ zat. Zo lukte het immers om haar werk te combineren met
lessen in Utrecht, waar ze bij Marie-Cécile Moerdijk, Filip Terke en andere groten studeerde. Haar eigen vuurtje werd flink aangewakkerd, vooral na haar studie aan het Mozarteum in Salzburg. Wil: “Dat kwam in de
krant en daarna ging het snel.
Voor ik het wist, trad ik overal in het land op als concerterend zangeres.
Het was een geweldige tijd! Ik kreeg ook steeds meer leerlingen en was
intussen zuinig op mezelf om permanent in topvorm te zijn. Ik vond het
ontzettend leuk!
Maar toen ik begin 40 was, realiseerde ik me dat het niet alleen stress
oplevert – elk optreden weer – maar dat het ook eenzaam werk is. Kijk,
een koor heeft eindeloos gerepeteerd, jij wordt er op het laatst als soliste bijgehaald en daarna ben je weer weg.”
In snikken uitbarsten
Wil stond op een tweesprong. Moest ze haar praktijk met leerlingen
opgeven of haar optredens? Ze genoot van al die concerten en
herinnert zich precies wat ze waar zong. Wil: “Heerlijk! Vivaldi en
Pergolesi in de Geertekerk in Utrecht, in Breda zong ik Orpheus en in
Zutphen Belinda uit Purcell en in Berlijn en Bremen Pergolesi en Händel.
En dan niet te vergeten de Mozartmis in de RK-kerk van Sneek met een
fantastische hoboïst. Zo ontroerend mooi! Maar ja, een zaal mag
ontroerd worden, ík kan niet in snikken uitbarsten, dat moet ik er thuis
uit oefenen bij het repeteren.”
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Wil: “De stem is het mooiste instrument dat er is.”

Toch koos ze voor de praktijk aan huis. Wil: “Toen ik stopte met de
concerten kon ik eindelijk eens kerst bij mijn gezin vieren. En
vervolgens merkte ik hoe fijn het is om te werken met leerlingen. Het
gaat niet alleen om noten lezen of techniek aanleren. Ieder mens is
uniek, dus ook iedere stem en naar dat eigen geluid ga ik op zoek. Als
je een band opbouwt, weet je welke stukken bij die stem en dat
karakter passen. Dus bij de een doe ik liever geen droevige muziek, de
ander heeft voelbaar veel affiniteit met teksten. Daar ga ik mee aan de
slag.”
Die teksten, tja dat is nog wel ‘een dingetje’. Want hoe zing je
geloofwaardig in het Duits of Italiaans? Wil: “Vertalen, uitleggen! Je
moet goed weten wat je zingt. Dan krijg je er het juiste gevoel bij, dus
daar besteed ik volop aandacht aan. Pas dan wordt iedere vertolking
uniek.” En dan met nadruk erachteraan: “Ik ervaar het bijna als een
levensmissie om zoveel mogelijk mensen de schoonheid en de kracht
van muziek te laten ervaren.”
Mildamster Brêge
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Hoe liefde klinkt
Wil heeft een beweeglijke stem en raakt aardig op stoom. Je kunt
zoveel leggen in dictie en met lang of juist kort aangehouden klinkers
en medeklinkers een wereld van verschil maken, betoogt ze. Het woord
Liebe kun je behalve als liefdevol immers ook heel verleidelijk of
minachtend laten klinken. Wil: “Bij zingen toon je je gevoelens direct.
Bij een instrumentalist zit er nog een instrument tussen jou en het
musiceren, maar als je zingt toon je jezelf. Dat is de kracht, maar ook:
dat bén jij, kwetsbaar dus.”
Terugdenkend aan haar vader die als 18-jarige in Mildam al het
gemengde koor 1) dirigeerde, betreurt ze dat zingen uit het straatbeeld
lijkt te verdwijnen. En dat, terwijl het overal goed voor is, verzucht Wil.
Het helpt emoties verwerken en levert gemeenschapsgevoel op – zie
voetbalstadions, waar het publiek spontaan in zingen uitbarst. Wil:
“Echt, zingen is álles! Professor Scherder heeft laten zien dat met
zingen je hele brein actief is. Uit studies bij twee vergelijkbare groepen
kinderen is zelfs gebleken dat de kinderen die (veel) zongen, op allerlei
gebied beter scoorden dan de niet-zingers: bewegen, concentreren,
taal, socialiseren. Ik heb een prachtig vak en geniet ervan om te
ontdekken – letterlijk ont-dekken – waartoe elke nieuwe leerling in staat
is. Het wonderlijke van muziek is dat het de meest abstracte kunstvorm
is, maar tegelijkertijd is er geen kunstvorm die zó kan ontroeren”.

