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DE HARKER
In dit nummer onder andere:
VIOOLTJESACTIE
PITERWALK/RUN

OPEN KAMPIOENSCHAP
KLAVERJASSEN OPSTERLAND

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

DOARPSKRANTE foar & fan LIPPENHÚZEN

DE HARKER
Inhoud
➢ Voorwoord
➢ Dorpsagenda 2018
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek

DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2020
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
Oplage: 555 stuks.

Inhoud
➢ Dorpsagenda 2020
➢ 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:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 20 maart voor 18.00 uur!!

❖
❖
❖
❖

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
Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

dorpsagenda 2020
Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

28 februari

Dorpscafe

20.00

Kobûnderhûs

29 februari

open kampioenschap
klaverjassen Opsterland
Jaarvergadering De Laatste
Eer Lippenhuizen

13.30

Kobûnderhûs

20.00

Kobûnderhûs

7 maart
14maart

Puzzelwedstrijd
Piterwalk/run

19.30

Kobûnderhûs

18 maart

Spelregelavond Thor

20.00

Kobûnderhûs

20 maart

Infoavond obligaties

21.00

’t Spikerplak

21 maart

Viooltjesactie

v.a 10.00

31 maart

Koffieochtend

10.00-11.30

3 maart

Kobûnderhûs

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

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

2 maart - 30 maart - 4
mei - 8 juni
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Speel-o-theek

13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

Biljarten

Kobûnderhûs

mededelingen
Kleurrijk verbinden 6
De natuur doet al weer zijn best in februari. Water en harde wind zorgen nogal voor overlast en de hoge
temperatuur zorgt ervoor dat alles al begint te groeien en te bloeien. Ook de vogels zijn zeer actief, misschien
mede door de mooie vogelhuisjes, die door vrijwilligers in Lippenhuizen zijn geplaatst!
Op vrijdag 28 februari is het de bedoeling op 2 grote insectenhotels te maken met groep 7 & 8 van basisschool
de Flecht in Lippenhuizen. Het is de bedoeling, dat 1 hotel bij Kees Stolwijk in het Labyrint komt en 1 hotel bij
school.
Fokko Bosker heeft aangeboden om een kaart met
meerdere ommetjes om Lippenhuizen te maken en
de daarbij behorende wederwaardigheden te
beschrijven. Omdat Lippenhuizen het middelpunt
van deze Ommetjes is, zouden wij de
buurtverenigingen willen vragen in hun buurt een
plek te ‘adopteren’ die kan worden ingezaaid met
inheemse zaden, een vogelbosje (verschillende
struiken) , voedselbosje of kruidentuin/eetbare
pluktuin. Zo kunnen we Lippenhuizen net als in
vroegere tijden weer ‘Villaggio dei fiori’ noemen.
Misschien ook weer een dahliaveldje aanleggen –
Corso?!
Wij horen graag van jullie, zodat wij hier
een afspraak over kunnen maken met Michael van
der Meulen van de Gemeente Opsterland.
Op maandag 6 april staat de 2e steenbreekactie in
de Buorren op het programma. (steen er uit,
planten erin) Zo hopen we de Buorren steeds een
stukje groener en bloeiender te maken, waardoor
er hopelijk ook wat minder snel wordt gereden!
We hebben besloten om iedere 1e dinsdag van de
maand te vergaderen. Nu zijn er veel mensen, die
niet van vergaderen houden, maar die wel een middag iets willen timmeren, omhakken, maaien etc. Wij hopen
binnenkort gericht te kunnen vragen of mensen 2 à 3 uurtjes willen helpen met een klus. Aanmelden mag,
graag zelfs, zodat we dit jaar een mooi begin kunnen maken met het Fleurig Ommetje Lippenhuizen.
Onze volgende vergadering is dus dinsdag 3 maart 19.30 uur bij Kees Stolwijk, Buorren 17, Lippenhuizen en
opgeven voor een klusje kan bij:
Ammy Langenbach – l.a.langenbach@kpnplanet.nl
Gelbrigje Visser – gelbrigjevisser@gmail.com , tel 06 43985038

