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COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2018
28 maart
25 april
30 mei
27 juni
25 juli
26 september
31 oktober
28 november
19 december
Oplage: 555 stuks.
Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403

➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek
➢ Schoolkrant OBS de Flecht
➢ De Thornado

Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118
Rapen & nieten:
Coördinatie:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609

Kopij inleveren uiterlijk
Vrijdag 23 maart voor 18.00 uur!!

Bezorging:
Coördinatie:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
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

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Dorpsagenda 2018
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

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

Jaarvergadering Laatste Eer

20.00 uur

Hûs de Mande

10 maart

PiterRun &Walk

10 maart

PiterRun&Walk afterparty

17.00 – 23.00

Hûs de Mande

17 maart

Viooltjesactie

10.00 uur

17 maart

Pubquiz (opgeven kan nog!)

20.00 uur

Hûs de Mande

25 maart

Jeugdwerk; schaatsen

8 april

Voorjaarsconcert Melomania

15.00 uur

Piterkerk

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.

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Maandagavond

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen - Gorredijk
Biljarten

20.15 - 22.00

Hûs de Mande

Dinsdagochtend
Josien Bruinsma 06
21500833
Donderdagavond
1 maandag per maand

Yoga

10.00 - 11.00

Hûs de Mande

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

Consistorie
Hûs de Mande

ma-/di-/do- en
vrijdagochtend
Renskje Idzenga
06 53949101
Donderdagavond
Roel de Jong 464660
Tjidsger Rozenberg
463997

Peuteropvang It Berneplakje

19.30
14.00 - 15.30
19.00 - 20.00
8.30 -12.00

Club klaverjassen

20.00

Hûs de Mande

Iedere maandag

Hûs de Mande

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Hûs de Mande

mededelingenbord
Uitdaging voor Europa Kinderhulp Friesland in 2018.
De vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland staan voor de grootste uitdaging sinds jaren. De
goede resultaten van de zomer van 2017 verbeteren om nog meer kansarme kinderen de mogelijkheid
te geven hun vakantie in Friesland door te brengen. Kinderen uit de achterstandswijken in Duitsland,
België, Frankrijk en Nederland, die niet de mogelijkheid hebben om met hun eigen gezin op vakantie te
gaan.
Aan de vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland zal het niet liggen. Nu al zijn ze bezig de
voorbereidingen te treffen die dit resultaat mogelijk moet maken. Maar ook zij beseffen dat alles daarbij
zal afhangen van de bereidheid van de Friese vakantiegezinnen om één of meerdere kinderen in hun
huis te willen opnemen. Niet het resultaat van de uitdaging geldt maar wel, dat er nog meer kinderen
dan in 2017 kunnen ervaren wat het is dat er naar je wordt omgekeken. Samen eten, samen spelen en
om gewoon kind te kunnen zijn.
Door ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen ze op adem
komen. Ze hoeven geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar gewoon meedraaien in uw gezin.
Europa Kinderhulp gelooft dat kinderen met een stabiele basis, -liefde, aandacht en regelmaat- de
wereld een stukje mooier kunnen maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke de Vries, 0518-841942 of u stuurt een mailtje
naar friesland@europakinderhulp.nl.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland in 2018
Franse kinderen
Croix Rouge van 7 juli – 21 juli
Secours Populaire Francaise van 17 juli – 2 augustus
Duitse kinderen
Hannover van 23 juli – 3 augustus
Oldenburg van 20 juli – 3 augustus
Schneeberg/Delitzsch van 23 juli - 10 augustus
Belgische kinderen
23 juli – 6 augustus
Nederlandse kinderen:
23 juli – 1 augustus

Melding aan gemeente, ter informatie aan "de Harker"
De Metersleane in Lippenhuizen wordt momenteel ondermeer gebruikt als ruiterspad. Gevolg is
paardenstront, maar vooral een omgeploegd pad nadat hier, twee zondagochtenden, een ruiter over is
gegaan. Gevolg kuilen, waardoor gedeelten van dit wandel/fietspad slecht begaanbaar zijn geworden.
De pret voor één? ruiter gaat ten koste van het genieten van de vele gebruikers van dit pad.
Is er een mogelijkheid de paden Metersleane en Kromme leane te verbieden voor ruiters?
Hoor graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
W. Hoebee, De Buorren 77,
Lippenhuizen.
deharker.lippenhuizen@gmail.com

