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DE HARKER
deharker.lippenhuizen@gmail.com

In dit nummer onder andere:
Email adres:
deharker.lippenhuizen@gmail.com
Kampioenschap klaverjassen
komende zaterdag!
Vrijwilliger gezocht! Voor een
permanent of watergolf

Zaterdag 11 maart PiterRun & Piterwalk
Viooltjes actie 18 maart
Spel-Knutsel- middag en nog veel
meer activiteiten
Kijk op www.lippenhuizen1.nl voor
de digitale Harker in kleur!
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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2017
29 maart
26 april
31 mei
28 juni

Inhoud

Oplage: 555 stuks.

 Voorwoord

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

 Dorpsagenda 2017

Redactie:
Op zoek naar redactieleden

 Mededelingenbord

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

 Activiteitenrubriek
 Hûs de Mande
 Skiednis Lippenhuzen
 Keunstskiednis Lippenhuzen
 Weeroverzicht januari
 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 24 maart








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
In het februarinummer is van alles te lezen over de vele activiteiten voor de komende
periode.
Voor de Piterrun & Piterwalk op zaterdag 11 maart is weer veel belangstelling en de vele
vrijwilligers zijn alweer druk bezig met de organisatie van dit evenement.

PiterRun & PiterWalk viert eerste lustrum
kopt de Drachster Courant en de Woudklank.
Omdat de PiterRun & PiterWalk vijf jaar bestaat kunnen er maximaal
555 personen meedoen.
Het is bewonderingswaardig dat een relatief klein dorp als Lippenhuizen
zoveel actieve inwoners heeft die met elkaar zo´n groot evenement
weten te organiseren. Het zet ons dorp weer flink op de kaart.
Burgemeester van Selm noemde in haar nieuwjaarstoespraak Lippenhuizen als voorbeeld,
keek daarbij terug naar 700 jaar Lippenhuizen. Zij was aanwezig in de tent bij het bloemen
steken en was onder de indruk van de sfeer en saamhorigheid.
Woensdag 15 maart kunnen wij in vrijheid stemmen voor de 2e Kamerverkiezingen.
Wij mogen weer gebruik maken van ons
democratisch recht en dat is als je kijkt
naar vele landen helemaal niet zo
vanzelfsprekend. Wij kunnen ons niet
voorstellen dat wij die vrijheid niet meer
zouden hebben en dan vraag je je wel
eens af hoe het komt dat er zoveel mensen
ontevreden zijn. Wat de gevolgen zullen
zijn van de Brexit en Trump aan de macht
in Amerika kunnen wij niet overzien. Wat gaat er gebeuren met de verkiezingen in ons land,
in Frankrijk en in Duitsland. Het is afwachten, maar wij
moeten ons er wel van bewust zijn dat wij met elkaar de
vrijheid die wij hebben moeten bewaken. Er zijn voorbeelden
genoeg in andere landen die laten zien dat het ook heel
anders kan.
De verkiezingsuitslag is dan ook heel spannend en bepalend
met welke kant het in ons land en Europa op kan gaan.
Het blijkt dat het ( ouderwetse) rode potlood betrouwbaarder
is dan de informatietechnologie en daarom mogen wij weer 1
rondje rood maken op de grote verkiezingslijst, met daarop
de vele politieke partijen. Van de 81 ingeschreven partijen
doen er 28 partijen mee, waarvan 16 partijen in alle
kieskringen.
Maak daar maar eens een keuze uit.
Maar….. laat je stem wel gelden!!

Al met al is er weer veel te beleven en te doen de komende weken.
Lees met plezier deze Harker
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Dorpsagenda 2017
Wanne
Tijd
Waar
Wat gaat er gebeuren
er
Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder.
25 feb.

Kampioenschap klaverjassen

13:30

Hûs de Mande

28 feb.

Spel-Knutsel-middag

14:15

’t Lytshus

28 feb.

Herhalingsavond reanimatie

19:30

Hûs de Mande

5 mrt.

Jeugdwerk: Thialf

10.30

Dorpshuis

7 mrt.

Jaarvergadering De Laatste Eer Lippenhuizen

20:00

Hûs de Mande

11 mrt.

Hele
dag

Sportveld van Thor

12 mrt.

Piterrun & Piterwalk
Pitermiel / kidsmenu vanaf 17.00u.
Live muziek vanaf 20.00u.
Voorjaarsconcert kerkkoor “ TE WÛNDERLIK”

15:00

Piterkerk

14 mrt.

Informatieavond nieuwe MFA

20.00

Hûs de Mande

15 mrt.

2e Kamerverkiezingen ( 7.30u. tot 21.00u)

7.30

Hûs de Mande

18 mrt.

Liphusterfeest: Viooltjes actie

10:00

Lippenhuzen

25 mrt.

Jeugdwerk: Bingo

19:00

Lytshûs

25 mrt.

Vrij klaverjassen

20:00

Hûs de Mande

22 apr.

Jeugdwerk: Casino night

19:00

Lytshûs

19 mei.

Bubble voetbal

17:30

Sportveld de Kobunder

11 jun.

Jeugdwerk: Walibi

08:45

Dorpshuis

Hûs de Mande

Hebt u al eens gekeken op de site lippenhuizen1.nl? Daar vindt u alle informatie over ons
mooie dorp met een evenementenagenda. 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!
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Mededelingenbord
Hallo
Mijn naam is Kelly Kootstra en ik zit op de kappersopleiding (2de jaar) in Leeuwarden.
Ik ben dringend opzoek naar permanent en watergolf modellen.
Dus wilt u zelf een keer mee of weet u iemand die wel mee zou willen?
Bel dan even: telefoonnummer: 0513-463594
Waar: Leeuwarden, Willaarderburen 1
Wanneer:
Maandag 12.30-15.00
Vrijdag 8.30-11.15
Vervoer kan eventueel geregeld worden.

