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Voorwoord
Hier is de eerste editie van de Harker van na de zomervakantie. Een Harker die voor
sommige activiteiten wat te laat kwam zoals de open dag bij de familie Calis op de
boerderij. Maar gelukkig zijn er ook nog andere media om iets wereldkundig te
maken.
Het is een Harker met veel verschillende berichten;over de activiteiten van het
jeugwerk, het nieuws van Plaatselijk Belang, Vrouwen van Nu maar ook stelt de
nieuwe dominee zich voor en staan er berichten in over een budgetcoach en
verschillende muzikale activiteiten.
Ik wens jullie weer veel leesplezier!
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Dorpsagenda 2017
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder.
8-10

Concert Fay Lovsky

15.00

Piterkerk

24-10

Vrouwen van Nu; lezing kaptein
reddingsboot
Jeugdwerk; crazy speurtocht

19.30

De Mande

19-00- 21.00

Schoolplein De Flecht

28-10

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

Melomania oefenavond

20.00 - 22.00

Hûs de Mande

Iedere maandag

Biljarten

Iedere donderdag Roel
de Jong 464660
/Tjidsger Rozenberg
463997
Iedere donderdag
1x maandag per
maand
ma-/di-/do- en
vrijdagochtend
geopend vanaf 8.30 u.
Gesloten tijdens de
schoolvakanties.
dinsdagochtend
Josien Bruinsma
0621500833
Iedere maandag

Club klaverjassen

20.00

Hûs de Mande

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

19.30
14.00 - 15.30
19.00 - 20.00

Consistorie
Hûs de Mande

Hûs de Mande

Hummelmande

Hûs de Mande

Yoga

10.00 - 11.00

Hûs de Mande

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen - Gorredijk

20.15 - 22.00

Hûs de Mande
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Mededelingenbord
De collecte KWF Kankerbestrijding heeft in Lippenhuizen €1001,11 opgebracht.
Alle collectanten worden bedankt voor hun inzet en de Liphûsters die aan de collecte hebben
gegeven voor hun bijdrage.
Fenna en Joukje

Welkom in Lippenhuizen
Sebastiaan Bulten en Marijke Buursma
Bukehage 3
Afkomstig van Hoogeveen en Drachten
Andries Idzerda en Petra Poelman
De Buorren 35
Afkomstig van Gorredijk

Vincent Hielkema en Trientje v/d Leeuw
Dotterblom 10
Afkomstig uit Gorredijk
Norhan Awaz en moeder
t Corso 11
Afkomstig uit Syrië

Tom v/d Sluis
Feestlan 12
Afkomstig uit Gorredijk

Sebo Boerma
Marten Janswei 21
Afkomstig uit Beetsterzwaag

Jennifer en Jahvaknho Bischop
Marten Janswei 31
Afkomstig uit Hoofddorp

Marcel Klomp en Tessa Beenen
Marten Janswei 20
Afkomstig uit Ruinen en Bontebok

Evert, Wiesje en Fardau Jongedijk
De Buorren 130
Afkomstig uit Gorredijk

It fieren fan ús 60 jierrige troudei op 24 juni 2017
is foar ús in ûnferjitlyk oantinken wurden!
Wy wolle jim lâns dizze wei noch hertlik tank sizze dat
jim dêr oandacht oan jûn hawwe.
Lubbert en Nynke Eppinga.
De Buorren 33
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Nieuws Plaatselijk Belang
Opening pannakooi
Zaterdag 2 september hebben we de Pannakooi feestelijk geopend. We waren zeer vereert
dat Foppe de Haan bij de opening aanwezig wilde zijn.
Een grote wens van de jeugd van Lippenhuizen was een voetbalveldje en dan het liefst een
pannakooi. Om deze kooi te bekostigen zijn we toen gestart met het werven van
sponsors/fondsen.
Dankzij de vele sponsoren en de medewerking van diverse bedrijven is het gelukt om ruim
binnen dit budget deze kooi te realiseren. Het materiaal lag een aantal jaar opgeslagen want
we wilden het graag gelijk een goede plek geven bij het MFA.
Nadat bekend was geworden waar het nieuwe MFA zou komen te staan zijn we gestart met
het uitgraven van de pannakooi. Met behulp van vrijwilligers mag het resultaat er zijn! Er
wordt door de jeugd veel gebruik van gemaakt. Na het officiële gedeelte werden de Liphuster
vlaggen van de naam van het veld en de spelregels weggetrokken. Dit werd gedaan door
Foppe de Haan, Gerrit Prikken (de organisator van dit project) en de Dinkeythor spelers.
Daarna mochten ze onder leiding van Rick Zwart een partijtje voetballen, prachtig om te zien!
En voor het geval u het nog niet heeft gezien; de pannakooi heet vanaf nu:

It fjild fan Foppe

Vrijwilligers in het zonnetje
Het bestuur van Plaatselijk Belang werd gevraagd of wij ook vrijwilligers hebben in het dorp
die we wel eens in het zonnetje wilden zetten. Wij dachten aan de vrijwilligers die bij Thor
elke vrijdagmiddag ervoor zorgen dat alle teams in het weekend hun hobby kunnen
beoefenen. Er is een interview afgenomen en er zijn foto’s gemaakt die binnenkort worden
gepubliceerd.
DMF op glas: www.dfmopglas.nl
DFMopGlas staat voor De Fryske Mienskip op Glas en vertegenwoordigt een bundeling van
burgerinitiatieven vanuit de gehele provincie Fryslân, gericht op het realiseren van een
glasvezelnetwerk ten behoeve van snel internet. DFM heeft haar basis in De Fryske Marren,
maar heeft inmiddels de hele provincie als doelgebied.
DFMopGlas is een coöperatie die met haar leden in eigen beheer het glasvezelnetwerk wil
realiseren en exploiteren voor alle aansluitingen in het buitengebied die niet vanuit het
provinciaal beleid voor snel internet voorzien kunnen worden. Wij volgen dit op de voet en
worden op de hoogte gehouden door mail en bijeenkomsten waar altijd iemand van PB
aanwezig is.
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Oude lanen:
Door de gemeente worden we op de hoogte gehouden en kunnen we meepraten over de
toekomst van de bomen langs de Sweachsterwei.
Zo’n mooie kenmerkende weg met prachtige bomen maar als we nu niks doen dan is dit niet
goed voor de boomgroei. De gemeente heeft een bedrijf alle (ja… ALLE) bomen laten
inventariseren over hun toestand. Daar is een tekening van gemaakt met daarop de
adviezen; kap, snoei of niks mee doen.
Voorstel van de gemeente is als volgt:
Aan deze weg staan rond de 1750 bomen en van deze bomen worden 39 meteen in het
najaar gekapt omdat die te slecht/ziek zijn.
Daarnaast willen ze de komende 10 jaar werkzaamheden uitvoeren dat ervoor zorgt dat er
een “gezonde” bomenlaan komt waar de bomen goed kunnen groeien en ook in enige zin
geen belemmering vormen voor het verkeer.

Jeugdwerk Lippenhuizen
Afgelopen zaterdag hebben we het seizoen geopend met een Filmavond, altijd erg
gezellig! We hebben weer een leuk programma voor jullie bedacht. We verwelkomen
graag de kinderen van groep 7 in het schooljaar 2017-2018.
Hieronder informatie over onze eerstkomende activiteiten:
Zaterdag 28 oktober 2017
Tijd
Waar
Opgave

: Crazy Speurtocht!
: 19.00 tot 21.00 uur
: plein obs de Flecht
: niet nodig

Zaterdag 25 november 2017
Tijd
Waar
Opgave

: Dropping.
: 18.00 – 21.00 uur
: start bij dorpshuis
: voor 11 november via
jwlippenhuizen@gmail.com
of via JWL app.

Vrijdag 22 december 2017
Tijd
Waar
Opgave

: Junior Pubquiz
: 18.30 – 21.00 uur
: dorpshuis de Mande
: voor 10 december via
jwlippenhuizen@gmail.com
of via JWL app.