Wil zou graag meer
horen in It Alde
Tsjerkje met die
prachtige akoestiek.
1

) ’Tusken Wâld en Wetter’, pag. 217-220
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Tea Hoekstra (58)

“In mijn hoedanigheid als meitinker in de gemeente ben ik bestuurslid van het Alzheimercafé. Eenmaal per maand is er een avond voor
inwoners met dementie, hun mantelzorgers en
belangstellenden, en jaarlijks is er een muziekavond. Muziek blijft erg lang hangen, ook bij
dementie. Ik merk tijdens die avonden dat je
makkelijker contact maakt en dat onze bezoekers met een fijn gevoel naar huis gaan.
Muziek maakt allerlei herinneringen, verhalen
en emoties los. Wat is er nu mooier dan samen
te zingen, mee te bewegen of te neuriën bij
een bekend liedje!”

Nanne Kroes (73)

“Wij wonen aan de Schoterlandseweg
en onze voorgevel valt onder ‘beschermd dorpsgezicht’. Helaas genieten we ook nog eens van de bestrating met ‘beschermd dorpsgezicht’. In
de boekjes lees ik dat de destijds
geasfalteerde weg de ‘geruisloze weg’
werd genoemd, maar sinds er weer
schattige klinkertjes in liggen, ratel je
vooral tijdens de spits je bed of stoel
uit. De Omrin, de bushaltes, Ponnes
vrachtwagens en landbouwvoertuigen
‘klinken’ oorverdovend! Ik wacht nu
maar op ouderdomsdoofheid en anders hoop ik op ‘beschermd dorpsgehoor’.”

Mildamster Brêge
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Alinda Hofstra is de nieuwe bewoonster op de Schoterlandseweg 72.
En op de Schoterlandseweg 33 zijn Linda Douma en Mark Handgraaf uit Katlijk komen wonen.

STRAATNAMEN MILDAM

Weversbuurt
De Weversbuurt ligt gedeeltelijk in Mildam en gedeeltelijk in Katlijk en
werd vroeger ook al zo genoemd. Bij de eerste volkstelling (1830) werden in Mildam (en omgeving) verschillende wevers geregistreerd en een
aantal heeft aan deze weg gewoond. De weg stond al (zonder naam)
aangeduid op de kaart van Schotanus/Halma van 1718.
Besluit naamgeving van 21 december 1959.
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Dirk Bruinsma, edelsmid/beeldhouwer
Beeld: Judith van Tongeren en Dirk Bruinsma

Van It Alde Tsjerkje naar Galerie
Mildam, zo ziet Dirk zijn bijdrage
aan ons dorp.
Dirk (79) heeft er in vier jaar tijd
zijn stempel op gezet en nu gaat
hij ‘met pensioen’. Eind 2018
haalde hij zijn vitrine vol unica
leeg en veel ging met forse korting over de toonbank.
Een galerie moet dynamisch zijn en
dus zat Dirk er ook te werken.
Bezoekers moeten kunnen zien hoe
uiteenlopende
kunstwerken
tot stand komen.

Op een console zette Dirk – afkomstig uit de grafische industrie
en bekend met standbouw en
exposeren – zijn bronzen figuurtjes.
Het is een verwijzing in miniatuur
naar zijn eerdere werk als beeldhouwer.

Mildamster Brêge
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Thuis aan de Weversbuurt staat de
tuin vol eigen kunst. Nu Dirk een
bescheidener woonruimte zoekt,
zal hij persoonlijke werken van de
hand moeten doen, dus bieden is
mogelijk. Het bronzen beeld op de
voorgrond is groenblauw gepatineerd.

In de tuin staat een complete
werkplaats, waar hij zilveren en
gouden sieraden in fraaie organische vormen maakt. Hij verwerkt
naar wens ook kostbaarheden van
klanten in juwelen. En hier kregen
ontwerpen voor grote beelden
langzaamaan gestalte.
Vanaf een bepaald moment trok
steenhouwen zijn belangstelling.
Elke steensoort vraagt om een
eigen benadering, merkte hij. In
Belgisch hardsteen zag hij een
torso, die alleen nog moest worden
uitgehakt.

Zachtere steensoorten komen
juist tot hun recht in meer glooiende, aaibare vorm, hier subtiel
versterkt door de blauwe console
waarop het staat.
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Ofschoon Dirk veel kunst zal moeten afstaan als hij kleiner gaat
wonen, blijft hij ontwerpen. Hij
hoopt veel te exposeren. Deze
‘zetel’ bijvoorbeeld staat in de
beeldentuin van Gees.