Samen zoeken naar een oplossing

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling
van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of een meningsverschil over het
parkeren van auto’s in de straat.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar uw
verhaal, zijn onpartijdig en denken met u mee. Buurtbemiddeling is kosteloos.
Waar we met Buurtbemiddeling aan werken:
• het herstellen van de onderlinge communicatie,
• het bevorderen van wederzijds respect,
• het benoemen van gezamenlijke belangen,
• Komen tot afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt. Alle informatie blijft
vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een oplossing te vinden.
Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 300 gemeenten uitgevoerd. Scala-Welzijn voert Buurtbemiddeling uit in
de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20 of via
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
Kijk voor voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl en voor een advies op maat op
www.overlastadvies.nl

LETS-Café Ureterp
www.letsdrachten.nl
zaterdagmiddag 7 maart
tijd: 14.30 uur - 16.30 uur
locatie: ontmoetingshuis Effatha Weibuorren 76 9247 BC Ureterp
“Een middag met een verhaal”
Wat was het vroeger als kind toch heerlijk om voorgelezen te worden door je ouders, meester of juf, of
te luisteren naar een zelfverzonnen fantasieverhaal.
Deze middag kun je voor even weer terugkeren naar die tijd en je weer dat kind wanen dat zo
ademloos kon luisteren want . . . een van onze LETS-deelnemers gaat een komisch verhaal voorlezen.
Ook nodigen wij iedereen die dat leuk vindt uit om ook een verhaal, gedicht of wat je maar mooi vindt,
omdat het je raakt, ontroert of je aan het lachen maakt, met ons te delen.
Of kom gewoon genieten van de gezelligheid met koffie, thee en wat lekkers erbij.
(Je hoeft geen LETS-deelnemer te zijn).
Tot ziens op zaterdagmiddag 7 maart!

Kidsrun
Voor kinderen van de basisschool vanaf groep 3 , organiseren we een
kidsrun op het sportveld in Lippenhuizen.
Afstanden:
• Groep 3 en 4
750 meter
• Groep 5 en 6
1100 meter
• Groep 7 en 8
1500 meter
Aanvang 13.00 uur
Deelname is gratis, en voor iedereen is er een blijvende
herinnering.
Opgeven:
• vanaf 12.00 uur in de kantine op het sportveld,
• of op tel.nr 0516-471525 06-38030647.
Jan de Vries

Activiteitenbord
Dorpscafé met stamtafelgast Minne Lettinga
28 februari a.s., aanvang 20:00 uur.
Het oud-bestuur van Dorpshuis de Mande heeft zichzelf tot taak gesteld om eens per seizoen een
activiteit in het Kobunderhûs te organiseren. In het oude dorpshuis hebben we al mooie avonden
gehad o.a. met stamtafelgasten.
Minne Lettinga is voor de 28e februari als stamtafelgast uitgenodigd.

Minne (1953) is een boerenzoon uit Dongjum, akkerbouwer maar heeft zijn bedrijf in Dongjum
grotendeels verkocht. Hij is betrokken bij Frisian Investors b.v., een onderneming die sinds 2008
landbouwgrond in Roemenië aankoopt en deze grond verpacht.
Tevens is hij mede eigenaar van een akkerbouwbedrijf van 4.000 hectare, zijn droom dit bedrijf te laten
groeien naar 40.000 hectare.
Minne gaat zijn verhaal vertellen:
-

Wat is zijn achtergrond, wat heeft hem gevormd?
Wat is zijn drijfveer?
Het maken van keuzes.
Waarom Roemenië?
Het sociale aspect, hoe is het om samen te werken met mensen (of de generatie er na) welke opgegroeid zijn in een
land waar 44 jaar een communistisch regime heeft geheerst en sinds 1996 een democratie kent?
Wat zijn de mogelijkheden?

Kortom een inspirerend verhaal voor jong en oud, agrariër -en niet-agrariër .
Gespreksstof genoeg, schuif gerust aan!
Tot 28e februari!
Jan Harm, Anne, Meintsje, Jan, Jantsje

Spelregelavond
SV-Thor organiseert i.s.m. COVS Drachten een spelregelavond
Bekende maar vast en zeker ook onbekende spelregels komen voorbij!

