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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2018 
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 
 
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 

 
❖ 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 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  
 Vrijdag 20 april voor 18.00 uur!! 
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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. 

31 maart Vrij klaverjassen 20.00 uur De Mande 

8 april Voorjaarsconcert Melomania 15.00 uur Piterkerk 

14 april Kluszaterdag 8.00 – 13.00 MFA 

22 april Optreden  Snowapple 14.30 Piterkerk 

27 april Koningsontbijt 8.00 – 11.00  De Mande 

6-7-8 juli Lead om âld izer toertocht   

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 Koor Melomania 
oefenavond 
 

20.00 - 22.00 Consistorie 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen – Gorredijk 
 

20.15 - 22.00 Hûs de Mande 

Iedere maandag  Biljarten  Hûs de Mande 

Dinsdagochtend 
Josien Bruinsma 06 
21500833 

Yoga 10.00 - 11.00 Hûs de Mande 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 
 

19.30 Consistorie 

1 maandag per maand  Speel-o-theek 
Let op! Tijden zijn gewijzigd! 

13.30 - 15.00  
19.00 - 20.30  
 

Hûs de Mande 

ma-/di-/do- en 
vrijdagochtend  
Renskje Idzenga  
06 53949101 

Peuteropvang It 
Berneplakje 

8.30 -12.00 MFA 

Donderdagavond 
Roel de Jong 464660 
Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

    

Dorpsagenda 2018 
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Bedankje! 
 
Nadat we op 28 februari in Achenkirch, Oostenrijk, een rodelongeluk hebben gehad, brak er een 
heftige periode aan. Eerst Karla's ziekenhuisopname met daarna slecht nieuws op slecht nieuws en 
na twee dagen afscheid moeten nemen van de kinderen en de rest van de familie, die terugreden 
naar Nederland, viel ons enorm zwaar. 
Na twee weken ziekenhuis met ups en downs was Karla stabiel genoeg om te mogen reizen en op 
woensdag 14 maart mocht ze met het vliegtuig naar huis. Het weerzien met Luuk, Beau, familie en 
vrienden was natuurlijk fantastisch! En toen Rick 's avonds ook veilig thuis was waren we weer 
compleet. 
Inmiddels zitten we volop in een periode van herstel, en gelukkig gaat het elke dag beter! 
 
Via deze weg willen we iedereen die op welke manier dan ook aan ons heeft gedacht, een kaartje 
heeft gestuurd, een bloemetje of cadeautje heeft gebracht of ons hulp heeft aangeboden enorm 
bedanken! Het is fantastisch te merken dat er zoveel mensen met ons mee hebben geleefd en aan 
ons hebben gedacht! 

Bedankt! 
Groetjes Rick, Karla, Luuk en Beau Zwart 

 
 

 

Syn libben wie mei ús,  

Us libben wie mei him. 

 

Sa’t hy mei ús libbe, sa hawwe wy,  

yn it hert fan syn mienskip,  

grutsk ôfskied naam fan myn leave man, ús leave heit en pake 

 

       LUBBERT EPPINGA 

 

Wat hat jim waarme belangstelling ta grutte stipe wêst foar ús. 

It jout safolle treast en dêrfoar wolle wy elkenien tank sizze. 

                        

Syn libben bliuwt yn ús ferhalen, 

Syn libben bliuwt yn ús tinzen. 

 

            Nynke Eppinga,  

                             bern en pakesizzers. 

 

mededelingenbord 
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WWMD – 100 jaar: WWMD en z’n historie. 

 
De korfbalvereniging heeft een heel rijke historie. Heel wat relaties zijn gelegd op de 
bekende WWMD-seriedagen. De bekende radioreporter Dick van Rijn, korfballer van DED 
Amsterdam, ontmoette z’n toenmalige echtgenote, uit Hilversum van Excelsior, op de 
WWMD-series. De jongstleden overleden Rients Gratama gaf acte de présence op de 
zaterdagavond voor de WWMD-serie. Roemruchte succesjaren beleefde WWMD als 
kampioen van Noord, de laatste keer gebeurde dit in 1950. 
Moet ik maar zwijgen over het Kampioenschap van Nederland. Dat was in 1938 toen WWMD 
met het Amsterdamse Blauw Wit streed om dit kampioenschap. Thuis werd er met 6-3 
verloren, nadat men in Amsterdam ruimer had verloren… 
Zoals jongstleden PKC-LDODK nog 30-25. De laatste keer dat WWMD overgangsklasse 
speelde  was in 1978. Te sterk voor de Eerste klasse, maar te licht voor de 
Overgangsklasse. Drie keer weer degradatie….. 
 