Nieuws van de beroepingscomissie.
Zoals u wellicht weet is er geen geschikte kandidaat gevonden voor de invulling van onze
predikantsplek. De beroepingscomissie heeft daarom eind vorig jaar besloten om toch
een vacature voor uit te zetten in bladen en internetsites voor predikanten. Dit levert tot nu
toe een verscheidenheid aan reacties op. De sluitingsdatum om te reageren komt in zicht.
We zullen de reacties en brieven bespreken en vanuit daar verder onze acties
ondernemen. Naar verwachting zullen we in maart de eerste gesprekken hebben.
Wij hopen op goede gesprekken en uiteindelijk een nieuwe predikant voor onze
gemeenten. We houden u op de hoogte!
De beroepingscomissie

Verslagje eerste sprookjes verteltheater in De Weefplaats 5 februari 2017
Sneeuwwitje ‘onder de wol’
In het voormalig gereformeerde kerkje van Hemrik (nu atelier ‘de Weefplaats’) speelde
poppentheater Anansi afgelopen zondag het alom bekende sprookje ‘Sneeuwwitje’ van
Grimm.
Deze wintervertelling kreeg een extra warme uitstraling door de kleurige voorwerpen en
artikelen van wol en vilt die het atelier te bieden heeft.
In het behaaglijke kerkje zagen de tientallen aanwezigen prachtige, zelfgemaakte poppen
van wol een rol spelen.
Gitta Lichthart gebruikte deze keer een tafelopstelling waarbij zij vertelde en het publiek
haar gewoon ‘op de vingers’ kon kijken. De poppen werden niet bespeeld, maar de
uitstraling van de individuele karakters waren treffend. Jan Ament van de Muziekherberg
speelde de intro op het kleine kerkorgel en begeleidde haar met slag- en
snaarinstrumenten. De sprookjesvertellingen maken deel uit van een serie die de
komende maanden zal worden voortgezet op de eerste zondag van de maanden maart,
april en mei.
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Viooltjesactie
Zaterdag 18 maart
Vanaf 10:30 uur

De jaarlijkse viooltjesactie van it Liphústerfeest!!!
Waarom viooltjes van it Liphústerfeest kopen?!
het zijn wederom de beste kwaliteit violen
ze worden bij de deur afgeleverd
ze staan prachtig in uw lege plantenbak
ze overleven een nachtvorstje
u heeft voor slechts 3,- al een bakje
u heeft voor slechts 10,- zelfs 4 bakjes
de opbrengst gaat naar it Liphústerfeest en dat biedt het bestuur
meer mogelijkheden voor het organiseren van een prachtig feest!
Hoe viooltjes van it Liphústerfeest kopen?!
1)
Zaterdag 18 maart vanaf 10.30 uur de deur openen voor de
vrijwilligers die met de violen langs de deur komen.
2)
Het bestelformulier op de volgende pagina invullen en met het totaal
bedrag in een enveloppe bij Wimmie Jonker
(Pompebled 8) in de bus doen vóór 11 maart.
3)
Bij dorpshuis “De Mande” een keuze maken uit het ruime
assortiment en met de pin betalen (of contant) op zaterdag 18 maart
vanaf 10.30 uur.
Voor een ieder die gezellig mee wil helpen in de verkoop:
10.00 uur staan de deuren van it Lytshûs open voor de vrijwilligers!
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BESTELLIJST VIOOLTJESACTIE
NAAM

:………………………………………………………………………..

ADRES

:………………………………………………………………………..

TELEFOONNR

:……………………………………………………………………….

Aantal & kleur:
….. X WIT Grootbloemig
….. X GEEL Grootbloemig
….. X PAARSBLAUW Grootbloemig
….. X PAARSBLAUW Kleinbloemig
….. X LICHTBLAUW Grootbloemig
….. X ROOD Grootbloemig
….. X GEMIXT Grootbloemig

TOTAAL BAKJES: ………………
PRIJS PER BAKJE a 10 STUKS:

€ 3,- per bakje, twee bakjes voor € 5,-, vier bakjes voor € 10,- enz.
TOTAALPRIJS

€
……………………..

Knip deze pagina uit en vul deze naar wens volledig in. Doe het formulier
gezamenlijk met het juiste bedrag (in een enveloppe) in de brievenbus bij
Wimmie Jonker, Pompeblêd 8.
Uw bestelling wordt zaterdag 18 maart thuisbezorgd.
LET OP: bestellingen vóór zaterdag 11 maart 2017!
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FIBROSE KINDEREN OP KAMP
Cystic Fibrosis, een aangeboren stofwisselingsziekte, ook wel taaislijm ziekte genoemd.
1 op de 2000 baby’s heeft deze erfelijke ziekte. Het taaie slijm hoopt zich op in de longen
en luchtwegen. Om dit te voorkomen worden de kinderen dagelijks 1 tot 4 maal,
afhankelijk van de ernst van de aandoening, gesprayd met een slijmoplossend middel en
vervolgens geklopt, om het slijm niet de kans te geven te gaan vastzitten. Deze ziekte
vergt i.v.m. continue zorg en behandeling veel van de ouders en de kinderen.
Een normaal onbezorgd gezinsleven is dan vaak erg moeilijk. Tot een normaal leven
behoort ook vakantie, wat voor deze kinderen niet altijd is weggelegd.
Door middel van een inzamelingsactie is het mogelijk om voor deze kinderen een
vakantiekamp te organiseren.
Door het verzamelen en verkopen van alle soorten ansichtkaarten(oud en nieuw),
spoortreinen, postzegels ( met en zonder papier), sigarenbandjes, telefoonkaarten,
geboortekaartjes, speldjes, munten, reclamepennen, stripboeken, stripbladen,
plaatjesalbums, suikerzakjes, kwartetspellen, DE-punten, autoracebanen, digitale
visitekaartjes, buttons, grammofoonplaten, houten speelgoed, lego, stickers, beeldjes,
poppen, paperclips met reclame, BUITENLANDS KLEINGELD etc.
Misschien heeft u ook wel eens van deze verzamelwaren in huis. Als u die kan missen is
het bij ons van harte welkom. Dankzij uw hulp kunnen wij weer veel Fibrosis patiëntjes blij
maken. Wilt u ons een handje helpen bij onze inzamelactie, dan kunt u bellen of u kunt de
door u beschikbaar gestelde artikelen bij ons af geven. Wij zorgen ervoor dat het op de
juiste plaats terechtkomt.
Alvast hartelijk bedankt namens de Fibrosis patiëntjes!!!

