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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2018
27 juni
26 september
31 oktober
28 november
19 december
Oplage: 555 stuks.

Inhoud
➢ Dorpsagenda 2018
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek
➢ Schoolkrant OBS de Flecht
➢ De Thornado

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:
Durk Tolman,
Tine Bergsma.
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk
Vrijdag 22 juni voor 18.00 uur!!

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

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.
2 juni

Creatieve markt

8 juni

statiegeldflessenactie

15-16-17 juni

Liphuster Feest

23 juni

Veiling inventaris Hûs de Mande

De Weefplaats
18.00
v.a. 9.00 uur

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.

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Maandagavond

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen – Gorredijk

20.15 - 22.00

it Kobunderhûs

Iedere maandag

Biljarten

Dinsdagochtend
Josien Bruinsma 06
21500833
Donderdagavond

Yoga

10.00 - 11.00

it Kobunderhûs

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

1 maandag per maand

Speel-o-theek

13.30 - 15.00
19.00 - 20.30

it Kobunderhûs

Peuteropvang It
Berneplakje

8.30 -12.00

it Kobunderhûs

Club klaverjassen

20.00

it Kobunderhûs

Let op! Tijden zijn gewijzigd!

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

it Kobunderhûs

deharker.lippenhuizen@gmail.com

mededelingenbord

Oproep vrijwillige bijdrage voor De Harker
Ook dit jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de dorpskrant “De Harker”.
Met deze jaarlijkse bijdrage wordt de krant financieel ondersteund.
Het richtbedrag hebben wij voor dit jaar weer vastgesteld op € 10,00.
De aangehechte envelop kan gebruikt worden om de bijdrage in te doen en deze
envelop wordt binnen een week bij u opgehaald. Mochten wij niemand thuis treffen, wilt
u uw bijdrage dan brengen bij degene die de enveloppen ophaalt.

Bij voorbaat:

OPROEP - VRIJWILLIGERS gevraagd voor het Rapen en Nieten van
de Harker - OPROEP
Wie kan ons 1 keer per maand ( in juli en augustus komt er geen Harker) op de laatste
woensdag van de maand 's-morgens helpen bij het in elkaar zetten van de Harker.
Wij beginnen om 9 uur en het duurt tot ongeveer 11 uur - uiterlijk half 12.
Het is altijd een heel gezellige morgen.
Lijkt het je leuk en ben je de laatste woensdagmorgen van de maand beschikbaar dan zou
het heel fijn zijn dat je komt helpen.
Wil je nog nadere informatie of wil je je aanmelden, dan kun je bellen met:
Coördinator Rapen en nieten: Hilly Kootstra tel. 0513-463609 of
Coördinator Bezorging: Ruurdje Regelink tel. 0513-463780.

deharker.lippenhuizen@gmail.com

15, 16 en 17 juni 2018

Nog 3 weken…
Het is jullie wellicht al opgevallen dat de voorbereiding in volle gang is. De keet is samen met
de jongeren van het jeugdwerk in Lippenhuster stijl opgelapt. Het vernieuwde boekje ligt bij
de drukker en zal zo spoedig mogelijk bij jullie in de bus vallen. De grafische vormgeving is dit
jaar weer in handen van Eelke Nijboer. Daarnaast zullen wij nu alvast een klein voorproefje
geven door het programma bekend te maken.
Vrijdag 15 juni:
Op vrijdag 15 juni rond 12.00 uur start het schoolprogramma. En om 16.00 uur mogen de jonge artiesten
hun act te laten zien tijdens de miniplaybackshow.
19:30 uur start in de feesttent de presentatie van wagens.
S ’avonds Foute avond met First Flash en Lytse Hille.
Niet geheel onbelangrijk natuurlijk is de foute feestkleding. Dus kom zo fout mogelijk naar de
tent en maak kans op een mooie prijs van onze cateraar Jan De Vries.
Zaterdag 16 juni:
Om 11:00 uur is het tijd voor het Liphuster onderonsje. Piter Wilkens zal zorgen voor muzikale
ondersteuning daarbij bieden wij een heerlijke lunch aan. Opgeven kan bij Wimmie Jonker. De
kosten bedragen inclusief lunch € 15,00 per persoon en exclusief lunch € 11,00 per persoon.
De optocht zal zowel zaterdag als zondag plaatsvinden van 15:00 tot 17:00 uur.
S ’avonds is er een optreden van Fragment. Met verrassende covers zet het drietal wederom een
spectaculair optreden neer.
Zondag 17 juni:
Zaterdagochtend is er traditiegetrouw de viswedstrijd en na al het feesten, vissen en
rondrijden met de wagens is het om 17:00 uur tijd voor de prijsuitreiking en veiling. Tijdens
deze veiling veilen wij mooie attributen uit Lippenhuizen en omstreken. Als klapper op de
vuurpijl sluiten we het feest af met The Bounty Hunters ft. Johannes Rypma.
Voor uitgebreide informatie raden we jullie aan om het feestboekje door te nemen. Heb je
voor 10 juni geen boekje gekregen meld dit dan bij één van de bestuursleden dan zorgen wij
dat je alsnog een boekje krijgt.
Een feestelijke groet en tot ziens op het feestweekend,
Het Liphústerfeest bestuur.
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Noodoproep!!
Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen
Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte
periode in uw gezin op te nemen.
Meldt u dan aan via het onderstaande mailadres,
friesland@europakinderhulp.nl

