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VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Het eerste nummer van de jaren twintig! Het belooft weer een spannend decennium te worden. Hopelijk tonen de wereldleiders wat meer
visie om de grote problemen aan te pakken dan de afgelopen jaren het
geval was.
Het thema van dit nieuwe nummer van de Brêge is: lente. Winter hebben we, terwijl ik dit schrijf, nog niet gezien. De januari- en februaritemperaturen kwamen in dubbele cijfers, de winterakonieten en
sneeuwklokjes bloeiden wel erg vroeg dit jaar en mijn zonnepanelen
geven treurige opbrengsten. Het goede nieuws is natuurlijk dat we een
vitale energiewerkgroep hebben, die na de discussie over de zonneweide nu regelmatig met de inwoners van Mildam en Katlijk in gesprek
wil gaan over hoe het verder moet met de energietransitie.
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Want dat we van de fossiele brandstoffen af moeten is de meesten
inmiddels wel duidelijk. De werkgroep zal regelmatig van zich laten
horen!
De reconstructie van Mildam-Noord zal dit voorjaar beginnen.
Daarbij zal de afvoer van het hemelwater rechtstreeks de grond in worden geleid met wadi’s en verdiepingen. De verstening wordt waar mogelijk beperkt, hopelijk ook in uw eigen tuin. Auto’s zullen meer te gast
zijn in de woongebieden en er komt meer groen. Ook vindt er – na wat
er in het verleden misging – met de gemeente steeds meer afstemming
plaats over het kapbeleid.
Op het speelveld aan de Van Aylvalaan is de walnootboom te zien die
Groener Mildam met de gemeente feestelijk plantte voor de vijf baby’s
die vorig jaar geboren zijn in Mildam.
De Wintermarkt in november is elk jaar een groter succes. Dit voorjaar
willen we daarom ook een Lentemarkt organiseren, een samengaan
van de eigen inbreng door Mildam Zaait met kraampjes van buitenaf.
Een en ander zal plaatsvinden op het speelveldje en bij diverse locaties
in het dorp. Let op de flyer in april! Dat houdt wel in dat de vrijmarkt
(die eerder samenging met Mildam Zaait) op Koningsdag komt te vervallen. En het lukt PB niet om weer een rommelmarkt van de grond te
tillen na het afhaken van de korfbalvereniging als organisator.
Het voorjaar is ook de tijd van ‘it himmeljen’; Mildam doet op 14 maart
mee aan NL.Doet en we gaan schoonmaken en opruimen. Meer informatie is op onze site te vinden.
Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, breng ik graag It Âlde
Tsjerkje onder uw aandacht. Het is een baken van thuiskomen voor wie
het dorp binnenrijdt en dat moet, ook wat het PB bestuur betreft, zo
blijven! Via het inlegvel in deze Brêge vraagt de stichting u om een (periodieke) bijdrage als donateur voor zover u dat al niet deed. Wij ondersteunen dat van harte!
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MILDAM

Uitnodiging excursie compressorstation Mildam
Waarschijnlijk hebt u al een en ander gehoord over het compressorstation Mildam. Hier is in 2017 en 2018 veel over gezegd en geschreven. Vermilion Energy heeft aangeboden een excursie te houden op
deze locatie aan de Tjonger.

De excursie zal plaatsvinden op vrijdag 3 april a.s. van 14.00-15.30
uur. U bent welkom bij het (gesloten) hek van de installatie. Deze is te
bereiken via een weg van betonplaten vanaf de Ottersweg (vóór de
eerste boerderij links). Er is hier beperkte parkeergelegenheid. Daarom
vragen we u om, waar mogelijk, te carpoolen.
De excursie bestaat uit twee onderdelen:
1. Achtergrondinformatie over deze installatie achter het hek.
2. Rondleiding en technische uitleg binnen het hek. Voordat u de locatie mag betreden, ontvangt u veiligheidskleding van Vermilion en
wordt uw elektronische apparatuur (tijdelijk) ingenomen.
Er mogen maximaal tien bezoekers tegelijk de locatie betreden i.v.m. de
veiligheid. Aanmelding vooraf is dan ook verplicht. De groep wordt,
indien nodig, opgesplitst.
U kunt zich aanmelden bij Plaatselijk Belang Mildam door een e-mail te
sturen naar pbmildam@hotmail.com. De namenlijst wordt doorgegeven
aan Vermilion. Mocht u vooraf al vragen hebben, dan mag u dat bij de
aanmelding aangeven.
Over Mildam compressorstation
Een aantal omringende kleine gasvelden levert via pijpleidingen gas aan
van uiteenlopende druk. De druk wordt hier verhoogd en het gezamenlijke gas wordt verder getransporteerd naar Garijp. In Garijp staat een
behandelingsstation waar het gas verder wordt behandeld en aansluitend wordt uitgeleverd aan de Gasunie. Na de benodigde procedures
wordt het gasveld in Nieuwehorne (Vogelweide) hier ook op aangesloten. Kijk voor meer informatie over Nieuwehorne op de website van
Vermilion: www.vermilionenergy.nl onder ‘Locaties en activiteiten’.
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THEMA BRÊGE 15.2
Energie
Ons volgende nummer wordt ENERGIEK! Door de voelbare klimaatverandering zullen we echt meer moeten doen dan niet vliegen, vleesvervangers kopen of plastic weren. Vooruitziend hebben de PB’s van
Mildam en Katlijk een energiewerkgroep opgericht, die de energietransitie wil helpen vormgeven. Zij nemen deel aan het gemeentelijk gasoverleg, hielden een enquête en infoavond over zonnepanelen dan wel zonneweiden en geven binnenkort een nieuwsbrief uit voor alle inwoners.
En wat doet u? Gaat u fietsen of elektrisch rijden, vlees sudderen op
‘it peteroaljestel’, de houtkachel opdoeken en met de buren het dak
beleggen? Stuur uw steun of protest naar de redactie, we rekenen erop
dat u daarvoor de energie heeft!
Mildamster Brêge
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Herinrichting van Mildam-Noord
door Marc Jense, wijkmanager gemeente Heerenveen
Op 21 februari is de herinrichting van Mildam aanbesteed. Vanaf die
datum is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Procedureel
moeten er dan nog ‘zaken’ geregeld worden, zodat op 2 maart het werk
daadwerkelijk ‘gegund’ kan worden (bij het ter perse gaan van deze
Brêge is de naam van de aannemer nog niet bekend).
In overleg met de aannemer willen we daarna zo snel mogelijk een
inloopmiddag/-avond organiseren, waarschijnlijk in de week van
9-13 maart. Hiervoor wordt nog een uitnodiging verspreid. Op deze
inloopmiddag/-avond kunt
u kennis maken met de
aannemer en kunt u vragen stellen over de uitvoeringswijze.
Voorafgaand aan de herinrichting
worden
wel
bomen gekapt zoals aangegeven in het herinrichtingsplan.
De fasering, waar de aannemer zich aan moet houden, ziet u hiernaast.
Op dit moment is er verder nog niets bekend over
een eventuele aanleg van
glasvezel. Natuurlijk houdt
de gemeente de vinger
aan de pols. Indien er
ontwikkelingen zijn, zullen
we u op de hoogte houden.
7
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GROENER MILDAM

