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Kijk op www.lippenhuizen1.nl voor 
de digitale Harker in kleur! 

D O A R P S K R A N T E  f o a r  &  f a n  L I P P E N H Ú Z E N  

EENENTWINTIGSTE JAARGANG NR. 6               juni 2017 

deharker.lippenhuizen@gmail.com 

In dit nummer onder andere: 

Tsjerkepaad 

Vrijwilligers De Harker gezocht!! 

Terugblik Liphûster Feest 

Keatspartij mei neisit 
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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2017 

27 september 
25 oktober 
29 november 
27 december 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 

Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 
Financieel beheer: 

Skelte Aukema,  
Feestlân 68/a   
Tel: 466118 
 
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 

❖ 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 maand niet tot plaatsen over te gaan.  
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in 

Microsoft Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.  
❖ Graag het bestand opslaan onder de naam van uw club of vereniging!! 
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com 
 

 

 

Let Op!!! Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 22 september 
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Hier is de laatste Harker van voor de vakantie! Een Harker met een terugblik op 
het Liphûsterfeest, met verschillende berichten van de kerk 
Lippenhuizen/Hemrik. Bij het Jeugdwerk en Hûs de Mande kijken ze terug op 
het afgelopen seizoen maar ze zijn ook al weer druk bezig met het smeden van 
nieuwe plannen. Ondanks dat de meeste vaste activiteiten afgelopen zijn valt er 
dus nog genoeg te lezen en te doen!  
 
Ik wens jullie een hele fijne zomer met veel zon en af en toe wat regen (dat is 
altijd fijn voor het land en de tuin). Tot de volgende Harker in september! 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP  
 
Nieuwe vrijwilligers gevraagd voor de Harker!! 
 
Na 20 jaar de dorpskrant te hebben gedrukt, is voor mij de tijd gekomen om het 
stokje over te dragen aan een nieuwe vrijwilliger. 
Ik heb dit werk met veel plezier gedaan. Samen met Riekje van der Meer ging ik elke 
laatste dinsdag van de maand naar obs de Flecht om daar de laatste hand te leggen 
aan het drukken van de dorpskrant. Dit kostte ons meestal 2 uur per keer, een beetje 
afhankelijk van de dikte van de dorpskrant. 
Echter nu vinden we het beide tijd worden om de werkzaamheden neer te leggen. Ik 
omdat ik sinds vorig jaar geen “Liphúster” meer ben en in Terwispel ben gaan 
wonen. Riekje omdat ze na zo’n lange tijd, ook niet meer door wil. (samen uit – 
samen thuis) 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar 2 vrijwilligers die 1x per maand, op 
dinsdagavond, 10 x per jaar, ongeveer 2 uurtjes per keer, deze taak van ons over 
willen nemen. 
Voor een goede overdracht wordt gezorgd. 
Gegadigden kunnen contact opnemen met: 
Jan van der Bij: 06-55434349  
Riekje van der Meer: 0513462871 

  

Voorwoord 
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Vaste (seizoens)activiteiten 
 

 
  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder. 

30 juni Intrede Da. Sietske Blok. Kerkdienst + 

receptie 

14.00 Kerk Langezwaag 

26 augustus Keatspartij, opgeven 

tuskendeflatsen@gmail.com 

13.00 Tjalling Harkeswei 1 

16 
september 

Pubquiz opgeven jwwj@hetnet.nl  Hûs de Mande 

Hebt u al eens gekeken op www.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.  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Melomania oefenavond 20.00 - 22.00 Hûs de Mande 

Iedere maandag  Biljarten  Hûs de Mande 

Iedere donderdag 
Roel de Jong 464660 
/Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

Iedere donderdag  Koor Lippenhuizen/Hemrik 19.30 Consistorie 

1x maandag per 
maand  

Speel-o-theek 14.00 - 15.30  
19.00 - 20.00  

Hûs de Mande 

ma-/di-/do- en 
vrijdagochtend 
geopend vanaf 8.30 u. 
Gesloten tijdens de 
schoolvakanties. 

Hummelmande;  Hûs de Mande 

dinsdagochtend 
Josien Bruinsma 
0621500833 

Yoga 10.00 - 11.00 Hûs de Mande 

Iedere maandag Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen - Gorredijk 

20.15 - 22.00  Hûs de Mande 

    

Dorpsagenda 2017 
 

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com
http://www.lippenhuizen1.nl/


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubbert is al fanôf de start, aktyf belutsen by de doarpskrante 
en dêr binne wy tige bliid mei.      