Ook al gaan wij verhuizen, we blijven doorgaan. U kunt uw spullen vanaf 1 mei niet meer
kwijt op Buorsterwyk 29. Maar op Corso 13 willen ze het graag in ontvangst nemen. De
plastic doppen voor blinden geleide honden gaan ook naar dit adres. b.vb.d.
Vriendelijke groeten,
Roelie Voolstra
Buorsterwyk 29
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Activiteitenrubriek
Jeugdwerk Lippenhuizen
We hebben een geslaagd darttoernooi gehad met als winnaars : Roan de Jong bij de
jongens en Marije Idzenga bij de meisjes. Bekijk ons programma hieronder voor
meer activiteiten.

Zondag 5 maart: Thialf
Tijd
dorpshuis,
Opgave

Kosten

: vertrek om 10.30 uur vanaf
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)

Zaterdag 25 maart : Bingo
: 19.00 – 21.00 uur
: Lytshûs
: geen

Tijd
Waar
opgave

Zaterdag 22 april : Casinonight
Tijd
: 19.00 – 21.00 uur
Waar
: Lytshûs
opgave
: geen
Dresscode is GALA, leuk prijsje voor best dressed boy and girl…

Vrijdag 19 mei : Bubble
Tijd
Waar
Opgave

: 17.30 tot 19.30 uur
: Sportveld de Kobunder
: Voor 25 maart bij Wimmie
via: jwwj@hetnet.nl of
Jeugdwerk groepsapp.

Zondag 11 juni :
Tijd
Waar
opgave
Kosten

voetbal

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
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VOORJAARSCONCERT KERKKOOR “ TE WÛNDERLIK”
Het gemengd koor geeft op zondag 12 maart om 15.00 uur een concert in de
Piterkerk te Lippenhuizen.
Wij zijn een kerkkoor, maar ons repertoire beperkt zich niet tot religieuze muziek, we
leggen ons ook toe op een breed scala van wereldse muziek.
Wij brengen een gevarieerd programma met liederen van Mozart tot Annie M.G.
Schmidt. Een en ander wordt afgewisseld met optredens van het trio “YPSILON”
zang, dwarsfluit en piano. Verder ook solistisch werk uit het koor.
Wij zingen het door onze dirigent Jan Andries Dijkstra gecomponeerde werk
“TE WÛNDERLIJK” gebaseerd op een aantal spreuken uit het Bijbelboek Spreuken.
Het koor ontleent zijn naam aan dit muziekstuk.
Entree: 7 euro, donateurs 4,00, kinderen t/m. 12 jaar gratis.
Koffie/thee en een versnapering zijn daar bij inbegrepen.
Wij bieden u een gevarieerd programma, waarnaar u met veel plezier zult kijken en
luisteren.

Spel-Knutsel-middag
Binnenkort is er weer een spel-knutsel-middag voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kom jij ook?
We gaan een mooi knutselwerkje maken, spelen met het speelgoed van de speel-otheek en samen spelletjes doen.
* Datum: Dinsdag 28 februari
* Thema: Spelletjes
* Plaats: ’t Lytshus ( dorpshuis)
* Tijd: 14.15 – 15.45
* Kosten: Speel-o-theekleden gratis, voor niet-leden 2 euro per kind.
Ter info: lidmaatschap van de Speel-o-theek kost 12,50 euro per jaar per gezin.
* Opgave bij Renskje Idzenga voor 24 februari op mailadres:
renskjeidzenga@gmail.com.
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De Laatste Eer Lippenhuizen, vereniging Voor begraven en cremeren
Uitnodiging/Agenda
Jaarvergadering De Laatste Eer Lippenhuizen
Dinsdag 7 Maart 2017 om 20:00 uur
in Hûs de Mande, Buorren 47
Deze avond zal Mevrouw M. Follings iets vertellen over het werk van een ritueelbegeleider















Opening
Notulen vergadering 8 maart 2016
Jaarverslag penningmeester
Verslag Kascommissie
Mededelingen en ingekomen stukken
Bestuursverkiezing;
Aftredend en herkiesbaar
Mevr. H. Jaarsma
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden
Benoeming Kascommissie 2018
Voorstel vaststelling vergoeding en contributie
Rondvraag
Sluiting

