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DE HARKER
Inhoud

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2017
25 januari
22 februari
29 maart
26 april
31 mei
28 juni
Oplage: 555 stuks.

 Voorwoord
 Dorpsagenda 2017

Opmaak:
Geesje van Noordenburg
Marten Janswei 10
Tel: 06-25102782

 Mededelingenbord

Redactie:
Op zoek naar redactieleden

 Activiteitenrubriek

Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118

 Hûs de Mande
 Skiednis Lippenhuzen
 Keunstskiednis Lippenhuzen
 Weeroverzicht december & 2016
 Schoolkrant OBS de Flecht
 De Thornado

Rapen & nieten:
Coördinatie:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Coördinatie: Ruurdje
Regelink
Tel. 463780
Kopiëren: Jan v.d. Bij,
Riekje van der Meer, Durk
Tolman, Tine Bergsma.
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Let Op Let Op!!! Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17 februari








Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
plaatsen.
Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maandniet tot plaatsen over te gaan.
Kopij inleveren bij Geesje van Noordenburg, Marten Janswei 10. Graag uw kopij
digitaal inleveren,in Microsoft Word of RTF-formaat,ook kunt u natuurlijk uw stukje
geschreven in een e-mail doen.
EMAIL ADRES: deharker.lippenhuizen@gmail.com
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Voorwoord
Het jaar 2017 is van start gegaan en de eerste
maand zit er al weer bijna op!
Wat kunnen wij genieten van prachtig winterweer.
’s Nacht vorst en overdag zonnig, heerlijk om buiten
te zijn en te genieten van de prachtige natuur.
Vorige week was door de mist, alles bedekt met een
dikke laag rijp. Velen hebben daar prachtige foto’s
van gemaakt.
Helaas vriest het nog niet voldoende om te schaatsen
op natuurijs. Toch merk je dat velen “de kriebels”
krijgen als het een paar graden vriest en er wordt in
de media al onmiddellijk aandacht besteed aan de
Elfstedentocht. Een paar graden onder nul betekent
niet dat er direct geschaatst kan worden, maar dat
hoef je Friezen niet te vertellen.
Er is natuurlijk wel schaatsplezier in Friesland, de
kampioenschappen in Heerenveen. Het vernieuwde
Thialf zat vol en de sfeer was geweldig.
Paardenliefhebbers hebben van 12 t/m 14 januari
kunnen genieten van Faderpaard in het WTC in
Leeuwarden. Het Friese paard staat centraal met
tuigen, dressuur, shows, acts en de laatste dag
de hengstenkeuring. Het was een indrukwekkend
evenement, dat bij de Friesian Proms op
vrijdagavond en bij het zaterdagprogramma
volledig was uitverkocht. Omrop Fryslân heeft
Faderpaard 2017 live uitgezonden. De gehele
uitzending is terug te kijken op YouTube.
Met deze bijzondere evenementen zet Friesland zich goed op de kaart.

Bij de decembereditie is tijdens het kopiëren per ongeluk bij
ongeveer de helft van de kopieën een puzzel afgedrukt ipv.
het voorwoord. Dit werd ontdekt tijdens het rapen en nieten
en er was geen mogelijkheid het te herstellen. Dit betekent
dat ongeveer de helft van het dorp een krant heeft ontvangen
met op blad 3 een puzzel ipv. het voorwoord.
Onze excuses daarvoor.
De volledige krant is te lezen op www.lippenhuizen1.nl

Veel leesplezier gewenst en tot februari
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Dorpsagenda 2017
Wanneer
Tijd
Waar
Wat gaat er gebeuren
Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder.
Hûs de Mande
28 jan.
14.00u.
Repair café
Lytshûs
28 jan.
19.00u.
Jeugdwerk: Darttoernooi
Hûs de Mande
28 jan.
20.00u.
Vrij klaverjassen
Hûs de Mande
25 feb.
13.30u.
Kampioenschap klaverjassen
Hûs de Mande
28 feb.
19.30u.
Herhalingsavond reanimatie
Dorpshuis
5 mrt.
10.30u.
Jeugdwerk: Thialf
11 mrt.
Piterrun & Piterwalk
Lippenhuzen
18 mrt.
10.00u.
Liphusterfeest: Viooltjes actie
Lytshûs
25 mrt.
19.00u.
Jeugdwerk: Bingo
Hûs de Mande
25 mrt.
20.00u.
Vrij klaverjassen
Lytshûs
22 apr.
19.00u.
Jeugdwerk: Casino night
11 jun.
08.45u.
Dorpshuis
Jeugdwerk: Walibi
Hebt u al eens gekeken op de site lippenhuizen1.nl? Daar vindt u alle informatie over
ons mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is.
Dit is een initiatief om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te
zetten om de vele evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te
bundelen. En ervoor te zorgen dat we geen dubbele evenementen hebben gepland
zodat u een keuze zou moeten maken. Want dat zou zonde zijn!