WWMD – 100 jaar.
De korfbalvereniging WWMD bestaat ruim 100 jaar. Op zaterdag 14 april 2018 wordt dit gevierd.
Vanaf 14.00 uur stromen de reünisten en de huidige leden binnen. Er is dan koffie/thee, een
openingsgebakje en verder drinken.
De jongste leden zijn op dat moment met een Zwitserse bus naar de Koppejan te Jubbega om daar
een pannenkoek te eten en anderszins vermaakt te worden om vervolgens om kwart over twee bij De
Bining in Hemrik terug te keren.
Om half drie zal de voorzitter van WWMD, Tjalling Nijboer, de reünisten verwelkomen. Om kwart voor
drie zullen de huidige korfballers van WWMD en Wordt Kwiek/WWMD en LDODK E’s hun
korfbalkunsten vertonen.
Ondertussen krijgen de oud-WWMD-ers uit Wijnjewoude, Hemrik en Lippenhuizen alle kans om bij te
praten met de verdere reünisten uit het hele land.
Dit artikeltje in De Harker, de Bân en de Doarpsrounte roept de oud-WWMD-ers op om zich te melden
voor reünie. Dit kan voor 2 april bij Siep Sinnema, telefoon 06-15641087.
Het programma omvat verder dat er om 18.00 uur een broodtafel wordt opgediend en dat er daarna
alle tijd is om verder bij te praten.
De reünie-commissie van WWMD, onder voorzitterschap van Nijboer.

Heel hartelijk dank voor uw steun!
De Hersenstichtingcollecte vond dit jaar plaats in de week van 29 januari tot en met 3 februari. Er
gingen vele collectanten op pad met de collectebus. Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale
opbrengst in Lippenhuizen was € 263,45. Daarom willen we graag alle gulle gevers en de collectanten
heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De coördinatoren hebben weer heel veel werk verzet.
Heel hartelijk dank!
De opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van
hersenaandoeningen, voorlichting aan een breed publiek, en we maken ons sterk voor samenwerking
tussen organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek (zoals
patiëntenorganisaties).
Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. De Hersenstichting
Collecte. Wilt u volgend jaar meehelpen collecteren? Bel dan met Grietje van der
Honing…………………, tel. …0513-852470……………..
Meer informatie: www.hersenstichting.nl
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Zorg in Opsterland
Ook u kunt in de situatie komen dat u het even niet meer weet, of dat u iets niet (meer) zelfstandig kunt. Dit
kan door van alles komen. Bijvoorbeeld omdat u ouder wordt of te maken krijgt met een beperking. Misschien
heeft u een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding of verlies van een dierbare, meegemaakt en wilt u daar
graag over praten. Heeft u financiële problemen of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Heeft uw
kind, uw partner, ouder, buur of goede vriend ondersteuning nodig? Dan kan het Gebiedsteam u helpen!
Het Gebiedsteam
Het Gebiedsteam bestaat uit professionals die werkzaam zijn op het gebied van WMO, jeugdzorg,
maatschappelijk werk en budgetcoaching. U kunt bij het Gebiedsteam terecht voor informatie, advies en
ondersteuning bij:
• opvoeden en opgroeien
• naar school gaan
• gezins- en relatieproblemen
• ouder worden / zelfstandig wonen
• leven met een beperking
• ondersteuning in uw dagelijkse leven
• verwerking van een ingrijpende gebeurtenis
• mantelzorg
• dagbesteding
• budgetadvies en geldzorgen
Het Gebiedsteam is er voor iedereen!
Hoe klein of groot uw vraag ook is, u kunt deze altijd stellen aan onze medewerkers. Soms heeft u aan een paar
tips en adviezen al genoeg en krijgt u daarmee zelf weer grip op de situatie. Soms is er meer nodig en maken we
een afspraak, zodat u uitgebreid uw verhaal kunt doen en we samen naar een goede oplossing voor uw situatie
kunnen kijken.
Gratis en vertrouwd
De ondersteuning van de medewerkers van het Gebiedsteam is altijd gratis! Pas als er ondersteuning of zorg
van andere partijen nodig zijn, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Daarover wordt u altijd van
te voren geïnformeerd. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is zorg en ondersteuning vrijwel altijd gratis!
De medewerkers van het Gebiedsteam hebben geheimhoudingsplicht en mogen zonder uw toestemming geen
informatie met anderen delen.
Contact met het Gebiedsteam
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Gebiedsteam:
Bellen
Durf te vragen!
(0512) 386 222 (op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur)
Misschien vindt u het lastig om hulp te
Een e-mail sturen
vragen. Bijvoorbeeld omdat u zich
gebiedsteam@opsterland.nl
schaamt of vindt dat u het zelf moet
Langskomen bij ons loket
oplossen. Weet dat u niet de enige bent
- in Beetsterzwaag
en er niet alleen voor staat! De
Hoofdstraat 82 (gemeentehuis)
medewerkers van het Gebiedsteam zijn
open: op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur
er juist om u te helpen.
- in Gorredijk
Schansburg 1 (bibliotheek)
open: elke maandag van 14.30 tot 16.30 uur
- in Ureterp Lijteplein 9 (bibliotheek)
open: elke woensdag van 14.30 tot 16.30 uur
deharker.lippenhuizen@gmail.com