Een nieuwe lente in de fruitboomgaard
door Yvonne Meesters
Geboorteboom
Op het speelveld van Mildam
vindt u de dorpsboomgaard van
Mildam. Begin januari is deze
verrijkt met een mooie walnoot,
geplant voor alle kinderen die in
2019 in Mildam werden geboren. Als u goed kijkt, zult u zien
dat hij gouden noten draagt:
een schat van een boom!
Lommerrijk
Deze boom zal in de toekomst schaduw geven, terwijl u aan de nieuwgeplaatste picknicktafel uw kroost in de speeltuin in de gaten houdt.
Groener Mildam gaat samen met vrijwilligers dit voorjaar een scherm
van wilgentenen achter de picknicktafel plaatsen, waartegen klimfruit
kan groeien. Dat levert de komende jaren plukklaar fruit binnen handbereik, denkt u daarbij aan doornloze braam of druif.
Een fijne plek
Verder gaan we de rijen appel- en perenbomen de komende jaren stap
voor stap aankleden en aantrekkelijker maken voor een bezoekje aan
onze boomgaard.
De gemeente is dit project zeer ter wille en werkt ook van harte mee
aan realisering van onze plannen. Zo is de walnoot door hen geschonken en zullen er twee bankjes geplaatst worden in de boomgaard. Ook
zullen zij de strook achter de boomgaard inzaaien met bloemen: het
tweede bloemenlint van Mildam. Het vraagt nu nog een beetje fantasie,
maar over enkele jaren kunt u daar heerlijk zitten genieten van het
gezoem van bijen en hommels in de bloesem aan de bomen, terwijl het
zonlicht door het jonge groen heen speelt.
Mildamster Brêge
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Samenwerken en genieten
Tussen en om de bomen zullen in fasen bloemen, keukenkruiden en
klein fruit (bessenstruiken, aardbeien) geplant en gezaaid gaan worden,
zodat met de jaren de boomgaard een plek wordt om je vingers bij af te
likken.
Een plek om een boek te lezen of een praatje te maken met een dorpsgenoot. Maar ook een plek, waar we regelmatig met een groep vrijwilligers aan het werk zullen zijn met planten, wieden, snoeien en oogsten.
Althans, het is de wens van Groener Mildam dat wij met onze initiatieven samen met een groeiende groep vrijwilligers deze plek kunnen omtoveren tot een ontmoetingsplek voor jong en oud, die we gezamenlijk
onderhouden.
Een plek waar we met elkaar kunnen oogsten en een oogstfeest kunnen
houden, zoals we nu al een aantal jaren ‘Mildam oogst’ organiseren.
Oproep
Dit meerjarenplan kan natuurlijk alleen een succes worden met uw medewerking!
Er is gelukkig al een groep vrijwilligers op wie wij een beroep mogen
doen bij werkzaamheden aan onze projecten. Maar we kunnen altijd
meer mensen gebruiken, die af en toe de handen uit de mouwen in het
groen willen steken.
Dit voorjaar hebben wij hulp nodig
bij het vlechten van het wilgentenen scherm (de gemeente schenkt
ons palen en wilgentenen).
Als u aardbeienplantjes over hebt
of een bessenstruik of een struik
salie of oregano, neem contact
met ons op. Ook een stek is welkom. We kunnen die dan samen
een plek gaan geven in de borders
tussen de fruitbomen.
Wij hopen op veel respons!
Yvonne Meesters (ysm.meesters@gmail.com of tel. 0513-68 15 69)
Willem Dillingh (wfndillingh@gmail.com)
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MILDAM

De Royal Canadian Dragoons komen op 14 april naar
Mildam!
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt dinsdagochtend 14 april
a.s. van 11.00 tot 12.00 uur een groep veteranen 1) van het Regiment
Royal Canadian Dragoons met hun partners Mildam bezoeken. Zij komen speciaal naar Mildam om een impressie te krijgen van de brug
over de Tjonger waar dit Regiment destijds gestreden heeft om Fryslân te bevrijden.

En om met dorpsbewoners, die de strijd destijds op 12 april hebben
meegemaakt of er verhalen of foto’s over hebben, ervaringen uit te
wisselen. Belangstellende dorpsbewoners zijn van harte welkom. Van de
Tjongerschool is een groep leerlingen aanwezig om met de veteranen in
gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen ontvangen
de Canadese gasten in Hof van Schoterland en heten de leerlingen en
dorpsbewoners welkom. Een van de veteranen (kolonel Peter Atkinson)
van het Regiment Royal Canadian Dragoons houdt een toespraak in het
Engels. We helpen elkaar wel met vertalen.
Programma
In overleg met het bestuur van PB Mildam en een leerkracht van de
Openbare Basisschool Tjongerschool ziet het programma met de gemeente er – onder voorbehoud – als volgt uit:
11.15 uur Inloop in Hof van Schoterland
11.30 uur Ontvangst veteranen Regiment Royal Canadian Dragoons
Welkomstwoord door burgemeester Tjeerd van der Zwan
11.45 uur Toespraak door gepensioneerde kolonel Peter Atkinson
12.00 uur Uitwisselen vragen van basisschoolleerlingen +
uitwisselen foto’s en verhalen van dorpsbewoners en
veteranen
12.25 uur Veteranen wandelen met college en PB naar de Tjongerbrug
als herdenking
12.30 uur Afscheid en vertrek
Mildamster Brêge
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Na ontvangst van de veteranen worden met de aanwezigen – onder het
genot van een kop koffie/thee of limonade met oranjekoek – herinneringen opgehaald en foto’s en verhalen gedeeld. Naast de toespraak
van de kolonel en de vragenuitwisseling van leerlingen en dorpsbewoners kan men de opgehangen foto’s bekijken.
Aansluitend lopen de veteranen naar de brug over de Tjonger onder
begeleiding van het college en PB Mildam. In Hof van Schoterland hangen we wat foto’s van 1995 op toen er een hele optocht in militaire
voertuigen over de brug aankwam.

1995 - 50 jaar bevrijding Mildam
Bezoek van een kolonne historische militaire voertuigen

Oproep
Mocht u foto’s van de oorlog in Mildam hebben of van 12 april 1995 dan
stellen we het op prijs dat u ze (tijdelijk) beschikbaar stelt. Een mailtje
naar pbmildam@hotmail.com is voldoende, wij nemen contact met u op
voor het inscannen.
1

) Zo’n 45 gepensioneerde veteranen met partners (slechts een van hen
heeft in 1944-1945 in Nederland gevochten) zijn tussen 13 en 17 april
2020 in Nederland en toeren langs slagvelden (battlefields), waar dat
regiment heeft gestreden: ze bezoeken o.a. Arnhem, Burdaard, Dokkum, Leeuwarden en op 14 april Mildam.
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LENTE 1945

12 april 1945. Gebeurtenissen in de oorlogsdagen
door Henk Hidding
Begin dit jaar kreeg de redactie van de Brêge een telefoontje van Reinier Schaap. Hij had thuis een dagboekje gevonden, waarschijnlijk van
zijn pake Hidde Otter, waarin de bevrijding van Mildam is beschreven.
“Een naam staat er niet op, maar ik denk dat het van hem is.” Of dat
iets zou zijn voor de Brêge…

Donderdagmorgen af en toe zag men nog enkele moffen fietsende
langs de weg gaan en een heel enkele auto. ´s morgens ruim 8 uur
passeerden ons een achttal moffen per fiets sommigen op damesrijwielen, één hiervan had een lekke band. Riekele Woudstra die hun wilde
passeren op een goed rijwiel werd de fiets afgenomen en hij kreeg de
kapotte moffefiets. Na de middag kwamen dezelfde moffen weer terug
uit richting N horne ook de kleine gecamoufleerde auto. Ongeveer 3 uur
´s middags, overal in het rond hoorde men ontploffingen in de verte.
Volgens zeggen afkomstig van opgeblazen bruggen. ´s Middags tussen
4 en 5 uur werden een paar auto´s opgemerkt op de Ottersweg komende van Oldeholtwolde in de richting Mildam.
Mildamster Brêge
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Dit bleken Canadeesche verkenners te zijn. Toen hun bleek dat de brug
intact was, seinden ze onmiddelijk aan hun chefs, brug intact kom hierheen. Na korten zagen we verschillende auto´s met geschut naderen en
deze stelden zich op om de brug te behouden. Bij Roel Meibos werd een
pantserauto met mitralleur op erf in stelling gebracht en bij fam Kooistra op ´t erf een pantserauto met kanon.
(resp. Schoterlandseweg 38, en waarschijnlijk Schoterlandseweg nr. 13)