Datum:

woensdag 18 maart 2020

Locatie:
Kantine MFA
Tijd:
20:00
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Vooraf aanmelden is gewenst bij Sybren Visser
www.sv-thor.nl

http://covsdrachten.nl/

Hallo wandelaars,
Op maandag 25 mei t/m donderdag 28 mei kan de avondvierdaagse weer worden gelopen!
Op maandag en dinsdag in Hemrik.
Op woensdag en donderdag in Lippenhuizen.
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 of 10 km.
Opgeven kan voor 21 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

Together we color the world!
Op zaterdagavond 21 maart presenteert muziekvereniging de Vlecke onder leiding van Dineke Griek haar
jaarlijkse voorjaarsconcert. Zoals u misschien weet is het die dag ook Wereld Down Syndroom dag. Daar staan
we graag bij stil tijdens een vrolijke muzikale avond. Dit doen we samen met zangeres Sera van der Vijver en de
kleurrijke mensen van Talant. Samen kleuren we immers de wereld!
Alle muziek die we spelen heeft als thema kleur. Een licht programma, variërend van ‘The pink panther’ tot
‘Lady in red’ en van ‘Little green bag’ tot ‘Yellow River’. Een mooie gelegenheid om na een dag violen verkopen
alvast helemaal in de stemming komen voor het Liphùsterfeest 😊.
Wij hopen u te mogen begroeten, zaterdagavond 21 maart om 19:30 in de ontmoetingskerk van Gorredijk
(Schansburg 3). Kaarten zijn verkrijgbaar via vleckevoorverkoop@gmail.com en kosten €7,50 in de voorverkoop.
Dit is inclusief lot voor de loterij. Op de avond zelf kosten de kaarten € 10,-. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Hopelijk tot dan! Meer informatie bij Douwe Hoogeveen of Esther van Herk of op www.devlecke.nl

Sunshine Cleaners met Silent Voices in Piterkerk
Songs geïnspireerd op de gevangenispoëzie van Dietrich Bonhoeffer

Het is muziek die raakt, ontroert en een uitweg biedt. De gevoelige gevangenispoëzie van de befaamde
denker en dichter Dietrich Bonhoeffer is door het trio Sunshine Cleaners respectvol bewerkt. In tien
songs weten ze tot de kern van vertwijfeling, verzet en hoop door te dringen. Het resultaat Silent Voices
is Americana op z’n best. Sober en direct. De Zeeuwse band speelt zijn krachtige ode aan Bonhoeffer
op 8 maart in de Piterkerk in Lippenhuizen.
Zijn laatste levensjaar bracht Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) door in verschillende gevangenissen,
waar hij zijn inmiddels beroemde gedichten schreef. De Duitse theoloog was in 1944 opgepakt vanwege
zijn betrokkenheid bij een mislukte aanslag op Hitler. Sunshine Cleaners heeft Bonhoeffer’s
gevangenispoëzie bewerkt tot rauwe, compacte songs en voorzien van fraaie melodieën. Het geheel
wordt met bijpassende verhalen in de juiste context geplaatst. Op 9 april 1945 werd het doodvonnis in
concentratiekamp Flossenbürg voltrokken. Zijn laatste woorden waren: ‘Dit is het einde, voor mij het
begin van het leven.’
In de muziek klinken invloeden van gospel en blues door, rootsmuziek waarmee Bonhoeffer in de jaren
dertig kennis maakte tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. De Cleaners bestaan uit Jacqueline
Heijmans (zang), Sjef Hermans (gitaar, banjo en zang) en Geert de Heer (dobro, mandoline). Op het
album Silent Voices verzorgen Broeder Dieleman, Wissem Ziadi en harmonicavirtuoos Gait Klein
Kromhof prachtige gastoptredens.
Voor de organisatie van het concert werkt het Cultuurteam van de Piterkerk Lippenhuizen samen met
de Raad van Kerken afdeling Gorredijk e.o. Het concert Silent Voices begint om 14.15 uur met een
korte inleiding op het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer in het kader van het Bonhoefferherdenkingsjaar. De deuren gaan open om 13.45 uur
Ticketkosten 12,50. Het verdient aanbeveling te reserveren op www.piterkerklippenhuizen.nl