Expositie “Het Friese Paard in Beeld”
Het Friese paard is een van de meest iconische paardenrassen ter wereld. Daarnaast is het
een van de oudste paardenrassen van Europa. Hoog tijd om het Friese paard de ode te
brengen die het verdient. Vanaf 11 augustus exposeren 12 - 15 landelijk bekende
kunstenaars in Museum Opsterlân. Zij verbeelden het Friese paard in verf, brons, keramiek,
in turf, getekend en fotografisch. Een boeiende expositie door de diversiteit aan materialen,
technieken en stijlen rond één paardenras: Het Friese Paard.
De deelnemende kunstenaars zijn: Rein Halbersma, Els Posthumus, Marc de Jong, Erwin
van Zijl, Jessica van Dijk, Marja Smits, Nanouk Weijen, Dioni ten Busschen, Hendrik Elings,
Els van der Glas, Anja Arends en Sietse Wiersma. Onder voorbehoud: Jorieke Savelkouls,
Nicole Adriaansen en Johan Achterhof.
In samenwerking met Stoeterij “It Swarte Paert” in Hemrik organiseert het museum een
arrangement waarbij een bezoek aan de stoeterij wordt gecombineerd met een rondleiding
door de expositie. Een dagvullend programma inclusief koffie, lunch en high tea voor slechts
€ 37,50.
Jorieke Savelkouls, historicus en auteur van het boek: Het Friese paard, zal op 21
september een lezing geven en Udo de Haan, stalmanager van It Swarte Paert, geeft op 19
oktober een lezing in het museum. Udo de Haan is alom bekend in de tuig- en mensport met
het Friese paard.
Voor meer informatie: www.museumopsterlan.nl
Volg ons ook op facebook: Het-Friese-Paard-in-Beeld
Museum Opsterlân
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
T: 0513 462930
E: info@museumopsterlan.nl
Openingstijden: di – vr: 11.00 – 17.00 uur; za en zo: 13.00 – 17.00 uur

welkom in Lippenhuizen!
Weeme 3
Theun de Jong en Carolien vd Hengel
Roan, Jeldou, Jetse en Brecht
afkomstig uit Gorredijk

Buorren 97
Sybren van Bethlehem en Iris Stuiver
afkomstig uit Sneek

Feestlan 40
Hylke Wijnstra en Carmen Kranendonk
Jayden en Noëlle Wijnstra
afkomstig uit Gorredijk

't Corso 14
Leon Friemann en Dewi Hakse
afkomstig uit de Knipe en Tijnje
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Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Datum
03 juni
10 juni
17 juni

Tijd
10.00
10.00
10.00

Dienst te
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag

24 juni
01 juli

10.00
10.00

Lippenhuizen
Langezwaag

Voorganger
Ds. D. Deuzeman
Ds. S. Blok, Heilig Avondmaal
Ds. S. Blok, m.m.v. Kerkkoor Te
Wunderlik
Ds. Roobol
Ds. S. Blok, dienst in duplicaatkerk Haren
in de Wind

Van de predikant
Kom schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
We loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.