De Harker
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Mededelingenbord
REANIMATIE REANIMATIE 28 februari 2017 REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE
De eerstvolgende herhalingslesavond, is op 28 februari 2017.
Les is in Hûs De Mande, De Buorren 49 te Lippenhuizen. Aanvang half acht.
De kosten zijn: € 12,50 voor de les van ongeveer twee uur. Daar komen de koffie/thee kosten en
de gedeelde kosten voor kilometervergoeding /zaalhuur bij.
Het blijft natuurlijk heel belangrijk om je reanimatievaardigheden te onderhouden.
Daarom hopen we ook dat iedereen zich weer opgeeft voor de herhalingsles.
Afhankelijk van het aantal deelnemers komen er één of twee instructeurs.
We willen dan ook graag dat iedereen zich z.s.m. opgeeft voor deze avond.
Liefst per e-mail ( dan kunnen wij ook iedereen daarna gemakkelijk bereiken) naar :
Iemie.broersma@gmail.com of eventueel telefonisch : 0513-463306 /Ook voor inlichtingen!
Heeft u nog niet eerder een cursus gevolgd, kom dan ook naar deze avond om de
grondbeginselen van de reanimatie te leren. Kosten zie boven.
Aanvang om half acht in De Mande.
Dus neem uw man/vrouw/buurman/buurvrouw/vriend/vriendin etc. mee. Kan voor iedereen van
levensbelang zijn.
REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE

Geef aan de collectant!
Ieder jaar wordt gecollecteerd voor bijna 4 miljoen mensen die geconfronteerd worden met een
‘ziekte in hun hoofd’. In 2017 vindt de collecte plaats van 30 januari t/m 4 februari.
De Hersenstichting maakt zich sterk voor preventie, betere behandelmethoden en genezing van
hersenziekten.
Voorlichting draagt bij aan meer kennis over ziekten zoals o.a. beroerte, depressie, hersenletsel,
ADHD, autisme, migraine, en dementie. Maar draagt zeker ook bij aan meer begrip voor mensen
die lijden aan “hersenziekten”.
De collecte is afhankelijk van de steun van zoveel mogelijk mensen in Nederland. Wat zou
het fijn zijn als u ons helpt door een bijdrage in de collectebus te stoppen!
Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
www.hersenstichting.nl
Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
De Harker
deharker.lippenhuizen@gmail.com
…Grietje van der Honing……………………, collecte-organisator
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Viooltjesactie

Zaterdag 18 maart vanaf 10 uur
Wij komen weer bij u langs voor het Liphusterfeest.
Dus koop niet bij het tuincentrum maar wacht op ons.
In de Harker van februari meer gegevens en het bestelformulier.