Het langstlevende (ere)lid is de heer Tjitze Gerlsma , 94 jaar intussen. Hij woont nog steeds 
in Drachten. De heer Gerlsma woonde de eerste reunie-vergadering bij en gaat zeker de 14-
de april 2018 nog komen. 
De Faber’s, de Popma’s , de Teijema’s en de Zwart’s hebben een belangrijke rol gespeeld in 
de WWMD-geschiedenis. Oeds Zwart speelde bij WWMD en z’n nazaten vormen nu de 
spitsen van LDODK. (André en Erwin).  
Het vergaat WWMD momenteel een stuk moeizamer. Kinderen van de basisschool vormen 
op dit moment de 3 deelnemende teams aan de veldcompetitie. 
Het laatste Friese succes was in 1965, kampioen van Friesland bij de adspiranten. Behaald 
in Opeinde(Sm.) tegen Sparta (Warten) met de karige uitslag van 5-2. 
 Jeen Meinsma, opgefrist door het jubileumboek van 1991 
 
 
 
 

Welkom in Lippenhuizen 
 

 
Dick Bisschop en Liesbeth v/d Woude 
Roos en Hidde 
Buorren 22 
Afkomstig uit Oegstgeest 
 

 
Anne Jacobi en Marieke Jousma 
Yde en Romke 
Buosterwyk 29 
Afkomstig uit Gorredijk 

 
Martin en Elsa Reitsma 
Jille, Mieke, Fenna, Bente en Roelof-Jan 
Compagnonsfeart 3 
Afkomstig uit Gerkesklooster 
 

 
Arnoud Slager 
Bukehage 24 
Afkomstig uit Gorredijk 
 

 
Rowena en Harm-Jan Wijma 
Elise en Roan 
Weeme 13 
Afkomstig uit Gorredijk 
 

 
Lorrayne Portier 
Butewei 55 
Afkomstig uit Utrecht 
 

 
Wiebe de Boer 
Buosterwyk 8 
Afkomstig uit Wijnjewoude 
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       Zaterdag 10 maart hadden Mila en Silke hun tweede 
wedstrijd. Ze waren als laatste groep aan de beurt en moesten 
de hele dag wachten. Maar ze waren er meer als klaar voor en 
hadden er super veel zin in. Beide dames deden bij sprong een 
nieuwe sprong die ze nog maar net hadden geoefend. Dit ging 
super goed. Ook op de balk deden ze iets nieuws en dit ging 
super..  Op de brug hadden de dames beiden een prima 
oefening en de vloeroefening deden ze keurig.  Maar het 
belangrijkste was dat de dames tussen de oefeningen door 
veel lol hadden samen. De dames hebben zich allebei 
verbeterd ten opzichte van de vorige wedstrijd en hadden 
allebei een hogere klassering. Top gedaan dames! 
 
 
 

 

 
 
Een koude maar geslaagde viooltjesactie! 
17 maart jongstleden was een dag met een snijdende wind, strakke blauwe lucht en 
een mooi zonnetje. Perfect weer voor de viooltjesactie! Dankzij de vele trouwe 
vrijwilligers en de hulp van Tuindorado Gorredijk, hebben we in één ochtend bijna 
iedereen kunnen bereiken in Lippenhuizen. De bestellingen vooraf waren een groot 
succes en werden bij de deur afgeleverd door onze commissieleden. Op deze 
manier konden de mensen die niet thuis waren, toch de viooltjes en potgrond 
kopen.  
 
Alles verliep gezellig en ontspannen, wij willen nogmaals Tuindorado Gorredijk, de 
vrijwilligers en de kopers bedanken voor deze geslaagde viooltjesactie! 
 

      15,16 en 17 juni 2018 

Nog 12 weken… 

Nu de viooltjes en potgrond verkocht zijn, is het tijd om vooruit te kijken naar de 
optocht en het feest. Tijdens de bouwvergadering op 14 februari was het onzeker 
of de optocht door kon gaan. Met veel vreugde kunnen wij melden dat het 
minimum aan wagens is aangemeld. Wil je ook nog meedoen met je buurt of 
vriendenploeg? Opgeven kan nog steeds via:  www.itliphusterfeest.nl. 
 

De optocht gaat door 

Op de hoogte blijven of je aanmelden als vrijwilliger? 
De stukjes in de Harker, de nieuwtjes op de website en facebook zullen zeker niet uitblijven, 
maar af en toe stuurt het bestuur vlak voor het feest nog informatie of vragen naar de 
mailadressen die bij ons bekend zijn. Wil jij ook in deze mailinglijst? Stuur dan een mailtje 
naar info@itliphusterfeest.nl en zorg dat je altijd overal van op de hoogte bent. 
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Vacature Beheerder 
 
Wegens vertrek van de huidige beheerder van het Dorpshuis is het bestuur van de stichting Nieuw 
Dorpshuis Lippenhuizen op zoek naar een beheerder voor de gemeenschappelijke ruimten van het 
de nieuwe Multi Functionele Accommodatie in Lippenhuizen.  
 
Taken van de beheerder 

• gastheer /gastvrouw  en eerste aanspreekpunt voor gebruikers; 

• agendabeheer en verhuur van ruimten; 

• coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden: 
o standaardreserveringen 
o vastleggen algemene afspraken 
o opstellen rooster vrijwilligers i.o.m. vrijwilligerscoördinator 

• verzorgen van de catering bij bijeenkomsten; 

• bardiensten; 

• voorraadbeheer en plaatsen van bestellingen; 

• schoonmaakwerkzaamheden; 

• toezien op goed gebruik ruimten door gebruikers. 
 