Open Kampioenschap Klaverjassen Opsterland

♣♦♥♠
Zaterdag 29 februari a.s.
Aanvang 13.30 uur
In MFA “It Kobunderhûs”
Te Lippenhuizen
Inschrijving vanaf 13.00 uur in het MFA, Buosterwyk 34
Inschrijfgeld € 5,00

SAMEN ETEN EN KOFFIE-OCHTEND
Op 12 februari jongstleden hebben we heerlijk samen gegeten. De hele zaal zat weer vol! Meintsje van
Noordenburg en Joukje Nijboer hadden voor ons gekookt. We begonnen met een overheerlijke soep.
Als hoofdgerecht hadden we een Indisch/Chineese maaltijd en als toetje ijs met vruchten en slagroom.
We kregen veel positieve reacties en het was erg gezellig.
De volgende koffie-ochtend is op dinsdag 31 maart a.s. van 10.00 tot 11.30 uur.
Kosten € 3,50 per deelnemer.
Op donderdagmiddag 7 mei a.s. gaan we varen met een boot van Rondvaartbedrijf Harmonie uit
Drachten. We varen 's middags ongeveer 3 uren. Vervoer naar de boot regelen we met elkaar.
Op de boot krijgen we koffie met gebak en later op de middag wat te drinken met bittergarnituur. U
betaalt hiervoor € 20,--.
We hebben 30 deelnemers nodig om het door te laten gaan en als u zich opgeeft moet u van tevoren
betalen. Dit kan op de koffie-ochtend van 31 maart of op een middag bij Truus.
Opgave voor of op 31 maart.
Bovenstaande activiteiten worden georganiseerd door het Dorpssteunpunt Lippenhuizen in
samenwerking met Plaatselijk Belang en de Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.
Lijkt het u gezellig om te komen koffiedrinken of mee te gaan met de bootreis, dan kunt u zich opgeven
bij:
Anke Paas, e-mail dsplippenhuizen@gmail.com, telefoon 0513-463803
Wietske de Jong, e-mail dsplippenhuizen@gmail.com, telefoon 06-46109773
Els Hoogeveen, e-mail elsendouwe1973@gmail.com, telefoon 0513-436757

Viooltjesactie
&
Potgrond

Zaterdag 21 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 21 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 donderdag 12 maart a.s.
3. Bij MFA “it Kobunderhûs” een keuze maken uit het ruime assortiment en
met de pin betalen (of contant) op zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur.
! Ook andere verenigingen komen ook in Lippenhuizen, uiteraard mag u bij hen
kopen, maar als u echt bij ons wilt kopen vraag dan wel even voor wie het is.
Voor een ieder die gezellig mee wil helpen in de verkoop:
09.30 uur staan de deuren van it Kobunderhûs open voor de vrijwilligers!

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
……X

Paars
Blauw/wit
Wit
Lichtblauw
Gemixt

TOTAAL BAKJES
:……………………..
Violen Bakje à 10 STUKS:
€ 3,- per bakje, € 5,- per 2 bakjes of € 10,- per 4 bakjes
TOTAAL ZAKKEN POTGROND

:……………………..

TOTAALPRIJS

:€

Potgrond
€ 3,- per zak of 4 voor € 10,……………..

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 21 maart thuisbezorgd.
! We kunnen geen 100% garantie geven voor de juiste kleurstellingen, uiteraard
proberen we dit , maar zijn afhankelijk van wat de kweker op dat moment op
voorraad heeft.
LET OP: bestellingen vóór donderdag 12 Maart!

! Ook andere verenigingen komen ook in Lippenhuizen, uiteraard mag
u bij hen kopen, maar als u echt bij ons wilt kopen vraag dan wel even
voor wie het is.