Secretaris A. Stoelwinder
0513-465429

Tel.nr. bode Mevr. Jansen 06-30389594

Beste Leden,
Al ruim een eeuw staat DLE voor haar leden, het is daarbij altijd de bedoeling
geweest om met zo laag mogelijke kosten in de geborgenheid van mensen uit de
eigen omgeving overledenen een waardig afscheid te geven. Dat wil overigens niet
zeggen dat er in die honderd jaar niets is veranderd, sterker nog: er verandert altijd
wel iets. Werden overledenen vroeger altijd begraven, tegenwoordig wordt een
evenzo groot percentage gecremeerd. Werd het afleggen en dragen vaak verzorgd
door derden, tegenwoordig leveren vaak personen uit de naaste omgeving hun
bijdrage. Dit omdat het goed voelt en helpt bij het proces van afscheid nemen. Zo zijn
er nog vele voorbeelden te noemen. Binnen onze vereniging vindt ook dat
veranderingsproces plaats. Wij als bestuur staan daar open voor en werken daar
graag aan mee. Het zou ons wel helpen als we daar eens in alle openheid met onze
leden over zouden kunnen spreken, de jaarvergadering is daarvoor een prima tijd en
plaats. Om een voorzet te geven in dit proces hebben we Marian Follings
uitgenodigd om een lezing te geven, zij is ritueelbegeleider. Daar waar de uitvoering
van een uitvaart vooral aan komt op de mensen van de uitvaartvereniging kan zij
steun bieden bij de meer gevoelige kant rond een overlijden. We hopen dat Marian
wellicht nieuwe inzichten geeft, of oude inzichten in een nieuw jasje plaatst.
We gaan uit van een mooie opkomst op 7 maart a.s. in Hûs de Mande om samen
met de leden zorg te dragen dat we nog minimaal honderd jaar vooruit kunnen.
Namens het bestuur, Gjalt Mulder (voorzitter)
De Harker
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Vrouwen van Nu januari 2016
Op 24 januari was onze jaarvergadering.
Onze voorzitter Els Hoogeveen wenste iedereen een gezond en gelukkig 2017 toe en een
hartelijk welkom was er voor de dames van Buurtzorg Gorredijk. Twee jubilarissen werden
in het zonnetje gezet. Hiltje Abma en Annie Visser waren 50 lid van onze afdeling
Vrouwen van Nu.
We namen afscheid van Els als bestuurslid en voorzitter.
Froukje Reitsema werd benoemd tot nieuw bestuurslid.
Na het officiële gedeelte is het woord aan de dames van Buurtzorg Gorredijk.
De Buurtzorg is zorg die in een klein team gegeven wordt. Zij leveren persoonlijke en
professionele zorg aan huis. Er is een goede samenwerking met Fysiotherapie De
Loefbiter op het gebied van geriatrie en neurologische aandoeningen.
Op gezellige wijze vertelden de dames over hun werk en mogelijkheden. Als afsluiting
zetten ze ons in beweging met evenwichtsoefeningen.
Op 7 februari is er een cursus vilten.
Op 14 februari mag het eendags bestuur het stokje overnemen. We laten ons verrassen.
Iedereen die zin heeft om aan een cursus, avond of andere activiteiten mee te doen is van
harte welkom. Je hoeft niet meteen lid te zijn.
Wel even contact opnemen met Fenna Liemburg. Tel: 0513 465001
Rennie Schippers.

Verslag Eendagsbestuur op 14 februari 2017
van Vrouwen van Nu.
De avond werd geopend door Harriët, zij vertelt over Valentijn.
Valentijn gaat over liefde en vriendschap en over stille aanbidders,
die op Valentijn vaak anoniem met een kaartje je de liefde of vriendschap verklaren.
Daarna wordt er een liefdesgedicht voorgelezen en proosten we met elkaar op de
liefde en vriendschap hier bij de Vrouwen van Nu.
Na een lekkere kop koffie of thee met gebakje worden er gedichten per tafel gemaakt
over de liefde. Het blijkt dat de Vrouwen van Nu verborgen talenten hebben, want het
ene gedicht is nog mooier dan de andere. Hierna treedt het cabaret van Simmer 700
op. Deze hebben ook opgetreden op Simmer 700 in de tent van Lippenhuizen.
Zij geven een voorstelling met verschillende nummers, waaronder Myn doarp en
Unthaaste. Iedereen was zeer verrast over het optreden van Simmer 700. Harriët
bedankt iedereen namens het Eendagsbestuur voor het optreden met een rode roos
en sluit hierna de avond af. Froukje Reitsema bedankt het Eendagsbestuur voor de
avond.
We hebben een hele gezellige avond gehad en dit was mede door het cabaret
optreden. Simmer 700 laat ons zien dat een theaterproductie altijd mogelijk is in een
kleine gemeenschap.
Het Eendagsbestuur Tineke Brouwer
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250 BEZOEKERS GENIETEN VAN KERSTMUSICAL HET
MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES
Ruim 250 mensen genoten vrijdag 23 en zaterdag 24 december 2016 van de
opvoering van kerstmusical ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ in een sfeervol
verlichte Piterkerk in Lippenhuizen. Circa 43 kinderen uit Lippenhuizen en
Hemrik speelden, zongen en dansten in drie voorstellingen de sterren van de
hemel. Met een ontroerend spel van hoofdrolspeelster Elbrecht Pool (7) uit
Lippenhuizen als het meisje met de zwavelstokjes.
Sfeervol

De kerstmusical werd drie keer opgevoerd op vrijdag 23 december (19.00 uur) en
zaterdag 24 december (15.30 uur en 19.00 uur) in de Piterkerk in Lippenhuizen. De
kerk was van binnen en buiten sfeervol verlicht. Het publiek hoorde bij binnenkomst
bekende kerstliederen spelen. Na afloop van de voorstelling was er voor iedereen
chocolademelk met een kerstkoekje.
Initiatief
De regie van kerstmusical Het meisje met de zwavelstokjes was in handen van
leerkracht Ria IJbema. Het Sterrenkoor en de solisten onder leiding van Anje de
Jong werden muzikaal begeleid door Jan Andries Dijkstra (piano), Johan Cnossen
(dwarsfluit) en Ymkje Postma (bas). De organisatie werd geholpen door tientallen
vrijwilligers. Zo verzorgden Vrouwen van Nu uit Lippenhuizen de aankleding van de
kerk.
Iedereen die aan de musical heeft meegewerkt, enorm bedankt voor jullie inzet!!
Activiteitencommissie Piterkerk Lippenhuizen