Functie eisen 

• affiniteit met werken in de Horeca; 

• goed kunnen samenwerken; 

• dienstverlenende houding; 

• flexibele instelling. 
 
Het betreft een functie van gemiddeld 15 tot 20 uur per week en aanstelling vindt plaats via payroll.  
Informatie over deze functie kunt u vragen bij Mw. A.Y. van der Werf:  06-11868704. 
 
Stuur uw korte motivatie en CV: 
via de mail naar ndldemande@gmail.com  
of naar  Bestuur Stichting NDL, t.a.v. Mw. A.Y. van der Werf, de Buorren 79, 8408 HL Lippenhuizen.  
 
We zien uw reactie graag uiterlijk 14 april 2018 tegemoet.  
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Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Langezwaag 
Bij de diensten 
In deze veertigdagen tijd vallen we in de erediensten een moment stil.  
Stilte is iets heel bijzonders in onze tijd van rennen en vliegen, van altijd doorgaan. 
Stilte kan je voor even vrijmaken van alles wat je ziel bezwaart. 
Stilte kan je ook confronteren met jezelf. Geen maskers meer. 
Stilte kan je de tijd geven om naar jezelf te luisteren. 
Stilte kan je de ruimte geven om naar God te luisteren. 
In de stilte kan de aanwezigheid van God je leven vullen. 
In de stilte trekken we met Jezus de woestijn in, waar we misschien geconfronteerd worden met 
onze demonen. In de stilte gaan we mee de hoge berg op, waar we wellicht Christus ontmoeten.  
Er zijn al zo veel woorden, juist in deze tijd van inkeer en voorbereiding op Pasen, vallen we een 
moment stil. 

Ds. Sietske Blok 

Collectedoelen 

18 maart Kinderen in de Knel 
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen  die niet naar 
school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de 
textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase 
partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te 
krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. 
Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken 
van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met 
overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. 
Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een 
kind niet op school zit. 
25 maart Voedselbank 
Fruitbakjes voor de Voedselbank 
Het is al een beetje een traditie, dat onze diaconie rond de Pasen voor fruitbakjes zorgt om bij de 
pakketten voor de klanten van de Voedselbank uit te delen. Fruit is eigenlijk wel een luxe artikel, 
voor veel klanten te duur om aan te schaffen. Daarom zijn deze bakjes een welkome aanvulling op de 
pakketten.  
29 maart Jeugdwerk 
1 april JOP 
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen 
waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze 
spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke 
maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste 
bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf 
jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via 
digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met 
tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. 
8 april Kerkrentmeesters 
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Van de predikant 
We bevinden ons midden in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Ik ga in 
deze periode in bijna alle diensten voor. Het is intens deze periode zo mee te 
maken, me te verdiepen in de teksten van de zondagen en zo met Jezus mee op 
te gaan naar Jeruzalem. 
Ik zie dat veel mensen ook thuis met het veertigdagen boekje van Kerk in Actie 
deze periode bewust meemaken.  Ik hoop dat onze vieringen hier een aanvulling 
op zijn.  
Ik ontdek hoe het betere planningswerk hoort bij het werk van een predikant. 

Hoe wil je dingen samen voorbereiden en welke thema’s  wil je aan de orde stellen? 
Dit jaar werk ik bij het moment. Volgend jaar kan ik de dingen wat verder van te voren uitzetten en 
plannen.  
De diaconale taak die bij mijn werk hoort vind ik best een lastige. Ik heb daar laatst ook over 
gepreekt, toen we de allereerste diaken in het evangelie tegen kwamen: de schoonmoeder van 
Simon (later Petrus) die door Jezus genezen wordt van de koorts. Zij gaat daarna ‘diakenen’,  zorgen, 
of dienen. Het leven dat zij ontvangen heeft, deelt ze weer uit aan anderen.  (Marcus 1 : 29-31) 
Misschien is dat wel diaconaal zijn: leven brengen waar dat nodig is. Het is best een kluwen om uit 
wijs te worden, die diaconale taak, die diaconale invulling van predikant zijn. Ik heb het sociale veld 
in de dorpen en in Opsterland wat verkend, kennis gemaakt met mensen, gelezen over wat diaconie 
is. Gehoord van plannen en verwachtingen. Ik denk dat zo’n opdracht ingebed hoort te zijn binnen de 
gemeente . Net zoals dat het geval is met pastoraat en de erediensten. 
Daarom wil ik nu terug naar het begin.  
Wat verstaan wij nu onder ‘diaconaat’ en ‘diaconaal zijn’?  
Daar gaan we met elkaar over in gesprek in de kerkenraad en in de gemeente.    
En wat is er dan nu belangrijk om te doen, te organiseren, te verkennen? 
Voor in de agenda 
Dinsdagavond 15 mei organiseer ik samen met Anna van der Meer een dialoogtafel rondom het 
thema ‘diaconaat’. Anna is diaconaal werker in Drachten. Dat doet ze nu al zo’n vijf jaar en ik ben blij 
dat ze  met ons aan de slag wil gaan en van haar ervaring wil delen. 
Een dialoogtafel biedt de kans om in een nieuwe vorm met elkaar de dialoog aan te gaan over een 
onderwerp, om je zo in een ander te verdiepen en meningen uit te wisselen. Zo luisteren we naar 
elkaar zonder te oordelen of te debatteren. Deze avond is bestemd voor beide gemeentes samen 
(Langezwaag én Lippenhuizen). Precieze tijd en locatie volgen nog. Graag tot dan! 
Wilt u mij graag spreken, schroom dan niet om contact op te nemen.  

