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INFORMATIE

Contactpersoon Plaatselijk Belang
Geertrui Hidding  0513-63 14 86
E-mailadres: pbmildam@hotmail.com
Website Mildam: www.mildam.org

Buurtcoördinatoren
Judith van Tongeren, De Karn 13
Bruggelaantje/De Karn/Milhoes
Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5
Schoterlandseweg (west)
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost)
Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13
Van Aylvalaan/De Wissel
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6
Canadezenlaan, Molenlaan
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9
Verzetslaan
Bauke Visser, De Dobbe 52
De Dobbe
Peter Dral, Weversbuurt 17
IJntzelaan/Weversbuurt
Wijkagent:
Peter van Harten
Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp

 0900 8844
 0513-61 77 88

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Toneel is de rode draad van deze Brêge, die voor u ligt. En dan gaat de
gedachte natuurlijk direct uit naar het ‘Iepenloftspul’, dat deze zomer
wordt opgevoerd.
Gelukkig kan alles alweer een tijdje. Zo was er op 15 maart onze jaarvergadering van Plaatselijk Belang, met een mooie opkomst. Naast de
gebruikelijke onderwerpen als terug- en vooruitblik, stonden we ook stil
bij de financiële situatie van onze vereniging. We staan er financieel
goed voor en we hebben in die zin genoeg armslag om de nodige activiteiten te kunnen bekostigen.
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De Brêge staat er financieel iets minder voor en dat komt vooral door
de snel oplopende drukkosten. Een extra bijdrage vanuit Plaatselijk
Belang en wellicht wat meer advertentie-inkomsten kunnen dit gat grotendeels opvullen.
Op de jaarvergadering is verder veel gesproken over verkeer en dan
vooral over de snelheid ervan. Dit voorjaar zijn er metingen uitgevoerd
op de Schoterlandseweg. In tegenstelling tot wat we vaak ervaren, viel
het in het algemeen mee met de snelheid, de meeste automobilisten
houden zich aan de maximumsnelheid. Toch zal de politie meer gaan
handhaven, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Daarnaast kijken de provincie en de gemeente samen met de plaatselijke belangen op welke
manier(en) de overlast verder kan worden verminderd.
Op de Molenlaan, Van Aylvalaan en IJntzelaan worden ook nog metingen uitgevoerd (of zijn misschien al uitgevoerd wanneer u dit leest).
En er is gesproken over het gebruik van It Mienskipshof. Naar aanleiding van klachten zijn er gesprekken geweest tussen omwonenden,
gebruikers en de gemeente. De uitkomst is dat niet alles kan op dit
speelveld. Voor de hondentraining is gelukkig een andere locatie gevonden.
Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Jeroen van der Veur. Jeroen is twee termijnen onze penningmeester geweest en heeft dat die zes jaar erg goed gedaan. Vanaf
deze plaats nogmaals dank daarvoor. En natuurlijk ook succes toegewenst aan Ivo van Stoltz, die het penningmeesterschap heeft overgenomen.
Een afscheid betekent ook dat er plaats is voor een nieuw bestuurslid.
Hebt u interesse, neem dan contact op met het bestuur:
pbmildam@hotmail.com.
Maar er was natuurlijk meer dan de jaarvergadering. Eind maart hebben
een aantal enthousiastelingen het zwerfvuil opgeruimd rondom ons
dorp; dank daarvoor. Wellicht iets om zo’n schoonmaakactie wat vaker
te doen!
Op 23 april was er de Lentemarkt. Diverse activiteiten bij o.a. Galerie
Mildam, De Geele Bosch, Hof van Schoterland en It Mienskipshof met
‘Mildam Zaait’ trokken veel publiek.
Mildamster Brêge
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Ook heeft een aantal actieve deelnemers aan Piipskoft ervoor gezorgd
dat de borden rondom het voetbalveld er weer netjes bijstaan.
Voorin in elke Brêge vindt u een lijst met de buurtcoördinatoren. Zij
zijn de ogen en oren in het dorp en heten o.a. nieuwe inwoners namens
Plaatselijk Belang welkom. De buurtcoördinatoren en het bestuur zijn in
april bij elkaar geweest, samen met gemeente, politie, meitinkers en
Caleidoscoop. Het was goed om elkaar weer eens te zien en om over
verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen en elkaar bij te
praten.
Samen met PB Katlijk is ook weer de jaarlijkse 4 meiherdenking georganiseerd; deze keer – na twee jaar zonder – weer mét publiek, bij
het Thomaskerkje in Katlijk.
Niet alleen de zomer en zomervakantie staan bijna voor de deur, de
komende tijd zijn er ook de nodige activiteiten. De kunstmanifestatie
‘Paradys’ o.a. in de Ecokathedraal is op 8 mei begonnen en duurt nog
de hele zomer. Op 16 juni gaat het dorpsfeest van start en daarna zal
op 30 juni de eerste voorstelling van het Iepenloftspul worden uitgevoerd.
Rest ons nog als bestuur u een goede zomer toe te wensen en voor wie
erop uittrekt een goede vakantie toegewenst.

THEMA BRÊGE 17.3
Veelkleurige import
De volgende Brêge staat in het teken van import. Niet de ontbrekende
producten in de supermarkt, maar de mensen. Welke Mildammer je ook
aanspreekt, die zegt altijd dat ie maar import is. Bestaat de ‘autochtone
Mildammer’ wel? Uit welke ‘import’ is ons dorp eigenlijk aan elkaar gesmeed? Hoe gevarieerd zijn we achter de voordeur? Dat wil de Brêge
graag weten. Dat ons kleurenpalet veelal grijs, blond en blank is, zegt
niets over de voorouders of windstreken waar we vandaan komen.
Helpt u ons aan verhalen? Bel of mail ons over uw achternaam, voorouders, vorige woonplek et cetera.
5
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MILDAM

Himmeldei 2022

door Henk Hidding

Op 26 maart jl. hield Plaatselijk Belang weer eens een ‘himmeldei’.
Een aantal vrijwilligers liep alle wegen af in Mildam, van Weversbuurt
tot en met de Schoterlandseweg en de dijk langs de Tjonger. Ik liep
samen met Wiebe Nijlunsing de Schoterlandseweg af. Wat opviel was
dat veel mensen de berm voor hun huis schoonhouden.