Extra service voor ouderen blijkt gat in de markt
Maaltijdleverancier Van Smaak en verhuisbedrijf Ontzorgd Verhuizen zien een gat in de
markt met het leveren van extra diensten op maat. De twee bedrijven gaan daarom
samenwerken. ‘Veel ouderen zoeken naar maatwerk waar reguliere bedrijven geen
aandacht voor hebben’, stelt directeur Henk Peter Jagersma van Van Smaak.
De twee Friese bedrijven werken vanaf 14 januari samen om een groeiende groep
ouderen in Drenthe, Groningen en Friesland van specifieke wensen te kunnen voorzien.
Dankzij deze samenwerking krijgen klanten van Ontzorgd Verhuizen op de verhuisdag
een gratis en gezonde maaltijd van Van Smaak. ‘Ouderen willen na een verhuizing het
liefst in een woning komen waar alles is ingericht. Ook hetavondeten is erg belangrijk’,
vertelt directeur Simone van der Veen van Ontzorgd Verhuizen.
Van Smaak biedt ruime keuzemogelijkheden om ouderen een maaltijd naar wens te
kunnen bezorgen. ‘Juist door continue aandacht te geven aan specifieke wensen blijven
we onze concurrentie voor’, vertelt Jagersma. De maaltijdleverancier doet vanwege
toenemende vergrijzing regelmatig onderzoek naar nieuwe eetpatronen. Dit is nodig om
actief in te spelen op wensen van de markt. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot
grootste maaltijdleverancier van Noord-Nederland.
Ook Ontzorgd Verhuizen schenkt juist aandacht aan specifieke wensen van hun klanten.
De verhuisregisseur merkte dat veel ouderen behoefte hadden aan meer dan alleen hulp
bij de daadwerkelijke verhuizing. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omzetten van telefoon
en tv. Juist door de extra’s onderscheiden wij ons en zijn we in korte tijd uitgegroeid naar
het hele noorden van Nederland’, aldus Van der Veen.
Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Dit aantal zal volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) binnen 10 jaar met ruim 30 procent
toenemen. Door deze ontwikkeling groeit de vraag naar service op maat en bundelen de
twee bedrijven hun krachten om onderscheidend te blijven.
De Harker
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Activiteitenrubriek
Jeugdwerk Lippenhuizen
Wat hebben we een geslaagde Flessenactie gehad! Iedereen bedankt voor het
doneren van de flessen, we gaan er weer leuke activiteiten mee organiseren!

Jeugdwerk Darttoernooi

Zaterdag 28 januari:

: 19.00 – 21.00 uur
: Lytshûs
: geen

Tijd
Waar
opgave

Thialf

Zondag 5 maart:
Tijd

: vertrek om 10.30 uur vanaf dorpshuis,
terug ongeveer 15.30 uur.
: uiterlijk 18 februari via de mail:
jwwj@hetnet.nl, of groepsapp.
Niet via de site opgeven!
: € 3,50 ( = incl. vervoer, entree, eten/drinken)

Opgave

Kosten

Zaterdag 25 maart :

Bingo

: 19.00 – 21.00 uur
: Lytshûs
: geen

Tijd
Waar
opgave

Zaterdag 22 april :

Casinonight
: 19.00 – 21.00 uur
: Lytshûs
: geen

Tijd
Waar
opgave

Dresscode is GALA, leuk prijsje voor best dressed boy and girl…

Zondag 11 juni :
Tijd
Waar
opgave

Kosten

Walibi!
: 08.45 – 19.00 uur
: vertrek vanaf dorpshuis
: uiterlijk 15 mei via de mail:
jwwj@hetnet.nl , of groepsapp.
Niet via de site opgeven!
: € 12,50 ( = incl. vervoer, entree, eten/drinken)

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld.
Check ook regelmatig onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl

De Harker
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Wintervoorstelling -10 pakt hartverwarmend uit
LIPPENHUIZEN - Het vriest dat het kraakt in Lippenhuizen als cabaretier Folkert Wesseling zijn
oude passagiersbus uit het Openbaar Vervoer museum parkeert voor Hûs de Mande in
Lippenhuizen. Samen met troubadour Adri de Boer en het vrouwenkoor Full Sound uit Gorredijk
verzorgt de instant grappenmaker een hartverwarmend optreden op zondag 26 februari met
prachtige liedjes en hoogstaand cabaret. Wesseling is o.a. verbonden aan het Herman van
Veen Arts Center en inmiddels in de regio bekend van zijn sfeervolle voorstellingen in oldtimer
bussen. De wintervoorstelling -10 is het resultaat van de eerdere samenwerking tussen de
cabaretier en Adri de Boer. Zij verzorgden in december enkele voorstellingen rond en in het
Nationaal Openbaar Vervoer museum in Ouwsterhaule. Nog voor de voorstelling goed en wel is
begonnen zijn de bezoekers al op temperatuur gebracht met een beker warme chocolademelk.
Daarna loodst Wesseling het publiek naar de gymzaal voor een optreden van Full Sound. Het
vrouwenkoor heeft Marcela Hendriks weten te strikken als dirigent. Zij studeerde zang lichte
muziek aan het Groninger conservatorium en weet de zangeressen tot hoog niveau te brengen.
De prachtige liederen worden driestemmig gezongen. Na twintig minuten neemt de cabaretier
het stuur in handen en verzoekt Wesseling de aanwezigen plaats te nemen in de bus. Ook al
zal de bus niet gaan rijden, het verdient aanbeveling de veiligheidsriemen om te doen.
Vervolgens sluit Adri de voorstelling in de gymzaal af met een miniconcert.
Na de pauze is er nog een tweede voorstellingsronde die opnieuw start in de gymzaal.
Aangezien het aantal bezoekers gelimiteerd is vanwege de capaciteit van de bus, is het aan te
raden snel te boeken om deze heerlijke wintervoorstelling niet te missen. Boeken kan
uitsluitend via de mail en uiterlijk tot 21 februari op folkeretteniel@live.nl.
Kaarten € 12,50 inclusief waarme poeiermolke.