Heel hartelijke groet,  Ds. Sietske Blok 

 

Datum  Tijd  Voorganger Dienst te 
29 maart 19.30   ds. S. Blok Langezwaag, Witte Donderdag Heilig Avondmaal 
30 maart  19.30  ds. S. Blok Lippenhuizen, Goede Vrijdag 
31 maart 22.00  ds. S. Blok Langezwaag, Stille Zaterdag 
01 april 10.00   ds. S. Blok Lippenhuizen, Pasen 
08 april 10.00  ds. H. Hiddink Langezwaag 
15 april 10.00  ds. J. Jurjens Lippenhuizen 
22 april 10.00  ds. S. Blok Langezwaag 
29 april 10.00  ds. S. Blok Lippenhuizen 
Gedurende de Paascyclus (Palmpasen t/m Paaszondag) verleent de Cantorij o.l.v. Jan 
Andries Dijkstra haar medewerking aan de diensten. 
 

Op Paaszondag is er vanaf 9.30 uur paasontbijt in de Piterkerk van 
Lippenhuizen. Iedereen is welkom.  
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Plaatselijk Belang Lippenhuizen     
 
Bestuursleden: 
Hinke Heida:   Voorzitter   06-34869736 
Gerrit Prikken:  Vice voorzitter  06-12991368 
Douwina Bantema: Notulist  06-10099884 
Dorathea Snijder: Algemeen lid  06-46511930 
Alma Veldkamp:  Algemeen lid  06-25336533 
Leo Boskma:   Algemeen lid  06-31557410 

       

 Mail contact:  pb.lippenhuizen@gmail.com 

 
AED 
Lippenhuizen heeft 2 stuks AED 

• Hangt in hal Appartementen complex Castanumstate, de Buorren 49  

(is 24 uur per dag bereikbaar)   

• Hangt in meterkast Kantine THOR (deze moet nog verplaatst worden naar MFA) 

  

Een Automatische Externe Defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort 
met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon 
met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. 

De AED dient een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen, 
waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. 

Een AED wordt ten onrechte wel eens een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft 
echter een elektrische schok en geen hartmassages. 

Hartmassage (ook wel thoraxcompressie genoemd) is een 
reanimatiemiddel dat manueel wordt uitgevoerd. Het gebruik van een 
AED en toedienen van hartmassage zijn elkaar aanvullende 
hulpmiddelen voor reanimatie van een patiënt met hartstilstand. Het 
gebruik van hartmassage is echter van levensbelang, ook als een AED 
tijdens de reanimatie wordt gebruikt. 

Voor een succesvolle inzet van het apparaat is het van groot belang dat iedereen die ermee 
om kan gaan zich zelf registreert als hulpverlener. Dat kan op de site van 
https://www.hartslagnu.nl/ . Deze personen weten hoe ze een AED kunnen bedienen en 
hebben de reanimatie cursus gevolgd en. worden bij een calamiteit op de hoogte gesteld, 

Via een hartslagnu app 

Indien er naar 112 gebeld wordt en duidelijk is dat de AED moet worden ingezet wordt er 
naar 12 mensen een SMS bericht gestuurd. 6 van hen wordt gevraagd naar de locatie van 
de hulpverlening te gaan en daar te reanimeren. 6 anderen krijgen een SMS met 
de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de vraag het apparaat op te halen en mee te 
nemen naar de hulpverleningslocatie. Natuurlijk wordt ook de ambulance daar meteen naar 
toe gestuurd. 

In Nederland is iedereen bevoegd een AED te gebruiken. De apparaten vertellen meestal 
zelf wat er moet gebeuren. Echter, omdat het gebruik van een AED in vrijwel alle gevallen 
wordt afgewisseld met hartmassage en beademing is een cursus aan te raden. 
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Veel mensen volgen zo’n cursus via het werk of de sportverenigingen, maar het is ook 
mogelijk om een cursus te volgen bij een EHBO vereniging, het Rode Kruis of via de  
hartstichting. De cursus duurt een avond en moet elk jaar herhaald worden. 
 
In Lippenhuizen wordt elk jaar een cursus reanimeren en bedienen AED gegeven. 
In de  Harker staat ca. 2 maand voor dat de cursus wordt gegeven bij wie je je kunt opgeven. 
 