Het was een mooie zaterdagochtend. Wiebe fotografeerde interessante
begroeiing die we tegenkwamen. De foto’s plaatste hij op de site
https://waarneming.nl/, waar iedereen ze kan bekijken. Zo werden melig takmos, moerasspirea, penningkruid, hemelsleutel, gevlekt longkruid,
maarts viooltje en de gewone reigersbek de moeite waard gevonden om
te fotograferen. Ook waren er veel soorten die niet werden gefotografeerd; er moest tenslotte gewerkt worden.
Mildamster Brêge
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Melig takmos

Gewone reigersbek

Interessante vondsten?
Er worden nog steeds veel sigarettenpeuken weggegooid; die filters
verteren niet. Het opvallendst was een geldig identiteitsbewijs; dat is
inmiddels bij de eigenaar teruggebracht.
Een gevonden klauwhamer belandde in de afvalzak. Foutje, had ook
teruggebracht kunnen worden bij de vermoedelijke eigenaar of ingeleverd bij ‘Gered Gereedschap’ in Wolvega.
In de werkplaats aan de Industrieweg 14B wordt wekelijks op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend gewerkt aan het opknappen en
verzendklaar maken van divers gereedschap, bijvoorbeeld ook naaimachines.
Meer info https://www.geredgereedschapwolvega.nl/
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TONEEL

Iepenloftspul Ketlik Mildaam 2022
Actie, actie en nog eens actie!
(uitvoeringen donderdag 30 juni,
vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli)
Op het moment van schrijven van dit stukje (half mei) zijn de repetities
van de toneelvereniging ‘De Twa Doarpen’ in volle gang. De toneelploeg, onder leiding van regisseur Harm Veenema, repeteert sinds kort
op het veld.

Mildamster Brêge
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De figuranten zijn nu regelmatig aanwezig zodat het hele stuk van voor
tot achter gespeeld kan worden. Helaas zijn er nog geen foto’s met
kostuums, maar houd de website in de gaten voor meer foto’s.
Ook nagenoeg alle spelers met vermelding van hun rol zijn te vinden op
de website. Hier vindt u ook de video-interviews met diverse spelers.
Iedere week plaatsen we weer een nieuwe aflevering van ‘Yn Petear
Mei’ voor een kijkje achter de schermen.
Decor
De bouwploeg is intussen
begonnen met de opbouw
van de steigers voor het
decor. Het decor wordt maar
liefst twaalf bij zeven meter!
Kortom, een hele klus.

Kaarten bestellen/Verkooppunt Trienke Reitsma
Kaarten voor de voorstelling (met of zonder BBQ-arrangement) bestelt u
heel eenvoudig online via de website. Kaarten voor de voorstelling kosten € 18,50 per stuk (inclusief BBQ € 34,00).
Sinds kort zijn de kaarten ook verkrijgbaar bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst in Mildam (graag gepast contant betalen).
Bent u niet in staat om online kaarten te bestellen of de kaarten te kopen bij Trienke Reitsma, dan kunt u eventueel een mail sturen naar
info@iepenloftspulketlikmildaam.nl of bellen (na 18.00 uur) met Tine
Hollander: 06-22 60 24 30.
9
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Sponsors
Zonder sponsors zou het Iepenloftspul niet mogelijk zijn. Iedereen die
ons steunt, op wat voor manier dan ook, hartelijk bedankt. Het wordt te
veel om alle sponsors hier te noemen, maar op de website vindt u een
compleet overzicht.
Volg ons voor meer nieuws op Facebook:
Iepenloftspul Ketlik Mildaam
en via de website: www.iepenloftspulketlikmildaam.nl.

TEN TONELE
De Twa Doarpen - anekdotes
Jaap-Tjeerd Heida, Ymmie van Veen, Hennie Huisman, Greet Brouwer
en Minke Bouwstra spelen al jaren toneel bij ‘De Twa Doarpen’. Ze
hebben in hun geheugen gegraven voor leuke anekdotes; verspreid
over deze Brêge kunt u lezen wat er er zoal gebeurt tijdens het toneelspelen. Meestal merken de toeschouwers daar niets van.

Minke Bouwstra:
“We hebben een heel hechte ploeg met veel gezelligheid.”
 In het stuk ‘De Nije Byrider’ moest Ymmie van Veen heel stoer
een borrel drinken. Tijdens de repetities was dit altijd water.
Tijdens de uitvoering had een van de andere spelers er jonge
jenever in gedaan. Ymmie verblikte of verbloosde niet.

 Tijdens dit stuk moest ze ook met de blote voeten in een teiltje
met water. Wij zorgden er altijd voor dat het water niet te
koud was. Tot… de uitvoering, toen waren er ijsblokjes ingedaan. Arme Ymmie (nog steeds actief lid).

Mildamster Brêge
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Oorlog in Oekraïne; nieuwe inwoners van Mildam
door Henk Hidding
In 2014 begon feitelijk het Russisch-Oekraïens conflict. De Krim werd
toen bezet en twee gebieden in het oosten van Oekraïne kregen een
eigen regering van opstandelingen c.q. Russen (Luhansk 1,5 milj. inw.,
ruim 8400 km2 en Donetsk 8900 km2 met 2,3 milj. inw., samen iets
minder dan de helft van de grootte van Nederland). Er kwam een wapenstilstand in 2016, maar helemaal rustig werd het nooit, het bleef
oorlog.
Op 24 februari 2022 kwam het tot een openlijke oorlog, de inval van
het Russische leger in Oekraïne.