Geen kapotte stoelen en stapels
stoffige boeken meer in de Galerie, maar fris bedrukte tafeltjes,
glazen vitrines en samenhang in
verscheidenheid, want ‘Dirk was
here’. Dan laten we zijn creatieve
inbreng bij concertjes, diverse
bijeenkomsten en de Wintermarkt
nog buiten beschouwing. Dirk
gaat gemist worden… Bedankt!

*********

Alie Rusch (72)

“Mijn man en ik organiseren 2 x per jaar
een huiskamerconcert. Aanvankelijk via
Tsjoch – Friese musici die podia zoeken om
op te treden – maar tegenwoordig bieden
ze zich zelf aan. Het is gratis, het bezoek
gooit iets ‘in de hoge hoed’ en daar houden
musici meer aan over dan wanneer ze een
kerkje huren en moeten hopen op betalend
publiek. We vinden het zelf enig en proberen steeds een combi te maken: muziek
afgewisseld met een dichter of verteller.”

Mildamster Brêge
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MUZIEK

Zoals de ouden zongen

door Alie Rusch

Met een moeder die het dorpskoor dirigeerde, een vader die klassiek
zong en tantes en ooms die zongen, dichtten of pianospeelden kon het
niet uitblijven: Ab Slager ging al jong ‘achter de muziek aan’. Zelf
treedt hij nog altijd op met het kwartet – ooit als kwintet begonnen –
dat is voortgekomen uit het ‘Heerenveens Vocaal Ensemble’. De ‘neiteam’ zet de lijn door: dochter Christianne zingt, soleert in koren en
trouwde met een dirigent.

Ab (79) heeft een lang
verleden met koorervaring,
optredens, concertzalen en
vooral plezier in zingen.
Dat begon al in zijn HBStijd, toen muziekdocent Cor
Nijdam hem vroeg mee te
komen zingen bij het ‘Wolvega’s Mannenkoor’. Een
gerenommeerd koor destijds van bijna 90 man
sterk.
Ab zingt de tenorpartij – al kan hij ook een toontje lager zingen

Het was een hele eer én het was heerlijk om te doen, merkte hij. Dat
het geen lang leven beschoren was, lag aan zijn leeftijd. Ab moest na
zijn eindexamen, net als andere jonge mannen, in dienst. Daarna studeerde hij diergeneeskunde, waar hij na drie jaar mee moest stoppen.
Hij moest werk zoeken en omdat zijn vader in Lemmer een radiocentrale had, kon hij als ‘programmatechnicus’ bij de NRU terecht.
Wat dat was? Ab: “In Duitsland heette je tooningenieur, dat klinkt toch
beter hè! De NRU is voorloper van de NOS en overkoepelend dienstverlener voor de omroepen.”
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“We leverden opnames aan alle omroepen en daardoor zat ik om de
week in het Concertgebouw voor opnames. Dat was genieten! Bovendien mochten wij als technici ook muziekcursussen volgen op – toch wel
– conservatoriumniveau. Ik heb nog les gehad van Ton Andriessen.”
Friesland trok
Mooi werk was het, maar de in Lemmer geboren en in Heerenveen getogen jongen wilde eigenlijk wel terug naar het noorden, temeer daar
hij zijn huidige vrouw Dini had ontmoet. Ab: “Het lukte niet om bij Omrop Fryslân te komen, inderdaad: toen nog RONO, en uiteindelijk ben ik
artsenbezoeker geweest, zo’n zeven jaar. Maar… we gingen in Mildam
wonen en tegenover ons kwam de dochter van Cor Nijdam te wonen,
Wil Noorduyn. Haar vader was toen dirigent van het ‘Heerenveens Vocaal Ensemble’ (HVE) en vroeg me bij dit koor. Ook alweer zo’n eer, ja,
dat wilde ik wel!
Toen ben ik me echt gaan scholen: ik nam zangles bij Wil. Ik ben zeker
20 jaar bij het HVE gebleven, maar toen Cor moest stoppen en het
maar niet wilde vlotten met een andere dirigent, is het koor ter ziele
gegaan. Zonde!”
Het bijzondere was dat Wil hem had gepusht om weer een studie op te
pakken. Ab: “Ik werd opgeleid tot leraar Nederlands, Gezondheidskunde
en Biologie en heb jarenlang in Heerenveen, Drachten en Sneek bij
volwasseneneducatie gedoceerd. Op het Friesland College en de avondscholengemeenschap gaf ik les aan ziekenverzorgenden. Een mooie
broodwinning en daarnaast zong ik veel en graag.”
Doorzichtig
Het HVE bleek niet helemáál ter ziele. Want door losse koorleden werd
alsnog een ‘erfenis’ van hoge kwaliteit gesmeed. Een aantal mensen,
waaronder Ab, ging door als kwintet. Musica per tutti (muziek voor
allen), zoals ze zich noemden, zocht een repertoire bij elkaar van
renaissance tot modern en werd in korte tijd een veelgevraagd
ensemble. De bariton is er tussenuit, maar ook als kwartet zingen ze
hoofdzakelijk a capella en soms met pianobegeleiding door de alt. Allen
hebben zangles gehad en ze doen zeer uiteenlopende optredens, van
het kerstconcert in Lauswolt en het witte kerkje in Hemrik tot een
avondje Fryske Krite in de Randstad.