In Februari hebben ca. 18 personen weer de reanimatie en AED training gehad. Met deze 
groep cursisten en alle personen er bij die uit hoofd van hun functie deze AED’s  kunnen 
bedienen, telt  Lippenhuizen veel mensen die in geval van nood de AED kunnen bedienen 
en reanimeren. 

Bij de AED’s komen weer actuele lijsten te hangen met mobiele telefoon nummers zodat we 
in geval van nood ook deze personen kunnen bellen. 

Brandkast   
In het dorpshuis staat nog een oude brandkast. Helaas is er in het nieuwe MFA geen 
bestemming meer voor deze brandkast. Het archief wat erin werd bewaard heeft een andere 
plaats gevonden, namelijk in Castanumstate. Ook wordt er veel van het archief 
gedigitaliseerd, waardoor deze brandkast over is. Dus zoeken wij een nieuwe passende plek 
voor deze grote en erg zware brandkast. Heeft u hier interesse in, wilt u ons dan via de mail 

op de hoogte brengen? Dat kan via het volgende mailadres: pb.lippenhuizen@gmail.com 

                                                                          
Dorpsbudget 2018 
Aanleiding 
De gemeente Opsterland, de raad en het college is van mening dat de kwaliteit van leven 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van burgers, instellingen en de overheid.  
Burgers en instellingen worden in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken.  
Het uitgangspunt is dat dorpsbudgetten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en de 
Burgerparticipatie vergroten. Het budget voor Lippenhuizen is dit jaar  € 3500, - van de 
gemeente voor kleine dorpsinitiatieven. 
 
Richtlijnen 

• Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de  

            leefbaarheid en burgerparticipatie binnen het dorp. 

• Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente 

• Plaatselijk Belang beheert en verdeelt dit budget en rapporteert aan eind van het jaar 

aan de gemeente voor welke projecten dit budget is ingezet. 

 
Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met 
de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente. De projecten en/ of 
activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter. 
 
Zijn er projecten en /of activiteiten waar aan deze criteria aan voldoen? 

Gaarne deze voor 1 juni 2018 mailen naar:pb.lippenhuizen@gmail.com Of per post naar 
Plaatselijk Belang p/a 
Bukehage 15  
8408HS LIPPENHUIZEN 
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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 
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Hallo wandelaars, 
 
Op maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei kan de avondvierdaagse weer 
gelopen worden! Op maandag en dinsdag in Hemrik en op woensdag en 
donderdag in Lippenhuizen. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 
of 10 km. 
 
Opgeven kan voor 18 mei via de mail:  
a4d.hemrik-lippenhuizen@outlook.com. 
Gaarne duidelijk naam en afstand vermelden!  
Als u een medaille wilt, dan graag ook vermelden voor de hoeveelste keer u 
deelneemt. 
De kosten bedragen 4 euro, deze kunt u de eerste avond bij het aanmelden 
voldoen. 
 
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag! 
Groeten Kees, Evert, Renskje, Wimmie, Yvonne, Debbie en Frouwke Martha 
 

Activiteitenrubriek 
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Vandaag hadden wij voor ons de eerste en ook de 
laatste wedstrijd van dit seizoen!! Het was weer super 
leuk en het ging ook goed. Nu moeten we helaas weer 
heel lang wachten... Maar gelukkig trainen we 2x in de 
week 

Groetjes Inke en Nikki 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Een Piterkerkconcert op Zondagmiddag 22 april 
2018 ……. 
 

 
de Piterkerk presenteert: 
”Snowapple” live 

 

 
 
 
 
 
 

De drie dames van SNOWAPPLE reizen wat af   
hun optredens: van Amsterdam naar Japan en dan door naar Austin, Texas, om daarna via 
een optreden in LIPPENHUIZEN door te reizen naar Mexico.  
Vandaar ook dat veel van de liedjes van Snowapple over ‘reizen’ gaan en over alle manieren 
waarop en waarmee je kunt reizen. Zij zingen in het Engels, Spaans, Frans en bespelen 
daarbij tal van instrumenten.  
Naast de zelf geschreven liedjes, zijn het vooral de bijzondere arrangementen die de muziek 
van SNOW-APPLE zo feestelijk maakt. De dames van SNOWAPPLE hebben ieder een 
andere muzikale achtergrond, namelijk respectievelijk Folk, Jazz en Opera, wat tezamen hun 
muziek zo origineel, afwisselend en zeer aantrekkelijk maakt. 
Op 22 april doet SNOWAPPLE Lippenhuizen aan en u kunt dan genieten van een bijzonder 
concert van deze drie zeer muzikale dames. Mis dit concert in de Piterkerk niet en reserveer 
nu uw kaarten, want voor hun eerstvolgende concert moet u anders helemaal naar Mexico! 
  
AANVANG CONCERT :  14.30 UUR.   ENTREE:  10 EURO 
Voor meer informatie en RESERVEREN : www.piterkerklippenhuizen.nl 
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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    17 maart  

✓ Zaterdag   31 maart 

✓ Zaterdag  14 april 

✓ Zaterdag   21 april 

✓ Zaterdag  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. Om 13.00 

uur sluiten we af met een warme snack en drankje! 
 