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

Tot ziens in het nieuwe seizoen!
deharker.lippenhuizen@gmail.com

Activiteitenrubriek
Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 2017
Datum
17 sep
24 sep
01 okt
08 okt
15 okt
22 okt
29 okt
05 nov

Tijd
10.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Voorganger
Ds. S. Blok
Ds. S. Blok
Ds. S. Blok
Ds. E. Kronemeijer
Ds. S. Blok
Ds. L. de Ruiter
Ds. L.P. Cnossen

Dienst te
Langezwaag, tentdienst
Lippenhuizen, startzondag
Regiokerkendag tent Flayelfeest Oudehorne
Langezwaag
Hemrik
Langezwaag, Diaconale dienst
Lippenhuizen
Langezwaag

Gratis “probeer-lessen” trekharmonica in Jubbega.
Trekharmonicavereniging Paulus Jakje heeft voor het komend seizoen weer plaats voor
nieuwe leden.
Om te kijken of het een geschikt instrument voor je is, stellen we je in de gelegenheid om dat
uit te proberen. Er staan twee gratis lessen gepland op dinsdag 26 september en 3 oktober.
Ook een trekharmonica wordt dan beschikbaar gesteld.
Om trekzak te kunnen spelen is kennis van het notenschrift niet direct nodig.
Heb je zin in een leuke vrijetijdsbesteding in de winterperiode en twijfel je of dit echt iets voor
je is, meld je dan aan (ook voor verdere informatie) op tel. 0513 463320 of 0513 851228.

Open repetitie Vrouwenkoor Femmes Vocales
Wil je zingen op hoog niveau en ben je bereid daar ook thuis voor te studeren? Kom dan op
27 september proefzingen bij Vrouwenkoor Femmes Vocales. Het repertoire is zeer divers:
Van barok tot hedendaags klassiek, met uitstapjes naar de lichte muziek. Naast het
instuderen van de meerstemmige stukken is er veel aandacht voor stemscholing en
koorklank. In een goede sfeer en met volle inzet willen we tot het best haalbare muzikale
resultaat komen. En dat is hoorbaar tijdens de concerten.
We zijn op dit moment ruim 20 vrouw sterk en er is plaats voor enkele nieuwe leden. Ervaar
het plezier van samen iets moois neerzetten. De repetities zijn op woensdagavond van
20.00–22.00 uur in De Skâns in Gorredijk. Het koor staat onder leiding van dirigent Claartje
van Dokkum.
Wil je ons eerst een keer beluisteren, kom dan op zaterdag 23 september naar de open dag
van De Skâns voor een klein concert om 14.30 uur in de ronde zaal.
Heb je belangstelling om mee te zingen op 27 september, stuur dan een mail naar dirigent
Claartje van Dokkum: claartjevandokkum@live.nl of bel: 0521 577 595 (vanaf 11.00 uur).
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VIER BIJZONDERE ZONDAGMIDDAG CONCERTEN IN DE
PITERKERK.
In de laatste vier maanden van dit jaar staan er vier bekende en iets minder bekende
muzikale verrassingen op het podium in de Piterkerk in Lippenhuizen.
Op 3 september opende Katie Koss de serie met een zeer geslaagd concert. De vier
mannelijke muzikanten en de fantastische zangeres speelden met de Katie Koss sound de
sterren van het plafond van de kerk. Hun elektronische popmuziek was ook
ver buiten de kerk te horen, op deze zonnige laatste vakantiedag.
Mocht u dit concert hebben gemist, op zondagmiddag 8 oktober om 15.00 uur is er
weer een concert in de Piterkerk.
Dan staat Fay Lovsky op het Piterkerk podium voor een bijzonder (solo)concert.
Als u in december de radio aanzet, zult u vast en zeker haar kersthit “Christmas was a friend
of mine” uit de jaren tachtig weer vaak horen langs komen.
Maar Fay Lovsky is een muzikale duizendpoot die in de loop van de jaren een heel breed
eigen repertoire heeft opgebouwd. Te horen op de vele platen en cd’s die zij
maakte en te zien in de tientallen theatertournees in binnen- en buitenland, waarbij zij ook
met vele bekende muzikanten samenwerkte. Daarnaast schrijft zij de laatste jaren ook veel
filmmuziek.
Fay Lovsky bespeelt de meest uiteenlopende instrumenten en zingt in verschillende talen,
hele mooie, vrolijke, gekke en serieuze liedjes.
Kortom, dit concert mag u niet missen!
Kaarten voor dit concert kunt u reserveren op www.piterkerklippenhuizen.nl
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Even voorstellen
Mijn naam is Sietske Blok, 31 jaar, en maandag 3 juli ben ik
verhuisd van Arnhem naar Langezwaag. Ik ga in
Lippenhuizen, Hemrik, Langezwaag, Luxwoude en
Jonkerslân, aan de slag als predikant.
Van een kamer in de stad woon ik nu opeens in een
vrijstaand huis met een klein park als achtertuin. Stapje voor
stapje ben ik bezig het huis eigen te maken, vloeren en
gordijnen te bestellen, spullen aan te schaffen die ik nog mis.
Verhuizen is altijd een ding. Het vraagt tijd om ergens te
landen.
Ik heb theologie gestudeerd in Kampen en stage gelopen in
een wijkgemeente in de stad Groningen. Vorig jaar zomer
ben ik teruggekomen van een uitzending door Kerk in Actie
naar Brazilië. Ik ben daar 15 maanden geweest. Dit is nu mijn
nieuwe baan. Voor het eerst ga ik aan de slag als predikant in
een gemeente. Dat is best spannend!
Ik heb een Friese naam, maar ik ben niet Fries. Ik ben
geboren in Gouda en wij zijn thuis veel verhuisd. Uiteindelijke thuisbasis is toch wel Arnhem
waar ik het grootste deel van de middelbare school heb gedaan.
Voor mijn werk bij Kerk in Actie werkte ik als kerkelijk jeugdwerker in Sneek en als geestelijk
verzorger in het Medisch Centrum Leeuwarden. Friesland is dus niet helemaal nieuw voor
mij. Ik vind het fijn om terug te keren naar redelijk bekend terrein.
Ik houd van hardlopen, yoga, goede films en lezen. Van de zaterdag beginnen met
uitgebreid de krant lezen. Van warme appeltaart met slagroom op een terras. Van breien en
luisteren naar een podcast (Kent u ‘Harry Potter and the sacred text’ al? Aanrader!) Van
kunst, van theater, van onverwachte ontmoetingen. Van kloosters, van de stilte. Van
fotograferen en fietsen.
Ik vind het mooi hoe de kerk in Lippenhuizen en Langezwaag echt kerk wil zijn voor het hele
dorp. Zo wil ik ook graag dominee zijn. Je hoeft niet gelovig te zijn om met mij in te gesprek
te gaan.
Graag tot ziens!