     Nammens de meiwurkers fan de Harker fan herte lokwinske 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 25 april werd het dorp opgeschrikt door een grote brand in de ligboxenstal 
van de fam. Jelsma aan de Tj. Harkeswei nr.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingenbord 

Van ons bedrijf, waren daar op dat moment   
20 hoog drachtige vaarzen en18 jongere 
pinken gestald. Het lukte Wiebe en Bote van 
de Lageweg met later nog hulp van anderen, 
een groot deel uit de stal te bevrijden, maar de 
dieren waren ernstig verbrand en verkeerden 
in ademnood. Er is direct besloten dat ze 
allemaal zo snel mogelijk uit hun lijden 
moesten worden verlost en deze moeilijke taak 
is toen samen met de dierenartsen 
J.T.Siebinga en F.Zwanenburg uitgevoerd. 
Voor ons een zeer ingrijpende gebeurtenis. 
Wij willen iedereen, die op welke wijze dan ook 
met ons heeft meegeleefd, daarvoor heel 
hartelijk bedanken. 
Fam. van Noordenburg 
 

Graach wolle wy eltsenien 
betanke foar alle stipe en 
meilibben tidens en nei de 
brân yn april by ús op de 
Tjalling Harkeswei 1.  
It hat ús tige goed dien dat 
sa folle minsken ús holpen 
ha en oan ús tinke. 
Tige tank! 
Groetnis fan Fam. Jelsma  
 

BEDANKT 
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Tsjerkepaad 2017 
  
IN DE PITERKERK TE LIPPENHUIZEN 
  
De deuren van de Piterkerk gaat met de Tsjerkepaad open vanaf 
1 juli t/m 26 augustus, op alle zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur 
 
Er is te zien; werken van W.v.d.Sluis. o.a. houtsnijwerk, werk van metaal, 
roestvrijstaal en tekeningen.  
 
Muziek;  29 juli Compagnons consorten. (Strijkers) 
  5 aug. Jan Postma (orgel) 
  12 aug. Gildert v.d.Velde (orgel) met Fred Hoogenboom (dwarsfluit) 
  26 aug. Geert Zigterman (orgel  

Activiteitenrubriek 
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Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 
2017 

 
Datum Tijd  Voorganger   Dienst te 
25 juni 10.00  Da. L.P. Cnossen      Hemrik 
02 juli  10.00  Ds. D.J. Deuzeman     Langezwaag 
09 juli  14.00  Da. R. Nijendijk   Langezwaag,     
    Bevestiging en intrede Da. S. Blok 
 
16 juli  10.00   Da. W. Roobol  Langezwaag 
23 juli  10.00   Ds. J.N. Jurjens  Lippenhuizen 
30 juli  10.00  Da. S. Blok   Langezwaag 
06 aug 10.00  Da. S. Blok   Lippenhuizen 
13 aug 10.00  Dhr. J. Koerts  Langezwaag 
20 aug 10.00  Ds. P. Crom   Lippenhuizen 
27 au  10.00  Mw. E. Plomp  Lippenhuizen 
03 sep 10.00  Mw. S. Zwart   Langezwaag 
10 sep 10.00  Ds. P. Nijssen  Lippenhuizen  

 
 
 
Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
We hebben een succesvolle Statiegeldflessenactie gehad. Met de opbrengst van 
deze halfjaarlijkse actie kunnen we weer leuke activiteiten voor onze plaatselijke 
jeugd organiseren. We willen alle gevers hartelijk dankzeggen! 
We zijn afgelopen zondag met 38 jeugdigen en 10 begeleiders naar Walibi afgereisd 
om te genieten van een fantastische dag in het pretpark. We hadden prachtig weer 
en het was vrij rustig waardoor er geen lange wachtrijen bij de attracties waren. 
Hierdoor hebben we de hele dag maximaal kunnen genieten!  Een groot succes, 
bleek ook uit de reacties van de kinderen. Moe, maar voldaan gingen we weer in een 
lange stoet naar huis. 
 
Na de zomervakantie gaan we weer ons best doen om een leuk programma op te 
zetten. Houd onze site en de groepsapp dus goed in de gaten! 
 
Na de zomervakantie hopen we de kinderen te verwelkomen die in het nieuwe 
schooljaar naar groep 7 gaan. 

 
De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. 

 Check ook regelmatig onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl 
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16, 17 en 18 juni 2017 

 

Het feest is inmiddels weer opgeruimd en is iedereen hopelijk bijgekomen. We willen 
samen met jullie nog even terug kijken naar een super geslaagd Liphusterfeest 2017. 
 
Opbouw 
Zoals ieder feest is alles begonnen met de voorbereiding en het opbouwen. De 
voorbereidingen gaan ver terug in de tijd. De opbouw gebeurt echter in een korte tijd 
van zo’n drie dagen. We zijn dan ook erg blij met alle vrijwilligers die het wederom 
voor elkaar hebben gekregen dat alles op tijd op de juiste plaats staat.  
 