We rekenen op jullie komst en medewerking zodat we 25 mei het 

nieuwe MFA feetselijk in gebruik kunnen nemen! 

 

                                  
 
Namens de werkgroep en besturen realisatie MFA Lippenhuizen  
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   Hûs de Mande  

 
 
Nieuwsbrief de Mande & NDL maart 2018  
Beheerster 
Zoals jullie weten heeft Thea kenbaar gemaakt niet mee te gaan als beheerster naar het 
MFA.  
Haar huidige werk is niet langer te combineren met het werk als beheerster. Dus zijn we op 
zoek naar een nieuwe gastvrouw of heer voor het MFA. In deze Harker de vacature, het 
bestuur van NDL hoopt dat in mei de vacature van beheerster weer is ingevuld. 
 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 en zoek contact met Jan 
Harm Eppinga 0513 851336  
Klussen 
De eerste kluszaterdag is goed bezocht ondanks de zeer koude omstandigheden zijn we met 
een groep van circa 25 vrijwilligers begonnen met de werkzaamheden. Aanstaande zaterdag 
31 maart is de volgende klus ochtend, we beginnen om 8.00 uur en om circa 13.00 uur 
sluiten we af met een warme snack en een drankje. 
Zie ook de uitnodiging in de Harker, kom eens langs! 
 MFA 
Nu de oplevering achter de rug is, gaan wij aan de slag met de werkzaamheden, zoals de 
veranda, inrichting van de keuken en de barzaal. Vrijdag 25 mei moet alles klaar zijn want 
dan is de officiële opening. Daarna zullen alle gebruikers hun activiteiten voortzetten in ons 
nieuwe onderkomen! 
Piterrun & Piterwalk & Kidsrun  

Wederom een succes met vriendelijke enthousiaste deelnemers & vrijwilligers & sponsoren 

onder mooie weersomstandigheden. Een gezamenlijke activiteit van Piterkerk & THOR & de 

Mande, waar een klein dorp groot in kan zijn! Schrijf maar vast in de agenda zaterdag 9 

maart 2019  

Ook de after-party was goed bezocht en er zijn weer vele lekkere maaltijden uitgeserveerd 

vanuit ons keukentje…                         

De Pub-quiz,  

In een overvolle Master Bosga Seal streden 20 teams om de hoofdprijs, de rally auto. In een 

fijne sfeer bleef het tot in de late uurtjes gezellig in het Dorpshuis met tot resultaat een 

geweldige omzet! 

Dank aan de activiteitencommissie en de vrijwilligers achter- en voor de bar. 

 

Zie Harker > hoofdprijs een rally auto in gebruik inclusief APK en verzekering, deze prijs wordt beschikbaar 

gesteld door Garage de Buorren. 

 

                

 

Koningsdag 
Vrijdag 27 april wederom het koningsontbijt tussen 8 en 11 uur. Voor € 3,00 kunt u 
deelnemen aan het ontbijtbuffet ter ere van Koningsdag. Zie aankondiging in de Harker!
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Koningsdag 
 

Koningsontbijt  
tussen 8 en 11 uur. 

Voor € 3,00 kunt u deelnemen aan het ontbijtbuffet ter ere van 

Koningsdag. 
 

                     

  Vrij Klaverjassen 

   

 
Hûs “De Mande” Lippenhuizen              

zaterdagavond 31 maart 

 
Er wordt gespeeld om vleesprijzen 

 
 

• Aanvang 20.00 uur. 

• Inleggeld:  € 4,00 

 

 

Kom ook eens een avondje gezellig een kaartje leggen! 
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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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  Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
 
 
 

Zondag 25 maart zijn 34 jeugdige Liphústers naar Thialf afgereisd om de winter af te 
sluiten op het ijs. Elk jaar weer een geweldige activiteit en we trekken altijd veel 
bekijks met onze eigen cateringhoek! Met dank aan veel vrijwilligers was het vervoer 
heen en terug snel geregeld. Dank hiervoor! 
 

 

Zaterdag 14 april:  Jump XL Heerenveen 
Tijd    :  17.30 – ongeveer 21.30 uur 
Waar    :  vertrek vanaf oude dorpshuis de Mande 
Opgave   :  inmiddels gesloten 
Kosten   :  € 8,- all-in. 
 
 

Zaterdag 19 mei: Graffiti workshop ( terug van weggeweest….) 

Tijd   :  15.30 uur - ? 
Waar   : “oude” gymzaal dorpshuis de Mande 
Opgave  :  voor  20 april a.s. via: jwlippenhuizen@gmail.com 
Kosten  :  € 10,- ( incl. jouw eigen graffitipaneel en hapje en drankje) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind mei komen we nog een keer lege 
statiegeldflessen ophalen! 