Mildamster Brêge
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Ab zingt sinds twee jaar met drie oud-leden van het ‘Wolvega’s
Mannenkoor’ ook bij een mannenkoor in Beilen, waar zijn schoonzoon
dirigent is. Aan het eind van dit jaar geven ze een concert samen met
het ‘Luchtmacht Mannenkoor’. Ab: “Dat koor telt wel 70 man.”
“Indrukwekkend, dat wel, maar juist in een kleinere bezetting moet
ieder loepzuiver zingen. Je hoort immers elke foute inzet of valse noot,
je bent ‘doorzichtig’, zeg ik weleens.”
En dan, peinzend: “We waren met het HVE als enig Nederlands koor
uitgenodigd om tijdens het Jaar van de Europese Muziek op te treden in
het Vaticaan. 1) Het was prachtig en behalve in Italië zelf is het evenement uitgezonden in België en Duitsland. Niet in Nederland dus. Raar
toch!”
Los van ‘Holland’s Got Talent’ lijken zingen en muziek uit het dagelijks
bestaan te verdwijnen. Op school, op straat en thuis bij de ouders.
Immers zolang ‘zoals de ouden (niet) zingen...’ blijft het stil.
1

) Een concert van het HVE voor de NCRV is te vinden op YouTube.

‘Musica per tutti’ treedt
regelmatig op.
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Met een koptelefoon op een operatie ondergaan!?
Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn ervan overtuigd dat muziek tijdens een
operatie tot minder angst en minder
pijn na de operatie leidt.
Binnen Erasmus MC is zelfs een foundation ‘Muziek als Medicijn’ opgericht,
met het doel dit effect wetenschappelijk te onderbouwen. O.a. burgemeester Aboutaleb en Aaltje van Zwedenvan Buuren zitten in het comité van
aanbeveling!
En uiteraard een fors aantal onderzoekers die de heilzame werking van
muziek gaan onderzoeken.

Muziektherapie heeft al gunstige effecten laten zien bij dementie en
psychiatrische aandoeningen.
Dichter bij huis, bij het UMCG in Groningen is binnen de afdeling Neonatologie begonnen met muziektherapie bij de Intensive Care voor zieke
pasgeboren baby’s. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat
muziektherapie toepast bij te vroeg geboren baby’s. Jaarlijks worden er
ruim 500 pasgeboren kinderen met een geboortegewicht van 5001000 gram opgenomen. Een kwetsbare groep met grote risico’s op
complicaties, mede door nog ‘onrijpe’ organen. Stress en pijn kunnen
levenslange gevolgen hebben voor de ontwikkeling van deze kinderen.
Er zijn aanwijzingen dat live muziektherapie gunstig is voor pasgeborenen. In samenspraak met de ouders wordt deze therapie aangeboden,
via een slaginstrument waarbij het hartritme of ademhalingsritme van
de baby wordt gevolgd of middels een ‘oceanboard’ waarbij geluiden
worden nagebootst zoals een baby die in de baarmoeder waarnam.
Mildamster Brêge
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Ook een slaapliedje
met gitaarbegeleiding
wordt ingezet om
baby’s wat rustiger te
krijgen. Een muziektherapeut kan de
vorm en inhoud van
deze therapie direct
aanpassen op basis
van de reacties van
de kinderen.
Deze therapie wordt vormgegeven in samenwerking met ArtEZ, een
hogeschool voor de kunsten. ArtEZ verzorgt als enige in Nederland een
conservatoriumopleiding tot muziektherapeut.
Met dank aan de afdeling Public Relations UMCG,
J.P. Jansen van Galen
Aaltje en Jaap van Zweden zijn medeoprichters van de Stichting Papageno die
opvoeders van kinderen met autisme wil ondersteunen met hun problemen;
muziek speelt daarbij een rol.