De gedachte om Oekraïners op te nemen in Mildam, kwam naar voren
in de kerkenraad van de PKN-gemeente Katlijk/Mildam. De opvang van
vluchtelingen werd unaniem belangrijker gevonden dan het gemis van
Het Trefpunt. Halverwege maart is begonnen met schoonmaken, opruimen en inrichten.
Herinrichting Het Trefpunt
Omwonenden werden geïnformeerd over de plannen om een familie in
Het Trefpunt op te vangen. Iedereen was daar positief over en een
groep vrijwilligers heeft toen aan de herinrichting van Het Trefpunt gewerkt met beschikbaar gestelde spullen; er was ruim aanbod vanuit de
gemeenschap. De Tjongerschool organiseerde een sponsorloop, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de opvang van de familie in het
dorp.
Een toilet werd omgebouwd tot doucheruimte; daarvoor was een grote
boiler nodig voor warm water. Er is een slaapruimte ingericht, witgoed
(koelkast, wasmachine/droger) werd aangeschaft. Er werd wifi en tv
aangelegd en er werd een leefruimte ingericht.
De verzekering heeft beoordeeld of de ruimte geschikt was voor bewoning. Met alle aanwezige nooduitgangen en brandvoorzieningen was dit
geen probleem.
Mildamster Brêge
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Familie uit Oekraïne in Mildam
Eerst kwamen er zes personen van één familie, het echtpaar Galina en
Wowa, drie kinderen, Gordej van 10, Anton en Olga, een tweeling van
15 jaar en een zwager van begin zestig, Alexander. Ze hebben er negen
dagen over gedaan om in Mildam aan te komen. Kort na aankomst bleken ze besmet met corona. De inschrijving bij de gemeente werd daardoor met een week uitgesteld.
Na inschrijving bij de gemeente zou dan een Nederlands bankrekeningnummer geopend kunnen worden voor het verkrijgen van leefgeld. De
familie bleek echter een handgeschreven paspoort te hebben. Dit wordt
door banken niet geaccepteerd. Ter identificatie zou de gehele familie
naar de Oekraïense Ambassade moeten. Deze reis werd ondernomen.
Na een lange dag wachten en invullen van formulieren konden ze – én
hun begeleiding – weer huiswaarts met de juiste papieren.
Deze bleken later alsnog niet voldoende te zijn voor de banken om een
bankrekening te openen. Alleen een nieuw paspoort met een geplastificeerde pagina voorzien van een chip die uitleesbaar is, geeft de mogelijkheid tot het openen van een bankrekening. Hierdoor is het tot op de
dag van dit schrijven nog niet gelukt om leefgeld te krijgen voor de
familie. Tot die tijd worden zij onderhouden door giften en donaties.

Galina, de moeder van het gezin.
Marina, de oudste dochter en Anton, de zoon van vijftien.
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Op 8 mei kwamen de oudste dochter Marina, haar man Oleg en hun
baby, Galeb. Gezien de beperkte ruimte in Het Trefpunt en de drukke
samenstelling van de gehele familie, werd er voor het jonge gezin een
woonruimte elders in Mildam gevonden. Marina werkte thuis in een
banketbakkerij.
Gerechten uit Oekraïne op de Lentemarkt
Tijdens de Lentemarkt op 23 april waren Wowa en Galina druk met het
koken van een maaltijdsoep (borsjtsj) en het maken van vareniki, een
deeggerecht met vulling.
Er zijn op internet veel verschillende recepten voor borsjtsj; ik verwachtte eigenlijk rodebietensoep, maar hier was het rundvleessoep,
met o.a. aardappel en ui, lekker en ook wel iets om zelf te maken. De
vareniki vond ik wat minder geslaagd; die waren misschien ook wat
ingewikkelder om te maken.
Ik raakte zo goed en zo kwaad als dat ging met ze aan de praat en er
kwam een afspraak voor een gesprek en een artikeltje in de Brêge. De
communicatie ging met een vertaalprogrammaatje op de mobiele telefoon van Galina, best lastig af en toe!
Oleksandrivka/Oekraïne
De familie komt uit de oblast (provincie) Kherson, uit het dorp Oleksandrivka aan de Zwarte Zee, dicht bij de monding van de rivier de
Dnjepr. Het dorp had ongeveer 2600 inwoners. Het ligt niet ver van De
Krim, tussen de steden Mikolajiv en Kherson en is door de Russen bezet.
Het front passeerde het dorp enkele keren en alle huizen en gebouwen
zijn kapot. Galina liet foto’s zien van hun straat. Via sociale media krijgen ze foto’s en filmpjes opgestuurd van bekenden. Er waren gesneuvelde soldaten te zien die nog niet waren begraven.
Op een foto van vóór de oorlog was een grote moestuin te zien. Bijna
elk huis in het dorp had zo’n tuin, groot genoeg voor eigen aardappelen, bieten, uien en andere groenten. De verbouw op de lössgrond is
goed geweest.

Mildamster Brêge
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De westelijke hoek van het dorp Oleksandrivka (voorgrond), liggend aan een
meer, met links de zeer brede monding van de Dnjepr.
(foto van Wikipedia)

Moestuin
Achter Het Trefpunt heeft Alexander, de zwager, een klein moestuintje
en een paar kippen. Een inwoner van Katlijk heeft een deel van zijn tuin
beschikbaar gesteld en daar is Alexander inmiddels ook begonnen met
de verbouw van stokbonen, rode bieten en suikermais.
Alexander zal moeten wennen aan arm zand. Hij werkte thuis in de
landbouw en in kassen.
Wowa heeft werk gevonden bij een bedrijf in Joure. De jongste gaat
naar school en de tweeling, als u dit leest, inmiddels waarschijnlijk ook.
Ze gaan allemaal op taalcursus, gesprekken moeten in de toekomst
zonder vertaalcomputer kunnen.
* (geschreven met informatie van de begeleiding van de familie

en Wikipedia)
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LIEF & LEED MILDAM
De nieuwe bewoners aan de Van Aylvalaan 8 zijn Bram Rolloos en
Marjanne van der Hoek. Ze woonden eerst in Heerenveen.
De vorige bewoners, familie V.d. Meulen, zijn verhuisd naar Anneburen.
Niels Jongejans en Linda Jongejans-Hamming zijn de nieuwe
bewoners aan de Schoterlandseweg 61. Op 15 februari 2022 is
hun zoontje Mick geboren.
De vorige bewoners wonen nu op de Oranjehoeve.
Op de Schoterlandseweg 32 zijn Bart en Jeanette Lenstra met
hun dochters Annemae (5) en Emma (4) komen wonen.
Ze woonden eerst in Ter Idzard.
De nieuwe bewoners van de Molenlaan 72, Bo en Marga Roos
Lindgreen, wonen er al een paar maanden. Marga is Fries, Bo WestFries. Ze komen uit Amsterdam.
De vorige bewoners zijn verhuisd naar Oranjewoud.