Vrijdag 
Vrijdagmiddag stond alles klaar voor de jongste deelnemers van het feest. Voor het 
laatst kwamen de kinderen vanuit de Mande en de Flecht richting het feestterrein. 
Voor de gelegenheid werden ze opgehaald door Piet Piraat, Stien Struis en Berend 
Brokkepap. Een bakje patat en wat limonade en daarna op zoek naar de vossen in 
het dorp! Na deze speurtocht konden de kinderen op de gigantische springkussens 
en werden ze verwend met een ambachtelijk ijsje van de Jong’s ijs.  
 
De zeskamp op vrijdagavond stond in het teken van de grote nadoen show. Alle 
achttien teams stonden te bibberen van de zenuwen en de één zag er nog mooier uit 
dan de ander. Onder leiding van The Ment werd er door ieder team live gezongen! 
Volgens de jury kwam Brian Adams met zijn Summer ’69 het meest tot zijn recht. 
Daarnaast kwamen de prachtigste albumhoezen voorbij.  
 
Door alle bloed zweet en tranen zat de sfeer er goed in. Dit was voor Gerard Ekdom 
een mooi feestje om bij aan te sluiten. De dansvloer stond binnen no time vol en met 
een grote glimlach slingerde Gerard Ekdom het ene naar het andere plaatje de tent 
in. Maar ook hierna was het feestje nog niet ten einde, want The Ment kwam nog 
weer terug om deze eerste feestavond knallend af te sluiten.  
 
Zaterdag 
In plaats van rustig wakker worden bij het Liphuster Onderonsje, werden de teams 
om 10.00 uur weer fris en fruitig bij de tent verwacht. Raakt kant noch wal? Wat 
mochten we hier van verwachten. Nou eerst een warming up richting de vaart. Hier 
was een groot speelparadijs voor volwassenen opgebouwd. Verschillende 
vaardigheden kwamen tot uiting op het water. Jong en oud vlogen over de mat en 
iedereen ging tot het naadje.  
 
Het Liphuster Onderonsje is uiteraard niet geschrapt, maar heeft een andere invulling 
gekregen. Een heerlijke lunch waarbij Folkert Hans met de muzikale ondersteuning 
zorgde voor een relaxte sfeer. Toen het te warm werd in de tent zorgde hij dat de 
mensen door middel van een polonaise naar buiten gingen om daar vervolgens nog 
met jong en oud het programma voort te zetten. 
 
Gelukkig wilde hij nog even blijven, want wat is stoelendans zonder muziek?! Want 
ja, er moeten wel spelletjes gespeeld worden om punten te scoren. Levende 
stoelendans klinkt als een gezellig en vrolijk dans-spelletje, maar niets is minder 
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waar. Er werd keihard gestreden om als eerst een levende stoel te bemachtigen. De 
ledematen vlogen door de lucht en de angst om als laatste stoel over te blijven was 
groot.  
 
Even bijkomen en weer door. De stormbaan stond al te stralen in de zon om 
iedereen even goed af te peigeren. Nou en dat is gelukt. De teams vlogen met de 
letters over de baan, om zo hun teamgenoten van goede letters te voorzien. Met 
deze letters werd gepuzzeld om woorden te maken. Dus niet alleen de snelheid was 
van belang, maar ook de goede letters. Tussen al het fysieke door, werd er ook 
rustig door gekleurd naast de tent. Want net als de vrijdag, liep de tijd van het rode 
draad spel gewoon door. De juiste kleur op de juiste plaats voor de meest perfecte 
kleurplaat.  
 
Pff... Even douchen eten en uitrusten. Niet te lang uiteraard, want de zaterdagavond 
was net als alle andere jaren weer de meest bezochte avond. Stageline 
verwelkomde iedereen met hun hits en show. Er werd weer volop gedanst, gekletst 
en gedronken. Dus ook de tweede avond was een groot feest!! 
 
Zondag 
Zondagochtend weer vroeg melden bij Wimmie. Iedereen de hengels klaar? Koffie bij 
de hand? Stikje koeke? En starten maar! Dit jaar viel de visochtend wederom op 
vaderdag. Daar had Wimmie aan gedacht en had voor alle vaders een leuk presentje 
meegebracht. In tegenstelling tot andere jaren, geen drupje regen. Er werd zelfs 
gezwommen na de tijd, om de avond ervoor er nog even af te spoelen. 
 