MUZIEK

Houden vogels van onze muziek?
‘Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena!’

door J.S. van Snaar

Een liefhebber van Mozart denkt waarschijnlijk direct aan de Papageno Papagena-‘act’ in de opera ‘Die Zauberflöte’ van Mozart. Veelal in
kleurrijk vogelkostuum wordt in een enige minuten durend duet de
liefde bezongen.

Zo waren vogels een inspiratiebron voor veel componisten, Mozart kocht
naar verluidt zelfs in 1784 een spreeuw als huisdier en was opgetogen
als deze vogel een thema floot uit zijn 17e pianoconcert.
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Het overlijden en begraven van deze spreeuw,
drie jaar later, veroorzaakte bij Mozart en familie
diepe rouw en vervolgens
een lang onbegrepen muziekraadsel getiteld ‘Ein
musikalischer Spass’.
Een laatste requiem voor
deze geliefde spreeuw,
volgens musicologen.
Geïnspireerd door vogels
De vader van Wolfgang Amadeus, Leopold Mozart, gebruikte de nachtegaal en koekoek al in de aan hem toegeschreven ‘Speelgoedsymfonie’.
En zo zijn er veel meer voorbeelden: Saint-Saens met het ‘Carnaval der
Dieren’ waarin een klarinet een koekoek imiteert of Vivaldi die in een
fluitconcert een putter (distelvink) muzikaal uitbeeldt.
Beethoven
Natuurlijk mag Beethoven niet in deze opsomming ontbreken. In zijn
zesde symfonie ‘Pastorale’ speelt de natuur een grote rol. Terwijl Beethoven het kanongebulder in Wenen ontvlucht (Napoleon valt Wenen
rond 1809 weer aan), dwaalt Beethoven met een notitieboekje door de
landelijke omgeving ver buiten Wenen en hoort en noteert ‘van alles’.
In ‘Pastorale’ zijn drie vogels te beluisteren: een nachtegaal (vertolkt
door een fluit), een kwartel (hobo) en een koekoek (twee klarinetten),
dit met een zacht ruisend, kabbelend beekje op de achtergrond.
In deze reeks hoort natuurlijk ook Prokofjev’s
‘Peter en de wolf’ thuis,
wie kent het stuk niet?
Heel leuk voor jonge
kinderen. Een hobo die
de eend vertolkt, uitbeeldt zou je kunnen zeggen.
Mildamster Brêge
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Een moderne versie was te zien op 10 december 2018 in ‘De wereld
draait door’, met Paul de Leeuw als verhaalverteller, het ‘Nederlands
Kamerorkest’ en met prachtige illustraties van Jörg Müller. Een aanrader, nog steeds te zien op ‘Uitzending Gemist’.
Natuurlijk verdient ook de vraag in de titel ‘ Houden vogels van onze
muziek’ aandacht. M.a.w. zijn zingende vogels even belangrijk als menselijke muzikanten?
In 1924 musiceerde
Beatrice Harrison, een
indertijd bekende Engelse celliste, regelmatig in haar tuin in het
gezelschap van een
nachtegaal (rechts op
de foto). Van de gezamenlijke optredens bestaan door de BBC gemaakte opnames.
Met een beetje zoekwerk te vinden op internet.
Ontspanning door vogelgeluiden
Eén conclusie is wel duidelijk: vogels zijn er niet alleen om ons van onze
inwendige genoegens te voorzien, maar hebben er in de huidige tijd
een belangrijker ‘taak’ bij gekregen: de mens ontspannen.
YouTube staat vol met ontspanningsmuziek met titels als ‘Eén uur rustgevend vogelgezang, ontspanning en meditatie’, ‘Rustgevende vogelgeluiden’, etc. Te vinden op talloze cd’s. Er is zelfs een wandklok met
vogelgezang, om het uur heeft een andere gevederde vriend het
‘woord’.
Ten slotte nog aandacht voor de vraag of vogels houden van klassieke
of moderne muziek… Uiteraard is dit wetenschappelijk onderzocht. Onderzoekers lieten rijstvogels Vivaldi en Bach (klassiek dus) en Elliott
Carter (moderner) horen in een geniale opstelling, waarbij de vogels op
drie stokken konden zitten, één stok deed niets, stilte (de controle), één
stok produceerde Bach en Vivaldi, de derde stok produceerde Carter.
Bach werd geprefereerd zelfs boven stok één ‘de stilte…’. Of er onderscheid was tussen fluit- of snaarmuziek is niet gepubliceerd.
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Ontstaan van muziek

door Ab Slager

Hoe oud zou muziek eigenlijk zijn? Een vraag die waarschijnlijk niet te
beantwoorden is. Misschien zou je iets kunnen zeggen van zang en
dan van de manier waarop wij zingen. Dat wil zeggen van liederen,
want die kun je (als het goed is) verstaan. Dus liederen waarin woorden worden gebruikt, zoiets als: ”Ik hou van jou en ik blijf je trouw”,
maar dat kan alleen als je woorden kunt maken.