Dorpssteunpunt Lippenhuizen,
Op initiatief van Plaatselijk Belang is in 2017 een herstart gemaakt met het Dorpssteunpunt. Dit omdat
er soms weer behoefte aan hulp is.
Wij (Wietske de Jong en Anke Paas) vormen de nieuwe aanspreekpersonen/ coördinatoren bij een
hulpvraag.
Bij ons dorpssteunpunt kunt u bijvoorbeeld aankloppen voor:
• Een luisterend oor, samen een kopje koffiedrinken;
• Een klusje in huis of tuin;
• Computerhulp, instellen apparaten zoals telefoon of TV;
• Hulp bij het invullen van een formulier;
• Hulp bij boodschappen doen
• Vervoer naar ziekenhuis of andere bestemming
Enkele mensen worden vanaf de herstart al concreet ondersteunt door een paar vrijwilligers. Dit zijn
vrijwilligers die al op de oude vrijwilligerslijst stonden.
Lijkt het u ook leuk om vrijwilliger te zijn voor het dorpssteunpunt door een van bovenstaande diensten
te verrichten, dan stellen we uw opgave zeer op prijs. U geeft zich op door een e-mail te sturen naar
dsplippenhuizen@gmail.com.
Naast bovenstaand ondersteuning/coördinatie van hulp zijn we gestart met het actualiseren van de
vrijwilligerslijst uit 2013. Deze lijst kent veel namen, adressen en soms een e-mailadres die
achterhaald zijn. Ook een actueel overzicht van het type hulp dat deze vrijwilligers willen en/of kunnen
bieden hebben we niet.
Op onze eerdere vraag aan de Liphûsters die zich destijds aangemeld hebben we helaas nog weinig
respons gekregen. Daarom nogmaals ons verzoek:
• wilt en kunt u nog als vrijwilliger fungeren?
• voor welk vrijwilligerswerk kunnen wij u benaderen?
• staat u op de lijst uit 2013 en heeft u nog geen email ontvangen (omdat uw e-mailadres niet
bekend is bij ons) of wilt u op onze vrijwilligerslijst, wilt u dan op bovenstaande vragen reageren
naar dsplippenhuizen@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Wietske de Jong, tel. 06 46109773
Anke Paas, 0513 463803
Namens het Dorpssteunpunt Lippenhuizen

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Taxi
Koopmans uit Jubbega is o.a.
gespecialiseerd in het patiëntenvervoer voor nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars
en naar alle ziekenhuizen en instanties.
Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit!
Taxi Koopmans
(0516) 46 15 58

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Activiteitenrubriek
Kerkdiensten PG Lippenhuizen-Hemrik
Datum
04 mrt
11 mrt
18 mrt
25 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt
01 apr

Tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
19.30
19.30
22.00
10.00

Dienst te
Langezwaag
Hemrik
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen

Voorganger
Ds. S. Blok
Ds. S. Blok
Ds. P. Crom
Ds. S. Blok, Palmpasen
Ds. S. Blok, Witte Donderdag, HA
Ds. S. Blok, Goede Vrijdag
Ds. S. Blok, Stille Zaterdag
Ds. S. Blok, Pasen

Avondvierdaagse 2018

28/29 mei in Hemrik
30/31 mei in Lippenhuizen
Verdere informatie volgt via
facebook en de dorpskrant.

deharker.lippenhuizen@gmail.com

“De Laatste Eer Lippenhuizen”
Vereniging voor begraven en cremeren
Uitnodiging/Agenda
Jaarvergadering
Woensdag 7 maart 2018 om 20:00 uur
in Hûs de Mande, Buorren 47 te Lippenhuizen

•

Opening

•

Notulen vergadering 7 maart 2016

•

Jaarverslag penningmeester

•

Verslag Kascommissie

•

Mededelingen en ingekomen stukken

•

Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar
dhr. K. Stolwijk en dhr. G. Mulder
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

•

Benoeming Kascommissie 2019

•

Voorstel vaststelling vergoeding en contributie

•

Rondvraag

•

Sluiting

•

Korte inleiding: “De rouw die niet voorbij gaat”

door dhr. K. Stolwijk

Website: dle-lippenhuizen.nl
Bode Erna Jansen 06-30389594
Correspondentieadres Anna Calis, 06-53377277 mtscalis@hetnet.nl
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Dorpshuis de Mande
10 maart
PITER RUN & WALK
AFTER PARTY….

Piter - miel
✓
✓
✓

Vanaf 17 uur
Snert- maaltijd & Soep- maaltijd
Kids-menu & springkussen

Piter - blarenbal
✓
✓

Aan een sluitend tot 23.00 uur
Top-2000 muziek….

Voor deelnemers & Voor vrijwilligers & Voor dorpsgenoten & Voor
Muziekliefhebber & Voor ……………..

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Lippenhuizen….

We gaan aan de slag met de zelfwerkzaamheden!
Dus iedereen die een bijdrage wil leveren aan timmerwerk, inrichtingswerk, schilderwerk,
bestratingswerk, tuinwerk en meer.
Is van harte welkom op;
✓
✓
✓
✓
✓

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17 maart
31 maart
14 april
21 april
12 mei

Inloop is vanaf 8.00 uur onder genot van ‘bakje’ en om 8.15 starten we met de instructies en verdeling
van de werkzaamheden. Catering is aanwezig!
We rekenen op jullie komst en medewerking zodat we eind mei het nieuwe MFA feetselijk in gebruik
kunnen nemen!

Namens de werkgroep en besturen realisatie MFA Lippenhuizen

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Hûs de Mande
Thea
Tot onze spijt heeft Thea vorige week kenbaar gemaakt niet mee te gaan als beheerster naar het
MFA.
Haar huidige werk is niet langer te combineren met het werk als beheerster. Thea zal haar
werkzaamheden voor het oude dorpshuis gewoon afmaken, maar voor het MFA zal het bestuur van
NDL de Mande op zoek moeten naar een nieuwe beheerder.
Wij respecteren uiteraard haar besluit en zijn Thea zeer erkentelijk voor de wijze waar op ze haar
beheerstaken de afgelopen jaren heeft uitgevoerd!
MFA, De oplevering heeft plaats gevonden, nu gaan wij aan de slag met de zelfwerkzaamheden en
dus ook de inrichting van de keuken en huiskamer van Lippenhuizen. Zie de uitnodiging in de Harker
om mee te helpen op een aantal klus zaterdagen.
Zodat we eind mei met elkaar kunnen verhuizen. In het nieuwe seizoen gaan we dan ook gezamenlijk
los in het MFA. Veel zin en vertrouwen in de samenwerking met onze medegebruikers sv THOR en
OBS de Flecht.
Hummelmande it Berneplakje gaat als eerste NDL gebruiker begin maart over naar het nieuwe MFA
tegelijk met de OBS de Flecht.
Piterrun & Piterwalk
Een gezamenlijke activiteit van Piterkerk & THOR & de Mande, waar een klein dorp groot in kan zijn!
Inmiddels hebben zich via de voorinschrijving al bijna 500 deelnemers aangemeld, zie de site van
www.piterrunlippenhuizen.nl Natuurlijk zaterdag 10 maart weer allemaal de vlag uit!
Zaterdag 10 maart
Piter–miel en Piter-blarenbal als afsluiting van dit geweldige evenement.
Vanaf 17.00 uur een snertmaaltijd en soepmaaltijd & kids menu en springkussen.
Aaneensluitend het blarenbal met TOP-2000 muziek tot 23.00 uur.
Zaterdag 17 maart de Pub-quiz,
Er kunnen zich nog enkele teams opgeven! Opgave kan bij Wimmie Jonker voor 7 maart:
ustwakes@gmail.com
Aanvang 20.00, zaal open 19.30. Na afloop Top2000 muziek, verzorgd door: Subtune Discoshows
“De Mande& Lip city on tour…. de leukste barrel rally van de Euro” …. De
spelregels zijn vrij simpel…..
- meer info & opgave tijdens de pub quiz op zaterdag 17 maart > hoofdprijs een rally
auto in gebruik inclusief APK en verzekering, deze prijs wordt beschikbaar gesteld door
Garage de Buorren.