Vrouwen van Nu, januari 2017.
Vrouwen van Nu wenst iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Vóór de kerst zijn er weer prachtige kerststukken gemaakt o.l.v. Fenna.
Het resultaat zien we hier op
de foto’s.
Op 14 februari verzorgt het
ééndagsbestuur een avond in
de Mande. Wat we dan mee
gaan maken is een verrassing.
We zullen er ongetwijfeld in De
Harker van februari op
terugkomen.
Dinsdagavond 7 februari is er
een workshop vilten. Deze
avond wordt verzorgd door
Anja de Jong.
Heb je zin om je aan te sluiten
bij Vrouwen van Nu, altijd
welkom!
Bel of mail dan even met Fenna Liemburg. Tel.: 0513 46 50 01.
Email: fennaliemburg@gmail.com.
Els Hoogeveen
De Harker
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Kerkdiensten
Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 2016
Datum
29 jan
05 feb
12 feb

Tijd
10.00
10.00
11.00

Voorganger
mw. E. Plomp
ds. P. Crom
ds. P. Hulshof

19 feb
26 feb

10.00
10.00

ds. J.N. Jurjens
da. E.C. Rooseboom

Dienst te
Lipppenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen (gewijzigde
aanvangstijd)
m.m.v. Cantorij olv JA Dijkstra
Langezwaag Heilig Avondmaal
Lippenhuizen

Gedurende de Adventszondagen en op Kerstochtend wordt er door de Cantorij
medewerking aan de diensten verleend.

Vaste (Seizoens) activiteiten
Iedere maandagavond 20.00 tot 22.00 uur Melomania oefenavond
Iedere maandag biljarten
Iedere donderdag Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande
Voor informatie: Roel de Jong (464660) / Tjidsger Rozenberg (463997)
Iedere donderdag Koor Lippenhuizen/Hemrik 19.30 Consistorie
Speel-o-theek Lippenhuizen; 1x maandag per maand van 14.00 tot 15.30 u. en 19.00
tot 20.00 u.
Hummelmande; Elke ma-/di-/do- en vrijdagochtend geopend vanaf 8.30 u. Gesloten
tijdens de schoolvakanties.
De Harker
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Hûs de Mande
Nieuwsbrief Hûs de Mande Januari 2017

De gezamenlijke jaarvergadering is wederom goed bezocht en ‘Lippenhúzen stiet der
goed op’
Zijn er vragen over de financiën of andere zaken, schroom niet en zoek vooral
contact met het bestuur van de Mande.
Theater Tsja mei ‘Brûze en Siede’ was een geslaagde avond! Ook de pub-quiz was
een top-avond met een geweldige belangstelling, wederom dank aan de dames die
elk jaar weer met zeer geslaagde activiteiten komen.
Een aantal hebben al contact gezocht om mee te denken over hoe we volgend jaar
afscheid nemen van het “It âlde doarpshús”. Heb je een idee.. kom er mee!
De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het nieuwe MFA is inmiddels door
de bouwer, bouwbedrijf Hendriks uit Assen, gepubliceerd in de Woudklank!
Wij zijn gestart om nog 1x een donateursbijdrage te vragen. Mede vanwege deze
donateursbijdrage kunnen wij de huurprijs voor onze verenigingen laag houden. Bij velen zijn
we al langs geweest, maar bent u nog geen donateur en denkt dat wil ik toch wel, mail dan
naar …. dorpshuisdemande@gmail.com
Dank aan de vrijwilligers die ons hebben geholpen het donateursgeld op te halen!!
Zaterdag 28 januari 2017

Repaircafé 14.00 uur

Zaterdag 28 januari 2017

Vrij klaverjassen om 20 uur!!!