Aanvulling ‘Doppen voor hondenopleiding’
In de vorige Brêge stond een adres waar je in het vervolg de plastic
doppen voor KNGF Geleidehonden kunt inleveren. In Mildam kan dat
niet meer. Maar er is nog een tweede inzamelpunt.
Inzamelpunten Heerenveen:
- J. Koot, Meineszstraat 1, ingang J.P. Engelmanstraat.
Doppen deponeren in de gele container.
- Welkoop Heerenveen, Jousterweg 16

Mildamster Brêge
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MILDAM

Lentemarkt 23 april 2022
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De afbeelding uit wow 17.1 leverende slechts één goede inzending op.
Aly Klazema heeft het goed geraden. Het schuurtje op de foto staat
achter de Bieruma Oostingweg 5 in Oranjewoud. Aly gefeliciteerd!
De nieuwe foto:

Herkent u het plekje op deze foto? Stuur dan een omschrijving van de
plek waar uw fotograaf stond toen hij de foto maakte, naar:
dorpskrantmildam@gmail.com.
Misschien herkent u het grasland met de boomwal. Zo niet, trek de
wandelschoenen aan en ga kijken. Zoals altijd is ook deze plek in de
buurt van Mildam.
U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk,
Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het
verschijnen van deze krant worden ingezonden. Onder de goede
inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, te besteden bij
Trienke Reitsma Bloemsierkunst.
Mildamster Brêge
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TEN TONELE

CliniClown

door Geertje Hartkamp

In de vorige Mildamster Brêge las ik dat de rode draad in dit nummer
‘toneel’ is. Onwillekeurig moest ik denken aan een droom die ik eens
had om clown te worden, maar dan vooral voor zieke kinderen in het
ziekenhuis, de ‘cliniclown’.

Hen proberen af te leiden en vrolijk te maken, zodat de pijn als minder
erg wordt ervaren en het genezingsproces bevorderd wordt. Maar ook
anticiperen op wat kinderen jou te zeggen hebben. Dit kan gaan over
het niet beter worden en de dood.
In een periode dat ik een ‘dip’ had, ben ik
gestart met een cursus ‘clownerie’, die gegeven werd in de Heerenveense School. Erna
Dalemans was de docent.
De cursus was heel ontspannend. Veel lol met
elkaar. Je moet lef hebben om in de schijnwerpers te staan. Als clown krijg je de aandacht. Maar nog meer is het de kunst om je
tegenspeler in het ‘zonnetje’ te zetten. Sommigen hebben daarvoor van nature talent. Ik
werd mij ervan bewust dat ook ouderen het
net zo leuk vinden. Wat mij verbaasd heeft, is
dat ik daardoor zelfverzekerder en vrolijker
ben geworden.
‘Cliniclown’ is uitgegroeid tot een beroepsopleiding en het is een echt vak. Niet iedereen
is daar geschikt voor en kan het zomaar worden. Je moet goed kunnen improviseren en
een opleiding op het gebied van theater of
drama is een goede basis.
Hierna volg je dan nog een specialistische
opleiding tot ‘gezondheidsclown’.
19
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TEN TONELE

Jan de Vries

door Henk Hidding

Jan de Vries vertrok uit Mildam, alweer lang geleden; hij was belangrijk voor toneel, Plaatselijk Belang en Sinterklaas. Ik leerde Jan kennen in het bestuur van PB, waarvan hij voorzitter was tot de jaarvergadering van 2002.

Bestuursvergaderingen met hem waren een drukte van belang, altijd
een vrolijke boel. Hij was verantwoordelijk voor het instellen van de
buurtpreventie, die van start ging in oktober 2001. PB stuurde een
persbericht naar de regionale pers. Volgens het persbericht was Mildam
de eerste plaats in Friesland waar een buurtpreventieproject van start
ging. Er verscheen een foto van Jan met de burgemeester bij een bordje ‘buurtpreventie’ bij de ingang van het dorp. Belangrijk onderdeel van
het project: voorgedrukte briefkaartjes waarmee verdachte handelingen
via buurtcoördinatoren bij de politie konden worden gemeld. Ook waren
er kaartjes waarmee afwezigheid kon worden gemeld, zodat de wijkagent een extra oogje in het zeil kon houden.
Toneelspeler
Jan was een zeer
enthousiast toneelspeler bij ‘De Twa
Doarpen’. Later ook
regisseur, eerst afwisselend met Evert
Zandstra, later alleen. Vooral in zijn
begintijd toen zijn
vrouw Hans nog
leefde, speelde hij
zichtbaar met erg
veel plezier.
Jan de Vries als acteur tussen Cor Bouma en Ymmie van Veen
Mildamster Brêge
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Jan had ook een moeilijke kant, dan zat hij ‘vast’ en had de energie niet
om te verschijnen op de plek waar hij op dat moment zou moeten zijn.
Zo moest er eens een toneelvoorstelling een week voor de première
worden afgezegd. Geen gemakkelijke situatie, maar hij bleef spelen.
Zijn positieve en enthousiasmerende aard had de overhand.

De Swalker, 2004.
Greet Brouwer, Jan Kooistra en Minke Bouwstra, regie Jan de Vries

Sinterklaas
Na het overlijden van zijn vrouw liet zijn gezondheid optreden op het
toneel niet meer toe. Hij speelde nog wel Sinterklaas. Hij was daarmee
de opvolger van Lammert Brouwer, die gezeten op zijn schimmel, met
Piet alle straten van Mildam aandeed. Zelf zag ik dit nooit, als zo vele
vaders bezig met belangrijkere dingen, werk.
Met Jan in het pak maakte ik wel een paar keer de intocht mee. Sinterklaas kwam dan aanvaren aan boord van een kruisertje. Meester Feenstra, de brugwachter van die tijd, opende de brug en vlak achter de
brug werd er aangelegd en Sint en Piet stapten van boord. Sinterklaas
wandelde vervolgens, te midden van schoolkinderen, van de brug naar
de school, waar voor de kinderen het belangrijkste deel van het feest
moest plaatsvinden.
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Ik was er als kind al vroeg van overtuigd dat Sint niet bestaat, maar na
de intocht van Jan als Sint, moest ik op dat idee terugkomen. Sinterklaas bestaat wel degelijk en hij woont het grootste deel van het jaar
incognito in Mildam aan de Canadezenlaan.