Het maken van woorden kon de mens pas toen zijn tongbeen losraakte
van de onderkaak. Hoe lang geleden? De meningen erover liggen nogal
uiteen. Zo'n 170.000 jaar geleden 'ontstond' de huidige mens (homo
sapiens) en deze kon woorden vormen. Het wil niet zeggen dat de
daarvóór bestaande mens niet kon communiceren; integendeel, want
dankzij zijn strottenhoofd kon hij wel degelijk geluiden maken die voor
hem en de anderen van grote betekenis waren.
Mogelijk gebruikte hij ook diverse toonhoogten en dan zou je al kunnen
spreken van zang, ook al zouden er geen woorden zijn gevormd. Zang
zal in ieder geval van belang zijn geweest binnen de magie en riten: het
‘aanroepen’ van goden of het verdrijven van boze geesten en, niet te
vergeten, het contact leggen met de voorouders. En natuurlijk ook bij
het 'versieren' van een vrouw.
Muziekinstrumenten
Die 'moderne' mens kreeg dankzij zijn grote herseninhoud de mogelijkheid om muziekinstrumenten uit te vinden. Op een reliëf van zo'n
28.000 jaar geleden is een vrouw afgebeeld die op een hoorn schijnt te
blazen.
Fluitjes bestaan in ieder geval 10.000 jaar; er zijn benen fluiten gevonden met drie vingergaten.
Deze fluit werd gevonden in een terp in
het Friese Teerns.
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In een Egyptisch koningsgraf vond men kleppers in de vorm van handen en uit Mesopotamië is een reliëf bekend met een trommelaar en
een fluitist die een dubbele fluit/panfluit bespeelt: zo'n 5000 jaar oud!
Zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan…
Voorgangers van de viool
Er bestonden in de oude tijd dus heel wat instrumenten, waaronder een ‘voorganger' van de viool, de
rebâb. Dankzij musicerende zigeuners uit India is de
viool Europa binnengekomen. Een ander vioolachtig
instrument is de gusle: een zgn. knieviool uit Servië,
Albanië en omliggende landen. Het is een strijkinstrument met één ‘snaar’ van paardenhaar en een
strijkstok. Zo'n 50 jaar geleden heb ik er een gekocht
in Servië, maar om nou te zeggen dat ik er een mooi
geluid uit haalde...
China
China kan zich beroepen op een van de oudste muziekculturen. Keizer
Hoang-ti gaf aan zijn hofmusicus Lingloen het bevel om regels en wetten voor de muziek vast te stellen. Dit gebeurde in 2697 voor Chr. De
Chinese muziektheorie kende al de verdeling van het octaaf in 12 halve
tonen (onze chromatische toonladder), waarvan 6 tonen yang zijn en
zes yin. Het Chinese mondorgeltje (de tsjeng) bevat 12 pijpjes met die
tonen. In de Chinese tuin in Haren (Hortus Botanicus) heb ik een Chinese dame op dit instrument horen spelen.
Griekenland
Wat dichter bij huis, in Griekenland, speelde muziek een belangrijke rol
bij het toneel (tragedies en komedies). Maar ook in de religie; bij de
verering van Dionysos of Bacchus werden – tijdens wilde optochten –
lofliederen ten beste gegeven. De eerder genoemde komedies kun je
zien als de voorlopers van operette en musical.
Hoe heeft deze muziek nu geklonken? Het vervelende is dat we slechts
één lied kennen, het Seikiloslied, dat was gebeiteld in een grafsteen,
omstreeks 200 v.Chr. Het notenschrift was onbekend, men gaf de tonen
aan met bepaalde lettertekens boven de tekst. Je kunt het opzoeken via
internet. Toch wel apart om muziek uit die tijd te horen...
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Israël
Hoe was het met de joodse muziek? Koning David speelde harp en
dichtte psalmen die hij met begeleiding van de harp voordroeg. Koning
Salomo (1000 v.Chr.) stelde tempelmuziek in, de oudste liturgische
muziek in het oude Israël.
In de synagoge kwam de synagogale muziek omstreeks 500 v.Chr. in
gebruik, waarbij een voorzanger bijbelfragmenten zingend voordroeg.
Waarschijnlijk staat deze muziek onder Griekse invloed. Verder zouden
volgens psalm 150 in de tempelmuziek naast de harp, bazuinen, fluiten,
citers, cymbalen en tamboerijnen worden gebruikt.
Wat zang betreft kende men vier uitvoeringsmogelijkheden voor de
gezangen: solozang, koorzang, afwisseling van solist en koor en afwisseling en samenzang van twee koren. In de vroegchristelijke tijd en het
Gregoriaans heeft met name de joodse synagogale muziek een belangrijke rol gespeeld. Maar er zitten ook moslimse, Griekse en Latijnse elementen in. Over de melodieën is verder weinig bekend.
West-Europa
Er moet wel een belangrijke muziekcultuur zijn geweest in West-Europa
vóór de invloed van de Romeinen. We weten dat er ‘barden’ waren die
zongen aan vorstenhoven, maar hoe de muziek heeft geklonken weten
we niet. Pas na 600 wordt daar meer van bekend dankzij een primitief
notenschrift, de 'neumen', oorspronkelijk gebruikt voor het Gregoriaans.
Kunstliederen werden beoefend door adellijke auteurs (troubadours of
Minnesänger). Later werd de kunst van deze adellijke zangers overgenomen door zgn. Meistersinger. Dit waren componerende ambachtslieden die waren aangesloten bij hun gilde.