Een prachtig lied dat we zongen met Pinksteren, feest van de Geest. Het feest waarin de kerk rood
kleurt. Kleur van vuur en passie. Kleur van een blos op je wangen, van energie, van beweging. De
Geest die mensen de wereld instuurt. De Geest die alle talen laat klinken en jou aanspreekt in de taal
die je verstaat. De Geest die doet uitbreken. De Geest waardoor we kerk kunnen zijn, die ons
samenroept.
De heilige Geest die een heilige ruimte opent, een ruimte om elkaar open en kwetsbaar te kunnen
ontmoeten. Die het laat stromen en mensen durf geeft. Die niet bang is voor wat chaos en kleuren
buiten de lijntjes. Heilige chaos heb ik ons toegewenst, om ons te laten verrassen en om mensen van
vuur en vlam te zijn.
Pinksteren is het laatste grote feest, in de reeks Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Nu komen we in de
zomertijd. De boel begint te vertragen. Vakanties gloren aan de horizon of worden al gevierd. Mag
het een mooie zomer zijn!
Heel hartelijke groet,
ds. Sietske Blok
dssietskeblok@gmail.com
Dialoogtafel
15 mei stond de dialoogtafel klaar in de consistorie in Lippenhuizen. Een kring stoelen, en
een flap-over. De ruimte was klaar om elkaar te ontmoeten, om van gedachten te wisselen,
om naar elkaar te luisteren. En dat gingen we doen rondom het thema van diaconie en
dienstbaarheid. Anna van der Meer, diaconaal werker in Drachten, leidde de avond. We
lazen van Maria en Martha en Lazarus. Martha, de doener. Maria, de luisteraar. Jezus die
moet huilen wanneer hij hoort dat Lazarus gestorven is.
We spraken over onze eigen ervaringen met dienstbaarheid. Hoe we dat proberen te zijn,
maar ook hoe mensen dienstbaar aan ons zijn geweest en hoeveel indruk dat heeft gemaakt
en troost geeft. Iemand die je belt omdat ze weet dat je het moeilijk heeft.
We willen graag helpen, maar helpen kan behoorlijk moeilijk zijn. Soms is het helemaal niet
zo duidelijk hoe je mensen kunt helpen en soms is het ook de vraag of mensen wel geholpen
willen worden.
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Wat je dan wel kunt doen is trouw zijn aan mensen en er bij blijven en zijn. Niet om situaties
op te lossen, maar wel om mensen niet in de steek te laten. Niet om een traject in te gaan,
maar wel om elke keer weer te luisteren naar hoe het gaat en wat er is. Dat noemen we
‘presentie’. En met die houding mogen we ook iets van de ander ontvangen. Dan gaan het
niet om de relatie van hulpverlener tot hulpbehoevende, maar dan gaat het om samen
optrekken.
We noemden verschillende dingen die voor ons belangrijk zijn, waar we graag meer van
zouden willen zien en waar we aan willen werken: inlevingsvermogen, acceptatie, troost en
compassie, niet oordelen, respect, gerechtigheid, hulp.
Diaconale plannen
Ons nadenken over diaconaal zijn wordt verdiept en daar willen we ook handen en voeten
aangeven. In Lippenhuizen willen we graag een maaltijd gaan organiseren. En dat doen we
in samenwerking met de mensen van het dorpssteunpunt, want samen sta je sterker. Wordt
vervolgd!
Voor in de agenda
Zaterdag 16 juni 16:00 – 18:00 is er Kliederkerk in het dorpshuis in Langezwaag.
Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met groep 6 en hun ouders. We
gaan aan de slag met het verhaal van die twee mannen die allebei een huis bouwden. Eentje
op het zand, en eentje op de rots, en toen kwam de regen…. We gaan kliederen en
knutselen, we horen het verhaal en we gaan samen eten. Van harte welkom!
Zondag 1 juli vieren we samen een bijzondere viering rondom het kunstwerk Haren in de
Wind in Langezwaag. Haren in de Wind geeft op eigen wijze vorm aan het kerkgebouw en
de verhalen daar om heen. Wat roept dat bij ons op als gemeente? Hoe daagt ons dat uit?
Waar gaat dat voor ons over? Wilt u graag meedenken? Meldt u dan bij de predikant of een
lid van de kerkenraad.
26, 27, 28 oktober vindt er op Terschelling een inspiratiefestival plaats, georganiseerd door
de Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk Nederland. Een
bijzonder weekend van lezingen, workshops, vieringen, trainingen, theater en meditatie. Ik
ben door Kerk in Actie gevraagd om een workshop te verzorgen rondom contextueel
bijbellezen. De manier van bijbellezen die ik heb geleerd tijdens mijn uitzending in Brazilië.
Samen met Jacobine Gelderloos, onderzoeker van dorpskerken, binnenkort promoverend op
het proefschrift ‘ Sporen van God in het dorp’, bereid ik deze workshop voor. Zie voor meer
informatie: https://www.pthu.nl/Inspiratiefestival.
Refugio
We zijn er klaar voor! De veldbedjes staan in de kerk, de pelgrims kunnen bij ons terecht. We
zijn benieuwd of we deze zomer mensen van onderweg mogen ontvangen.
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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