En dat mooie weer bleef de hele dag aan. Het feestterrein werd omgetoverd tot een 
festival terrein met schaduwtenten, zwembadje en oh ja… de touwen! 
Het touwtrekken kan natuurlijk niet geskipt worden. Maar de regels zijn wel zo 
aangepast, dat we geen vliegende jongens en meisjes meer zouden zien. De 
jongens onder de 17 bepaalde met zes personen het gewicht voor ieder team. 
Hierdoor werd de strijd nog spannender, want de jongere teams lieten zich nu niet zo 
makkelijk uit het veld slaan. Met het einde van het touwtrekken, zijn alle punten 
verdeeld… 
 
Maar eerst de muziekbingo. My girl van The Temptations? Of was dit nou dat ene 
liedje van The Weekend. Volle kaart is uiteraard een bingo! En we spelen weer voor 
geweldig prijzen! 
 
En nog steeds vond het hele feest zich buiten plaats. De bar was al naar buiten 
verhuisd en inmiddels stond er een grote kar klaar voor een buiten optreden van de 
Suskes. In jaren hebben we niet zulk mooi weer gehad dat iedereen lekker een 
drankje in het gras kon drinken of in de zon kon dansen. Wat een prachtig gezicht! 
De Suskes maakte er één groot feest van! Wel met een grote onderbreking; De 
uitslag! 
Onze voorzitter, Eggie Hulshof, kon ons vertellen dat ook het bestuur terug keek op 
een mooi feest. En dat hij helaas afscheid neemt als bestuurslid en voorzitter. Een 
opvolger is helaas nog niet bekend. Nog even het woord aan Wimmie voor de 
visuitslagen; grootste vis, snelste vis, meeste vis. De grote winnaar was gelukkig 
Johan van de Draai, want hij kon nog geen afscheid van de beker nemen. Terug 
naar de zeskamp; een geweldig strijd tussen de teams. Iedereen wilde nu wel eens 
Rocky van hun troon stoten. Wie zou dan nu echt gewonnen hebben? Op de vierde 
plaats… Rocky!! Op de derde plaats… De Vossenburen!! En dan nu de eerste en de 
tweede graag naar voren; Vind ik leuk 1 en vind ik leuk 2! Maar de naam zegt niets; 
Eerste plaats voor Vind ik leuk 2!!!! Gefeliciteerd allemaal. Jullie hebben allemaal 
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keihard gewerkt om een mooie show neer te zetten en keihard gevochten om de 
spellen te winnen.  
En de rode lantaarn? Gefeliciteerd Wiko’s, jullie mogen er twee hele jaren een 
kaarsje in branden! Misschien een motivatie voor over 2 jaar? Na deze onthulling 
gingen de Suskes vrolijk door, net als de drankjes en de bezoekers. 
 
Maar… Het is pas afgelopen als alles ook weer is opgeruimd. En wat waren we blij 
met de hulp die er maandagochtend om 9.00 uur weer stond. Ondanks het vreselijke 
weer, heeft iedereen de handen uit de mouwen gestoken en het feestterrein weer 
terug getoverd tot weiland.  
 
Al met al hebben we samen met de vrijwilligers die, ons als bestuur hielpen, er weer 
een prachtig feest van gemaakt! Vanaf de opbouw tot het opruimen komen 
vrijwilligers om ons te helpen bij alle onderdelen die bij het feest horen. Daarnaast 
hebben we ook geweldige sponsoren, die het mogelijk maken dat wij toch ieder jaar 
weer zo’n fantastisch feest kunnen neerzetten. En zonder alle bezoekers en 
deelnemers van de zeskamp, was het behoorlijk saai geweest!! 
Dus voor iedereen: bedankt voor jullie inbreng!!!! 
 
Voor de foto’s, kijk op de website: www.itliphusterfeest.nl. En als je zelf nog mooie 
foto’s hebt gemaakt die je met het dorp wilt delen, kun je deze via wetransfer mailen 
naar info@itliphusterfeest.nl. 
 
Gevonden voorwerpen zijn af te halen bij Wimmie Jonker. 
 
Iedereen bedankt voor een geweldig feest en tot volgend jaar!! 
 
Groeten van It Liphusterfeest bestuur 
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Kunst en cultuur om je eigen 
omgeving te veranderen 

De Reis als vliegwiel voor verandering 
  

Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke 
verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen. Bij De Reis gaan 
initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een 
maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst 
en cultuur. 
  