Zaterdag 25 februari 2017

Zaterdagmiddag “Opsterlands Kampioenschap Klaverjassen”

Zaterdag 11 maart 2017

Piterrun & Piterwalk, dit jaar na afloop van het Piter-evenement
is het Dorpshuis aansluitend open vanaf circa 16.30 uur met
een Pitermiel (Snert met roggebrood en spek & soep met brood,
kids-menu & springkussen!!)
En blarenbalmuziek, we zijn bezig met live muziek?
Voor wie:
* Alle deelnemers
* Alle vrijwilligers
* Alle dorpsgenoten
Vrij klaverjassen om 20 uur!!!

Zaterdag 25 maart 2017

Zolang het nog kan een feestje in de Mande, tot en met voorjaar 2018 is het nog mogelijk………
een verjaardag & jubileum & buurtfeestje…..
kom naar Hûs de Mande vraag naar een arrangement op maat!!
Voor meer informatie Thea de Vries 06 5044547

Hús de Mande ....thús yn de Mande!

De Harker

Hús de Mande ....thús yn de Mande!

deharker.lippenhuizen@gmail.com
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Skiednis fan Lippenhuzen
Anne Vogel ( 16-07- 1930 – 13-09- 2006 )
It is al wer goed tsien jier lyn, dat Anne Vogel ferstoar. Dêrom is it faaks wol goed om
ris werom te sjen en nei te gean wat foar man as hy eins wie en wêrom der wat
oandacht oan him skonken wurde moat yn ús doarpsblêd De Harker.
Ien reden is dat hy mei syn frou jierrenlang yn Lippenhuzen wenne hat yn it eardere
kafee fan Anne Lingsma by de slûs, mar dat is fansels net genôch ! ( syn frou wennet
der noch )
In oare reden is in kop boppe in krante-artikel yn de Drachtster Courant fan 19-072006: “Anne Vogel overstijgt Bach en Haydn “. Dat makket nijsgjirrich en freget om
útlis.

No binne Bach en Haydn tige bekende komponisten en dan leit it foar de hân dat
Vogel syn spoaren ek op dat mêd fertsjinne hat.
Anne Vogel is yn 1930 yn Tsjom berne as boeresoan en it lei foar de hân, dat Anne
yn it boerefak syn brea fertsjinje soe. Op de lânbouskoalle die bliken, dat dit net Anne
syn hert hie. Krekt as syn heit wie Anne tige muzikaal en Anne woe der wol yn
fierder. Hy krige der thús de hannen net foar op elkoar, want dêr koene jo fansels net
de kost mei fertsjinje. Yn militêre tsjinst waard syn muzikale talint ek ûntdutsen en
kaam hy by de Marinierskapel. Nei syn tsjinsttiid folge hy ferskate kursussen foar
piano, koardireksje, komposysjestúdzje en sa mear. Dit die hy by hiele bekende
dosinten yn de muzykwrâld, û.o. by ien fan de wichtichste dosinten fan ús lân, Hans
Kox.
Om ‘t syn frou in baan as maatskiplik wurkster yn de Gordyk krige, hat hy him yn de
fyftigersjierren dêr festige as muzykdosint. Nei in jier as wat, yn 1962, krige hy in
oanstelling oan de muzykskoalle yn Drachten en in pear jier letter ek yn de Gordyk.
De Harker
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Boppedat hat hy meiwurker west by Omrop Fryslân, adviseur by de “Stichting Jeugd
en Muzyk”, dirigint by it “Jeugd en Muziekkoor “, dat foaral bestie út konservatoarium
studinten.
It “Opsterlands Strijkersemsemble “ hat as dirigint in soad oan him hân, ek om ‘t faak
oefene wurde koe by him thús yn de eardere kafeeromte. Boppedat hat hy sa’n
tweintich jier yn Lippenhuzen by tsjerketsjinsten it oargel bespile.
In wichtich part fan syn libben hat hy bestege oan it meitsjen fan komposysjes foar
foaral keamermuzyk. Dêryn hat hy in grutte namme krige en ferskate komposysjes
fan him wurde geregeldwei spile. Fandêr de kop yn de Drachtster Courant.
Anne wie net in man, dy ‘t bot oan de dyk timmere oer syn wurk en in soad fan syn
wurk is noch net útjûn. Om dêr wat oan te dwaan is in stifting yn it libben roppen
ûnder de namme Finketou, wêr ‘t ek syn soan Tjitze aktyf yn is. Fan syn wurk is in cd
útkommen, te krijen by útjouwerij Intrada yn ‘t Hearrenfean.
Soan Tjitze is as kontrabassist tige ferneamd en aktyf yn de muzykwrâld, mei eigen
muzykgroepen en hy jout les û. o. oan de universiteit fan Utrecht.
Dochter Reinou is learkrêft basisûnderwiis en boppedat as faklearkrêft muzyk
dwaande bern yn kontakt te bringen mei muzyk en hja jout boppedat les oan
muzykdosinten. Ek is hja in betûft ferhalen fertelster ûnder de namme Vertelvogel. In
hiele muzikale famylje dus !!!!!!
Finketou. In finketou is in net om finken te fangen. Oan dat net sit in tou om it net
ticht klappe te litten as der finken ûnder sitte.
De útdrukking : Op it finketou sitte betsjut: Spand sitte te wachtsjen om wat dwaan te
kinnen.
Troch W. van der Sluis