Uitnodiging/Agenda DE LAATSTE EER
Jaarvergadering dinsdag 3 maart 2020 om 20:00 uurin It Kobunderhûs,
Buorsterwyk 34 te Lippenhuizen

“De Laatste Eer Lippenhuizen”
Vereniging voor begraven en
cremeren

•
•

Opening
Notulen vergadering 5 maart 2019

•

Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag Kascommissie
Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar H.Jaarsma –Boelens.
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.
Benoeming Kascommissie 2020
Voorstel vaststelling vergoeding en contributie
Rondvraag
Sluiting
Korte inleiding over “Smelnehaven”, hospice in Drachten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Website: dle-lippenhuizen.nl
Bode Erna Jansen 06-30389594
Correspondentieadres Anna Calis, 06-53377277 mtscalis@hetnet.nl

Beste leden,
Binnenkort hebben we weer de jaarlijkse vergadering van onze begrafenisvereniging. Net als
ieder jaar lopen we daar de punten af die we statutair met de, aanwezige, leden af moeten
tikken om weer een jaar verder te kunnen. Het is niet de meest spannende vereniging
merkte een van onze bestuursleden onlangs op, een terechte opmerking maar daaromniet
minder belangrijk was de gezamenlijke conclusie. Al meer dan 100 jaar dragen we de zorg
van een vrij grote pot met geld bijeengebracht door de meer dan 400 leden. Naast het
verzorgen van een waardige uitvaart tegen kostprijs door mensen uit de eigen omgeving
kunnen we ook al meer dan 100 jaar een korting geven op kosten die zullen moeten worden
gemaakt. We mogen geen verzekering heten maar vallen wel onder de verzekeringswet
waardoor we als vereniging een bepaald geldbedrag achter de hand moeten hebben om de
continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen en daarmee ook de zorg kunnen
uitvoeren die is afgesproken, bewaakt door het bestuur en gecontroleerd door de leden.
Het lijkt allemaal wat dubbel en overdreven maar het feit dat de leden meekijken geeft het
bestuur comfort, bovendien werden we laatst weer opgeschrikt door het nieuws dat een
penningmeester van een zustervereniging er met het geld vandoor was. Bij deugdelijke
controle zal dit in ieder geval minder makkelijk gaan.
Op dit moment zitten er 4 personen in het bestuur en dat is eigenlijk te weinig. Ondanks dat
het niet het meest spannende bestuur is zouden we u toch willen vragen eens na te denken
over wie ons zou kunnen komen versterken. Het is in ieder geval wel dankbaar werk ook al
is het altijd opererend vanuit de achtergrond.
Wellicht is een bezoek aan onze vergadering een keer het overwegen waard temeer we
deze keer na het officiële gedeelte een korte lezing krijgen over het Hospice Smelnehaven in
Drachten waarvan menigeen het bestaan amper kent maar wat van grote betekenis is voor
velen die daar hun laatste tijd van hun leven doorbrengen.
Graag tot ziens op 3 maart in It Kobunderhûs om 20.00 uur.
Namens het bestuur, Gjalt Mulder

Jeugdwerk Lippenhuizen
In januari hadden we het jaarlijkse darttoernooi. Er kwamen veel jongens en meisjes
op af en uiteindelijk waren er prijsjes voor de beste jongens en meisjes.
Zaterdag hadden we ons traditionele Jeugdwerkdiner, deze keer was het thema “De
Alve stêden”. Er kwamen meer dan 60 gasten op, heiten en memmen, pakes en
beppes en andere gasten. De jeugd heeft onder leiding van Jose van Mil van het
bedrijf Pepper & Salt een ware Fryske menukaart, met 5 gangen, weten te maken.
De zaal moest versierd, andere voorbereidingen getroffen en uiteindelijk de heerlijke
gerechten uit serveren. Het was een geslaagde avond en zeker niet mogelijk zonder
sponsoring. We willen het MFA dank zeggen voor het beschikbaar stellen van de
ruimtes, Pepper & Salt van Jose van Mil voor het begeleiden van het hele proces,
Albert Heijn Gorredijk voor het beschikbaar stellen van diverse produkten,
Koningsblaauw Houthandel Oosterwolde voor het maken van eetplankjes, Vogelzang
Tent & Horecaverhuur Donkerbroek

Thialf

1 Maart 2020

:

Kosten
Tijd
Opgave

: € 3,50 ( = incl. entree, eten/drinken en vervoer)
: vertrek 10.30 uur vanaf MFA, ongeveer 16.00 uur
terug in Lippenhuizen.
: reeds gesloten

25 April 2020

:

Muzikale speurtocht

Tijd
Opgave

: 19.00 – 21.00 uur
: voor 1 april via jwlactief@gmail.com

23 Mei 2020

: Battle Run Grote Keizer

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig onze
website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl

Op de afdelingsavond van Vrouwen van nu 21 januari kwam Johan van der Meer vertellen over
zijn werk in het U.M.C.G. Hij is hoofdmanager van de afdeling spoedeisende hulp.
Johan van der Meer is opgegroeid in Lippenhuizen.
Het U.M.C.G. heeft 1300 bedden en meer dan 10000 werknemers.
Het is de grootste werkgever van het noorden. Ze richten zich op: oncologie, transplantie en
acute zorg. De focus is op complexe zorg. De 45 minuten norm is, dat de patiënt binnen deze tijd
in het ziekenhuis moet zijn.
We hebben 4 helikopters centra's in Nederland, waarvan Groningen er één van is. Vroeger
landde de helikopter op het dak van het ziekenhuis, maar nu is dat in Eelde i.v.m. overlast van de
omgeving. In de traumahelikopter zit een arts die naar de plaats van het ongeluk wordt gebracht
en daarna gaat hij met de ziekenauto mee naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Een ziekenauto is
veel beter uitgerust dan een helikopter. Er werken 125 mensen op de spoedeisende hulp.
Klaske bedankte Johan voor zijn duidelijke uitleg.
Roelie Idzenga.

We hebben dit seizoen nog twee afdelingsavonden voor de boeg.
Op 24 maart komt de heer Bearn Bilker ons vertellen over de Fryske Nassaus.
De avonden beginnen 19.30 uur in het dorpshuis.
Wil je er ook een keer bij zijn altijd welkom.
Bel eerst even met Fenna Liemburg, tel: 0513 465001.
Froukje van der Veen

37 Dorpsgeschiedenis en kunst Ids Wiersma
Kunst en media
In de tijd dat er geen social media en televisie bestonden, waren de
radio, kranten, tijdschriften en boeken de media om kennis te nemen
van van alles. De in diverse uitgaven afgebeelde tekeningen,
schilderijen, houtdrukken, etsen, gravures of lithografieën werden al of
niet in opdrachtgemaakt. Ze gaven een beeld van belangrijke figuren,
interieurs en exterieurs en van ambachten, instructie- en
werktekeningen. en van de nieuwste vindingen tot eenvoudige hutjes op de hei,
zoals bij Lippenhuizen.
Kunstenaars
Daarnaast was de omgeving erop te zien, bijvoorbeeld wegen, allerlei
vervoer van hondenkar tot tram, een zicht op en in de steden, dorpen
en over het land en de alle mogelijke soorten scheepvaart, of wat
maar ter sprake kwam in deze media. Kunstenaars werden gevraagd aanwezig te
zijn of mee te reizen om verslag te doen van belangrijke gebeurtenissen, van
zeeslagen tot kroningen en belangrijke optredens op politiek of artistiek gebeid.
Ids Wiersma
Daarnaast waren er kunstenaars die topografisch werk maakte en
land, dorp of stad in beeld brachten. Een van die kunstenaars die in
Lipppenhuizen heeft getekend is de nog altijd bekende schilder, tekenaar, illustrator
en graficus Ids Wiersma (1978-1965).
In de Harker
In dorpsgeschiedenis en kunst 18,19, 20, 21, 23 en 24 staan werken
van Ids afgebeeld, die hij als illustratie voor het boek ‘Rimen en
Teltsjes’ maakte van de broers Halbertsma. Er is geen kunstenaar van
wie zoveel werk in De Harker heeft gestaan als hij. Het werk van schilder-tekenaar
Ids Wiersma wordt nog regelmatig getoond in musea in Nederland en in Brantgum,
waar hij op 21 juni 1878 is geboren staat een beeld van Ids Wiersma van Frans Ram
dat van ver de aandacht. Ids Wiersma woonde in Friesland op verschillende plaatsen
en stierf in Dokkum op 24 augustus 1965. Hij heeft ook op andere plaatsen gewoond
en gewerkt, maar een heel groot del van zijn oeuvre ontstond in Friesland.
Tekenje foar Fryslân
In het 199 pagina’s tellende boek ‘Ids Wiersma. Tekenje foar Fryslân’
van de auteurs J.J. Kalma en H. Kingmans dat in 1978 verscheen bij
De Tille. (ISBN:9789070010751) staat op de gekartonneerde
stofomslag een van zijn bekendste werken. Het is iconisch geworden,
en getoond bij vele museale tentoonstellingen over het boerenbedrijf,
hannekemaaiers en poepen en het Friese landschap. Dit werk en vele
andere werken van Ids Wiersma zijn opgenomen in talloze boeken.
Huisschilder
Zijn werk wordt getoond in documentaire tentoonstellingen, historische
tentoonstellingen en kunsttentoonstellingen. Het tekentalent van Ids
Wiersma viel in zijn jeugd al op, maar een opleiding aan de
kunstacademie leek niet weggelegd voor Ids. Hij volgde een opleiding
tot huisschilder en bleef goed rondkijken en tekenen. (interieur goudsmid)