De Mande & NDL - april
OPENING MFA
Wat hebben we er voor geknokt de afgelopen jaren en uiteindelijk was het dan zover!
Wat een vrijwilligers….
Wat een belangstelling…
Wat een giften…
Wat een mooi eind resultaat….
Iets om grutsk op te wêzen as mienskip “it Kobunderhûs”
Iedereen hartelijk dank voor haar of zijn bijdrage in welke vorm en hoe groot of klein dan ook!
Beheerster
Zoals jullie weten waren wij op zoek naar een nieuwe beheerster. En waren we op zoek naar
een nieuwe gastvrouw of heer voor het MFA. Op de vacature hebben een aantal serieuze
kandidaten gereageerd. Het bestuur heeft er voor gekozen om Wietske Rozenberg aan te
stellen als nieuwe beheerster & gastvrouw.
Zowel Wietske als het bestuur zijn enthousiast over deze keuze en wensen haar veel
succes!
Besturen
Het bestuur van NDL wil gaan verjongen, lijkt het je leuk om alles achter de schermen goed
te laten verlopen. Ben je geïnteresseerd laat dan wat van je horen, Jan Harm Eppinga 0513
851336 & eppinga@home.nl
Koningsontbijt
Wat een belangstelling van ‘jong tot oud’ en wat een heerlijk ontbijt. Nogmaals dames van de
activiteiten commissie wederom dank voor de geweldige organisatie. Het was een van de
laatste activiteiten It âlde doarpshús….
It âlde doarpshús
Na een eerste overleg met de Gemeente is het nu de bedoeling om het dorpshuis per 1 juli
‘leeg’ over te dragen. De Gemeeente heeft inmiddels een tijdelijke woonbestemming aan het
dorpshuis gegeven en wil het zo snel mogelijk ‘anti-kraak’ laten bewonen. En is van
voornemens om het dorpshuis te verkopen, voor meer informatie kan er contact worden
gezocht met dhr. De Boer van de Gemeente Opsterland.
Veiling
Voor de spullen die achter blijven gaan we een veiling organiseren. De opbrengst van de
veiling is voor het MFA.
De veiling is op zaterdag 23 juni, deze start om 12.00uur en eindigt om 15.00uur
De kavels worden om 15.00uur gesloten, met deze opzet, heeft iedereen evenveel kans om
een kavel te bemachtigen! Voor meer informatie zie aankondiging in de Harker
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Activiteitenrubriek
VEILING
INVENTARIS HÛS DE
MANDE
ZATERDAG 23 JUNI 2018
Dorpshuis de Mande moet 1 juli 2018 leeg opgeleverd worden.
Daarom worden alle spullen die niet gebruikt kunnen worden in het Kobunderhûs
geveild. Op de kavels kan schriftelijk worden geboden. De hoogste bieder wint.
Kijkdag: Zaterdag 23 juni 9.00u. tot 11.00u.
Veiling: Zaterdag 23 juni 12.00u. tot 15.00u.
Afhalen: Zaterdag 23 juni 17.00u. tot 19.00u.of maandag 25 juni van18.00 tot 20.00u.
Bij afhalen moet contant of met de pin betaald worden.