De twee auto´s begonnen al spoedig te vuren op de bosschen in de
nabijheid daar zich een tiental moffen had vertoond. We hebben op de
buurt beraadslaagd wat we moesten doen voor de nacht inviel en daar
we ons in de bosschen niet veilig voelden hebben we besloten het kelderraam te versterken met platen van ijzer en zand en de kelder in te
richten als slaapplaats.
Door het alles aardig kalm bleef waren we ook niet erg ongerust alhoewel van slapen weinig kwam, af en toe hoorden we een geweerschot en
machinegeweervuur met af en toe een ontploffing van bruggen naar wij
meenden……………
‘s morgens bij daglicht bleek dat de moffen in de nacht een aanval gedaan hadden op de pantserauto´s in de buurt, met een pantserfaust en
mitralleurvuur. Hierbij zijn twee auto´s ernstig beschadigd en van bijna
alle woningen in t dorp de ruiten kapot gesprongen, ook brak er nog
brand uit in de woning van Th. v/d Hoef (Schoterlandseweg 54) die
spoedig geblust werd.
Vrijdag……… De hele dag is een komen en gaan. De Nederlandsche
Binnenlandsche Strijdkrachten zijn in de nacht ook aangekomen en
helpen de Canadezen de brug te bewaken en de omgeving. In de mast
voor P. Siebenga (Schoterlandseweg 35) zit een canadees met een kijker om de uitwerking van de springende granaten te controleren. Er
staan namelijk kanonnen in Oldeberkoop opgesteld die de bosschen van
Oranjewoud beschieten om deze van moffen te zuiveren. We horen de
granaten wel fluiten doch we zien ze niet. De uitkijk roept de uitwerking
naar beneden waar ze door een auto met radio weer uitgezonden worden naar hun chefs. ’s Avonds om een uur of 8 kwamen twee zware
pantser Auto’s met zwaar geschut en reden op het land naar ons en
zouden in stelling worden gebracht, doch ze konden zeker niet naar
wensch slagen want ze verdwenen weer net zoo vlug als ze gekomen.
13
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Hierdoor waren wij ook weer wat opgelucht want als ze hier waren gebleven dan hadden wij de polder ingegaan naar het vlakke veld. Onze
buren waren donderdagavond direkt vertrokken naar Oldeholtwolde
De nacht is rustig verloopen.
Zaterdag is de grote zwerm gekomen pantserauto’s motorfietsen, fouragewagens p. trans auto’s zonder tal één zwerm waarvan het einde
niet was te zien, een groot gebrom en stofwolk terwijl de kanonnen die
bij G Heida in Oldeholtwolde opgesteld waren hun zware granaten uitspuwden, die over ons heen vlogen en die we op grote afstand hoorden
ontploffen.
Morgens werden er moffen in de nabijheid gezien en dit werd direkt
naar t dorp gemeld en in een ogenblik hadden we een machinegeweer
auto voor ons huis staan. Daarmee zijn ze begonnen de landerijen bosschen en sloten te beschieten met ontelbare granaten en mittraleur
kogels. S Middags waren ze pas halverwege Oudeschoot in de voormiddag werden 2 duitscher uit de gele Bosch gevangen genomen waar ook
nog één doode en één gewonde lag.
Tegen een uur of 5 kon je niet op de weg wezen vanwege het verkeer
en dat ging door tot donker. Savonds werd een auto vol gevangen genomen moffen binnen gebracht. Dezen werd een serenade gebracht
van scheldwoorden en hun oren werden volgezongen met vaderlandsche en Friesche liederen.
Onderwijl hadden NBSers (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten)
…… een beruchte moffedel uit …… opgehaald. In de zaal hebben ze
haar het hoofdhaar afgevreten (?? Onduidelijk handschrift) en toen is ze
buiten gebracht te bezichtigen ze heeft een rondje gemaakt en later is
ze buiten het dorp gebracht en kon ze te voet naar huis gaan. Ook waren op de bovenzaal een 5 tal NSB of landwachten te bezichtigen deze
stonden met de neuzen en teenen tegen de muur geplaatst en mochten
hun op comando omkeeren.
De nacht hebben we weer in de kelder geslapen. De vlaggen waaien in
Oldeholtwolde en Wolvega en ze beginnen in Mildam ook te komen.
Zondag één drukte van belang doch daar de Oudeschoter brug weer in
orde gebracht is gaat nu het verkeer daar langs. We kunnen 100 en en
100en auto en zware pantsers voorbij zien trekken waar geen eind aan
komt. Het verkeer op de hoofdwegen is verboden.
Mildamster Brêge
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Heerenveen is zaterdag gezuiverd en Crakstate dat vol zat met gevangen genomen Nederlanders is bevrijd. Veel glasschade in H veen door
opblazen der bruggen. NSBers zijn zoek; af en toe wordt er eentje gesnapt en gaat in Crakstate. In Mildam is een klein aantal pantsers achtergebleven doch op de weg kon je niet verkeeren vanwege de fietsers
die een kijkje in Oudeschoot gaan nemen. We zijn vanavond weer opbed gegaan en hebben weer eens rustig kunnen slapen .
Maandag. De laatste auto’s die we nog in Mildam hadden zijn ook nu
vertrokken (bedoeld zijn Canadese legervoertuigen HH) zoodat het beangstigend stil is na zoon geweldige drukte. De rijksweg dreunt van t
verkeer. De eerste vliegtuigen landen op het vliegveld in Oranjewoud.
Auto’s snorren de omgeving af om N.S.B ers en landwachten in hechtenis te nemen, en in Crakstate op te bergen. Veel verkeer op de weg om
de legerafdeelingen voorbij te zien trekken en het vliegveld in O woud.
Dinsdag. Kalme nacht met in de verte zwaar kanonvuur afkomstig van
Lemmer? Of Gaasterland?
Nog een enkele legerauto in de nabijheid van t dorp, waarschijnlijk een
seinpost
Ik ben donderdag naar de fam geweest in Lemmer-Echten Het zware
gebulder wat wij in deze nacht hoorden is afkomstig geweest van zwaar
geschut opgesteld bij Oldelamer om de Duitschers die zich in de Lemmer trachten in te schepen te beschieten. Hierbij zijn verschillende granaten in de Lemmer terecht gekomen in plaats van in de haven. Naast
andere dooden is ook een broer van Wiebe en Akke om t leven gekomen.
*********

Hier houdt het dagboek op. Ik heb geprobeerd de spelling van Hidde
Otter aan te houden, dubbele klinkers en sch. Hij gebruikte verder weinig interpunctie en hoofdletters. Ik heb daarbij zijn tekst gevolgd.
Hidde Otter, vrouw Janke en dochter Griet woonden op de Schoterlandseweg 27, waar nu hun kleinzoon Reinier Schaap woont.
In die tijd was hij in Mildam elektricien, hij klom voor reparaties in de
houten palen waaraan de bovengrondse elektriciteitsdraden waren bevestigd en verder was hij meteropnemer en fietsenmaker.
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Hidde en Janke Otter met kinderen Gerrit en Grietje
De foto dateert van 1940 of 1941.

PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De foto van de vorige keer. Toen zagen we nog herfstkleuren aan de
bomen. Hoe bereikte uw fotograaf de plek waar hij die foto schoot? Via
de IJntzelaan het dorp uit en meteen rechtsaf. Pad volgen langs de
tennisbaan en de ijsbaan, op de splitsing rechts aanhouden. Doorlopen
tot het pad haaks naar links gaat Dit pad uitlopen en dan naar rechts.
Daar ergens nam uw fotograaf de foto uit de vorige Brêge.
Goede inzenders waren: Henk van der Kam, Aly Klazema en Judith van
Tongeren. Prijswinnaar Henk van der Kam, gefeliciteerd!

Mildamster Brêge
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De nieuwe foto:

Langs dit laantje staat een aantal fraai gevormde beuken. Misschien
helpt de boerderij links op de foto om de plaats van dit beukenlaantje te
bepalen.
Herkent u deze plek? 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.