De Harker
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De Weefplaats in Hemrik
Poppentheater Anansi speelt in De Weefplaats in Hemrik
Op de 1e zondagen van de komende 3 maanden zal Gitta Lichthart van
Poppentheater Anansi sprookjes vertellen met poppen gemaakt van vilt.
In De Weefplaats in het voormalige kerkje is sinds een jaar een kleinschalige
dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Er wordt gewerkt in het textielatelier
en/of winkeltje onder leiding van Aafje Bouwer.
Dit doet ze vanuit een antroposofische visie. Eén van textiele werkvormen die
gedaan kan worden, naast het weven, is het vilten van wol.
En daar ligt de klik. In deze bijzondere werkplaats is nu ook af en toe gelegenheid
een sprookjesvoorstelling met live muziek bij te wonen.
Het zijn tafelpoppenspelen waarbij alle zintuigen aangesproken worden.
Zondag 5 maart speelt ze winterse sprookje:
Van een kindje zo Wit als sneeuw, Rood als bloed en haar zo Zwart als ebbenhout.
Hoorden daar geen zeven dwergen bij?
Belangstellenden, mensen met een beperking en kinderen vanaf 4 jaar en hun
begeleiders zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn.
De voorstelling is nadrukkelijk niet bedoeld voor peuters.
Voorstelling 14.00 uur incl. consumptie en traktatie. entree: € 6,- pp. Deur
open om 13.45 uur.
De Weefplaats is gevestigd in het voormalig gereformeerd kerkje, Binnenwei 8 in
Hemrik.
Reserveren is noodzakelijk: tel. 0513-681990 en/of email. anansi@home.nl
Info: www.deweefplaats.nl/www.poppentheateranansi.nl

Internationaal folk-trio strijkt neer in de Muziekherberg te in Lippenhuizen
Als de folk en americana-singersongwriter Vera van Heeringen haar Britse tour
onderbreekt voor een bezoek aan haar geboorteland om te spelen, is dat een
buitenkans! Zeker als dit plaatsvindt in de intieme Muziekherberg.
Vera is een in Wales woonachtige Nederlandse muzikante die vooral geroemd wordt
om haar indrukwekkende en gedurfde gitaarspel. Ze zocht haar roots in Amerika en
op de Britse eilanden en vulde onderweg haar rugzak met bluegrass, roots, blues,
cajun en americana. Ze deed veel ervaring op in verschillende bands waaronder het
humoristische folkgezelschap New Rope String Band (in 2015 nog in de Skans in
Gorredijk) waarmee ze door heel Europa tourde. Tot op dat moment had ze weinig
solo-ervaring en was het debuutalbum Standing tall (2012) een zoektocht. Op haar
nieuwe album Proper Brew (2015) was ze beter voorbereid en ontwikkelden haar
songs zich natuurlijker, intuïtiever. De songs zijn het ene moment aangrijpend en
verfijnd, dan weer opzwepend en swingend, maar altijd overtuigend gebracht en van
hoog muzikaal niveau. >>>>>>

De Harker
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De traditionele roots-klanken van de akoestische gitaar, het verfijnde spel, de warme
harmonieuze samenzang en de open, charmante presentatie zorgen voor intieme
optredens. Met haar vaste trio tourt ze door Groot-Brittannië, maar komt dus voor
een kort bezoek naar Nederland.
Met dit unieke optreden ontvangt de Muziekherberg een nieuw genre; niet eerder
klonken aan de Trijehoek in Lippenhuizen de karakteristieke rootsklanken van de
zoemende contrabas of het vingervlugge ‘flatpicking’.
entree € 10,- incl. consumptie en traktatie
Er is een beperkt aantal plaatsen, daarom is reservering noodzakelijk. t`0513681990 of www.poppentheateranansi.nl.
Plaats:
Theater Anansi, lokatie Muziekherberg,
Trijehoek 20, Lippenhuizen.

Kerkdiensten
Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 2017
Datum
19 feb
26 feb
05 mrt
12 mrt.
19 mrt
26 mrt

Tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Voorganger
Ds. J.N. Jurjens
Da. E.C. Rooseboom
Ds. D.J. Deuzeman
mw. E. Plomp
Da. E.C. Rooseboom
Ds. P. Crom

Dienst te
Langezwaag, Heilig Avondmaal
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen

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 Februari 2017

Een aantal gebruikers hebben al contact gezocht om mee te denken over hoe we
volgend jaar afscheid nemen van het “It âlde doarpshús”. Inmiddels hebben de
eerste gesprekken plaats gevonden en zijn er al mooie ideeën besproken. Maar heb
je ook nog 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! Ook
staan er inmiddels bouwhekken… “It giet Oan”
Dinsdag avond 14 maart worden de definitieve plannen gepresenteerd en door de
architect nader uitgelegd. Dus kom langs en laat je informeren!
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 even mailen naar dorpshuisdemande@gmail.com
Dank aan de vrijwilligers die ons hebben geholpen het donateursgeld op te halen!!
Zaterdag 25 februari 2017

’s middags “Opsterlands Kampioenschap Klaverjassen”

Zaterdag 11 maart 2017

Piterrun & Piterwalk voor meer informatie kijk op de site van
dit geweldig evenement www.piterrunlippenhuizen.nl
Vanaf circa 17.00 uur is het Dorpshuis aaneensluitend open
met een Pitermiel (Snert met roggebrood en spek & soep met
brood kids-menu & springkussen!!
Vanaf circa 20.00 uur live muziek op het blarenbal met
NederPopRock band Benedenpeil > www.benedenpeil.frl
met de Dijk, Blof, van Dik Hout, The Scene muziek voor de
.....feestvierder, de danser, de drinker, de luisteraar en
de stille genieter. Dus kom langs ….

Dinsdag 14 maart 2017
Zaterdag 25 maart 2017

Voor wie:
* Alle deelnemers
* Alle vrijwilligers
* Alle dorpsgenoten
* Alle muziek liefhebbers
Vrij entree!
Informatie avond nieuwe MFA
Vrij klaverjassen om 20 uur!!!