In de evenementenkalender staat op zaterdag 23 juni de veiling vermeld en hier kunt u de
informatie vinden. Vanaf zaterdag 9 juni zal de volledige informatie daarop vermeld worden.

www.lippenhuizeneen.nl
Heb je vragen stuur een email naar dorpshuisdemande@gmail.com
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PITERKERK HUREN? SFEERVOL
ONDERDAK!
Trouw-,Rouw-,Doopdienst of
(familie)Feest
06-83266955
piterkerkbeheer@gmail.com
Verhuur voor Culturele activiteiten
Concerten, Uitvoeringen, Lezingen
info@piterkerklippenhuizen.nl

Hier had uw advertentie ook kunnen staan.
Informeer naar de mogelijkheden!

Hier had uw advertentie ook kunnen staan.
Informeer naar de mogelijkheden!
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Terwispel, net allinne in moai wenplak…
Nee, er gebeurt veel meer dan alleen wonen in Terwispel! Zo is er Lindelaar Zorg aan de Streek,
een kleinschalige woonvorm waar jongeren en jongvolwassenen wonen. Ook is er Hillie Helpt aan
de Visserwei, voor individuele coaching bij dagbesteding voor jong en oud.
Wij, Lindelaar Zorg en Hillie Helpt, gaan onze krachten bundelen op de prachtige boerderijen van
de Lindelaar. Hier gaan we samen dagbesteding geven voor kleine groepjes, dus met maximale
aandacht voor mensen die net dat extra beetje begeleiding en zorg nodig hebben. Creatief
binnen, bezig in de keuken, of buiten met groen en/of dieren. Er is ontzettend veel mogelijk, we
passen ons aan aan de wensen die er zijn. We hebben beschikking over goede zin (!), veel
ervaring op het gebied van zorg en activiteiten, een lichte en knusse ruimte waar we creatieve
dingen doen, een ruime keuken, en twee erven waar met groen en dieren gewerkt kan worden.
Daarnaast komen we mensen, waar mogelijk, graag tegemoet met vervoer.
Voor wie is Lindelaar dagbesteding? Voor iedereen die coaching bij de invulling van zijn of haar
dag kan gebruiken.
Denk hierbij aan ( jong)dementerenden, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met
stoornissen in het autismespectrum, mensen met een lichamelijke handicap, bij overlappingen
hiervan, of bij… Ja, het gaat er uiteindelijk toch om dat iemand zich thuis voelt, of zich thuis kán
voelen op een plek.
Om dat te kunnen beoordelen is het goed om eens een kijkje te nemen. Dat kan altijd, liefst na
een telefoontje naar 06-46511950 of 06 – 15233365.
Op donderdag 14 juni as. is er een inloopdag. Van 15.00 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.30 uur
staan we klaar op de Lindelaar aan de Streek 38 met koffie, thee, en wat lekkers erbij om je de
boerderij te laten zien, en om je vragen te beantwoorden of om gewoon een praatje te maken.

Graag tot
ziens op de
Lindelaar!
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Nieuws van De Weefplaats

Week van het Weven
Van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni is De Weefplaats van 11 tot 17 uur geopend voor bezoekers in
verband met de Week van het Weven.
De Week van het Weven omvat een atelierroute die langs ca. 30 weefateliers door de 3 noordelijke
provincies, Groningen, Friesland en Drenthe gaat. Al die ateliers zijn herkenbaar aan een manshoog
weefraam. Een routekaart en informatie is verkrijgbaar bij De Weefplaats.
De Weefweek start op 26 en 27 mei met een veelzijdige textielmarkt en een start-evenement in
Kollumerpomp op de natuurcamping It Dreamlân aan de Groeneweg 5.
Meer informatie over de week van het weven en de routekaart is ook te vinden op www.week-vanhet-weven.blogspot.nl en op www.wolindehoofdrol.nl.
Ook bij De Weefplaats staan binnenkort drie weeframen met als thema Iepen Mienskip. De
afgelopen weken hebben we hier met elkaar aan gewerkt.
Workshop weven op weefraampjes voor kinderen op woensdagmiddag 30 mei
Op woensdagmiddag 30 mei organiseren wij voor kinderen een mini-workshop weven op
weefraampjes van natuurlijk materiaal. Voor deze middag is het nodig dat om u op te geven. Dat kan
via 06-29287672 of aafje-bouwer@kpnmail.nl. De workshop duurt plm. 45 minuten en is gratis incl.
materialen en een glaasje drinken.
Ook op zaterdagmiddag tijdens de open dag kan er door kinderen worden geweven op
weefraampjes. Dit gaat in de vorm van een inloopworkshop.