Op woensdag 12 februari 2020 zijn er twee ooievaars gesignaleerd bij het nest aan de Schoterlandseweg tegenover de
Tjongerschool. Een paar dagen daarna was het nest niet
steeds bezet, de vogels broedden nog niet.
17
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LENTE

In mei…

door Henk Hidding

‘In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die
leggen in de meimaand niet.’

Waar dit rijm vandaan komt? Ik houd het op dichterlijke vrijheid, er
klopt niet zo veel van. Ook de koekoek (die zich aanpast aan de vogels
die zij als pleegouders kiest voor haar jong) en de griet leggen wél in de
meimaand én er wordt veel buiten de meimaand gelegd, al in maart of
april. De aalscholver kan al in december of januari beginnen met leggen, de blauwe reiger in februari. Ook de bosuil is vroeg, deze begint in
februari of maart.
Klimaatverandering
Veel vogels leggen door de klimaatverandering alsmaar vroeger. Van de
kievit wordt al lang de vondst van het eerste ei vastgelegd. Deze datum
ligt tegenwoordig gemiddeld een dag of tien vroeger dan zestig jaar
geleden, namelijk ongeveer op de zeventigste dag van het jaar.
Ook de koolmees begint steeds
vroeger te broeden. Planten, insecten en rupsen komen vroeger en
de koolmees volgt. Van 1986 tot
2006 elk jaar gemiddeld een halve
dag eerder, van dag 110 naar dag
100. De koolmees past zich goed
aan.
De velduil legt in jaren dat er heel
weinig muizen zijn soms helemaal
niet of heel laat in het jaar.
Overigens is deze vogel bijna uit Nederland verdwenen.

‘In mei leggen vogels een ei, maar als ze wil
kan het ook in maart of april.’
(Mattijs van de Wiel)
Mildamster Brêge
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Jan Oord

door Alie Rusch

Hij is Stellingwerver van geboorte, maar woont al 20 jaar aan de
Verzetslaan in Mildam. En al is hij van beroep timmerman, Jan Oord
staat hier vooral bekend als ‘vogelman’ – zoals de buxusvormen in zijn
voortuin al verraden. Jan is eigenlijk altijd te vinden in de natuur, al
dan niet met vogelkijker.

Jan (55) weet ‘alles’ over vogels,
maar van wie hij dat heeft? Het zat er
al jong in, denkt Jan: “Mijn vader was
boer en van hem weet ik veel over
weidevogels, maar ik was er eigenlijk
al heel jong in geïnteresseerd.” Zijn
juf van de lagere school vertelde
onlangs nog dat als ze het niet wist,
ze aan Jan vroeg wat voor vogels ze
zag.
Jan: “Dat waren er toen nog heel wat
meer dan nu. Toen hoorde je de
grutto nog en nachtegalen, ooievaars
zag je bijna niet. Nou ja, die zijn uiteindelijk wel weer terug in ons land.
Trouwens, door de klimaatverandering zie je ouderparen vaak al stranden Onze Mildamse jongen vlogen uit
in Spanje. Ze nemen niet meer de moeite in augustus, richting Afrika
om ’s winters helemaal terug te vliegen
naar Afrika.”
Het nest in Mildam – inderdaad op een hoge paal aan de Schoterlandseweg – was het afgelopen jaar bewoond. De jongen zijn uitgevlogen,
zelfstandig op trek richting Afrika gegaan. Ze komen pas na drie jaar,
als ze volwassen zijn, terug om hier te broeden. De achtergebleven
ouders vertrekken zodra ze een nieuw verenpak hebben. Zij keren jaarlijks terug.
19
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Meer in dit dorp te zien dan je denkt
Ons dorp telt meer ingezetenen dan de meeste dorpsbewoners weten,
vertelt Jan en hij somt allerlei plekjes op waar bepaalde vogels zich
ophouden.
Jan: “Weet je dat er ransuilen in
het Puntersbosje zitten en dat er
zeker acht in de conifeer aan de
Van Aylvalaan wonen?
Vanaf maart hoor je ’s nachts
hun OE – stilte – OE .
Zo zoeken ze een maatje om te
nestelen, meestal in een oud
kraaien- of eksternest.
Zeearenden, ‘vliegende klerenkasten’, zitten om de hoek in het
Easterskar. En in die onderkant
van de omgewaaide bomen aan
de Molenlaan broeden ijsvogeltjes!”
Deze ransuil op de hoek
Van Aylvalaan/Canadezenlaan,
dut overdag en jaagt ‘s nachts

Jan verklaart terloops de nieuwe walbeschoeiing langs de Prinsewyk
(paaigronden voor vissen) en heeft behalve reeën in het open veld ook
al eens een otter in de zandwinningsplas naast de Tjonger gespot –
maar we spreken af het bij de vogels te houden.
Zijn achtertuin lijkt een open volière: het is een gehip en gehop van
meesjes en musjes. Op de grond scharrelt altijd dezelfde merel, die net
als het roodborstje havervlokken zoekt. Jan: “Nou heerst er weer een
ziekte onder merels, in het oosten van het land zie je geen enkele
meer!”
Klimaatverandering en lente
Er is teveel veranderd ten nadele van vogels, vindt Jan. In steden ligt
het vol tegels, niemand klopt nog zijn kruimeltjes in de tuin uit en paardenvijgen met ‘lekkers’ zijn schaars. Hij weet dat er in sommige steden
speciale dakpannen zijn, waar vogels onder nestelen.
Mildamster Brêge
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Met onze bladblazers en ‘lounge’ terrassen doen ook Mildammers de
vogels tekort. Jan: “Toen de gemeente achter mijn tuin ‘rommel’ wilde
snoeien, heb ik ze weggestuurd. Juist met die ondergroei draag je bij
aan een gezond milieu! Daar nestelen nachtegaaltjes, het stikt er van
de eiwitrijke hapjes en met genoeg schaduw hou je zelfs de eikenprocessierups uit je buurt.” Inderdaad, klimaatverandering eist zijn tol,
weet Jan: “Sommige vogelsoorten zijn sinds de jaren 70 vorige eeuw
met wel 90% afgenomen.”
Kunnen we dan niet iets doen dat goed is voor de vogelstand? Jan:
“Zeker! Schraap in de lente het bovenste laagje aarde uit je tuin, doe er
wat ‘arm’ wit zand op en zaai wilde bloemen. Dan krijg je insecten. In
de lente hebben jonge vogeltjes dierlijke eiwitten nodig, want met
brood en vetbollen redden ze het niet. Nou ja, cake dan – eerlijk delen
– want daar zitten veel eieren in!”
Gelukkig is één ding niet veranderd, glimlacht de vogelkenner: de boerenzwaluwen komen ieder jaar op dezelfde tijd terug om onder de brug
te nestelen. Als je die ziet – en hoort – is het echt lente!

Jan is blij met al die natuurgebieden
om ons heen

Ook eens mee op vogelexcursie?
App je naam naar joord31964@gmail.com
en Jan neemt contact op om je toe te voegen aan de vogel-appgroep.
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Lente is… lammetjes! Dorpsfotografe Juutz zag dit tafereeltje langs
de Tjonger. Wie niet ‘kwispelend’ bij moeder kan drinken, neemt gewoon de hele voederbak.

Mildamster Brêge
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LENTE

Rokjesdag

door drs. J.A. van Tast

‘Wat kan ik daar nu mee’, ‘wat is het’ en dan te bedenken dat het vandaag 9 februari 2020 is, Ciara rondwaart en dat gaat niet over rokjes.
Gelukkig biedt de moderne IT toegang tot een ongelooflijke hoeveelheid feiten over Martin Bril (1959-2009), naar verluidt de uitvinder
van Rokjesdag, zijn columns en uiteraard korte rokjes.