Opleiding
Hij ontwikkelde zich op eigen kracht en behield de passie voor beeldend
werken. Zijn kunstzinnige uitingen viel op en daardoor werd zijn werk
getoond aan de beroemde schilders Israëls en Mesdag.Ids had het geluk
dat hij in 1888 alsnog worden ingeschreven als student bij de
tekenacademie van Den Haag. Hij was daar een van leerlingen van Jan
Boon en van Frits Jansen. Bekend werd Idsj toen hij in 1905 opdrachten
kreeg om tekeningen te vervaardigen voor leden van het Koninklijk Huis.
Hij werd zelfs als buitengewoon lid toegelaten tot de nog altijd bestaande en bekende
Pulchri Studio in Den Haag. (Ids aan het werk, weergegeven door van den Berg)
Rijksmunt
In 1911 vervaardigde hij de muurschilderingen voor de nieuwbouw van de Rijksmunt
in Utrecht. Het is een documentaire serie over de Rijksmunt en het geld van voor het
nieuwe eurotijdperk. Ook deze werken zijn in vele publicaties gebruikt als illustraties.
Wiersma trouwde op 19 september 1912 te Amsterdam met Trijntje Boon, dochter
van de opzichter in een dierentuin Jan Boon en Ariaantje de Jong.
Docent
Ids maakte onder meer talloze etsen van landschappen. In 1915 werd hij aangesteld
als leraar aan de Haagse tekenacademie. Hij gaf er les in de grafische technieken
etsen en lithograferen. Zijn leraarschap hier was van korte duur omdat hij verhuisde
naar zijn geboorteprovincie.
Pieter Jelles Troelstra
In 1918 keerde hij terug naar Friesland en was daar tot 1926 werkzaam
als kunstschilder. In die periode richtte hij zich in zijn werk onder meer
op het weergeven van het boerenleven, de arbeiders, het land, het
werk. Daarnaast illustreerde hij een gedichtenbundel van Pieter Jelles Troelstra.
(huisjes Dokkum)
Topografische werken
In 1926 verhuisde hij naar Amsterdam. Hier maakte hij voor de
historisch-topgrafische atlas een serie tekeningen van verdwijnend
Amsterdam[1]. Uiteindelijk zou hij zich op oudere leeftijd weer in
Friesland vestigen, waar hij inDokkum op 24 augustus 1965 op 87jarige leeftijd overleed. In Brantgum, zijn geboortedorp, werd een
school naar hem genoemd. .
Portretten en gebeurtenissen
Ids tekende en schilderde ook typisch Friese gebeurtenissen en
folkloristische onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is ‘De intocht van
Sint Pieter te Grouw’, die zoals vermeld bij deze illustratie uit ‘Ons
tijdschrift’ een gekleurde teekening van Ids Wiersma ‘ uit 1925 ‘er plaats
heeft ieder jaar in den middag van 21 Februari’.Ids Wiersma tekende
ook veel portretten waaronder van zijn ouders de Vrijzinnig
Nederlandse Hervormde arbeider Doeke Goslings Wiersma en zijn Doopsgezinde
Eke Idzes Koopmans.
Gerhild van Rooij
Illustraties OKS-collectie, zie eerder delen van Kunst en geschiedenis en in de
tekst

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