Alles wat onbespreekbaar lijkt komt op tafel, verbinding staat centraal en er mag 
gelachen worden tijdens De Reis. De maker doet samen met de initiatiefnemer 
onderzoek, stelt vragen en gaat op zoek naar talenten en interesses binnen een 
Mienskip. Vanuit een gezamenlijke urgentie bouwen deze vervolgens, samen met de 
Mienskip, aan een kunstwerk, voorstelling, optreden of een andere kunstvorm. De Reis 
gelooft in de kracht van kunst en cultuur om zo een verandering tot stand te brengen 
binnen een Mienskip met de Mienskip. De Reis helpt, begeleidt en biedt een netwerk 
en is het kompas voor initiatiefnemers en makers die werken aan projecten die 
aangesloten zijn bij De Reis. 
  
Zoals beschreven mag het overal over gaan! Zo is in De Hoeve aandacht gevraagd 
voor het bouwprobleem in het dorp middels een groot bouwwerk dat maker Willy van 
Assen samen met de bewoners van het dorp heeft gebouwd. Op deze manier willen 
de dorpsbewoners zorgen dat er weer nieuwbouw mogelijk is in de toekomst. In Sint 
Annaparochie hebben Janneke de Haan en Geartsje Postma met het project ‘Door de 
Kloof’ een verbinding weten te maken tussen de bewoners van het dorp en het 
Asielzoekerscentrum met een theatrale tocht. 
  
Past jouw (bestaande) project perfect bij De Reis maar kan je wel wat hulp gebruiken 
of heb je een idee dat past bij De Reis meld je dan aan via www.dereis.frl. Je mag je 
idee en of plan indienen tot en met 1 september maar het liefst zo snel mogelijk! De 
Reis is een onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 en een 
initiatief van Keunstwurk. 
  

 
 Bouwen op de Hoeve 

Fotograaf: Ruben van Vliet 
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Nieuwsbrief Hûs de Mande juni 2017  
 
Het seizoen 2016 & 2017 is weer bijna afgelopen, hoewel er de komende 

weken nog activiteiten zijn. Het bestuur kijkt dit jaar tevreden terug en is 

al weer nieuwe activiteiten aan het bedenken voor het laatste seizoen.   

 

Alle activiteiten worden altijd maar weer op een voortreffelijke wijze 

gecoördineerd door Thea en zij wordt regelmatig bijgestaan door de vele 

vrijwilligers die ons dorps rijk is. Ook via deze weg, namens het bestuur 

en Thea dank voor jullie geweldige hulp. 

 

Wij wensen alle gebruikers, vrijwilligers en gasten van Hûs de Mande een 

fijne vakantie en graag tot volgend jaar……. 

         
Het laatste seizoen van Dorpshuis de Mande willen wij openen op zaterdag 16 
september met een PUBQUIZ. In januari hebben wij groepen moeten teleurstellen 
omdat binnen een week er genoeg aanmeldingen waren om de barzaal te vullen. Wij 
proberen het nu zo te organiseren dat er meer groepen mee kunnen doen. Geef jullie 
snel op bij Wimmie Jonker, jwwj@hetnet.nl of 0513-462355. 
 
In het voorjaar van 2018 gaan ook de activiteiten van Dorpshuis de Mande over naar het MFA Aan het einde van 
2017 gaan we met elkaar te verhuizen naar het sportveld in een nieuwe gezamenlijke huisvesting. We zijn al aan 
het nadenken hoe we ‘afscheid’ moeten nemen van ons oude dorpshuis, ideeën….zijn van harte welkom. 

 
 

NOG 1 SEIZOEN ……  HÛS DE MANDE …. Voorjaar 2018 OVER NAAR HET 

MFA….. 
 

Wist u dat …… 

➢ Pinnen in de Mande mogelijk is en steeds vaker wordt gebruikt! 

➢ Vrijwilligers nog in het zonnetje worden gezet   

➢ Het seizoen 2017 & 2018 nog 1x een donateursbijdrage vragen en het seizoen 2018 & 2019 erop 

vertrouwen dat onze trouwe donateurs mee overgaan naar Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen 

➢ Er in juli een Himmeldei is, we de zolder alvast willen opschonen…. 

➢ De betrokkene hier door Jan Blaauw in worden betrokken… 

➢ Opening laatste seizoen, 16 september met een PUBQUIZ! 