 
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 22: Gaper bij drogist-apotheker  
 

Herkenning 
In Rimen en Teltsjes staat ‘De âld kies van Pibommee’ van Eeltje 
Halbertsma. Pibe raadpleegt daarin eerst een barbier en apotheker en 
uiteindelijk een kwakzalver. De apotheker-drogisten verleenden lange 
tijd medische zorg, net als de skearder of barbier-chirurgijn. Ze 
hadden allemaal eigen uithangtekens. In Rimen en Teltsjes hangen bij 
‘De skearderswinkel van Joutebaes’ barbierstok en barbierschaal als 
herkenningstekens voor de scheerders- of barbierwinkel in het 
stoephuis in Lippenhuizen. De vroegere apotheek-drogist was te 
herkennen aan gaper die meestal op de gevel of boven de deur hing, 
zoals Clements gapers met baret en tulband hiernaast en hieronder. 
 
Gapers 
De gaper met baret en veer hing op de gevel van drogisterij Clement 
in de Hoofdstraat in Gorredijk. De kop siert nu de omslag van mijn in 
2017 door Museum Opsterlân uitgebrachte boekje Gorredijk had 
unieke gapers. Deze uitgave bij de expositie Mottenballen, poeders, 
kruiden en zalfjes beschrijft voor het eerst een serie gapers van oud-
drogist en collectioneur Piet Clement. Hij heeft een enorme kennis van 
kruiden en recepten, maar voerde, anders dan de vroegere drogist-
apothekers en kapper-barbiers, geen medische handelingen uit.  
 
Gereedschap 
De apotheek had pijnstillers. Pibe uit het verhaal Pibommee werd als 
jongen al geplaagd door kiespijn. Huis- en wondermiddeltjes hielpen 
niet. Hij vroeg barbier en meester Keimpe om een kies te trekken. 
Keimpe had daar geen oren naar in de hooitijd - hooien moest hij erbij 
doen voor een redelijk bestaan - én hij trok liever geen kiezen. Pibe 
drong echter aan, waarop de barbier een breekijzer uit zijn tafellade 
nam en niet één, maar twee kiezen uit de kaak wrikte.  
 
Protest 
Pibe was ontsteld. Keimpe antwoordde dat de verkeerde er in ieder 
geval bijzat en dat dit beter was dan met de zere kies te blijven zitten. 
Verhaal halen was er in vroeger eeuwen niet bij. Je moest zoiets toen 
verdragen, net als de patiënt op de afgebeelde mezzotint van Petrus 
Schenk uit circa 1690 (Petr. Schenk fecit et exe: A. stud: cun Privil). 
Op de gevel hangt een reclameplaat met poepende man, uit het luik 
kijkt een uil en voor het pand kijken omstanders hoe buiten, met 
voldoende licht, drastisch tandheelkundige hulp wordt verleend.  
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Apotheek 
Er hoort een rijm bij Schenks prent Factus ridiculus (belachelijk feit):  
“Wel kerel ruk so niet: wis heb iy ysre handen 
Hou dronke Japik: daar verlies ik al myn tanden  
En kiesen en ik heb maar over ien geklaagd.  
Wat duivel: inde hel werd niemand so geplaagd.” 
In de apotheek-drogist zoals op de prent van Luyken (onderaan) 
werden medicijnen bereid tegen kiespijn (zoals voor Pibe) of andere 
klachten en lavementen of laxeermiddelen zoals op de reclameplaat. 
 

   Lavement.  
   Een lavement, klisma, klisteer of darmspoeling zou de oplossing zijn 

voor uiteenlopende klachten. Op de centsprent met zieke in bed en 
verzorgster bekijkt de dokter de grote spuit die later toegediend wordt: 
“Een Apotheker mengt de Kruiden, 
Kookt dranken op Dokters raad, 
Ter hulp van Zieke of Kranke Luyden,  
En weert door ’t lavement veel kwaad.” 
 
 
Leven 
Op de centsprent (houtsnede) Stielen en Ambachten - Arts et Métiers 
No. 36, Turnhout, P.J. Brepols, stampt de assistent in een grote vijzel 
ingrediënten voor medicijnen, staat in het venster een gaper en voor 
de wand vol apothekerspotten een apotheker met balans en een klant. 
Het rijm erbij luidt: “Met de Apotheekerij houd ik u in ’t leéven,  
anders zoud gy waerlyk gestaedig moeten beéven.” 
 

 
Buiten Lippenhuizen 

Voor Lippenhuizen was de aan de gaper te herkennen apotheek-
drogist in de Vlecke Gorredijk de dichtstbijzijnde. Ook de verdwenen 
drogist Swart had er een. De onvervangbare gebeeldhouwde gapers 
van hout horen, net als keramieken of stenen exemplaren, tot ons 
cultureel erfgoed. Enkele oude gapers zijn veilig gesteld in collecties 
van drogist-apotheken en particulieren als Clement. Er zijn nog maar 
weinig oude gapers in het straatbeeld. Vaak zijn het gerestaureerde 
exemplaren. Daarnaast zijn er wel replica’s van weersbestendig 
materiaal, waarvan de gehavende originelen worden bewaard in 
musea, waar ze al of niet gerestaureerd in exposities staan.  
 