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 50445471

Hús de Mande ....thús yn de Mande!
De Harker

Hús de Mande ....thús yn de Mande!
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Skiednis fan Lippenhuzen
Underwiis 8
Yn it foarige stikje stienen in pear rekkenopjeften, dy ‘t bern om 1850 hinne meitsje
moasten. Dy sommen gyngen oer lingte-, gewichts- en ynhâldsmaten. Troch dy
âlderwetske nammen liket it nochal dreech om de goeie antwurden te krijen. No foel
dat wol wat ta, want de bern krije no deselde soad opjeften, allinne de nammen binne
oars. Ynstee fan meters, desimeters, sintimeters en milimeters spruts men doe fan
ellen, palmen, duimen en strepen.
10 meter wie in roede en 100 roeden wie in mijl, no in kilometer. By ynhâldsmaten
spruts men doe fan kannen, maatjes en vingerhoeden, no seit men: liter, desiliter en
sintiliter. In hektoliter wie in vat. By gewichten wie it ek al net oars; dêr brûkte men de
nammen: pond, ons, lood, wichtje en korrels. In pond yn dy tiid neamt men no in kilo,
dan kaam in ons en dat is itselde as no. In lood is 10 gram, in gram wie in wichtje en
in korrel is in sintigram.
Yn de tiid fan Napoleon is dat 10-delige stelsel ynfierd, foar dy tiid brûkte men wol
deselde nammen en faak mear, mar wienen de maten en gewichten yn elke stêd as
streek ferskillend. In keapman, dy ‘t hannel die yn ferskate streken moast der
ôfgryslik omtinke wat foar maten yn sa’n streek brûkt waarden. Ek moast der omtocht
wurde, dat bygelyks by ferkeap fan perselen lân de goeie maat brûkt waard. Men
meat doe mei help fan in mjitlatte fan sa’n 3 as 4 meter ( in roede ). Ek doe wie
fraude net ûnbekend en waard der wol ris in stikje fan sa’n mjitlatte ôfseage, om sa
mear lân te ferkeapjen as der oanwêzich wie. Om dat foar te kommen hie men soms
oan de tsjerkemuorre in latte hingjen fan de goeie lingte en koe men neigean as de
mjitlatte noch goed wie.
Yn it lêst fan 1761 wienen in pear Liphústers nei Koaten, Sumar en Surhústerfean
west om te sjen as der in geskikte master te finen wie om it plak fan Berend Harmens
oer te nimmen. Hindrik Ebeles hie earder al yn “Suiderhuisterveen “ west en wie
aardich te sprekken oer in master dêr. De oare Liphústers hienen earne oars masters
besjoen. Hja wienen it mei Hindrik Ebeles iens: de master yn “ Suiderhuisterveen ”,
master Jacob Hendriks koe wat harren oangyng oan de slach yn Lippenhuzen. It hat
in goede kar west, want hy bliuwt hjir oant 1807, 42 jier lang en al dy tiid foar itselde
lean, f 50,00 yn ‘t jier. Hy wie sawol yn Lippenhuzen as yn de Himrik foarsjonger en
dat brocht ek noch ris f 3,00 yn ‘t jier op. Neist dat wurk wie hy putsjeman foar de
skoalle en tsjerke. It tsjerkehôf ûnderhâlde, de tún fan dominee kreas meitsje en hy
wie ek net te beroerd om in liemen flier yn in nije skuorre efter de pastorije oan te
bringen. Nei in jier as wat naam hy stadichoan in wichtich plak yn it doarp. Yn 1777
waard hy ek doarpsrjochter en fertsjintwurdige hy it doarp yn it grietenijbestjoer en
gearre hy de belestingen. Hy sil dan neist de skoalle ek geregeld yn it rjochtshûs ta
holden hawwe. Om de skoalle net te koart te dwaan mei al syn baantsjes hie hy help
fan in ûndermaster. Dat wie Teije Jans Buma, dy ‘t hjir sa no en dan ynfoel as
master. Sjoen alle baantsjes, dy ‘t in master yn dy tiid der by dwaan moast om knap
rûn te kommen, kin men wol neigean dat it peil fan it ûnderwiis wol hiel bot ôfhinklik
wie fan de kwaliteit en de ynset fan de master en fansels fan de tiid, dy ‘t master oan
de skoalle bestege. Sa njonkenlytsen komme der geregeld mear lûden, dat der eins
regels komme moatte, wêr ‘t it ûnderwiis oan foldwaan moat en fansels oan ek de
ûnderwizers.
De Harker
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It belang fan de tsjerke wie foaral dat master as koster en foarsjonger goed foldie en
dat hy de bern wat lêze, skriuwen en rekkenjen leare koe, sadat de bern yn elk gefal
de bibel lêze koenen. Der wie gjin ynstânsje, dy ‘t neigean moast as master syn wurk
goed die yn de skoalle; der wienen gjin lesmetoaden en amper lesmateriaal. Der
wienen wol wat boekjes, sa as in rekkenboekje út 1639, skreaun troch Willem
Bartjens, bekend fan de siswize : Neffens Bartjens........... en wol lêsboekjes mei
drege kristelike kost, mar echt pedagogysk ferantwurde wie it alle gearre net.
De yn 1784 oprjochte “ Maatschappij tot nut van het Algemeen “ hat fan it begjin ôf
oan har tige ynset foar ferbettering fan it ûnderwiis. Ek fan grut belang foar bettere
regeljouwing wie de feroaring fan ús lân fan de “Federale Republiek der Verenigde
Nederlanden “ ta de
“ Bataafse Republiek “ yn 1796. Dêrtroch kaam der ien lânsbestjoer, dy ‘t wetten
meitsje koe dy ‘t foar it hiele lân jilden.
Al daliks, nei’t der doe in soarte fan regearing beneamd wie, waard der in kommisje
oan it wurk set om regels foar skoallen, ûnderwiis en ûnderwizers te meitsjen. Sa
seach yn 1801 de earste skoallewet it ljocht. Der sieten nochal wat gebrekken yn,
sadat yn 1803 in twadde wet folge en yn 1805 in tredde. It hie ta gefolgen dat der
tasicht kaam op skoallen, regels foar oplieding fan masters en ek net ûnbelangryk,
ienige finansjele bydragen út de grietenijkas.
Troch W. van der Sluis