De intocht van Sinterklaas in Mildam, 2003.
Achter de Sint staat – met pet – Anne Jacobi.

Jan de Vries vertrok uit Mildam om ergens in de Randstad te gaan samenwonen met een andere man. Dat gaf even wat reuring in het altijd
zo rustige Mildam.
Een intocht van de Sint is er in Mildam niet meer. Alweer heel wat jaren
komt Sinterklaas ‘gewoon’ met een auto bij school. De school vond de
risico’s voor de veiligheid van al die kinderen, tijdens schooltijd op straat
en langs de Schoterlandseweg, te groot.
Bij de voorbereiding van dit artikeltje vernam ik dat de Sint tot aan de
coronatijd nog steeds dezelfde was, namelijk Jan de Vries.
Twee jaar lang kon sinterklaas niet op school worden gevierd. Jan was
meer dan 25 jaar ‘Dé’ Sint. Zijn staf, boek, ring, pruik en baard, prachtige spullen volgens juf Greet Brouwer, deed hij cadeau aan de school.
Mildamster Brêge
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De Twa Doarpen - anekdotes (2)
Geluiden, o.a. onweer, autotoeter enz.


Repetities en uitvoeringen waren destijds in Hof van Schoterland, vóór de verbouwing. Wij schminkten en verkleedden ons
op de zolder boven het toneel.
Daar kwamen – voor zover nodig – ook de geluiden vandaan.
Deze keer een autotoeter. Willem Feenstra stond halverwege
het trappetje, Minke Bouwstra onderaan de trap. Zij gaf een
seintje dat Willem weer doorgaf naar boven.
De seintjes werden gegeven, maar de toeter deed niets!! Toen
bedacht Minke: ‘Ik roep zelf wel toet, toet’. Na Minke haar
‘toet, toet’, begon ook de toeter boven te loeien. Zowel publiek
als spelers lagen in een deuk.



Ymmie van Veen heeft na een toneelstuk een half jaar met een
piep in het oor gelopen omdat Hennie Huisman en Minke
Bouwstra zo hard in haar oor gilden. Ymmie speelde een hardhorende patiënt…

 Greet Brouwer werd tijdens een stuk zo hard op de knie geslagen, dat ze daar nog een paar weken last van heeft gehad.
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TEN TONELE

Toneel door de eeuwen heen

door Ab Slager

Eind juni en begin juli kunnen we in Mildam weer genieten van een
toneelstuk dat buiten wordt opgevoerd: it Iepenloftspul fan de toanielferiening 'De Twa Doarpen'. Van zo'n vijfenzestig jaar geleden
herinner ik mij Diever met toneelstukken van Shakespeare en Den
Bosch met ‘Mariken van Nieumeghen’. Maar er zijn wel meer plaatsen
te noemen.

Redelijk nieuw dus, zo'n openluchtspel? Of toch niet?
Laten we eens zo'n vijfentwintighonderd jaar teruggaan in de tijd,
350 v.C. In het oude Griekenland bestond al toneel. Het werd opgevoerd in een arena met heel goede akoestiek. Ook op de achterste rijen
kon je de spelers heel duidelijk verstaan. En bedenk dat er zo'n
3500 mensen naar een toneelstuk zaten te kijken!
De spelers gebruikten bronzen maskers om de personages uit te beelden.

Amfitheater Delphi, Griekenland
Mildamster Brêge
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De Romeinen namen de toneelkunst van de Grieken en van de opbouw
van het toneel enigszins gewijzigd over. Omdat zij een groot deel van
Europa hadden veroverd, vind je deze Romeinse 'theaters' in diverse
landen terug, waaronder in Nederland in Nijmegen.
Ook in het christelijk Europa werd in die Romeinse tijd toneelgespeeld,
maar omstreeks 600 werd dit door paus Gregorius I verboden.
‘Toneel’ in de kerk
Maar na een tijdsbestek van zo'n 350 jaar kwam de toenmalige kerk er
toch achter dat toneelspel helemaal niet zo'n slecht idee was om de
bevolking te 'binden'. Vanaf 950 ontstond rond Pasen het paasspel en
wat later rond de kerstdagen het kerstspel. Deze vorm van toneel vond
plaats in de kerk, op zich niet zo'n gekke plaats om een toneelstuk met
geestelijke inhoud te spelen. Bij een kerstspel kon je de geboorteplaats
van Jezus op het altaar plaatsen en ook de os en de ezel kwamen de
kerk binnen, samen met de herders.
Maar door invoering van de volkstaal in zo'n 'toneelstuk' i.p.v. Latijn en
alle mogelijke wereldse, maar ook lachwekkende elementen zoals het
mank lopen van de oude, witgebaarde Jozef, werd dit naar buiten de
kerk verplaatst. Dit gebeurde in het jaar 1293.
Het wil niet zeggen dat het toen afgelopen was met godsdienstige onderwerpen, maar het wereldlijke nam steeds meer de plaats in van het
geestelijke.
Wagenspelen
Uiteindelijk vonden de toneeluitvoeringen plaats op het marktplein òf in
de straten van de stad. Vaak werd dan gebruik gemaakt van wagens
waarop de scènes werden gespeeld. Als de scène gespeeld was, ging de
wagen verder naar een volgende straat of plein. De daaropvolgende
scène kwam ook weer op een wagen en nam de plaats in van de voorganger. Deze toneelvorm staat bekend als wagenspelen. In het gebied
van ons land kwam dit toneelspel vooral voor in Brabant en het aangrenzende Limburg.
Decors
Overigens kwamen decors eigenlijk niet voor. Als een verhaal zich afspeelde in bijvoorbeeld Antwerpen en Jeruzalem, dan werd met een
bord aangegeven waar de scènes plaatsvonden.
25