Je moet er niet aan
denken (of juist wel)
wat Ciara voor de
dames hiernaast zou
betekenen!?
Ter voorkoming van
verwarring blokkeer ik
nu mijn gerelateerde
gedachten, het is tenslotte geen 1980 meer!
Terug naar Martin Bril, een voormalig filosofiestudent (Rijksuniversiteit
Groningen), die zich ontwikkelde tot een fantastische columnist in Parool en Volkskrant, dat ging niet zomaar. Bril stond bekend om zijn wilde leven, hij schuwde alcohol, drugs en seks niet tot hij een vrouw
ontmoette die hem op het ‘rechte pad’ bracht. Hij stond dicht bij lezers
en vooral lezeressen, hij was ‘geliefd in inkt’.
Martin Bril schreef op 4 april 2003 om 0.00 uur
(‘vrij naar de auteur‘)

Eén rokje maakt geen rokjesdag. Tien rokjes maken zelfs geen rokjesdag. Hoe uitbundig de zon gisteren ook scheen, er stond ook een venijnige, koude bries, precies op kniehoogte….
Rokjesdag is een wonderlijke dag. Als bij toverslag zijn de straten ineens gevuld met blote benen. Het wonder is dat de bijbehorende dames
hierover van tevoren geen overleg hebben gevoerd. Er is ook geen oproep op televisie geweest of een speciaal radiobericht. Ze voelen aan
dat het kan.
23

Mildamster Brêge

Maar dat ze feilloos aanvoelen wanneer ze met blote benen onder een
rokje, rok, jurk of kniebroek de deur uit kunnen, is een ding dat zeker
is. In vergelijking met hen zijn mannen gevoelloze wezens. Zondag had
ik toch even goede hoop. Maar het eerste rokje dat ik zag, maakte daar
al meteen een einde aan. Het behoorde toe aan een frêle, roodharige
vrouw op een oude, rammelende fiets. Ze had haast, haar rokje ‘geruit’
vloog alle kanten uit, haar knieën kregen er iets knokigs van. Ze had
dunne, lange benen die onwerkelijk wit waren. Ik kreeg het er koud van
en dat is nou precies niet de bedoeling. Ach, vrouwen en benen.
Rokjesdag valt meestal niet op een maandag. Ik heb daar geen
verklaring voor. Je zou zeggen: op zondagavond leg je de kleren voor
maandag klaar, en na een mooie zondag en alleen maar goede weerberichten, kan dat niet anders dan een rokje, een rok, een jurk of (desnoods) een kniebroek zijn. Maar het risico op maandag is te groot. Geen
vrouw wil de eerste dag van de week met blote benen lopen en daags
daarop niet meer. Wat niet wegneemt dat dit weekend heel wat benen
kritisch zullen zijn geïnspecteerd en onthaard voor de dagen die komen
gaan.
Even wachten nog… Dinsdag is een perfecte dag. De tweede dag
van de week, de woensdag al in zicht. Wie op dinsdag besluit tot blote
benen, zit er maar een paar dagen aan vast. Het is al bijna woensdag,
en donderdag en weekend. Het genot van blote benen kan ik me alleen
maar voorstellen. Je moet een vrouw zijn om het echt te begrijpen.
Rokjesdag is de dag van het grote verschil. Een deel van de mensheid
dat zich soepel en moeiteloos naar de elementen kan voegen, een deel
van de mensheid dat moet lijden. En een korte broek of een cabriolet
helpt hier niet. Even wachten nog... Een waarschuwing is geboden,
want als iets op rokjesdag van toepassing is, is het wel onvoorspelbaarheid. Je kunt ernaar uitkijken, je kunt erop wachten, je kunt ernaar
verlangen, je kunt er vergif op innemen, maar dan nog nemen de dames soms collectief, zonder overleg of instructie van hogerhand, een
ander besluit. Een enkeling loopt dan in een rokje en onveranderlijk zien
die blote benen er ontheemd en verweesd uit. Blote benen werken pas
als ze massaal zijn.
Met dank aan de Volkskrant, ik heb om het evenwicht te herstellen een
abonnement genomen…
9 februari 2020, het stormt…, Ciara!

Mildamster Brêge
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Oranjehoeve
In 1867 ontwierp H. Luiking uit Lemmer in opdracht van ‘edelman-boer’
Jan Bieruma Oosting een experimentele, gelede boerderij: Oranjehoeve.

De Zuid-Friese kop-rompboerderij brandde 30 jaar later grotendeels af.
Het voorhuis bleef intact en biedt vanaf de Schoterlandseweg een markant beeld.

In 1898 verbouwde timmerman Brouwer het schuurgedeelte in traditionele schuurvorm. Het gemengd bedrijf zelf is altijd door een pachter/
boer bewoond en gerund.
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Jelle Siebenga sr. kreeg in 1932 nog een pachtcontract, de opvolging
ging zonder ‘papieren’ over op zijn zoon en later kleinzoon. Eigenaar en
pachter gingen wel samen op jacht.

Op deze landgoedboerderij, nu
bezit van Jan Bieruma Oostings
achterkleinzoon, werd de jachtkamer contractueel eens per jaar met
jachtservies en -meubelen gebruikt
door ‘de hoge heren’.

De voorlaatste eigenares was ‘de
freule’, die in bungalow Oranjehiem woonde. Zij moest niets van
de jacht hebben, maar ontving er
graag een stel studievriendinnen,
waaronder prinses Beatrix.
Foto: ANP

Destijds stond er een molen tegenover Oranjehoeve, die loosde op de
Tjonger. Nu staat zijn kleinere kopie oostelijker aan het water.

Mildamster Brêge
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De huidige bedrijfsvoering ligt bij
de maatschap Siebenga-Binsma.
De huidige Sies heeft er als 3e en
laatste generatie Siebenga’s gewerkt.

Sies en Lenie Siebenga bewonen sinds eind 2018 een ‘burgerwoning’ in
Mildam aan de Tjonger.
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Stinzenplanten, ‘het feest van de lente’
door de tuinvrouw van de IJntzelaan
Vanuit mijn kamer zie ik – terwijl ik dit schrijf – de boerenkrokus in de
tuin. Jaren geleden gepoot en sindsdien komen deze jaar na jaar op,
nu al in januari. Het worden er meer en meer, niet op de plaats waar
ze zijn gepoot maar overal in het gras en tussen stenen.