De Harker

deharker.lippenhuizen@gmail.com

22

Kuenstskiednis fan Lippenhuzen
13 Dorpsgeschiedenis en kunst, Klaas van Dijk, Wederopbouw, 2
Klaas, voluit Klaas Hendrik, van Dijk werd op 29 september 1913 in
Groningen geboren, waar hij op 26 juni 1990 overleed. Hij studeerde aan de
Minerva Academie bij A.W. Kort, C.P. de Wit en de Groningse beeldhouwer
Willem Valk. Van Dijk richtte zich mede op het buitenland met studiereizen
naar België en Frankrijk, waar hij modeltekenen volgde aan de Académie de
la Grande Chaumière in Parijs. Nederland werd zijn thuisbasis, maar hij
werkte ook in Frankrijk en de VS. De kunstenaar viel vooral op met
vrijstaande beelden en wandobjecten van handmatig uitgeslagen koper en aluminium, zoals
de roodkoperen haan aan de Praediniussingel in Groningen en het smeedijzeren kunstwerk
in Lippenhuzen. Hij werkte ook met brons en steensoorten en voor monumentale kerkramen
met glas. Om gezondheidsredenen kon hij later niet meer met koper werken.

Nieuwe gebouwen
De beeldhouwer, wand- en glasschilder, tekenaar en graficus gaf
zijn mens- en dierfiguren altijd al weer in aquarellen en
tekeningen en lithografeerde vele landschappen. Dat bleef hij
doen. Klaas van Dijk ontving als eerste in Pictura de K.J.
Egbertsprijs, die nog steeds wordt uitgereikt. Hij ontving deze
mede voor zijn inzet om jonge kunstenaars te betrekken bij
Kunstenaarsvereniging de Ploeg, waarvan hij zelf lid was.
In het vorige deel is Van Dijks wandsculptuur De flecht belicht.
Dit kunstwerk voor de gelijknamige school in Lippenhuzen stamt uit de tijd van de
wederopbouw. In deze periode zijn veel opdrachten verstrekt voor monumentale
kunstwerken in de openbare ruimte onder meer voor diverse nieuwe gebouwen. Veel van de
toen in opdracht gemaakte kunstwerken sierden overheidsgebouwen, waaronder scholen
zoals De Flecht. Van Dijk ontwierp in de wederopbouw voor meer scholen en gebouwen
kunstwerken. De meeste zijn nog op de originele locatie te zien, een enkel kunstwerk is
herplaatst. In veel werken komen vogels voor.

Vogels
Op de foto van Gouwenaar van het Driedelig reliëf van Klaas van Dijk
op de Willem Lodewijckschool in de Willem Lodewijkstraat in Bourtange
staan ook vogels maar niet als hoofdonderwerp. Op het reliëf links met
twee meisjes en de zon staat een haan. Deze keert vaker terug en is
ook meerdere keren hoofdonderwerp geweest. Naast die haan zijn er
nog veertien vogels, waarvan drie hoog in de lucht, duidelijk
herkenbaar of geabstraheerd en teruggebracht tot enkele strepen (zie
detailfoto). Op het middenreliëf met vier mensfiguren, houden twee een boek vast. Onderaan
ligt een opengeslagen leerboek en een blad met berekeningen. Bovenaan vliegen drie
vogels voor de wolken. In het rechterreliëf wijzen twee kinderen naar een vruchtboom en
drijft beneden een waterlelie. Ook hier zijn vier vogels, waarvan een hoog in de lucht.

Wandschildering

De Harker

Werken uit de Wederopbouw zijn te vinden bij publieke gebouwen met
sociaal-maatschappelijke achtergronden zoals scholen en architectuur
met culturele achtergronden. Ze zijn ook geplaatst bij nieuw
opgetrokken huizenblokken en winkelcentra, bijvoorbeeld bij de in
opdracht van woningbouwvereniging Gruno gerealiseerde huizen en
winkels naar ontwerp van de Groninger architect K.G. Olsmeyer, waar
deharker.lippenhuizen@gmail.com
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kunstwerken van Klaas van Dijk zijn geïntegreerd in het exterieur. Voor deze
wederopbouwarchitectuur aan de Ruysdaelstraat in Groningen maakte de kunstenaar in
1957 voor vier zijgevels monumentale wandschilderingen. De Arbeid is erin verbeeld door
twee werkende mannen. De een bewerkt de grond met een schop, de ander sjouwt
materiaal; op de achtergrond staat een skelet van een gebouw in wording.

Maatschappelijk
De Kunst is weergegeven als een palet waarover vogels en abstracte
vormen vliegen. De dans is door een paar verbeeld met om hen
heen vijf vliegende vogels. In het schilderij Het gezin knielt de
moeder voor een kind met daarachter de vader, ernaast een hond,
drie kleine bomen, een haan en in de lucht twee vogels. De
voorstellingen zijn geschilderd op trapeziumvormige platen van beton
die op de gevel zijn aangebracht en bovenaan gelijk lopen met de
noklijn. De onderwerpen van de gestileerde schilderijen pasten bij die tijd. In drie van de vier
wandschilderingen komen vogels voor, ondersteunend en niet als hoofdmotief zoals in De
flecht.

Tijdsbeeld
Kunst maakte de wereld mooier, bracht kleur en gaf uitdrukking aan
verschillende emoties. De vogels verbeelden misschien wel vrijheid
of het overbruggen van grenzen. De dans is een sociaal gebeuren en
een uiting van vreugde. Na de oorlog kon men voluit leven.
Wereldwijd wordt al eeuwenlang gedanst nadat een oorlog voorbij is.
Het is een samenbindend genoegen dat uiting geeft aan het ‘plezier
van dansen’ of ‘uit je dak gaan’. Het gezin werd gezien als de
hoeksteen van de maatschappij. Daarnaast was na de oorlog de hereniging van gezinnen
iets om dankbaar voor te zijn. Ook stichtten wezen, weduwen en weduwnaren die er alleen
voor stonden wel nieuwe gezinnen: een nieuw begin of voortzetting. De arbeid ten slotte
stond voor welvaart en weer opbouwen wat vernietigd was. De vier monumentale
schilderijen uit de wederopbouw zijn in zwart, wit, grijs en een of twee steunkleuren
geschilderd.