De Harker
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Kuenstskiednis fan Lippenhuzen
12 Dorpsgeschiedenis en kunst, De Flecht van Klaas van Dijk
Scholen
Veel scholen hebben een of meer kunstwerken aan of rond hun
schoolgebouw. Zo stond De beer,een bronzen beeld uit 1962 van
kunstenaar Klaas van Dijk, oorspronkelijk op een sokkel voorde
entree van basisschool It twaspan (Het tweespan). Het
kunstwerkstaat nu op een vierkant van witgeschilderde straatstenen
voor Bredeschool De Samensprong in de Laweijstraat in Haulerwijk,
Gemeente Ooststellingwerf. Sculpturen of objecten staan niet alleen bijof in de
entree, maar ook op een schoolplein, speelplaats of in borders of perken bij de
scholen, zoals Zonder Titel van Hans Snoek voor de voormalige school in
Lippenhuzen,waarin nu nog Hûs de Mande is gevestigd. Andere kunstwerken sieren
als wandsculptuur, reliëf of tableau,een gevel of muur, zoals het keramieken Wapen
van Lippenhuzen op de voormalige lagere of basisschool aan de Boarsterdyk 48 in
Lippenhuzen.*
Voor iedereen
Al die werken zijn in de meest uiteenlopende technieken,
materialen en formaten uitgevoerd. Deze vrijstaande beelden,al
dan niet op een sokkel,de wandkunst en glas in lood- of
zogenaamde glasappliquéramen in scholen zijn voor iedereen
permanent zichtbaar als kunst in de openbare ruimte. Die
kunstwerken verbeelden vaak kinderen en attributen die een
relatie met de school hebben. Bijvoorbeeld Van Dijks wandsculptuur Tweespelende
kinderen in Gods hand met achter twee rennende kinderenbeeldvullend de
contouren van een open rechterhand, die hen omvat. Dit werk van handmatig
uitgeslagen koperis in 1964 onthuld bij de opening van de christelijke basisschool
H.H. Simonides aan de Zr. Kortestraat 23 in Roodeschool in de gemeente
Eemsmond in de provincie Groningen. De kunstenaar maakte voor de openbare
basisschool de Flechtaan de Boarsterwyk 28 in Lippenhuzen ook een kunstwerk.
De Flecht
De Flecht kreeg niet één maar twee wandkunstwerk en ter
verfraaiing van het gebouw. Het is karakteristiek werk dat deze
locatie mede een eigen identiteit geeft. De vlucht vogels is
voor kinderen, ouders en docenten deel van ‘hun’ school en
maakt voor dorpsgenoten en andere passanten niet alleen het
gebouw maar ook het dorp kleurrijker. De wandsculpturen voor
de Flecht zijn gemaakt door twee verschillende kunstenaars. Jaap van der Meij koos
hout als materiaal en Klaas van Dijk,aan wie deze aflevering van Dorpsgeschiedenis
en kunst is gewijd, ging voor smeedijzer. Beiden vonden inspiratie inde Flecht of de
vlucht, de naam van de school. Op keunstwurk.nl staat dat beide werken
waarschijnlijk uit 1967 stammen, het jaar dat obs de Flecht geopend is. Dat jaar valt
nog net in de Wederopbouw, de periode na de Tweede Wereldoorlog tot halverwege
of eind jaren zestig.
De Harker
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Klaas van Dijk
Van Dijk verbeeldde twaalf vogels tijdens hun vlucht. In de formatie is links onder een
leider te herkennen,de andere vogels vormen een cirkel waarin ze aaneengesloten
vliegen. Op het eerste gezicht zie je een antraciet geheel op een muur van gele
bakstenen, een duidelijke vorm omdat de kleur en contouren tegen de lichte muur