Mildamster Brêge

En het werd ook gezégd, want lang niet iedereen kon lezen. Beide steden waren op het toneel ‘opgebouwd’; de spelers hoefden dus alleen
maar van de ene kant naar de andere te lopen.
Op straat werd door de aanwezigen zo'n spel vaak meegespeeld. Een
van de spelers in zo'n toneelstuk sprak dan de aanwezige burgers toe
om hen 'mee te krijgen' in het spel.
Ook binnen in de kroeg werd toneelgespeeld. Vaak op tafels. Meestal
geen godsdienstige stukken, maar kluchten. En laten we eerlijk zijn,
dikwijls was het bepaald niet 'netjes' wat er gezegd en verhaald werd.
Seks speelde er – in ieder geval in woorden – een grote rol in.
Echte theaters
Het duurde nog lang voordat er echte theaters werden gebouwd om de
toneelkunst in te beoefenen. Dat gebeurde vooral in Engeland in de
16e eeuw. Het theatergedeelte bestond uit een overdekt toneel dat hoger was dan de begane grond. Het publiek kon de spelers (zowel mannen als vrouwen!) goed zien. Ze stonden immers op ooghoogte. Voor
de meer gegoeden bestond de mogelijkheid om een zitplaats te krijgen,
want er waren een soort loges gemaakt tegen de buitenwand van het
theater. Daar zat je ook nog droog, mocht het gaan regenen... En als je
goed betaalde, kon je ook op het toneel zitten. Leuk! Je kon je been
uitsteken waardoor een van de spelers kwam te vallen. Lachen! Jonge,
jonge wat een vermaak. Men is daar echter redelijk snel van afgestapt,
maar niet van de mogelijkheid om verteringen te verkopen aan het
publiek.
William Shakespearetheater
Alles was van hout opgetrokken en er zijn nogal wat van
dit soort theaters afgebrand.
Overigens is er in 1997 een
theater herbouwd op de
Theemsoever in Londen: het
Globe Theatre. Hier werden
en worden toneelstukken van
Shakespeare opgevoerd.
Mildamster Brêge
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De akoestiek is geweldig: ook gefluisterde zinnen zijn overal in het theater te verstaan!

Verlichting
Wat in die tijd ontbrak, was verlichting. Als de vlag uithing en dat was
aan het begin van de middag, was er een voorstelling. De voorstellingen
waren wat tijd betreft gebonden aan het (late) voorjaar en de zomer.
Pas in de 18de eeuw begon men met het bouwen van schouwburgen
waar 's avonds toneel werd gespeeld. Verlichting vond plaats met kaarsen en olielampen en nog later kwam er gasverlichting. Eigenlijk duurde
het tot het elektrische licht kwam voordat het toneelstuk in de avond
werd opgevoerd zoals wij dat nu kennen. Ook bij het Iepenloftspul.
En dankzij de mogelijkheid om beelden op te wekken met de computer
en te projecteren, is het toneel nog filmischer geworden. Een mooi
voorbeeld hiervan kun je zien op de tv-reclame van de musical ‘Aladdin’.
En nog mooier in de musical zelf, als Aladdin en zijn geliefde op een
vliegend tapijt boven het toneel zweven.
Iets dergelijks zal wel niet plaatsvinden in het Iepenloftspul, maar ik
verheug me desondanks op het toneelstuk.
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MILDAM

Droge voeten in Mildam

door Henk van der Kam

Begin maart was het fietspad langs de Tjonger geblokkeerd. Een grote
buis lag dwars over het pad ter hoogte van de Mildamster molen.
Wetterskip Fryslân was bezig het waterniveau van de zandwinplas terug
te brengen naar een niveau van -150 cm NAP. Het water uit de plas
werd overgepompt naar de Tjonger. De pomp werd aangedreven door
de motor van een tractor.
Na de overvloedige regenval in
februari was de Tjonger rondom de molen buiten zijn oever
getreden.
De plas heeft als tijdelijke buffer gediend om verdere overstroming van de Tjonger te
voorkomen.
Een maatregel waarin een
aantal jaren terug al was voorzien. Die voorkomt dat wij als
Mildammers natte voeten krijgen! Op deze manier moest de lozing van
de plas extra geholpen worden, zodat de plas tijdig opnieuw als buffer
kan dienen.
Mildamster Brêge
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De Twa Doarpen - anekdotes (3)


De telefoon op het toneel was meestal vastgeplakt.
Arme Greet Brouwer.



Bij het decor zaten de bloemen op de vensterbank vastgeplakt,
zodat, wanneer het raam openging, de bloemen meegingen.



Tijdens het stuk ‘TWA’ zat de souffleur achter de bar op de
grond. Wanneer Jaap-Tjeerd Heida dan een fles zou pakken,
vloog deze al door de lucht. Gelukkig werden de flessen altijd
goed gevangen.



Jaap-Tjeerd werd tijdens een stuk nat gegooid. Mem riep vanuit de zaal ‘Och jongen toch’.

 In het toneelstuk ‘TWA’ speelden zowel Jaap-Tjeerd Heida als
Rutger Heida en pake Riekele Heida mee.
En Ymmie van Veen speelde toen samen met haar zoon Jorn.
Heel bijzonder.

ONDERWIJS

Nieuws van Tjongerschool Mildam
Een nieuw gezicht op de Tjongerschool
Sinds 1 februari heeft de Tjongerschool een nieuwe directeur. Nancy
Liepert woont nu in Drenthe; ze is gestart als directeur van onze dorpsschool voor drie dagen per week. Ze geeft aan zich heel welkom te
voelen en wil graag werken met alle kinderen en natuurlijk het team.
Er gebeuren al heel veel mooie dingen op school en als we met elkaar
samenwerken, kan het alleen nog maar mooier worden.
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De nieuwe directeur staat ook open voor
initiatieven uit het dorp, daar worden we
nog completer van!

Nancy Liepert

Opening thema: ‘Wat is leven?’
Op 11 mei hebben we op school het nieuwe thema
ingeluid. Ons skelet (meester Jacob) heeft de kinderen eens goed aan de tand gevoeld om te zien of
het goed zit met de kennis van het menselijk lichaam. We hebben een kennisquiz ‘Ren Je Rot’
gespeeld met alle kinderen en het zal u niet verrassen, alle kinderen scoorden meer dan een 8!
Wat leuk om te zien dat alle kinderen heel hard
hebben gerend, de kleuters allemaal met hun
maatje uit de bovenbouw. En nog mooier om te
zien dat de kleuters daarbij de antwoorden gaven…
en tja, dan ren je natuurlijk met de kleuter naar het
gekozen antwoord, ook al weet je wellicht beter.
Samenwerken en
leren staan dan
voorop bij onze
(bijna) schoolverlaters.