Grut tal oanmeldings foar Dichter fan Fryslân
Mar leafst 36 dichters hawwe sollisitearre nei de funksje fan
Dichter fan Fryslân. Oant en mei 10 septimber koenen
kandidaten sollisitearje nei Dichter fan Fryslân troch in
Frysk gedicht en in koarte motivaasje yn te stjoeren.
Fan hjoed ôf oan kin ek it publyk syn stim hearre litte. De
sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, hat út alle
ynstjoerings in foarseleksje makke fan trije kandidaten. Op de webside fan Dichter fan
Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl kin elkenien fia in stim op syn of har favoryt gedicht, fan ien
fan dy trije kandidaten, in foarkar trochjaan.
Dêrnei bepaalt de sjuery, mei it achtslaan fan de publyksstimmen, wa fan de trije kandidaten
foardroegen wurde sil as earste Dichter fan Fryslân. Op freedtemiddei 24 novimber makket
deputearre Sietske Poepjes yn de Herman Gortertsjerke yn Balk bekend wa't de provinsje
beneamd hat as earste Dichter fan Fryslân.
It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de
Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk
mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.
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Eind september al weer.
Vrouwen van Nu heeft intussen de eerste afdelingsavond gehad:
Imke Gerritsen was de spreker. Zij is specialist cultureel erfgoed. In de volgende Harker
komen we daar op terug.
Op de afdelingsavond van 24 oktober komt dhr. Willem Wilstra de avond verzorgen. Hij is
kapitein van een reddingsboot.
Verder is er nog te melden dat Josien Bruinsma ons op 10
oktober laat kennismaken met yoga.
Dat is om 19.30 uur in Hûs de Mande.
De kosten: €10,00 inclusief koffie of thee.
Kort om: We zijn weer begonnen!!!
Ben je geen lid, maar lijkt het je leuk om op één van de
avonden of bij een workshop onze gast te zijn, dat kan. Altijd
welkom. Neem dan even contact op met Fenna Liemburg, tel.
0513 46 50 01 of 06 19 57 72 01.
Het bestuur biedt ook nog een andere mogelijkheid aan om (wat langer) kennis te maken
met Vrouwen van Nu: eventjes “tientjeslid” zijn. Dan ben je voor € 10,00 lid van september
tot en met december en kun je net als de andere leden meedoen aan alle activiteiten zoals
die in het programmaboekje vermeld staan.
Van harte welkom.
Er hangt een programmaboekje in de hal van Hûs de Mande en bij supermarkt Attent.
Ook bij Fenna Liemburg kun je eventueel terecht voor een programmaboekje of meer info.
Tel. 0513 46 50 01 of 06 19 57 72 01.
Tot ziens, Els Hoogeveen.