 

Het kan nog steeds een feestje in de Mande, tot en met het 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 

      HÛs de Mande ....thús in de Mande!                       HÛs de Mande ....thús in de Mande!                                          
  

Hûs de Mande 
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Underwiis 12 

 
Yn 1883 kriget master Dijkstra besite fan de ynspekteur en út 
syn ferslach blykt dat der doe yn oktober 205 bern op skoalle 
geane: 108 jonges en 97 famkes, 34 bern dêrfan wienen dat 
jier op skoalle kaam. It fersom wie tige grut. By guon bern wie 
dat 50 oant 80 %. Yn de leechste klassen “ De kleine school 
“ wienen twa masters: master Meyer en master Biesma.  
Master Biesma wie doe 16 jier en it wie syn earste jier foar de 
klasse. Fuortendaliks moast hy 60 bern ûnderwiis jaan.  
De ynspeksje wie goed te sprekken oer harren wurk ek sjoen 
it feit dat de romte fiersten te lyts wie foar safolle bern. Itselde 
giet ek op foar de heechste klassen fan master Dijkstra. It 
ûnderwiis wie yn Lippenhuzen dik yn oarder, mar troch de 
lytse romten en tefolle bern kaam dat de sûnens fan de bern 
net te goede: pine yn de holle, en mislikheid kamen hiel faak 
foar en troch it minne ljocht wienen de bern hiel gau wurch. 
Ek húsdokter Fischer hat oanjûn dat fanwege de sûnens fan 

de bern de skoallesituaasje eins net ferantwurde wie. De ynspeksje wie dan ek fan 
miening dat in nije skoalle yn Lippenhuzen heechst needsaaklik wie en foarrang 
hawwe moast. 
 Yn it ferslach fan de ynspeksje stiet dat de hantwurkjuffer Styntje Rudolphy mei in 
soad takt har wurk docht, mar om ‘t hja 50 famkes tagelyk les jaan moat, wienen de 
resultaten net by allegearre like goed. Sûnt 1878 waard by wet regele dat famkes yn 
skoalle hantwurkles hawwe moasten. Hiel faak moasten de famkes dan saneamde 
letterlapen meitsje. Yn Lippenhuzen sille der grif noch sokke letterlapen wêze. De 
earste juffer, dy ‘t yn Lippenhuzen oan skoalle kaam wie Hiltsje Eppinga, wol allinne 
foar it hantwurkjen, mar dôchs wie dat al in hiele feroaring. Yn 1881 wurdt Hiltsje 
opfolge troch Styntje Rudolphy. Master Dijkstra hie, doe ‘t hy hjir yn 1879 kaam, wol 
troch dat de skoalle net berekkene wie op sa’n 200 bern en ek net mear foldie oan de 
easken dy ‘t doe jilden. By oerlis mei de gemeente die bliken dat men dêr ek al troch 
hie dat der wat barre moast. Earst wie men fan doel om op it plak fan de âlde skoalle 
in nije te bouwen , mar dêr wie de romte eins te lyts foar. Baron van Lynden wie 
genegen om in stikje grûn ôf te stean, as de hierder G. B. Zwanenburg der gjin 
beswier tsjin hie. No dat hie hy net en sa koenen de plannen klear makke wurde.  
 
Foar de ûnderwizer woe de gemeente de âlde skoallewenning fan de tsjerke 
oerkeapje, mar de tsjerke frege der 2500 gûne foar en dat fûn de gemeente fiersten 
te folle en dêrom like it de gemeente mar better om der fuortendaliks mar in nije 
wenning by te bouwen. Dan moat de Baron frege wurde as hy noch in ekstra stikje 
grûn ôfstean wol. Dat kaam klear en sa koe op 14-7-1884 de oanbesteging plak fine. 
Tagelyk mei Lippenhuzen waarden de skoallen fan Bakkefean, Himrik en 
Koartsweagen oanbestege. Twa oannimmers út Ljouwert, Janssen en Altena, 
wienen de leechste ynskriuwers yn Lippenhuzen. Foar 12.980 gûne koenen hja de 
skoalle mei de ûnderwizerswenning bouwe.   
No hie Lippenhuzen doe  genôch oannimmers, mar dy koenen it foar dat jild net 
meitsje. It slagge wol om de skoalle mei wenning yn Koartsweagen te bouwen foar f 

Skiednis fan Lippenhuzen 
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10.725. Dat wienen de oannimmers Gebr. Eppinga, de Boer en van der Wijk, dy ‘t 
dat mei-inoar dien hawwe. Der moast flink oanpoate wurde troch de Ljouwerters, 
want it wurk moast yn 95 wurkdagen klear mei ynbegryp fan skoalboerden, 
turfbakken, krytbakjes, klomperekken, kapstokken ensf.  Skoallebanken en kasten 
waarden makke troch L. J .de Ree út St Nyk foar f 950,--      
Master Dijkstra hat yn de tiid fan de ferbouwing ris neitocht oer de iepening fan de 
nije skoalle en it sluten fan de âlde. It like him wol moai ta as der in fotograaf kaam 
om alle bern foar de âlde skoalle op de foto te setten, mar spitich genôch bliek dat te 
djoer te wêzen. Dan mar bernespultsjes, traktaasjes, sjonge en mei-inoar yn optocht 
nei de nije skoalle. Op 19 febrewaris wie it safier en koe men sjonge fan; 
 

Heden zien wij dit verschijnen 
Nu een nieuw gebouw ons beid 
‘t Oude weldra zal verdwijnen 
Ongeschikt, den dienst ontzeid 
Dankbaar echter willen we denken 
Aan ‘t goede er in gewrocht 
Moog ‘ het nieuwe nu weer schenken 
Meer nog dan het oude mocht. 
 