Zijn dit stinzenplanten?
Stinzenplanten zijn vroegbloeiende
planten die we kunnen vinden bij
buitenplaatsen. Maar waar komt de
naam vandaan?
Ik ben op zoek gegaan en kwam
terecht bij Jacob Botke.
Jacob Botke
De eerste die de naam stinzenplanten gebruikte was de Friese botanist
Jacob Botke. Hij gebruikte het begrip stinzenplanten in 1932 bij het
beschrijven van de plant ‘Haarlems
klokkenspel’ bij de Schierstins in
Veenwouden in Friesland.
Deze en andere planten trof hij
steeds aan bij stinzen en staten. Friezen noemden het Haarlems klokkenspel ‘stinseblomkes’.
Stinzen en staten
Misschien overbodig, maar een stins is een middeleeuwse, verdedigbare, bewoonbare toren in Friesland. Het oorspronkelijk Friese woord
‘stins’ betekent steenhuis. Er zijn er honderden geweest en vele zijn
later opgegaan in grote landhuizen die de naam ‘state’ dragen.
Na 1950 werden de stinzenplanten ook buiten Friesland gevonden op
landgoederen, buitenplaatsen, boerenhoeven, begraafplaatsen en in
pastorietuinen in bijvoorbeeld Groningen en Utrecht.
Mildamster Brêge
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Verwilderd en/of geïmporteerde sierplant
Door economische groei in de gouden eeuw verruilden veel welgestelden de stad met haar stank en drukte voor een meer landelijk gelegen
gebied om te wonen. De bekende buitenplaatsen verrezen en met de
opkomst van de Engelse landschapsstijl in de tweede helft van de achttiende en begin negentiende eeuw streefden eigenaren van buitenplaatsen naar natuurlijke schoonheid, romantiek en verwildering in de tuin.
Hier deden de stinzenplanten hun intrede. Om een meer natuurlijke
uitstraling te krijgen, zocht men planten die goed gedijen in het milieu
van een landgoed en zichzelf gemakkelijk vermeerderen. Omdat er geen
geldgebrek was, kwamen veel planten uit verre oorden. Bollen, knollen
en wortelstokken zijn gemakkelijk te vervoeren en te bewaren; bovendien waren het ook statussymbolen voor de eigenaren van buitenplaatsen om hun welvarendheid te laten zien. Ook werden er planten geruild
en in eigen land gekocht.
Naarmate de jaren verstrijken en het onderhoud van de landgoederen
kostbaarder wordt, raken vele tuinen in verval. De planten en bollen
hebben het ook moeilijk, maar de soorten die het naar hun zin hebben
en sterk genoeg zijn, kunnen zich handhaven en zelfs uitbreiden.
De grondsoort rondom de staten en landhuizen is namelijk eeuwenlang
bewerkt geweest, kalkrijk door puin in de grond, kortom een ideale
bodem voor sommige gewassen.
Groen erfgoed
Eenvoudig is het niet om een definitie te geven voor stinzenplanten.
Ikzelf zie de stinzenplanten als uitbundige, vroegbloeiende beplanting
waaronder bollen en knollen, verwilderd, inheems en/of geïmporteerd,
voorkomend bij landgoederen, een pastorie, een grote boerenhoeve,
kerkhoven en stadswallen. Niet overal komen dezelfde planten voor
omdat de groeiomstandigheden vaak verschillend zijn.
De stinzenplanten bloeien uitbundig in het voorjaar, voordat het blad
aan de bomen komt en vormen in deze periode van het jaar een belangrijke nectarbron voor de bijen. Prachtig deze velden vol krokussen,
sneeuwklokjes en andere gewassen. Nadat Jacob Botke de planten had
beschreven in de jaren vijftig van de vorige eeuw en er op meer plaatsen stinzenbeplanting ontdekt worden, bijvoorbeeld bij landgoederen in
Utrecht en Groningen, ontstaat er meer belangstelling. Er wordt getracht door goed beheer deze stinzenbeplanting te behouden.
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Vandaag de dag maken de stinzenplanten dus deel uit van ons groene
erfgoed, dat bijdraagt aan het verhaal van onze geschiedenis.
Iedereen heeft plaats voor stinzenplanten!
In iedere tuin is plaats voor stinzenplanten. Plant ze onder de bladverliezende haag, onder een groep bladverliezende heesters of gewoon in
een bloempot. Zorg dat onkruid niet de overhand krijgt en een handje
koemestkorrels op de arme zandgrond helpt ook. Stop bijvoorbeeld
eens het gewone blauwe druifje in een pot, mooi laten zitten en jaar na
jaar komen ze terug en uiteindelijk zaaien ze zich uit of nemen de mieren de zaden mee en beginnen ze ook naast de bloempot. Dit komt
omdat het verwilderingsbollen zijn. Wie wil er nou niet een veld vol
vroege bloeiers.
Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld heel Mildam vol komt te staan
met stinzenplanten. Bovendien niet te vergeten heel belangrijk voor de
insecten in het vroege voorjaar!
In onze tuin hebben we
ook een stukje met
sneeuwklokjes, puschkinia’s, Corydalis (voorjaarshelmbloem), Scilla
en Anemone nemerosa
die onder een heesterrand staan en nu voor
het vijfde jaar bloeien.
Telkens wordt de groep
groter. Ik weet dat de
bollen er staan dus spit
ik niet in de grond maar
laat dit stuk met rust en zorg dat te veel onkruid (niet-gewenste planten) verdwijnen. Zouden deze er over honderd jaar misschien ook nog
staan…
Ga vooral kijken of je stinzenplanten in je tuin vindt en je dag kan niet
meer stuk, ik word er in ieder geval blij van.
Zie ook www.itfryskegea.nl. Daar is de stinzenflora-monitor (actief van begin
februari tot 10 mei 2020) te vinden met meer informatie over stinzenflora,
voornamelijk in de provincie Friesland.
Mildamster Brêge
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NIEUWE INWONERS MILDAM
Niet Jeep, maar Nanne Heida!
In de vorige Brêge stond een storend foutje. Aan de Schoterlandseweg 105 zijn nieuwe inwoners gekomen in de boerderij waar destijds
Nanne en Ida Heida woonden. Zij zijn naar Denemarken verhuisd. Ten
onrechte werd Jeep Heida aan dat adres gekoppeld. NEE dus!
Deze laatste boer aan de Schoterlandseweg 35, aan de andere kant van
het dorp, blijft nog wel even!
Op de Schoterlandseweg 4 wonen nu Gerlien ter Steege en Tjitte
Zuur. Ze komen uit Nietap (tussen Leek en Roden).
De vorige bewoonster, Jolanda Wijnja, is verhuisd naar Luxwoude.
Op de Schoterlandseweg 9 zijn Twan en Amarens Sleeuw met
hun zoon Florian komen wonen.
Ymmie en Jurrie van Veen zijn verhuisd naar Bontebok.
Nog meer nieuwe bewoners van de Schoterlandseweg zijn:
-

op nr. 61 Siebold en Manuela de Haan

-

op nr. 84 Jouke Hoekstra en Japke Ine Koning
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MILDAM

Damhert de vrijheid geven of op het kerstmenu
zetten?

door Renske de Vries

Wie ziet niet regelmatig damherten en/of reeën in de buurt van Mildam? Zelfs in een groep van wel 40 damherten tegelijk. Eigenlijk zijn
er teveel, dat is ook op te maken uit het aantal aanrijdingen met een
damhert/ree (zie ook pagina 34). Zelf maakte ik dat twee jaar geleden
mee op de Schoterlandseweg. De achterste van een aantal overstekende reeën landde vol op de linker voorkant van de auto.

Een merkwaardig voorval
Op maandagochtend, 16 dec. 2019, zag Luuk opeens een damhert dat
met z’n gewei verstrikt was geraakt in het net van een losstaand voetbaldoel, achter ons huis. Het doel was zeker een paar meter verschoven, zo hard had het dier ‘gevochten’ om los te komen.
Zeven brandweermannen uit Nieuwehorne kwamen eraan te pas om het
hert te bevrijden. Maar daarna weglopen…, nee. Vol stress kon het zelfs
niet opstaan.
Toen het damhert om 15.00 uur nóg op het veld lag, hebben we de
dierenambulance opnieuw gebeld. Met vier man sterk wisten ze het hert
– met een doek over de kop en de poten vastgebonden – op een brancard te leggen. Een brancard van VV Mildam, want die van de dierenambulance was hooguit geschikt voor een kat of een hond. Het damhert
woog vast wel 90 kg.
Vrijgelaten
De medewerkers van de dierenambulance hebben het damhert naar
dierenopvang ‘De Fûgelhelling’ in Ureterp gebracht. Daar is het onderzocht door een dierenarts, het dier bleek gezond. In overleg met allerlei
instanties is het damhert aan het begin van de avond vrijgelaten in de
Tjongervallei. Na 2 à 3 uur vastgebonden te zijn, was de stress grotendeels verdwenen. Eenmaal uit het busje van de ambulance, sprong het
dier het bos in.
Dít damhert heeft het ‘avontuur’ overleefd en hoefde niet op het kerstmenu gezet te worden…
Mildamster Brêge
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SCHOTERLANDSEWEG MILDAM-KATLIJK

Botsingen met damherten
Op de Schoterlandseweg vinden af en toe aanrijdingen plaats met
damherten of reeën, soms ook met een das, lantarenpalen of andere
deelnemers aan het verkeer. Harry Koenen uit Katlijk houdt het bij.