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Viooltjesactie
&
Potgrond

Zaterdag 17 maart
Vanaf 10:00 uur
De jaarlijkse viooltjesactie van it Liphùsterfeest!!!
Waarom viooltjes van it Liphùsterfeest 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 potgrond (20 Liter) kost € 3,- per zak of 4 voor € 10,• De opbrengst gaat naar it Liphùsterfeest en dat biedt het bestuur
meer mogelijkheden voor het organiseren van een prachtig feest!
Hoe viooltjes van it Liphùsterfeest kopen?!
1. Zaterdag 17 maart vanaf 10.00 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 envelop bij Wimmie Jonker (Pompebled 8) in de bus doen
vóór 7 maart a.s.
3. Bij dorpshuis “De Mande” een keuze maken uit het ruime assortiment en
met de pin betalen (of contant) op zaterdag 17 maart vanaf 10.00 uur.
Voor eenieder die gezellig mee wil helpen in de verkoop:
09.30 uur staan de deuren van it Lytshûs open voor de vrijwilligers!

deharker.lippenhuizen@gmail.com

BESTELLIJST VIOOLTJESACTIE

NAAM
ADRES

: ………………..………………………………………
: ………………..………………………………………

TELEFOONNR.

: ………………..………………………………………

Grootbloemig
Aantal & kleur:
….. X
….. X
….. X
….. X
….. X
….. X

Wit
Geel
Paars
Lichtblauw
Oranjerood
Gemixt

Kleinbloemig
Aantal & kleur
….. X
….. X
….. X
….. X

Paars
Blauw/wit
Wit
Lichtblauw

TOTAAL BAKJES

:……………………..

TOTAAL ZAKKEN POTGROND

:……………………..

Violen Bakje à 10 STUKS:
€ 3,- per bakje, € 5,- per 2 bakjes of € 10,- per 4 bakjes

Potgrond
€ 3,- per zak of 4 voor € 10,TOTAALPRIJS

:€

……………..

Knip deze pagina uit en vul deze naar wens volledig in. Doe het formulier gezamenlijk met het
juiste bedrag (in een enveloppe) door de brievenbus bij Wimmie Jonker , Pompeblêd 8
Uw bestelling wordt zaterdag 17 maart thuisbezorgd.
LET OP: bestellingen vóór zaterdag 7 Maart!