Lippenhuizen, Gorredijk, Aldtsjerk, 2018 ©Gerhild van Rooij 
Bronnen, zie deel 19 en 20 

 

  

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 

Ferslach fan de jûn fan 20 febrewaris 2018 
 
 

Dit wie de jûn fan Iendeisbestjoer de Feart. Dat wie te sjen by it ynkommen. Skilderijen en 
foto’s fan de feart,  âlde redens en swimklean. En de Fryske flachjes mei alle boatsjes der 
tusken yn. It wie in feestlik gesicht. 

 
Hieke wie as foarsitter oansteld. Se die de iepening mei it 
ferske fan de Luizenmoeder en gie 70 jier werom yn de tiid.  
Sy fertelde  oer de bewenners,  pleatsen en winkels  oan de 
feart. En oer de “striid” tusken de feartster en de buorster bern  
fan eartiids. Dernei kamen de oaren fan de feart oan bar, op 
folchoarder fan hoe lang se by de feart wenne hiene. As earste 
Jantsje, dy’t oan de Drachtster Compagnonsfeart  wenne en  
har  feintsje  en  lettere  man  oan  de 
Opsterlânse Compagnonsfeart moete. Aaltsje wie de folgjende. Sy fertelde oer de feart, 

de turf, it frachtferfier en letter de  plezierfeart. In kombinaasje fan eartiids en no, in 

plezierjacht, dêr’t de skipper yn de fjirtiger jierren mei syn âldelju 3 moanne fêstlein hie yn it 

iis foar de slûs. Uilkje krige de mikrofoan en fertelde oer de wettertoer. Sy hie yn 3 huzen 

wenne en yn elk hûs koe se de wettertoer sjen. No’t se oan de feart  wennen, hie se foar ’t 

hûs de feart en efter it hûs koe se noch hieltyd de wettertoer sjen. Aafje, dy earst oan de 

Boerestreek wenne hat, doe ferhûzen nei de pleats in heale kilometer fan de Tj. Harkeswei 

of, mar se koene dochs de boaten sjen yn de feart. En no dan flak oan de feart wennet. 

Sjoukje, dy’t ek fan feart nei feart ferhùze is. Se genietsje dêr mei harren  bernsbern fan de 

feart, it swimmen en reedriden derop. De lêste is Henny, dy’t by tafal oan de feart kaam 

yn 2014. Se wennen yn Hilversum en woene nei it noarden. Soene fan ôf de camping by 

Arie om harren hinne sjen. Doe fertelde Arie, dat der in hûs te hier wie oan de Tj. Harkeswei. 

Dat like harren goed ta en se ferhuzen hjir hinne. 
 

Nei de kofje/tee pauze kaam der in frou mei swart hier en in 
bernewein binnenfallen. Dit bliek Sibbeltsje Klompstra te wezen. 
Sy fersoarge fierder de jûn en hie de seal gau oan it laitsjen mei 
har grappen en grollen. Se sei, dat se ek oan de feart wenne, yn in 
boat, dy’t sa lekker skommele. Mar yn werklikheid wennet se 
gewoan yn in hûs ek oan de feart. 

 
Yn de twadde pauze krige eltsenien drinken en alderhande lekkere 

hapkes en nútsjes. It wie geweldich dy lekkere, bytsje ûngewoane hapkes. In soad leden 
rûnen efkes by alle skilderijen, foto’s en oare snústerijen del. Soms moasten wy noch útlis jaan 
of oanwize, wêr’t wy wenne hiene  op  de  hiel  âlde  foto’s.  Nei  de  

pauze  noch  in  optreden  fan Sibbeltsje, dy’t no in blomkes jurk oan 

hie. Se mocht ek graach yn de tún 

wurkje, fan dêr de blomkes. Se die ek noch in hiel aparte bingo. 
Eltsenien moast stean gean. Doe sei se, eltsenien boppe de 80 
moast wer sitten gean. Dat wiene der in pear. Doe eltsenien 
ûnder de 75 jier. Hast allegearre ploften se del. In stik of 5, 6 
bliuwen stean. Dy tusken 75 en80. Dy mochten ek wer sitten 
gean, einde bingo. Al mei al in hiel noflike jûn. 

 
Aaltsje Jongedijk 
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Op 17 april is al weer de laatste afdelingsavond van 
dit seizoen. Dan zijn ook de partners van de leden 
van harte uitgenodigd. 
Dhr. P. de Haas en mevr. M. Makelaar vertellen 
over hun tocht in een zeekajak rond Vancouver 
Island. Wil je er ook graag bij zijn? Welkom! Bel dan 
even met Fenna, tel.: 0513 46 50 01. 
 

Els Hoogeveen. 
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Nieuwsbrief Hûs de Mande juni 2017  

 
 

  

Weeroverzicht – januari 
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  Weeroverzicht - maart 
 

      
        De totale hoeveelheid neerslag is 20 mm en was vorig jaar 84 mm.                           

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 3,5 gr. en was vorig jaar 7 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is -2,8 gr. en was vorig jaar 2,3 gr. 

 
 

      
     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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