Mildamster Brêge
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Helpende handen
Twee ‘oud-ouders’ van de Tjongerschool, Johannes Hoekstra en Sies
Siebenga helpen ons met hand-en-spandiensten.
Na de meivakantie was
het schoolplein helemaal
schoongeveegd door Sies
en kleinkind en inmiddels
heeft Johannes allerlei
klusjes in de school opgepakt. Dat geeft gelijk een
ander gezicht.
Ook is er bijvoorbeeld de wens om de moestuinen nieuw leven in te
blazen, dus hebt u interesse, loop dan even bij ons binnen!
Oriëntatie op een peuterspeelzaal
De Tjongerschool oriënteert zich samen
met ‘Zien’ (de organisatie die nu de buitenschoolse opvang voor ons verzorgt) op
het opstarten van een peuterspeelzaal en
voorschoolse opvang.
We zouden onze samenwerking graag
verder uitbreiden en het voor ouders en
kinderen van onze school mogelijk willen
maken dat er ook voorschoolse opvang
kan ontstaan. En zelfs opvang voor kinderen vanaf 2 jaar in de vorm van een peuterspeelzaal.
En de Tjongerschool zou de Tjongerschool niet zijn, als we bij de opvang van de peuters niet ook extra oog hebben voor kinderen met een
‘voorsprong’.
Om te polsen of er ook behoefte is aan een voorschoolse opvang en/of
peuterspeelzaal in het dorp, hebben we een enquête uitgezet. We willen
u hiermee de gelegenheid geven uw behoeften kenbaar te maken. Wilt
u onze enquête ook invullen, laat het dan gerust aan ons weten, dan
zorgen we dat u ook een exemplaar krijgt.
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De Twa Doarpen - anekdotes (4)






Achter het toneel zaten de spelers soms met mutsen op en
dikke jassen aan, maar op het toneel stonden de dames
plotseling in een zomerjurkje, brr...
Tijdens de repetities werd er soms zo hard gelachen dat de
regisseur zich afvroeg of het tijdens de uitvoering goed zou
komen. De dames hadden thuis samen zo geoefend dat het
goed ging.
Grietje Vellinga speelde bij de eerste repetitie haar hele rol al
zonder boekje.

VOGELS

Nachtegalen

door Henk Hidding
Nachtegalen gaven dit jaar
(en ook al in voorgaande
jaren) dagelijks voorstellingen aan de Woudsterweg,
hoek Brandeleane. Ideale
tijd om te luisteren is net
voor zonsopgang of bij
zonsondergang.

Nachtegalen zingen dag en
nacht, maar ’s nachts en in
de zeer vroege ochtend
hoor je (bijna) geen andere
vogels zingen. Bij het verschijnen van de Brêge zijn ze waarschijnlijk
niet meer of veel minder te horen. Als mannetje nachtegaal een vrouwtje en een nestje heeft, stopt hij met zingen.
Mildamster Brêge
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De zang is nog wel te beluisteren op internet. Kijk op de site van de
vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl of op YouTube of op
landschapsfondsoranjewoudkatlijk.nl.
Anders maar wachten tot het volgend jaar.
De nachtegaal bouwt zijn nest laag op de grond in dicht struikgewas en
vaak tussen brandnetels of takken die op de grond liggen. Ook bij het
voedsel zoeken, vooral insecten en andere kleine organismen met
meerdere ledematen, maar ook wormen, zoekt de nachtegaal de beschutting tussen het struikgewas. Je ziet hem dus niet zo vaak, maar in
het voorjaar kun je hem des te beter horen.

Geelgors
De geelgors kan rond Mildam
in boomwallen, singels of
bos worden gezien en gehoord. De zang van het
mannetje is opvallend, het
lijkt wel wat op het begin
van de vijfde symfonie van
Beethoven:

“dzi-dzi-dzi-dzi-dzèèèè”.

Daarnaast diverse roepjes en
vaak korte scherpe rollertjes
(kijk en luister op:
vogelbescherming.nl).
Het nest, een kommetje van gras en plantenstengels, wordt gebouwd in
de ruigte langs een heg of houtwal, op of net boven de grond. Het
broedseizoen is lang, tot in augustus.
Oppassen met loslopende honden!
De vogel is een liefhebber van graan en andere zaden, zoals die van
den, spar en beuk. Als er jongen zijn, moeten er insecten en ander eiwitrijk voer beschikbaar zijn. Hij zoekt zijn voedsel op de grond.
Foto’s: freekmeijernatuurfotografie.nl
33

Mildamster Brêge

SOOS KATLIJK/MILDAM

Excursie naar schapenvachtlooierij

door Henk van der Kam

Op donderdagmiddag 17 maart jl. organiseerde de SOOS van Katlijk
en Mildam een excursie naar de schapenvachtlooierij ‘Van Buren’ in
Bolsward. We gingen er met 20 mensen in vijf auto’s op bezoek.

Dit bedrijf is nog de enige schapenvachtlooierij in Nederland. Uniek om
hier een rondleiding te krijgen. Het bedrijf begon in 1861 in Oosterlittens en verhuisde in 1903 naar de huidige locatie in Bolsward. Het is
nog steeds een familiebedrijf, waar vakkennis van generatie op generatie wordt doorgegeven. De zesde generatie runt het bedrijf nu met enkele vaste medewerkers. In totaal zijn er negen mensen werkzaam.

Demonstratie
van de wolkammachine

De ruwe huiden en vachten zijn afvalproducten van de vleesproductie
en worden door dit bedrijf verwerkt tot zachte, mooie, natuurlijke vachten leerproducten. Het is vooral een ambachtelijk bedrijf, arbeidsintensief. Sommige bewerkingen worden gedaan met behulp van machines,
zoals het wassen, schoonschrapen, wringen, slijpen, oprekken en kammen. Hele vachten worden gebruikt als decoratie in interieurs, maar ook
om het doorliggen van zieken te voorkomen.
Mildamster Brêge
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Op een aparte naaiafdeling worden pantoffels, dekjes voor stoelen,
krukjes en fietszadels, bekleding van warmwaterzakken, leren tasjes,
broekriemen en nog vele andere dingen gemaakt. De producten worden
door heel Europa verkocht. Het oude gebouw wordt steeds gerenoveerd
naar de eisen van de tijd. Het bestaat uit drie verdiepingen met een
grote kooilift voor het transport.
Na afloop van een interessante rondleiding kregen we koffie/thee met
oranjekoek in de showroom. Hier konden we ook eindproducten kopen.
Al met al een zeer leerzame middag!