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Voorjaarsconcert Melomania met Welmoed en Sjoukje
Op zondagmiddag 8 april om 15.00 uur geeft a-capellakoor Melomania samen met solistisch
ensemble Welmoed en Sjoukje een gevarieerd concert in de Piterkerk te Lippenhuizen.
Melomania is een 5 stemmig a-capellakoor bestaande uit 14 leden uit Lippenhuizen e.o.
Het repertoire is internationaal en afwisselend. Plezier, sfeer en harmonie kenmerken de
optredens van Melomania.
Sinds september 2017 staat het koor onder de enthousiaste leiding van dirigent Frank van
Dijk. Onder zijn leiding zijn nieuwe, uitdagende arrangementen aan het repertoire
toegevoegd. Deze nieuwe nummers zullen een onderdeel zijn van het nieuwe
concertprogramma.
Het solistisch ensemble uit Katlijk, bestaande uit saxofonist Welmoed Claus en pianist
Sjoukje Hoekstra, staat sinds twee jaar samen op het podium. Deze ervaren muzikanten
vinden het erg leuk om muzikaal aan de weg te timmeren. Tijdens het voorjaarsconcert
zullen zij de veelzijdigheid van de saxofoon en piano ten gehore brengen. Van klassieke
muziek tot tango, dus voor elk wat wils.
Info: www.koor-melomania.nl
De entreeprijs is € 7,50 (t/m 12 jaar € 2,50), inclusief consumptie.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk of te reserveren bij Els Andrews tel.nr.: 0513-464592
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PITERKERK HUREN? SFEERVOL
ONDERDAK!
Vraag naar de mogelijkheden!
06-83266955
piterkerkbeheer@gmail.com

Hier had uw advertentie kunnen
staan,
Informeer naar de mogelijkheden!

Hier had uw advertentie kunnen
staan,
Informeer naar de mogelijkheden!

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Jeugdwerk Lippenhuizen
Op zaterdagavond 17 februari is een hele stoet Liphuster jeugd vertrokken richting Skischool
Drachten. Geïnspireerd door de Olympische Winterspelen werden hier heel wat
skivaardigheden getraind.
Dat de sport niet geheel zonder risico is, bleek doordat Desley zijn pink blesseerde, we
wensen Desley dan ook veel beterschap toe! Alle kinderen waren erg enthousiast en keken
vreemd op dat je ook nog nat kon worden op deze skibaan… Er werd in circuitvorm gewerkt:
8 kinderen op de skibaan, 8 kinderen op de “glijbaan” en de resterende groep konden dan
naar het apres ski hoekje. Vervolgens werd er doorgedraaid, zodat alle kinderen aan beurt
kwamen op de diverse “onderdelen”. Sytze Blaauw verrichtte er zijn maatschappelijke stage
en droeg er zorg voor dat alles vlekkeloos verliep!
Zondag 25 maart: Schaatsen in Thialf
Tijd
: 10.30 – ongeveer 15.30 uur
Waar
: verzamelen dorpshuis de Mande
opgave
: voor 1 maart via:
jwlippenhuizen@gmail.com
Kosten
: € 3,50 all in.
Zaterdag 14 april: Jump XL Heerenveen
Tijd
: 17.30 – ongeveer 21.30 uur
Waar
: vertrek vanaf oude dorpshuis
Opgave
: voor 8 maart a.s. via: jwlippenhuizen@gmail.com
Kosten
: € 8,- all-in.
Zaterdag 19 mei: Graffiti workshop ( terug van weggeweest….)
Nadere info volgt..