Er komen steeds meer damherten en in de jaren 2017 tot en met 2019,
dus in drie jaar tijd, zijn er op het traject tussen Prinsewyk (hectometerpaal 1.3) tot de bebouwde kom van Mildam (hm 2.6) en van de
oostkant van Mildam (hm 3.3), tot de kruising met de Houtwallen (hm
5.7) 55 geregistreerde aanrijdingen geweest.
Geregistreerd wil zeggen gemeld bij de politie of bij Faunabeheer Friesland. 36 keer werd een aanrijding met een damhert gemeld, 9 keer met
een ree en 2 keer met een das. Helemaal zeker zijn deze aantallen niet,
omdat het aangereden dier niet altijd is gevonden, zodat het soms niet
zeker is of het een damhert dan wel een ree is geweest.
Acht keer waren er botsingen met andere weggebruikers of met wegmeubilair. Naast de geregistreerde aanrijdingen zijn er bij Harry Koenen
nog vier niet-geregistreerde aanrijdingen bekend, twee keer met een
das en twee keer met een damhert. Mogelijk is het aantal nietgeregistreerde aanrijdingen nog wel hoger.
Het totaal in drie jaar tijd komt daarmee zeker op 59 bekende aanrijdingen, op een weggedeelte van in totaal 3,7 km. Voor Harry Koenen
reden genoeg om, namens de Plaatselijke Belangen van Katlijk en Mildam, de provincie te verzoeken op de genoemde weggedeelten de
maximumsnelheid te verlagen tot 60 km per uur.

Mildamster Brêge
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LENTE

Lente in de schilderkunst en de muziek

door Ab Slager

Hoewel het pas begin februari is, begint in de tuin de lente voorzichtig
haar gezicht te tonen: de krokussen en narcissen komen boven de
grond en sneeuwklokjes bloeien al. Als ik naar de bosrand kijk, is die
niet meer grijs of zwart, maar is er een zweem van groen. De toverhazelaar bloeit volop, evenals de winterjasmijn en de winterbloeiende
prunus met haar roze bloempjes.

Lente in de schilderkunst
Als je teruggaat in de tijd blijkt dat er in verhouding met bijvoorbeeld
winterlandschappen en ijsplezier vrij weinig schilders zijn geweest die
de lente echt op doek hebben gezet. Pieter Bruegel heeft een 'lente'
geschilderd, maar dit werk is verloren gegaan. Een aantal schilders
heeft een allegorie op de lente gemaakt: Van Os in 1817 (‘Stilleven met
bloemen in een Griekse vaas’) en ook Nicolaes Berghem (17de eeuw)
heeft een ‘lente’ geschilderd, als onderdeel van de vier jaargetijden. Van
Gogh heeft zich er ook mee beziggehouden (denk maar aan zijn prachtige kersenbloesems), evenals Münch, Renoir en David Hockney.
In de 20ste en de 21ste eeuw zijn er veel meer schilders die dit zo mooie
jaargetijde hebben 'vereeuwigd'. Ik herinner mij een ‘vierluikje’ van een
struik in de vier jaargetijden van Jopie Huisman.
Maar een 'echt lenteschilderij' hangt in het Uffici in
Florence. Een groot doek
van Botticelli dat de titel
‘De Lente’ (‘La Primavera’) kreeg. Het belangrijkste deel van dit schilderij is de verandering
van de nimf Chloris in de
bloemengodin van de
lente ‘Flora’ (ca 1482).

35

Mildamster Brêge

Lente in de muziek
In de muziek speelt de lente blijkbaar een belangrijker rol. Denk maar
aan Vivaldi met het prachtige ‘Le quattro stagioni’ (‘De vier jaargetijden’), Haydn met ‘Jahreszeiten’ en Schumann met ‘Lentesymfonie’. Het
zijn maar een paar voorbeelden.
Eén componist echter springt er uit: Igor Stravinsky (1882-1971);
hierover wat meer.
In het begin van de 20ste eeuw maakte
Sergej Pavlovitsj Diaghilev furore in
Parijs met zijn reeks Russische concerten en balletten, uitgevoerd door het
balletgezelschap ‘Ballets Russes’.
Diaghilev was echter niet zo geporteerd
van hun klassieke dansen en wilde iets
nieuws dat te maken had met de zgn.
‘Gesamtkunst’ (totale kunst).
Diaghilev wilde met name in het ballet
dans, muziek, decors, verhaal, kostuums en spel naar voren halen en
hiervan een volmaakte artistiek avontuurlijke samenwerking vormen. Hiervoor had hij nieuwe muziek nodig en
daarvoor nodigde hij Stravinsky uit.
Stravinsky maakte onmiddellijk naam met de muziek voor het oude
Russische sprookje ‘De Vuurvogel’ (1910). In 1911 volgde ‘Petroesjka’
en in 1913 ‘Le sacre du printemps’. Hij zette met dit laatste werk de
westerse muziekwereld op zijn kop. Het onderwerp van het verhaal en
het ballet is het vredesoffer van de primitieve (misschien mag je zeggen
half-heidense) Russische boeren voor de godheid van het nieuwe jaar,
die heerst over de vruchtbaarheid van de aarde en het voortbestaan
van de mensen.
‘Le sacre du printemps’ kun je m.i. het best vertalen door ‘de wijding
van de lente’. Een wild thema met wilde muziek. Het roept de eerste
lentedooi op voor de primitieve mens met overheersende herhaling van
stampende ritmen. ‘Zware’ dissonante muziek, dreigend en explosief!
Velen zullen zeggen: ‘Vals!’ Dit komt ongetwijfeld door de zgn. bitonaliteit die Stravinsky o.a. in ‘Le sacre’ gebruikt.
Mildamster Brêge

36

Het gaat hierbij om de vermenging van twee vlak bij elkaar liggende
akkoorden. (Voor de liefhebbers: E groot naast Es groot). Een onheilspellende begeleiding van een stampende rituele dans.
Binnen het verhaal en het ballet gaat het om een jonge maagd, die zich
offert aan de godheid door zich ‘dood te dansen’. Dit gebeurt binnen de
kring van het heidens ritueel dat door de dansers wordt uitgevoerd.
Bepaald geen happy end.
Het publiek was woedend en vond het maar 'rotzooi'! Maar zoals het
wel vaker gaat bij vernieuwing in de kunst, werd het uiteindelijk een
mijlpaal. Het ballet, dat oorspronkelijk uit twee delen bestaat, wordt niet
zo vaak meer opgevoerd. De muziek echter kreeg al spoedig een van de
hoogste plaatsen binnen de grote en beroemde symfonieorkesten. Het
Concertgebouworkest voerde de 'sacre' in 1924 uit onder directie van
Stravinsky.

Schilderijen moet je zien en muziek moet je beluisteren. Wat ‘La Primavera’ betreft staat op Wikipedia een goede afbeelding (nog mooier is
natuurlijk het echte schilderij in Florence). Wat ‘Le sacre du printemps’
aangaat, staat er op YouTube een aantal mogelijkheden om dit werk te
beluisteren. Mooi vind ik de uitvoering van Jaap van Zweden.
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ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam
Even voorstellen
Wij hebben op de Tjongerschool een redactie van leerlingen voor de
dorpskranten. In de redactie zitten: Sanne (groep 2), Elise (groep 4),
Fae (groep 6), Edwin (groep 7), Ids (groep 7).
Eindredactie tekst:
Dafne
Eindredactie vormgeving: Mirjam
Voorleesontbijt
Op 22 januari was de start van het voorleesontbijt. Wij verzamelen ons met de hele school in
de grote hal en dan wordt het boekje van het
jaar voorgelezen. Dit jaar was dat: Moppereend.
En we hebben gezamenlijk een broodje gegeten.
Thematafels
Dit zijn de thematafels bij ons
in de hal. Altijd als er een thema is of er is een nieuw seizoen, dan worden door de
creaouders de tafels versierd.
Pannenkoekendag
Vrijdag 20 maart vanaf 11.45
uur is het pannenkoekendag op de Tjongerschool tot 13.15 uur. We
gaan met 60-plussers gezellig pannenkoeken eten. Alle 60-plussers uit
Mildam, Katlijk en Bontebok zijn van harte welkom. We hopen dat u
langs komt en lekker gaat smullen van onze heerlijke pannenkoeken.
EHBO in groep 5/6
Iedere dinsdag middag krijgt groep 5/6 EHBO van meester Ruud. Ze
leren o.a. wonden behandelen, wat je moet doen bij kneuzingen en
verstuikingen en bij verslikking. Ze gebruiken een werkboek en proberen het bij elkaar uit hoe ze het moeten behandelen.
Mildamster Brêge
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MILDAM

Laatste expositie van Piet Deunhouwer
In Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37 is t/m vrijdag 3 april 2020
nog één keer het werk van kunstschilder Deunhouwer te zien voor het
publiek.