De tekentjes boven
de letters zijn de
neumen.
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ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam

Muziekles op OBS De Tjongerschool
Op de Tjongerschool geven we iedere week muziekles. Hierbij maken
we gebruik van ‘Team Talento’, ‘123ZING’ en inspiratie van leerkrachten
zelf. De ene keer is het zingen van een liedje, de andere keer muziek
maken met instrumenten.
We hebben op school veel muziekinstrumenten, op dit moment zijn we
bezig om te bekijken hoe we die weer effectief in kunnen zetten.
In de periode vóór de kerst heeft een ouder ons ondersteund bij het
oefenen en konden de kinderen een optreden laten zien als afsluiting
van de gezellige kerstviering op school.
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Vernielingen en rotzooi op het schoolplein
Helaas hebben we de afgelopen tijd te maken met vernielingen en rotzooi op het schoolplein. Een aantal keren hebben we, samen met ouders, vuurwerk en glasscherven moeten opvegen om het plein weer
schoon te krijgen en de kinderen veilig te laten spelen. Kortgeleden zijn
zelfs twee bankjes vernield en lagen stukken verspreid over het plein.
Dit is toch niet de bedoeling!
De wijkagent is op de hoogte gesteld en er is aangifte gedaan. We hopen dat het niet weer zal voorkomen.

Hulp gevraagd
Het ligt in de bedoeling om in 2020 weer een voorstelling te maken
voor

Theater op locatie
De voorstelling van 2018 – ‘De klok en het meisje’ – was een ‘boppeslach’ en zoiets willen wij, als bestuur van ‘Toneelvereniging De Twa
Doarpen’, nogmaals organiseren.
Maar… daar hebben we uw hulp bij nodig!! ‘Toneelvereniging De Twa
Doarpen’ en ‘Stichting Herman de Streuper’ zoeken mensen om dit
bestuur aan te vullen. Wie meldt zich???
Hoe meer mensen zich melden, hoe soepeler e.e.a. kan verlopen.
U kunt zich aanmelden of informatie opvragen bij:
Moniek Bergsma  0513-54 28 42
Minke Bouwstra  0513-63 28 78
Alvast bedankt voor uw reactie
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Galerie Mildam in It Alde Tsjerkje
Van 7 april t/m 31 mei a.s. is het werk van Frank Huisman Mudibo te
bewonderen in Galerie Mildam. Hij is in 1982 geboren in Oeganda en
woont sinds december 2017 in Gorredijk. Voordat hij naar Gorredijk
verhuisde, exposeerde hij regelmatig in Oeganda. Zijn werken hangen
inmiddels over de hele wereld.

Sinds zijn jeugd speelt kunst een belangrijke rol in zijn leven. Zijn vader
doceerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Makerere in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Frank Mudibo werd vanaf zijn kindertijd door zijn ouders aangemoedigd het pad van kunstenaar te volgen.
Door de jaren heen stond het verkennen van allerlei materialen en
technieken centraal. Uiteindelijk ging hij verder met schilder- en beeldhouwkunst. Frank is erg beïnvloed door de inheemse traditionele vormen en de rijke culturele en sociale omgeving waarin hij opgroeide. De
nadruk ligt voornamelijk op vorm en ontwerp, daardoor ontwikkelde hij
een geheel eigen stijl. Over het algemeen is zijn werk vooral decoratief
te noemen. Hij wisselt deze decoratieve stijl af met expressieve, intuitieve, abstracte kunst.
Frank
exposeerde
vorige zomer in de
oude dierentuin te
Emmen en binnenkort dus in Galerie
Mildam.
Nieuwsgierig geworden?
Op 7 april is de
officiële opening.
U bent van harte
welkom!
Openingstijden vrijdag t/m zondag 14.00-17.00 uur.
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MILDAM/KATLIJK