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig
onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl
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Dorpsgeschiedenis en kunst deel 21: Kwakzalver van Wiersma
Quacksalver
In de middeleeuwen waren medische beroepsgroepen hiërarchisch
onderverdeeld. De artsen of doctores medicinae werden gevolgd door
de chirurgen, apothekers, de in deel 20 beschreven barbiers of barbierchirurgijns en de vroedvrouwen. Daarnaast waren er nog medische
specialisten die zich hadden toegelegd op complexe ingrepen die niet
door iedereen uitgevoerd konden worden, bijvoorbeeld het "steensnijden", verwijderen van steentjes in de urinewegen. En dan had je
nog kwakzalvers of quacksalvers, ook quack of kwak genoemd. Op de
ets uit 1635 van Rembrandt staat een kwakzalver met een mandje voor
zijn buik vol wondermiddeltjes. Anne Veenstra die als kind in 1946 in
het dorp Kortezwaag of Koartsweagen, nu deel van Gorredijk, kwam
wonen, schrijft op gorredijkhistorie.nl over de driedaagse Kermis in de
vlecke Gorredijk. Er kwamen duizenden boeren en burgers uit de wijde
omgeving, en in de zogenaamde Dubbele straat stonden koeien,
paarden, schapen, geiten en kraampjes met de nieuwste snufjes.
“Trekpleisters waren verder de kwakzalver, de waarzegger, de paling-,
fruit- en chocolade-verkopers. Zij prezen hun waar met zo veel verve
aan dat sommige boeren helemaal scheef hingen van de vracht!”
Kennis
De Grieken, Romeinen en Arabieren hadden al een redelijke kennis van
medische zaken. Ze konden verschillende ziekten en allerlei soorten
verwondingen behandelen, maar de medische zorg was toen nog niet
zo veelomvattend en ver ontwikkeld als in onze eenentwintigste eeuw.
In de Middeleeuwen en de daarop volgende eeuwen hadden gewonden
en zieken een grote kans om te overlijden, ondanks de dokters die zij
raadpleegden en die hen behandelden. Anderen konden zich de voor
hun tijd beste medische zorg niet eens veroorloven. Zij gingen dan
soms naar een kwakzalver, zoals de boer en boerin die Adriaen van
Ostade naast de goedgevulde kwakzalver heeft afgebeeld.
Kwakzalvers
Kwakzalvers profiteerden van het tekort aan goede en betaalbare
medische krachten. Ze maakten op markten in steden en onderweg op
het platteland misbruik van de goedgelovigheid van de mensen. Deze
‘wonderdokters’ speelden samen met hun hulp of hulpjes handig in op
de wanhoop van de zieken en alle pijnlijders die hun heil zochten in de
als wondermiddelen aangeprezen middeltjes. Zo zou wonderolie
bijvoorbeeld tegen bijna alles helpen. Kwakzalvers trokken met veel
kabaal en bombarie rond. Het hulpje kondigde de komst aan van zijn
baas, een ‘overbekende dokter met grote reputatie in vele streken en
landen’. Hij ondersteunde het optreden van de kwakzalver met toeter
en trommel zoals te zien op de illustratie bij pagina 468 uit het boek De
volksvermaken uit 1871. De auteur Jan ter Gouw vertelt in het ‘Vierde hoofdstuk, Markten’:
“Jaren ging in alle herbergen (en die waren er toen veel meer dan nu) de vedel bij zang en
dans; terwijl de goochelaar bij 't Kaaspleintje en de kwakzalver achter de Waag keelen
opscheurden, dat de hondjes in den kippenhoek van schrik begonnen te janken.”
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Uitstalling
Kwakzalvers smeerden hun publiek veel wonderdrankjes, zalfjes en
andere middeltjes aan. Dit is te zien op de 120x145 millimeter grote ets
met halve ronde boog van de schilder Adriaen van Ostade (1610-1685).
Net als bij de illustratie uit het boek van Ter Gouw staan er volwassenen
en kinderen, waaronder een jongen met een hoepel, te kijken naar de
kunsten van de kwakzalver. De kwakzalver bij de tent en grote boom
blijft maar kwaken. Dit bespelen van het publiek lijkt wel zijn grootste
troef. Of hij er nu in de Middeleeuwen of in de twintigste eeuw op uittrok,
hij overtuigde zijn publiek dat zijn middelen wonderbaarlijk waren en het resultaat ervan alles
overtrof. Veenstra uit Kortezwaag vermeldt over de kermismarkt rond 1950 nog: “De
kwakzalver liet altijd de kopers zelf het geld wisselen en niemand durfde onder toeziend oog
van tientallen ‘controleurs’ ook maar een cent te veel te pakken.”
Spektakel
De broers Halbertsma beschreven in Rîmen en Teltjses veel figuren uit
de negentiende eeuw. In het verhaal: ‘De âld kies fan Pibommee’ (De
oude kies van Pibommee) van Eeltje Halbertsma komt naast de eerder
beschreven barbier-chirurg ook de apotheker en de kwakzalver voor.
Pibommee ging naar alle drie. Op onderstaande illustratie van Ids
Wiersma heeft Kwakzalver Rotarmel geen ondersteunende of afleidende
theaterfiguur of musicus nodig om kabaal te maken. De reputatie van
deze wonderdokter is genoeg. Kwakzalvers brachten niet alleen maar
middeltjes aan de man, ze trokken - terwijl het publiek zich daaraan
vergaapte - ook met veel gebaar rotte kiezen en tanden.
Markt
Pibe was ten einde raad. Hij had al heel wat middeltjes em medicijnen
uitgeprobeerd en goede en minder goede raad opgevolgd van de
dokter, apotheker, dominee, buren en anderen. Ondanks alle
bemoeienissen verging hij nog steeds van de pijn en daarom ging hij op
de marktdag in Leeuwarden naar de man die voor De Hopsek stond.