Piet Deunhouwer, een oude bekende in Friesland, werd geboren in 1928
en volgde een opleiding tot illustrator/reclametekenaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten, eerst in Rotterdam en daarna in Den
Haag. Hij woont sinds 1972 in Friesland. Via zijn docentschap aan het
Andreascollege in Drachten en de tekencursussen die hij gaf, heeft hij
velen de liefde voor kunst en tekenen bijgebracht.
Zijn schilderijen laten de
realiteit zien, maar met
een ongebreidelde fantasie waardoor hij tot het
surrealisme wordt gerekend.
In deze laatste terugblik
op enige van zijn werken
laat hij – nu hij zijn penselen heeft neergelegd –
nog eenmaal zien wat
schilderen voor hem betekende. Zoals hij dat zelf
verwoordt:

“Schilderen is voor mij:
eten en drinken
ademhalen
passie en vrede
geluk en vertwijfeling.
Kortom: leven.”
Openingstijden Galerie Mildam:
vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur. Welkom!
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TONEEL

De Twa Doarpen – ‘Moard oan de mar’
Wy binne drok dwaande mei de repetysjes fan it stik ‘Moard oan de
mar’ en ha al in soad wille. It stik spilet yn ‘e wenning fan de Claytons,
heech op ‘e rotsen fan in mar op ‘e grins fan Amerika en Canada. Hjir
barre frjemde dingen die foaral suster Pepper nochal dwaande hâlde.

Suster wol beslist witte hoe dat lyk yn de mar komt en wa dat is en wa
it dien hat. Nijskjirrich stik, der bart nochal wat. Wy kinne der net in
soad oer fertelle want dan komme jim net mear, dus hjir moatte jim it
mei dwaan. Laitsje en spanning en dat allegearre op ien jûn…
Wy spylje op 6, 13 en 14 maart en de kaarten (€ 10,- it stik, inkl.
bakje kofje) binne te bestellen by Minke Bouwstra.
Foarferkeap op til. 63 28 78 (tusken 17.00 en 19.00 oere).
Wer spylje wy?
In nije lokaasje: bij Marcel Ponne, Tjongervallei 1A, Ketlik
(parkeare: achter de buorkerij, net yn de berm).
Komme dus!!
Wy begjinne om 20.00 oere.
Dan noch wat oars.
Yn 2021, juni, sille wy in iepenloftspul spylje. Wy ha in oantal
minsken fûn die hjir yn meihelpe wolle en der binne wy tige wiis mei.
Wy ha tsjin dy tiid noch wol mear minsken nedich, mar dan trekke wy
wol wer oan de bel.
Mildaam op de Kulturele Kaart!
It stik is hast klear en yn jannewaris 2021 begjinne de repetysjes. As
der noch minsken binne dy ek mei dwaan wolle, jimme kinne jim opjaan
op nummer 06-12289672.
Groetnis,
Tonielferiening De Twa Doarpen
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MILDAM EN OMSTREKEN

Musical ‘Vrolijke Frans’
Kaartverkoop bij Kuperus Oudehorne
Op 20, 21 en 22 maart wordt viermaal de megaproductie ‘Vrolijke
Frans’, de musical opgevoerd. De zeven dorpen Katlijk, Mildam, Oudeen Nieuwehorne en Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag hebben de
handen ineen geslagen en brengen toneelspel, hedendaagse muziek
en een herkenbare boodschap.

Wat is in het leven nu echt en wat is nep? Een schitterende buitenkant
(huis, gezin, carrière) blijkt soms schone schijn. De musical ‘Vrolijke
Frans’ speelt zich voor het grootste gedeelte af in onze tijd, waarin het
gezin Bernard bij hun verbouwing
een icoon met daarop de Heilige
Franciscus van Assisi vindt. Het prul
moet in de container, maar blijkt
achteraf tonnen waard te zijn. Familie Bernard, ieder met haar eigen
bedoelingen, staat voor een moeilijk
dilemma: houden, verkopen of weggeven?
In de musical heeft dirigent Hans Jonker oude liederen en hedendaagse
muziek met elkaar verenigd. Een complete band en een prachtig koor
verzorgen de muzikale omlijsting. Regisseur Uulke Hoekstra uit Katlijk
haalt het beste uit alle spelers naar boven, waardoor het stuk u absoluut weet te raken. Meer info op www.mildam.org.
Speeldata
Vrijdag 20 maart
20.00 uur
Zaterdag 21 maart 20.00 uur
Zondag 22 maart
15.00 en 20.00 uur
Locatie: kerk in Oudehorne, Schoterlandseweg 20.
Kaartverkoop
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Kuperus Oudehorne. Ze kosten € 7,50 (incl.
twee consumpties) en € 5,- voor kinderen t/m 14 jaar.
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Programma Oranjefestijn Koningsdag
Maandag 27 april 2020 in d’Herberch te Katlijk
Programma
15.00-18.00 uur ponyrijden, springkussen, levend voetbalspel
voor de kleinsten onder ons.
15.45 uur Clown Mischa
Drie kwartier lang zal clown Mischa zowel groot als klein verrassen
met een spectaculaire show. Mis dit niet!!!
16.00 uur Koningsspelen
O.a. spijker slaan en spijkerbroek hangen. Spectaculair, verassend,
en spannend. Voor alle leeftijden.
18.00 uur Livemuziek van Projectband Oranjefestijn
De uitsmijter van deze dag: een spetterend optreden van de
regionale band: Oranjefestijn. Deze band, boordevol talent, gaat
het dak eraf spelen!
20.00 uur Einde programma
Alle programmaonderdelen inclusief entree zijn gratis!
Het Oranjecomité

BodyFit nu ook voor mannen
BodyFit (gymnastiek) betekent een uur lang werken aan je lichamelijke fitheid en conditie. Deze vorm van bewegen vindt al meerdere jaren plaats voor dames, in de gymzaal van de Tjongerschool.
In overleg met Jannie Heida, de ‘gymjuf’, kunnen er nu ook mannen aan deze lessen deelnemen, samen met de dames.
BodyFit in Mildam wordt gegeven van 19.30-20.30 uur op
dinsdagavond.

Mildamster Brêge
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MILDAM

Tennisvereniging Mildam en omstreken
In de beschutting van het bos liggen de drie gravelbanen van TV Mildam e.o. Deze sportieve en gezellige vereniging telt rond de 100 leden:
van jong tot oud en van beginner tot topper.
Tennisschool In To Tennis verzorgt op donderdagmiddag en -avond
de tennislessen voor de jeugd en senioren. Maandagavond en woensdagochtend zijn gereserveerd voor het zogenaamde toss-tennis. Ons
eerstvolgende toernooi is het openingstoernooi op zaterdag 4 april.
We organiseren op maandag 30 maart een inloopavond vanaf 19.00
uur. Je kunt dan de sfeer komen proeven en eventueel direct meedoen
met de toss als dat je leuk lijkt. Bovendien hebben we een leuke aanbieding voor je klaarliggen!
Voor meer informatie of aanmelden: www.tvmildameo.nl/inloopavond
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