Doarpshelp Ketlik/Mildaam - uitnodiging
In samenwerking met Caleidoscoop organiseert Doarpshelp een avond
voor vrijwilligers en belangstellenden met als thema ‘Mijn huis op maat’.
De bijeenkomst zal worden ingeleid door Linda van der Pol van het
Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop. Ze neemt een ‘modelwoning’
mee; je kunt allerlei handige snufjes bekijken, die vaak bij een bouwmarkt, Blokker of Action te koop zijn.
Naast dit thema is er voor de vrijwilligers gelegenheid om ervaringen uit
te wisselen.
Datum:
donderdag 9 mei 2019
Plaats:
Thomastsjerke Katlijk
Aanvang: 20.00 uur
Ook belangstellenden zijn van harte welkom!
Doarpshelp Ketlik/Mildaam is een initiatief van Plaatselijk Belang Katlijk
en Plaatselijk Belang Mildam. 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 invullen papieren.
Contactpersonen
naam
Grietje Kooistra
Aly Klazema
Rjim de Jong
Henny Bakker
Janny Wierda
Minke Wijnja
Menno de Bruin
Mildamster Brêge

Mildam
Mildam
Mildam
Katlijk
Katlijk
Katlijk
Katlijk


631426
632003
681411
633770
542287
542145
541984
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e-mail
f.kooistra91@upcmail.nl
alyklazema@kpnplanet.nl
rjimdejong@gmail.com
bakker-visser@planet.nl
familie.wierda@hotmail.com
minkewijnia@hotmail.com
mennodebruin@live.nl

SPORTVERENIGINGEN

TV Mildam e.o.
Tennis is de tweede sport van ons land. Meer
dan een miljoen mensen staat regelmatig op de
tennisbaan en bijna 570.000 daarvan zijn lid van
een KNLTB-vereniging. TV Mildam e.o. is zo’n
KNLTB-vereniging. Ons tenniscomplex ligt mooi
gelegen aan de rand van het bos, telt drie gravelbanen en een gezellige
kantine.
Iedereen kan leren tennissen, de sport is flexibel in te passen in je leven, is goed voor je gezondheid en geschikt voor alle leeftijden. En ook
als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op de tennisbaan.
Je kunt meedoen aan competities voor alle speelniveaus en je bent
nooit te oud om te starten.
Tennisschool ‘In To Tennis’ verzorgt op donderdag de tennislessen voor
de jeugd en senioren.
Maandagavond en woensdagochtend zijn gereserveerd voor toss-tennis. Bij
toss-tennis is iedereen welkom en het is een goede
manier om andere leden te
ontmoeten, te oefenen en
desgewenst na afloop nog
iets te drinken.
Naast de tennislessen, toss-tennis en competitiewedstrijden, organiseert
TV Mildam gemiddeld vier (thema)toernooien per jaar waarbij gezelligheid voorop staat. Ons eerstvolgende toernooi is het openingstoernooi op zaterdag 30 maart a.s.
Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen met het openingstoernooi of met een proefles? Meld je dan aan via info@tvmildameo.nl.
Op de website www.tvmildameo.nl vind je meer informatie.
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SPORTVERENIGINGEN

Jeu de boules
Hierbij een update van ‘De Blêde Boulers’ in Mildam. We hebben een
prachtige periode achter de rug. Enkele nieuwe leden hebben zich aangemeld en doen actief mee. Ze gaan ook al mee naar wedstrijden en
doen het daar uitstekend.
Ondertussen zijn we druk bezig met de organisatie
van enkele toernooien:
- op 7 april a.s. het ‘Bostoernooi’ bij het gebouw
van Scouting Hiem in Oranjewoud. Wilt u komen
kijken… van harte welkom!
- op 12 mei a.s. het ‘Tête-à-Tête-toernooi’ op
de baan in Mildam. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door
Hoekstra Installatiebedrijf.
Al met al… veel activiteiten in het vooruitzicht.
Wilt u een keer meespelen, kom dan eens langs op onze oefenavonden
op maandag. We beginnen dan om 19.00 uur, spelen een spel, drinken
een kop koffie en spelen nog een spel. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Voor informatie kunt terecht bij:
Frans Schaaf
 0513-84 29 33
Gellius Bos
 0513-63 32 23
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