Meester
Rotarmel met hoge hoed met pluim en een pak met glimmende knopen
troonde in de menigte op een scharminkel van een paard dat met
gebogen hoofd alles afwachhte. “Daar meester”, zei Pibe en wees naar
de kies die zeer deed. Rotarmel trok zijn zwaard uit de schede en riep
tegen de vader van Pibe: Halt der Bursch!” Met de punt van het zwaard
wipte hij de kies eruit en gaf die aan Pibe: “Das war mir ein Luder, siehe
mir die Wurzel, ein alter Kuh hat sie gewis nicht ticker”. Pibe betaalde de
drie gulden grif, al vond zijn vader dat teveel. Hij was verlost van de pijn
en alle geplaag. Aan het eind van het jaar kwam de doktersrekening, 26
stuivers en de apothekersrekening van vier gulden en een dubbeltje!
Ondanks dat hield Pibe de kies, die moest mee in zijn kist.
Aldtsjerk, 2018, ©Gerhild van Rooij
Illustraties en bronnen in de tekst, zie deel 20,
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Facsimiles/RustingQuaksalver1685/index.htm
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Verslag lezing watersnoodramp 31 januari - 1 februari 1953
door de heer J. Leenhouts.
Jan Leenhouts was 16 jaar toen bij zijn vader thuis het alarm afging.
De elektriciteit was uitgevallen.
De dijken waren doorgebroken.
Bij Stavenisse stond de helft van het eiland onderwater.
Het was 4½ graden.
Bij Nieuw Vossemeer stond het elektriciteitshuis.
Daar zijn ze met een roeiboot heengegaan.
Ondertussen hebben ze nog veel mensen in veiligheid
gebracht
met de roeiboot. Toen ze bij het elektriciteitsgebouw
aankwamen was het gebouw helemaal verdwenen.
De stroom is na 2 dagen weer hersteld.
Er kwam al gauw veel hulp op gang uit het hele land.
Ook Amerikaanse en Franse militairen hebben
geholpen
met het evacueren van mensen.
Stavenisse is erg getroffen. Van de 1800 inwoners zijn
er 180 personen verdronken. Vlissingen stond helemaal
onder water. Totaal zijn er 1800 mensen verdronken.
Het hoogste peil was 3.15 meter.12 uur na de Piek zijn er nog veel slachtoffers gevallen.
Een groot gedeelte van zuid west Nederland stond onderwater.
Froukje van der Veen.
Als je deze Harker leest is de avond van het eendagsbestuur ook al weer geweest, daarover
meer in de volgende Harker.
We hebben dit seizoen nog twee afdelingsavonden voor de boeg.
Op 20 maart komt dhr. Jan Bos ons alles vertellen over de honingbij. Wil je er bij zijn? De
avonden beginnen om 19.30 uur, in Hûs de Mande. Altijd welkom. Bel wel eerst even met
Fenna Liemburg, tel: 0513 46 50 01.
In maart en wel op de 6de is er een workshop: Tapashapjes maken met “Niesje kookt”.
Datum dus: 6 maart.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Hûs de Mande.
Kosten : worden later bepaald.
Onze laatste workshop is op 27 maart: een paasstuk maken o.l.v. tuinclubleden.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Hûs de Mande.
Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie/thee.
Ook bij dit gezellige gebeuren ben je van harte welkom!
Nou, wie weet tot ziens, Els Hoogeveen.
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Weeroverzicht – januari
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Weeroverzicht - februari
.
De totale hoeveelheid neerslag is 115,5 mm en was vorig jaar 63 mm
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 6,7 gr. en was vorig jaar 4,1 gr.
Gemiddelde min. temp. is 2,4 gr. en was vorig jaar -0,9 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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