 

De Ljouwerter krante skriuwt:  “ Schoon weder begunstigde het inwijdingsfeest; de 
nationale driekleur wapperde van de toren en menig particulier gebouw sprak van 
blijdschap en hulde in dubbelen zin. De kinderen, die door de bemoeiingen van de 
commissie van Plaatselijk Belang alhier, en de medewerking der ingezetenen 
feestelijk onthaald werden in de oude school, zongen in een tweetal 
afscheidsliederen de eerwaardige hun vaarwel toe. 
Nu ging het in optocht door het dorp en daarop naar de nieuwe school, welke door 
wethouder Zwart aan Lippenhuizen zijn ingezetenen en het hoofd der school werd 
overgedragen. 
 
Wytse 
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Dorpsgeschiedenis en kunst 16, Academie Vredeman de Vries en Academie Minerva 
 

De makers van de Flecht, Jaap van der Meij en Klaas van Dijk, 
waren schilder, beeldhouwer en monumentaal kunstenaar. Ze 
lieten veel werk na. Van der Meij werd opgeleid aan het Instituut 
Opleiding tot Tekenleraren en aan de Amsterdamse Rijksacademie 
voor beeldende kunsten met de entree met o.a. bronzen panelen 

van Frits van Hall ‘Muze’ (zie foto). Van der Meij werkte op de monumentale afdeling 
bij prof. Camperdonck en voltooide zijn studie in België aan het Hoger Instituut 
Schone Kunsten. Klaas van Dijk is opgeleid aan de Groningse Academie Minerva. 

Docent Van der Meij 
Op de avond in 1967 dat het atelier in de Adelskerk door bliksem en 
brand de toren verloor, gaf Jaap van der Meij les op de Vredeman de 
Vriesacademie in Leeuwarden. De naamgever, geboren in 1527 in 
Leeuwarden en overleden in 1609 in Hamburg, was architect, 
vestingbouwdeskundige, kunsttheoreticus, planoloog, tekenaar en 
schilder en zeer invloedrijk, vanwege zijn publicaties, ontwerpen, 

versieringen en beheersing van perspectief. De Friese academie zou opgaan in de 
Groningse academie genoemd naar de Romeinse godin Minerva, tegenhangster van 
de Griekse Pallas Athene, Pacifera, vredebrenger, of Victrix, overwinnaar genoemd. 
De afgebeelde gewassen pentekening uit 1776-77 van Jacques-Louis David (1748-
1825) meet 212 x150 mm en toont Minerva, schutsgodin van Rome, godin van 
wijsheid, kunsten en wetenschappen, huishouden, handel en nijverheid met 
Korinthische helm, schild met kop van Gorgo Medusa en lans.  

Van Dijk, Minerva  
Soms draagt de naamgeefster van de Groningse academie voor 
kunst een hoorn des overvloeds of cornucopiae en is ze vergezeld 
door een slang, haan of uil. In 1797 richtten zes Groninger burgers 
de school Teken- Bouw- en Scheepvaartkunde op. Januari 1798 

ging hoofdonderwijzer voor de tekenafdeling Gerardus de San van start in een door 
het stadsbestuur beschikbaar gesteld pand in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. In oktober 
volgden bouw- en zeevaartkundelessen. In 1831 werd de naam Minerva voor het 
eerst gebuikt. In 1857 verhuisde de school naar de Oude Boteringestraat met 
Johannes Hinderikus Egenberger als directeur. In 1913 werd de kunstacademie 
opgenomen in een nieuwe middelbare technische school voor beeldende en 
toegepaste kunsten, bouwkunde en zeevaart, waarvoor je moest kunnen tekenen.  

Klaas van Dijk 
Deze 'Gemeentelijke inrichtingen voor nijverheidsonderwijs', MTS, 
kwam in het afgebeelde nieuw scholencomplex aan de Petrus 
Driessenstraat onder architectuur van Jan Wiebenga en Leendert 
van der Vlugt. Daar kreeg Klaas van Dijk les. De MTS, later HTS en 

Hogere Zeevaartschool (HZS) groeiden zó, dat de kunstafdeling te weinig ruimte 
had. In 1964, twee jaar nadat de Vredeman de Vries academie erkend was, werd 

Keunstskiednis fan Lippenhuzen 
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kunstnijverheidsschool Minerva een zelfstandige Academie voor Beeldende Kunsten 
(ABK) met lessen op diverse locaties in de stad. In 1984 verhuisde de academie naar 
een nieuw gebouw van architect Piet Blom aan het Gedempte Zuiderdiep.  
 
