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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2022
28 september
26 oktober
30 november
21 december
Oplage: 555 stuks.

Beste lezer van De Harker,
Hierbij De Harker van juni. Dit is de laatste Harker voor de
zomervakantie. De volgende Harker komt in september weer uit.
In deze Harker o.a.:
• Informatie over gezellige middagen in Castanumstate
• Fleurig Ommetje met het laatste nieuws
• Geschiedenis, kunst en erfgoed Lippenhuizen
• Boottocht 7 september voor 65+
• Nieuws van de Speeltuincommissie
• in Ympresje fan it ielrikjen (foto’s)

Veel leesplezier en een fijne zomer!
Redactie De Harker

Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403
Financieel beheer:
Douwe Hoogeveen
Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 23 september 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.
❖ 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 2022
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september

Gezellige middag

Vanaf 15.00

Castanumstate

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

Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Biljarten

9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

dinsdagmiddag

Werken in de dorpstuin

13.30-15.30

Dorpstuin achter
de consistorie

mededelingen
Speeltuincommissie
In april berichtten we jullie over de stand van zaken m.b.t. tot de speeltuinen in onze
dorpskom.
We vertelden toen dat we een startkapitaal nodig hadden om fondsen aan te kunnen
schrijven.
Van de Liphúster Feestcommissie kregen we alle medewerking voor een kraam
tijdens Lippenhuzen Skept Op.
Hier konden we de ontwerpen presenteren en met een Kop van Jut (gesponsord
door de feestcommissie, waarvoor dank), Rad van Fortuin, het raden van de
hoeveelheid knikkers in een pot en de verkoop van overgebleven boeken van
Pl. Belang proberen een startkapitaal te verkrijgen.
Marieke en Bianca hadden met veel inzet gezorgd voor heel veel prijzen,
beschikbaar gesteld door Liphúster bedrijven en bedrijven in de directe omgeving.
Geweldig, hoe iedereen mee wilde werken, waarvoor onze hartelijke dank!
De opbrengst van die dag is € 856,00, een fantastisch resultaat!

Diny Kuipers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe inwoners in Lippenhuizen.
Op de Dotterblom 3 zijn Marissa en Tako Klabbers komen wonen. Ze komen uit
Gorredijk.
Veel woonplezier in Lippenhuizen.
Een Fijne zomer allemaal.
Groeten Thea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermist!
'Ga je mee zonnestralen vangen' hing al een paar jaar aan onze gevel. Na het
dorpsfeest is het door iemand van de muur gehaald. Alvast een oudejaars grap of
door iemand die het ook graag wilde hebben.....???
We geven wel vaker voor wat weg, maar dan staat er een bordje :gratis meenemen
bij. Maar dat was hierbij niet het geval!
Gelbrigje Visser
M. Janswei 8 Lippenhuizen

Een Odensehuis? Wat is dat?
U kent misschien al het Odensehuis Dirk Baron in Drachten?
Sinds begin september 2021 is er ook een Odensehuis Dirk Baron in Beetsterzwaag.
Wij zijn elke woensdag open van 10.00 – 16.00 uur in het Dorpshuis: de Buorskip. U bent
welkom binnen te lopen.
Odense is een plaats in Denemarken waar dit initiatief gestart is. Een Odensehuis is een
welkome plek voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Ook hun partners, kinderen
of anderszins mantelzorgers zijn welkom. Er is geen indicatie nodig om langs te komen. Het
is kosteloos. Alleen voor een lunch betaalt u een kleine bijdrage.
Bezoekers vinden het een fijne plek. Je ontmoet lotgenoten waarmee je ervaringen kunt
uitwisselen. Je kunt gewoon jezelf zijn, hoeft nergens aan te voldoen. Er is altijd ruimte voor
een goed gesprek. Maar je kunt ook een krant lezen, een spel spelen, tekenen, samen
zingen en pret maken. Loop gerust eens binnen!
Voor informatie bel of mail gerust met de coördinator:
Annie Hoekstra: 06-54358425 of anniehoekstra@odensehuisdrachten.nl

DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK
Staat het water u (financieel ) aan de lippen?
Helaas zijn er in ons land heel wat mensen die moeilijk rond kunnen komen. Zeker nu de
energie- en voedselprijzen flink stijgen.
Vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het
soms moeilijk om met de maandelijkse inkomsten financieel uit te komen. Ook zelfstandige
ondernemers raken soms in financiële nood. Naast de maandelijkse lasten als huur, energie
en zorgverzekering blijft er vaak nauwelijks meer geld over voor gezonde voeding, een
sportclub voor de kinderen of een cadeautje voor een verjaardag.
De Diaconie van de Prot. Gemeente Lippenhuizen / Hemrik heeft een bedrag gereserveerd
om mensen die in financiële nood verkeren, te helpen. Daarnaast kunnen wij helpen met
informatie over bestaande regelingen of helpen om de juiste instanties te benaderen.
Mocht u een beroep op die hulp willen doen of kent u iemand, die hulp kan gebruiken, neem
dan contact op met de penningmeester van de Diaconie Jan Quarré. Er kan dan gekeken
worden hoe wij kunnen helpen.
Telefoon Jan Quarré: 0516-471387. E-mail: diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl Uw
vraag zal in vertrouwen worden behandeld.