Vraag het de budgetcoach!
Zodra we met elkaar aan tafel zitten, legt Ankie
aarzelend een stapel brieven voor zich neer. Haar man
Jan kijkt me nerveus aan en friemelt wat aan zijn
horloge. Op mijn vraag hoe het met hen gaat komt een
verhaal los dat bol staat van zorgen, verwijten en
angsten. Dat is voor ons niet vreemd. Mensen met financiële problemen zijn kwetsbaar, ze
schamen zich en denken vaak dat er voor hun problemen geen oplossing is. Die is er wel!
Het begint met een check van het inkomen. Komt er voldoende geld binnen? Benutten de
mensen alle beschikbare potjes en regelingen? Zijn de toeslagen aangevraagd? Daarna
kijken we naar de uitgaven. Weet iemand waar zijn geld naar toe gaat? Loopt dat ene
abonnement nog steeds? Kan er bezuinigd worden op bepaalde uitgaveposten?
Als we samen het budget weer helemaal op orde hebben, halen Jan en Ankie opgelucht
adem. Er blijken een aantal schulden te zijn. Daarover maken we met de schuldeisers een
betalingsregeling. Lachend verlaten Ankie en Jan de spreekkamer, het gesprek viel reuze
mee. Ze hebben het gevoel dat ze hun zaken weer op de rit hebben.
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Soms is er meer nodig om de financiën weer op orde te krijgen. Dan is het opstarten van een
schuldregeling bij de Kredietbank een oplossing. Soms kan de hulp van een maatschappelijk
werker ook helpen om weer grip op de eigen situatie te krijgen.
Uitgangspunt is dat we altijd een stip op de horizon zetten: een schuldenvrije toekomst en
een gezond plaatje van inkomsten en uitgaven.
Wilt u ook eens praten? U bent welkom.
Margreet en Marjo
Budgetcoaches Gebiedsteam
Heeft u vragen? Of ondersteuning nodig? Bel (0512) 386 222 of mail naar
gebiedsteam@opsterland.nl.