Afscheid huisarts Anneke Joustra
Op 1 februari jl. heb ik na 33 jaar afscheid genomen als huisarts
van de huisartsenpraktijk in Nieuwehorne. Dat was voor mij een
hele stap, na al die jaren zo intensief bezig zijn als huisarts.
Er was geen afscheidsreceptie, mede vanwege de coronapandemie, maar velen van u hebben mij thuis of op de praktijk weten
te vinden.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, brieven,
bloemen, attenties en cadeaus, het was hartverwarmend. Ons
huis was één grote bloemenzee, er kwamen steeds maar prachtige kaarten en mooie brieven.
Ik wil nogmaals al mijn patiënten bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, en ik wens iedereen alle goeds toe.
Anneke Joustra, huisarts
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MILDAM

Nieuwe expositie in Galerie Mildam
‘Focus op de werkelijkheid’

Van zondag 5 juni t/m vrijdag 5 augustus 2022 exposeert Saskia Kooi
uit Warten bij Galerie Mildam in het kerkje in Mildam.

Realistisch schilderen en tekenen was Saskia Kooi haar jeugdpassie,
deze passie heeft zij zo´n tien jaar geleden weer opgepakt. Het geeft
haar energie en voldoening, kortom: Saskia wordt er blij van.
Om zichzelf hierin verder te ontwikkelen, volgde zij schilderlessen bij
verschillende kunstenaars in Friesland. In die lessen heeft zij diverse
technieken geleerd. Uiteindelijk is Saskia uitgekomen op een werkwijze
waarbij zij met verschillende lagen werkt, net als bij de schilderijen van
de oude meesters in vroegere tijden. Dit geeft meer dieptewerking. Qua
materiaalkeuze ligt haar voorkeur bij olieverf op paneel. Regelmatig
verwerkt zij bladgoud in haar schilderijen om meer expressie te creëren.
Haar interesse ligt bij uiteenlopende onderwerpen: van mensen, dieren
tot stillevens en landschappen. Het liefst licht zij onderwerpen uit, die
rust of een bepaald gevoel oproepen, met een focus op de werkelijkheid. Als Saskia schildert in het atelier op haar woonark in Warten geeft
haar dit afleiding van het gehaaste leven en de dagelijkse dingen. Het
schilderij is geslaagd als zij een onderwerp zo weer kan geven, dat het
als het ware tot leven komt.
In 2021 won Saskia de hoofdprijs van de schilderwedstrijd van Makkum
Art en dit jaar de eerste prijs van de wedstrijd ‘Stilleven’, georganiseerd
door het Nationaal Atelier i.s.m. het magazine ‘Hollands Glorie’. Momenteel volgt Saskia de vakopleiding aan de Kunstacademie Friesland om
zichzelf breder te ontwikkelen.
Openingstijden Galerie Mildam:
Vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Elke eerste zondag van de maand is er Open Huis; dan zijn alle kunstenaars zelf aanwezig.
Mildamster Brêge
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Avonduurtje
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Gympies

BEELDENDE KUNST

Paradys feestelijk geopend!
De beeldende kunsttentoonstelling ‘Paradys’ in Parklandschap Oranjewoud is 8 mei jl. feestelijk geopend. In het eerste weekend hebben
zo’n 300 bezoekers de tentoonstelling bezocht en de reacties zijn bijzonder enthousiast. Paradys is onderdeel van Arcadia, een 100 dagen
durend cultureel programma dat zich afspeelt in de provincie Fryslân.

Kunst in Oranjewoud
Tot en met 14 augustus is de omgeving van Oranjewoud het decor van
de kunsttentoonstelling ‘Paradys’. In en rondom voormalige landgoederen, vorstelijke tuinen en idyllisch natuurschoon ontdek je het
werk van vijftien gerenommeerde kunstenaars.
Mildamster Brêge
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Paradys brengt beeldende kunst uit alle hoeken van de wereld naar
deze prachtige streek om de idylle uit te dragen. Artistiek leider Hans
den Hartog Jager heeft internationale topkunstenaars uitgenodigd om
nieuw werk te maken, geïnspireerd door de omgeving en de rijke geschiedenis van Oranjewoud. Alles is mogelijk: van kritisch commentaar
op de buitenwereld en de macht die deze plek heeft geschapen tot pogingen om de plek nog mooier te maken.
Kunstenaars
De tentoonstelling bevat werk van Marianna Simnett, Charles Avery,
Diana Scherer, Erik van Lieshout, Augustas Serapinas, Isa van Lier,
Louis le Roy, Kasper Bosmans, CATPC/Athanas Kindendie, Jakob Kudsk
Steensen, Alexandra Pirici, Em’kal Eyongakpa, Gregor Schneider en
Alicja Kwade. Het werk van Mercedes Azpilicueta wordt later geopend.
Performance bij Ecokathedraal
Bij de eerste bezoekers valt vooral de performance ‘Building Blocks’ van
Alexandra Pirici in de smaak. Pirici maakt levende sculpturen. Met de
performance bouwt ze voort op de Ecokathedraal van Louis le Roy. Niet
met stoeptegels en bakstenen, maar met lichamen en geluid.
Je kunt dit optreden nog zien op 18/19 juni, 9/10 juli en 30/31 juli, tussen 13.00 en 17.00 uur.
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Word jij vrijwilliger?
Om Paradys tot een succes te maken hebben we allerlei mensen nodig.
Bijvoorbeeld bij de kunstwerken in het park, de kaartverkoop en het
begeleiden van de fietsverhuur. Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste team? Meld je dan nu aan via de website www.paradys.frl.
Daar vind je ook meer informatie over de kunstwerken, de openingstijden en de kaartverkoop.
Tot ziens in Paradys!

Foto’s Peter de Kan
Mildamster Brêge
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