Rommelmarkten Wijnjewoude
Op de rommelmarkten in Wijnjewoude wordt weer gehandeld. Er worden leuke dingen
gekocht, maar als je er zelf staat dan kun je ook het een en ander verkopen. En het is altijd
gezellig. De eerstvolgende rommelmarkt is op woensdag 6 juli van 14.00 – 18.00 uur zoals
altijd op en bij het Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude.
De volgende rommelmarkten staan gepland voor:
• 20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt)
• 3 augustus van 14.00 – 18.00 uur
• 17 augustus van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt)
• 7 september van 14.00 – 21.00 uur
• 5 oktober van 14.00 – 21.00 uur

Avondfietsvierdaagse
Deze wordt gehouden op 5, 6, 7 en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag). Inschrijving en start is tussen
18.30 en 20.00 uur bij hotel-restaurant de Stripe in Wijnjewoude. Er worden fietsroutes
uitgezet tussen de 25 en 30 km door de prachtige bosrijke omgeving van Wijnjewoude.
Bestuur VVV

Kleurrijk verbinden juni 2022
Het eerste halfjaar van 2022 zit er al weer op. Momenteel hebben we prachtige lange
zomerdagen en is het heerlijk om in de tuin bezig te zijn. De (jonge) vogels zijn al
uitgevlogen en daarvoor in de plaats zijn de ‘sweltsjes’ weer verschenen.
Veel bloemen beginnen te bloeien en dat betekent veel gezoem om huis.
Het is belangrijk dat er ook water aanwezig is in de tuin. Veel vogels en insecten hebben met
de droge en zonnige dagen (net als ons) behoefte aan water.
Op de dinsdagmiddagen zijn we in de dorpstuin aan het werk van 13.30 – 15.30 uur.
Het is gezellig om hier met z’n allen aan te werken.
De eerste dahlia’s op het Feestlân zijn begonnen te bloeien.
We hopen op een lange, mooie zomer met veel bloemen.
Veel mensen hebben zakjes met zaden bij de zadenbieb meegenomen en hopelijk zijn al
deze zaden gezaaid. Op deze manier kun je kosteloos bloemen, groente en kruiden
uitproberen.
Wij wensen iedereen een inspirerende vakantie en geniet van al het moois wat de
natuur heeft te bieden!
Namens Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser
Christien Hofman

activiteiten
ACTIVITEITEN 65+ GROEP
Boottocht 7 september
Voor de boottocht met de Harmonie uit Drachten op 7 september hebben zich al 40 mensen
opgegeven. Er kunnen nog meer mensen mee met deze bootreis.
Wilt U ook mee en heeft U zich nog niet opgegeven?
Opgeven kan bij:
Truus Miedema: tel. 0629245754, email: t.miedema@home.nl
Anke Paas
: tel. 0513463803, email: dsplippenhuizen@gmail.com
De eigen bijdrage is €25.00 per persoon.
Ter info: een deel van de reiskosten worden gesponsord door Plaatselijk Belang
We stappen om 10.00 uur aan boord in Drachten. Tijdens het varen wordt er goed voor een
ieder gezorgd middels:
• koffie/thee met gebak.
• een broodmaaltijd
• één gratis consumptie
We zijn niet om 17.00 uur -zoals eerder vermeld- maar om 16.00 uur weer in de haven in
Drachten.
In augustus krijgt iedereen die zich opgegeven heeft bericht over het vervoer. Mocht iemand
eind augustus nog geen bericht ontvangen hebben, laat het ons dan weten.
Andere geplande activiteiten in 2022:
5 oktober: koffieochtend met BINGO
2 november: stamppotbuffet
14 december: koffie ochtend met aansluitend een broodmaaltijd
Anke Paas namens Vrijwilligers Dorpssteunpunt Lippenhuizen

GEZELLIGE MIDDAG
in Castanumstate!

In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen koffieochtenden in het dorpshuis. Veel
mensen maken in deze periode uitstapjes of gaan op vakantie. Geldt dat niet voor u of heeft
u daarnaast nog tijd en zin dan bent u van harte welkom in de mooi verbouwde
gemeenschappelijke ruimte van Castanumstate voor een GEZELLIGE DONDERMIDDAG
vanaf 15.00 uur.
Een praatje, iets maken, een spel of gespreksonderwerp. We sluiten aan bij wat u met elkaar
wilt. We drinken sowieso koffie en thee met wat erbij.
Er zijn geen kosten aan verbonden, u hoeft zich niet aan te melden en iedereen vanaf 18
jaar is van harte welkom!
Dit zijn de data waar het om gaat:
7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september
Heel graag tot ziens!
Contactpersoon: Linda Wind
email: lindawind@kpnmail.nl,
tel: 06-38908876

Ympresje fan it ielrikjen
sneontemiddei tidens 'Lippenhuzen
skept op' troch Bertus Bekkema,
Bert van der Laan en Thomas Visser.

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