Open dag op zaterdag 2 juni a.s. van 13 tot 17 uur
Op de laatste dag van de Weefweek is er in De Weefplaats op zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur een
open middag.
De werkplaats is te bezichtigen en in het kerkje is verkoop van o.a. de textielproducten van De
Weefplaats. Op het terrein bij het kerkje staan een aantal kraampjes met allerlei leuke artikelen.
Er zijn inloopworkshops weven op weefraampjes en speksteen bewerken.
En er kan door bezoekers worden geweven op een heel groot weefraam dat buiten staat.
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Jeugdwerk Lippenhuizen
Zaterdag 19 mei is er volop geoefend met graffiti spuiten bij het oude dorpshuis. De
jeugd mocht een eigen gepersonaliseerd paneel voorzien van hun voorletter in graffiti
stijl. De eindresultaten waren verbluffend te noemen, ondertussen werd de jeugd
geïnspireerd, want op hetzelfde plein werd de “feestkeet” van het Liphúster Feest
van graffiti voorzien. Een erg leuke activiteit en na afloop liep de ene na de andere
terug naar huis met een eigen graffitipaneel boven zijn/haar hoofd….

Vrijdag 8 juni vanaf 18.00 uur
halen wij graag uw lege
statiegeldflessen op, zodat wij
volgend seizoen ook weer
fantastische activiteiten kunnen
organiseren!

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Kunst en dorpsgeschiedenis 24, Ids Wiersma, lape koer en oorijzer
Lape koer, Gabe Skroar
Het vele malen herdrukte boek Rimen & Teltsjes van de broers
Halbertsma is in 1822 heel eenvoudig begonnen. De eerste editie
draaide om de figuur Gabe Skroar en heette De lape koer fan Gabe
Skroar. Vanaf 1839 schreven Joast en Eeltsje Halbertsma onder hun
eigen naam en verscholen ze zich niet langer achter dit personage.
Beppe
In de uitgebreide uitgave Rimen en Teltsjes uit 1918 en de heruitgaven
staat de tekening Beppe sneupt yn ’e lapekoer fan Gabe’, met een tafel
met strijkijzer, doos met klosjes garen, schaar en winkelhaak. Aan het
tafeleind ligt een Bijbel, tegen de tegelwand hangt werkkleding, een
speldenkussen aan lange linten en een portret naast een kast. Het
opvallendst blijft beppe die met haar bril op in de ‘lapekoer’ blaadjes met
liedjes en rijmpjes van Gabe zoekt. Die teksten stonden al in De lape koer fan Gabe.
Geknield op de plavuizen vloer buigt ze zich over de op de kant liggende gevlochten mand
met handvaten bij de tafel van de te jong gestorven Gabe Skroar. Het grote werkblad op
schoren waarop deze kleermaker werkte is vanwege het licht bij het raam geplaatst, een
meerruiter, met plant ervoor. Beppe draagt lange kleding en een oorijzer van het helmtype.
Oorijzer
De streekdracht waartoe oorijzers behoren, is afgeleid van wat in de
steden onder hogere standen mode was. Eind zestiende eeuw was het
oorijzer een ijzeren beugeltje om een ‘vleugelmuts’ op het hoofd te
klemmen, vandaar ‘oorijzer’. Begin zeventiende eeuw werd het oorijzer
een sieraad van koper, zilver of goud, dat halverwege die eeuw bij hogere
standen alweer uit de mode raakte. Johannes Vermeer schildert dan nog
oorijzers als hoofdbedekking van dienstmeisjes. Bij nood konden ze het
verkopen. Weesmeisjes kregen tot in de twintigste eeuw een oorijzer als
bruidsschat (sieraad - spaarpot). In de negentiende eeuw werd het bij de
Friese boerenstand een statussymbool en nauw om het hoofd sluitende helm. Zoals bij de
afgebeelde Friese boer en boerin uit 1836 van P.-J. Gauthier-Stirum (in Voyage).
Mêm, Ids Wiersma
De bloei van de landbouw tussen 1840-1880 zorgde dat rijke boerinnen de
mooiste oorijzers droegen. Rond 1900 verdween dit gouden oorijzer uit de
dracht, maar bleef een typisch Fries symbool. Ids tekende voor Rimen en
Teltjes ‘Beppe sneupt yn ‘e Lapekoer van Gabe Skroar’ de beppe met
oorijzer. Het oorijzer staat ook op het bustestuk van zijn doopsgezinde
moeder Eke Idzes Wiersma-Koopmans. Ze staat driekwart van voren
gezien en naar links gewend. Haar gouden oorijzer, muts en de losse
sierspeld of broche komen goed uit op dit werk (hiernaast afgebeeld).
Hoofdtooisieraden
Ids tekende nog een oorijzer op de zwarte krijttekening Hoofdtooisieraden
van een Friese vrouw, die zich in het Fries Museum bevindt (inventaris
OKS NO11931, collectie Ottema-Kimgma Stichting). Op de 20.5 cm hoge
en 13.7 cm brede blad schetste Ids Wiersma bovenaan een oorijzer met
bijpassende muts en de bevestiging van de naald. In het midden staat
horizontaal de groter afgebeelde naald, met links daarboven het bijschrift
“naald”. Het derde deel van deze tekening is een rechtsonder diagonaal
geplaatste speld, met rechts de aanduiding speld. Linksonder schreef Ids:
“Deze notities gekrabbeld / naar aanleiding van het door mij geschilderde portret van / de
Moeder van Mej. E. Idsardi / te Hardegarijp”(nu Hurdegaryp), gevolgd door zijn
deharker.lippenhuizen@gmail.com