afsteken. Dichterbij zie je dat de vogels niet vlak of eenvormig zijn ende kunstenaar
speelde met de vorm. Alle vogels zijn verschillend gebogen en elke vogel heefteen
andere vleugelslag. Ze houden hun vleugels gespreid alsof ze door de lucht geren en
toch bij de groep blijven, andere vogels zijn en profil weergegeven met hun vleugels
meer of minder op- of neergaand. Dat geeft dynamiek aan het beeld. De
bijbehorende hals- en buiklijn van de vogels verschilt ook. Door hun vorm en
plaatsing onderscheiden de vogels binnen de groep zich van elkaar en vormen door
de manier waarop ze bij elkaar zijn geplaatst een eenheid, een groep.
Individu
Klaas van Dijk maakte vogels die samen zijn in hun vlucht zoals
kinderen samenzijn in een groep, net als de vogels onderweg
naar hetzelfde doel. Klaas maakte vogels die een individu zijn,
omdat er geen gelijk is aan de ander, zoals ook kinderen niet
gelijk zijn, of ze nu spelen, leren of lopen. Ook al doen ze dat in
een rij, zitten ze in dezelfde soort stoel aan dezelfde soort tafel
en kijken ze allemaal naar hun juf en meester, niemand heeft
eenzelfde houding en karakter. Omdat de vogels door de bolling
of holling verschillen en stuk voor stuk onder andere hoeken
geplaatst zijn, valt het licht telkens anders op de individuele
vogels. Door het reflecterende licht en de schaduwen komen er
steeds andere details in deze vlucht naar voren.
Vogels
Vogels zijn hier een zelfstandig onderwerp, maar komen op
veel werken van de kunstenaar Van Dijkook voor als detail.
Bijvoorbeeld in het 3.60 meter hoge werk Zonder titel van
uitgehamerd koper. Het is in 1951 boven de hoofdingang
geplaatst van het schoolgebouw aan de Professor Enno Dirk
Wiersmastraat in Groningen. Binnen een omlijsting staan een
jongen met een bal en een meisjesfiguur en bovenin vliegen
vijf geabstraheerde vogels, vier naar rechts en een naar links.
Wat betreft de vorm variëren ze minder dan de vogels in De Flecht voor
Lippenhuzen, die later gemaakt zijn. Het werk in Groningen boeit door de
tegenstelling van massieve en opengewerkte vormen en de witte bakstenen
achtergrond. Dit kunstwerk stamt uit de vroege periode van de wederopbouw in
tegenstelling tot de Flecht die in de late periode is gemaakt. In de volgende
Dorpsgeschiedenis en kunst meer over deze periode en de gelauwerde Klaas van
Dijk.
Lippenhuizen, Groningen, Aldtsjerk, 2016 ©Gerhild van Rooij, www.gerhildvanrooij.nl
*Dorpsgeschiedenis en kunst deel 7 (mei 2016) Hans Snoek; deel 5 en 6 (maart, april 2016)
Wapentableau Lippenhuzen
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Weeroverzicht – December
De totale hoeveelheid neerslag is 33 mm en was vorig jaar 55,5 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 7,3 gr. en was vorig jaar 11,4 gr.
Gemiddelde min. temp. is 7,3 gr. en was vorig jaar 2,6 gr.
temperatuur
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Weeroverzicht – 2016
neerslag

mm
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Het weer actueel op uw mobiel, sms: “go weer lippenhuizen” naar 1008 (0.60 p.o.b)
Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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