Klaas van Dijk
De onderwerpen hadden destijds een andere lading. Buurtbewoners
waarderen ze nu als ‘vrolijke plaatjes’ en zorgden een paar jaar gelden
jaar geleden dat er lampen werden bevestiggd op de betonplaten die de
schilderingen bij avond verlichten. De eerste jaren van de wederopbouw
was een periode van herstel van oorlogsschade, met schaarste aan
materialen en gebrek aan voldoende vakmensen. In deze periode was er
een breed gedragen optimisme: er werd weer iets opgebouwd.
Kunstenaars pasten oude en moderne materialen en technieken toe in alle mogelijke
kunstwerken met uiteenlopende ontwerpen. De wederopbouw bood kansen om via
monumentale opdrachten te laten zien dat het leven de moeite waard was en men boven
vernietiging en bedruktheid uitsteeg. Naast traditionele en functionalistische kunstwerken
kwamen er strakkere, abstracte, speelse, figuratieve en historiserende werken in de
openbare ruimte. Dat obs de Flecht een kunstwerk kreeg, leek vanzelfsprekend.

Lippenhuizen, Groningen, Aldtsjerk, 2016 ©Gerhild van Rooij
Bronnen, foto’s staatineemsdelta.nl (Driedelig reliëf); foto Haan, Ronn (Creative Commons); RKd.nl,
eigen archief; Pictura (Egbertsprijs), groningerkunstkringdeploeg.nl; Betonschilderingen, foto Zanderz
(Creative Commons), foto Zonder Titel bij Schakel, staatingroningen.nl

De Harker

deharker.lippenhuizen@gmail.com

24

Weeroverzicht – januari
De totale hoeveelheid neerslag is 63,5 mm en was vorig jaar 85 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 4,1 gr. en was vorig jaar 5,7gr.
Gemiddelde min. temp. is -0,9 gr. en was vorig jaar 1,3 gr.
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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
De Harker
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Plaatselijk Belang
Hinke Heida
Gerrit Prikken
Douwina Bantema
Jan Blaauw
Alma Veldkamp
Nynke Tibbesma
Leo Boskma

Voorzitter
Penningmeester
Notlant
Lid
Lid
Lid
Lid

(telefoonnummers
beginnen uiterraard met 0513)
Website Lippenhuizen:
www.lippenhuizen1.nl
Emailadres: pb.lippenhuizen@gmail.com

06-34869736
464812
654968
465707
0625336533
465544
0631557410

Notulen gezamenlijke jaarvergadering 17 december 2016, Plaatselijk Belang
Voorzitter Hinke Heida heet iedereen welkom bij deze gezamenlijke jaarvergadering van 4
verenigingen: Plaatselijk Belang, IJsclub, Liphústerfeest en Dorpshuis De Mande. Ze opent
de vergadering van PB en neemt de agenda voor vanavond met ons door.
Notulen vorige jaarvergadering en jaarverslag 2016
Deze notulen hebben in het novembernummer van de Harker gestaan. Hierover zijn geen
vragen, dus wordt het verslag vastgesteld. Marc Heine heeft PB intussen verlaten, maar 2
nieuwe mensen hebben zich aangemeld: Leo Boskma en Alma Veldkamp. Zij worden
welkom geheten in het bestuur.
Financieel verslag en kascontrole PB
Harm Wijkstra en Arnout Batterink hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben geen fouten
kunnen ontdekken, dus het verslag is goedgekeurd. Volgend jaar Arnout Batterink samen
met Marco Rozenberg. Reserve Geert Kootstra.
Gerrit Prikken licht nog het e.e.a. toe. De bankkosten worden elk jaar weer hoger, maar
overstappen naar een andere bank heeft geen zin. We krijgen ook weer geld/subsidie uit het
coöperatiefonds van de Rabobank. De post speeltuinen is vrij hoog; dit i.v.m. de subsidies
van de nog te plaatsen pannekooi. Intussen is de rekening van Stichting Peuterspeelzaal
onder de vlag van PB geparkeerd. Dick Schimmel vraagt of peuterspeelzaal onder onderwijs
valt? Antw.: nee.
Gerrit toont ook het financiële overzicht van De Harker, opgemaakt door Skelte Aukema.
Vraag: Hoeveel geld moet je reserveren, het saldo is nu wel erg hoog: dit geld is
gereserveerd voor nieuwe apparatuur, vernieuwen van de dorpskrant en het
exploitatierisico.
Financieel verslag en kascontrole 700 jaar Lippenhuizen
Hier heeft men de boeken nog niet definitief kunnen controleren, omdat er nog rekeningen
nakomen (o.a. bloemen). Marten Zwart toont een overzicht van de begroting welke gemaakt
is in december 2015 en de werkelijke kosten. Sommige werkgroepen vallen hoger uit, omdat
alle kosten niet konden worden voorzien in december. Het onderdeel Kunst en Cultuur is er
later bijvoorbeeld bijgekomen. Ook de foodtrucks en een grotere feesttent spelen een rol. Hij
hoopt het e.e.a. in januari/februari 2017 definitief af te kunnen sluiten. Verder valt op dat de
inkomsten bij fondsen mooi hoog is. Gerrit licht toe: “kunst en cultuur” scoort goed bij
fondsenwerving. Mocht er nog geld overblijven, dan wordt er ook geld gereserveerd voor het
onderhoud en uitbreiden van de cultuurhistorische route.
Rondvraag:
Wietze Mulder: de snelheidsmeter aan het begin van het dorp valt zo nu en dan uit. Men rijdt
inderdaad veel te hard. De meter is van de gemeente en rouleert in de dorpen. Ook komt er
veel vrachtverkeer door ons dorp. PB neemt dit wederom mee in het ambtelijk overleg.
Hinke sluit de vergadering en geeft het woord aan de ijsclub.
De Harker
deharker.lippenhuizen@gmail.com
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