aaneengeschreven monogram IW, anders dan de ondertekening I.W. met punten op de
zijkant van de tekening van zijn mêm.
Werkplaats zilver-goudsmid
Midden onder de tekening staat Mêm (omstr. 1910). Ids was dus begin
dertig toen hij haar weergaf. In 1923 zou de kunstenaar het interieur van
goudsmid Gaastra in Gorredijk tekenen, een van de vele werkplaatsen die
hij in beeld bracht. In Museum Opsterlân ligt op een werkbank historisch
gereedschap zoals gebruikt door verschillende zilversmeden. Infozuil 3 van
dit museum in Gorredijk vermeldt dat in maart 1763, drie maanden na het overlijden van de
eerste Gorredijkster Halbetsma, goudsmid van beroep, de in Heerenveen wonende zilversmid Sjoerd Sakes voor 925 goudguldens een pand aan de Kerkewal kocht.
Gaastra zilversmeden
Vier generaties Gaastra werkten als zilver- en goudsmid in Gorredijk.
Gaastra was de naam die Sjoerd Sjakes’ zoon Hendrik in 1812 aangaf om
als familienaam te behouden. Na Sjoerd Sakes (1734-1810), die hier tot
1807 zilversmid was, volgde Hendrik Sjoerds Gaastra (1761-1845) hem
tot 1845 op, waarna Sjoerd Hendriks Gaastra (1806-1901) er werkte van
1830 tot 1901. Hendrik en zijn broer Fokke (1839-1901) bleven ongehuwd en werkten vanaf
jonge leeftijd tot 1901 bij hun vader in de zaak. Hendrik Sjoerd Gaastra (1830-1925) oefende
hier van 1901 tot 1925 als laatste Gaastra het vak zilversmid uit. (De afgebeelde tekening
van de historische zilversmidwerkbank hangt in Museum Opsterlân vlakbij de werkbank.)
Werkplaats Gaastra, Wiersma
Dat Hendrik Sjoerd Gaastra dit werk tot op hoge leeftijd heeft volgehouden,
blijkt uit de tekeningen die Ids Wiersma in 1923 in zijn werkplaats heeft
gemaakt. Toen een verslaggever van het Nieuwsblad van Friesland in 1934,
negen jaar na het overlijden van Hendrik, een bezoek bracht aan Gaastra’s
huis woonde er nog een nicht van Gaastra. De mars, die Hendrik op zijn
lange voettochten altijd op zijn rug droeg, stond nog steeds in huis. Op die
tochten nam de goudsmid een flinke stok mee en had hij een hond bij zich, die vlak achter
hem aanliep.