Vredeman de Vries Academie voor beeldende kunstonderwijs 
 Aan de ‘Vredeman de Vries’ werd oorspronkelijk lesgegeven aan amateurs in 
tekenen, schilderen en kunstbeschouwing. Anders dan nu in Leeuwarden, richtte de 
Vredeman de Vries academie zich al snel op jonge kunstenaars en niet op oudere 
‘tweede kans’ leerlingen. De professionele opleiding voor beeldende kunst in 
Leeuwarden kwam er dankzij Stichting Vredeman de Vries, die de Friese 
Kunstnijverheidsschool overnam om deze te professionaliseren. De kunstopleiding 
ging in 1958 van start als Academie voor Beeldend Kunstonderwijs met lessen in de 
avonduren in de toenmalige meisjes-hbs in Leeuwarden 

Academie 
In 1959 begonnen 23 leerlingen officieel aan de driejarige 
opleiding. Vanaf 1962 was ‘Vredeman de Vries’ een erkende 
school voor kunstonderwijs, medegefinancierd door het rijk. Tien 
jaar later ging de academie over naar de gemeente Leeuwarden. 

Tot begin jaren ’80 werd les gegeven aan de gedempte Keizersgracht, de Tuinen, de 
Voorstreek en de Oostersingel in Leeuwarden, waar Van der Meij lesgaf en 
daarnaast autonoom werkte (foto, beeld van edelbeton, Heerenveen, 1970), totdat 
de vakopleiding in 1986 opging in de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).  

Leeuwarden-Groningen  
In 1987 verbleef Jaap van der Meij, docent uit de begintijd, in Spanje. 
Twee jaar later is, na een herenakkoord tussen Wiegel, toen 
commissaris van Friesland, en Vonhoff, commissaris van Groningen, 
de Friese kunstvakopleiding naar Groningen gegaan. Een aantal 
docenten gaf toen nog les aan Academie Vredeman de Vries-
Minerva, maar in 1992 betekende de verhuizing het definitieve einde 
van de Leeuwarder kunstacademie. Minerva is nu één van de 
zeventien scholen van de Hanzehogeschool Groningen met drie 

onderdelen: Beeldende kunst en Vormgeving bachelor, autonome kunst, docent 
kunst en vormgeving; het in 1999 opgerichte Frank Mohr Institute International 
Masters (FMI), Instituut voor Voortgezet Hoger Kunstonderwijs, Onderzoek en 
Nieuwe Media van Academie Minerva dat in samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen drie Masters of Fine Art opleidingen omvat: Interactive Media and 
Environments, Schilderkunst en Theatervormgeving en Beeldregie, alleen Minerva 
Academie voor Popcultuur, bachelor Popular Culture is in Leeuwarden gevestigd. 

Overlevingskunst Van der Meij  
Van der Meij had een eigen signatuur en viel op doordat hij het 
bouwmateriaal beton (aluminiumcement) dat meestal voor 
utiliteitsdoeleinden gebruikt werd, toepaste in kunst. Hij liet net als 
collega Chris Fokma* aan studenten zien dat je eigen oplossingen kon 
vinden. Door zijn werkwijze leek beton een oermateriaal. De plastische 

vormen die hij ermee maakte waren iets nieuws, sculpturen als bakens in de ruimte, 
soms gecombineerd met glas en mozaïek (zoals in 1968 in Joure, foto). Zijn werk 
was ‘overlevingskunst’. Hij hoopte dat het er nog zou staan “wanneer de 
verwondering weer terrein mocht winnen op rechtlijnig calvinisme en supermarkt.”  

Lippenhuizen, Aldtsjerk, ©Gerhild van Rooij. Noten, *deel 11 (2016) Fokma; Keunstwurk.nl; 
12 t/m 15 Flecht, Van Dijk, Van der Meij. Bronnen Romeinsimperium.nl; RKD.nl; RCE.nl, CC 
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    Weeroverzicht Mei 

           
        De totale hoeveelheid neerslag is 30 mm en was vorig jaar 34,5 mm. 

 

 
       Gemiddelde max. temp. is 19,9 gr. en was vorig jaar 19 gr. 
       Gemiddelde min. temp. is 9,5 gr. en was vorig jaar 9,3 gr. 

 
 

      
     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) 
     Op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht" 
                                                                                                                       Willem en Renske 
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