Mars vol zilver
Op de zolder van het huis stond ook nog de dis waarmee Hendrik in vroeger jaren op
markten, zoals in Oldeberkoop en Beetsterzwaag, heeft gestaan. Op die dis lagen dan
zilveren oorijzers, lepels, ringen en meer sieraden en voorbeelden van zijn knappe
graveerkunst uitgestald. Inwoners van het platteland met buurten, gehuchten en dorpen waar
geen zilversmid werkte waren aangewezen op de zilversmid-marskramer of de markten en
ze konden terecht bij zilversmeden als Gaastra in Gorredijk. Elke smid had zijn eigen
zilvermerkteken. Op de genoemde infozuil in het museum staan de afgebeelde
meestertekens van drie generaties zilversmeden Gaastra.
Gorredijk, Leeuwarden, Aldtsjerk, 2018 ©Gerhild van Rooij (gbv-artgallery.nl)
Illustraties, zie de tekst
Bronnen http://www.esther.museumopsterlan.nl/Infozuilen/Zuil-3/zilversmeden/gaastra.php
http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/het-gouden-oorijzer
Fries Museum, OKS-collectie Ids Wiersma
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen - vergadering mei 2018.
De laatste afdelingsavond van Vrouwen van Nu van dit seizoen is al weer achter de rug.
Ook de laatste keer dat we bij elkaar kwamen in de Mande. Toch een beetje een
weemoedig gevoel, want we hadden het best wel gezellig in het oude gebouw. Maar in
september, in het nieuwe MFA, met een nieuw programma, maken we er weer wat
moois van.
Het was de laatste keer van dit seizoen dus.
De partners van de leden waren ook
uitgenodigd en dat kon je zien en horen: volle
bak en een heel ander “pauzegeluid”.
Na de pauze ging het over een kajaktocht
rond Vancouver Island. 40 dagen lang en
1400 km.
Meestal werd er op de oever op een strandje
in een tentje overnacht.
Spannende verhalen kregen we te horen: over
ontberingen door slecht weer, gevaarlijke
bezoekers rond de tent zoals wolven en beren, geen camping kunnen vinden en o zo
graag willen douchen, want de zoutkristallen zaten overal. Gelukkig waren er op
onverwachte plaatsen aardige mensen die
onderdak aanboden of alleen een douche en
soms een lekkere warme, verse maaltijd. Een
welkome afwisseling van het normale menu:
”droogvoer”.
Op het biljart van De Mande lag een echte
kajak. We konden met eigen ogen zien hoe
groot/klein zo’n ding is en waar de proviand en
de bagage werd opgeborgen.
De prachtige plaatjes/filmpjes die we te zien
kregen maakten het hele verhaal compleet.
Misschien wilde je ook eigenlijk al lang lid
worden van Vrouwen van Nu, omdat er elke
maand weer een ander gezellig, interessant
programma is, maar is het er nog niet van
gekomen. In september starten we weer.
Bovendien heeft vrouwen van Nu meer te
bieden dan 1 keer in de maand een
afdelingsavond.
Er zijn ook verschillende interessegroepen op
creatief, cultureel en maatschappelijk gebied.
En vergeet de tuinclub niet met zijn activiteiten
als: een stekjesbeurs, excursies en
bloemschikken.
Binnenkort hangen/ liggen er weer nieuwe programmaboekjes ter inzage bij supermarkt
Attent en wellicht in de hal van het nieuwe dorpshuis. Mocht je je bij ons willen
aansluiten, van harte welkom! Bel dan even met Fenna Liemburg, tel. 0513 46 50 01.
Tot september! Els Hoogeveen.
deharker.lippenhuizen@gmail.com
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Weeroverzicht - april
De totale hoeveelheid neerslag is 72 mm en was vorig jaar 40 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 16,4 gr. en was vorig jaar 12,7 gr.
Gemiddelde min. temp. is 6,4 gr. en was vorig jaar 3,5 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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