Volgend jaar staat onze provincie in het teken van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het draait dat jaar om
de hele Fryske mienskip en ook in Opsterland staan er veel
initiatieven en projecten in de steigers. Daar zijn wij, als gemeente
Opsterland, erg blij mee want LF2018 is een prachtige gelegenheid
om onze gemeente van haar mooiste kant te laten zien, en door een
breed publiek te laten bezoeken.
We willen graag zoveel mogelijk mensen mee laten doen en zo samen bijdragen aan de
energie, de dynamiek en de samenhang in onze samenleving. Voorbeelden van een paar
initiatieven – zowel klein als groot – die zulke verbindingen leggen vindt u hieronder ter
inspiratie:
Het BankjesCollectief: “De stoep vormt dé perfecte ontmoetingsruimte. Op de stoep kom je
iedereen tegen: van roddeltantes tot buurtjochies, van vluchtelingen tot yuppen en expats tot
gezellige oma’s. Als je jouw bankje openstelt kan elke passant met het grootste gemak
aanschuiven. Het aanbod en jouw open houding zorgen voor een hoog ‘schuif-gezellig-aankarakter’, waardoor nieuwe ontmoetingen tussen jou en buurtgenoten met verschillende
achtergronden makkelijker ontstaan. Dus… stap uit die bubbel! Meer onderling contact in de
buurt leidt namelijk ook tot meer hulp, vertrouwen én geluk!”
Fryske sport yn dyn klasse : een educatief project waarbij schoolkinderen kennis maken
met de traditionele Friese sporten en tegelijkertijd met Friese taal en cultuurhistorie. “Met dyn
klasse slootjespringen, kaatsen in de gymzaal, leuke opdrachten doen tijdens de Fryske les
of met dyn klasse een uitje naar Stoeterij Het Swarte Paert. Laat kinderen via het lespakket,
een clinic of een bezoek aan een wedstrijd/museum kennismaken met de Fryske sporten!”
Kunst en Cultuur in de Ouderenzorg: “Er is steeds meer aandacht voor het thema kunst
en ouderen. Onlangs presenteerde de Raad voor Cultuur het advies Ouderen en cultuur: een
kwestie van waarde(n) en projecten op het gebied van cultuur en ouderenparticipatie
schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe kunnen kunst en cultuur een rol spelen in de
ouderenzorg?”
Op onze website www.opsterland.nl/lf2018 vindt u overzicht van alle Opsterlandse
initiatieven, informatie over subsidies en contactgegevens. Mocht u al concrete plannen
hebben, wacht dan niet te lang met het aanvragen van subsidie. Ook als uw activiteit pas in
2018 plaatsvindt kunt u nu al subsidie krijgen. Als u hierover vragen of andere opmerkingen
heeft, dan horen wij graag van u.
Namens het projectteam LF2018,
Tryntsje van der Steege
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Nieuwsbrief Hûs de Mande juni 2017
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Skiednis fan Lippenhuzen
Ûnderwiis 13
Doe ‘t op 19 febrewaris 1885 de nije skoalle ( no Doarpshûs De Mande ) iepene waard, wie
hy eins al te lyts. Fansels wie it al in hiele foarútgong fan in skoalle mei twa romten, wêr ‘t
sa’n 200 bern yn propt wienen en de ûnderwizers besykje moasten al dy bern ek noch wat te
learen. In gelok foar harren wie dat it fersom tige grut wie, foaral yn de simmertiid blea u
mear as de helte fan de bern geregeld thús. Learplicht wie der doe noch net !
De nije skoalle hie fjouwer lokalen, dus yn elk lokaal kamen sa’n 50 bern. Neffens de âlde
skoalle wie it beslist in foarútgong, mar dôchs sieten de bern ticht op inoar. It wie dan ek gjin
wûnder dat der tusken de bern wol ris war barde, wat neffens de master net troch de bûgel
koe. Yn 1886 moast master Sjoerdsma nei de Sweach om ‘t der in klacht fan A. K. Lingsma
binnen kaam wie. Neffens Lingsma hie Sjoerdsma syn soan in pak op syn donder jûn, mar it
die bliken dat de soan it net alhiel goed oan syn heit oerbrocht hie. Sjoerdsma joech oan dat
“ wegens voortdurend wangedrag “ hy de jonge in skoft yn it turfhok opsletten hie. De
gemeente fûn dat dit wol troch de bûgel koe en joech Lingsma de rie syn soan mar ris ûnder
hannen te nimmen.
De nije skoalle wie in hiele ferbettering foaral foar de sûnens fan de
bern, mar fjouwer lokalen foar rom 200 bern wienen eins te min. As it
goed wêze soe moast der in lokaal by ! Master Dykstra hie daliks by de
bou fan de skoalle fiif lokalen hawwe wold, mar dêr hie de gemeente gjin
jild foaroer. Stadichoan kamen der hieltiten mear bern op skoalle. Yn
1893 wienen der al 228 bern: 106 famkes en 122 jonges. Mei help fan de
ynspeksje slagge it master dôchs om de gemeente safier te krijen om jild
foar in ekstra lokaal beskikber te stellen. Yn 1897 komt dat nije lokaal der
by. ( No is dat it toaniel ).
Earder wie it sa dat de master yn tsjinst fan de tsjerke wie en dat hold yn, dat hy ek it nedige
foar de tsjerke dwaan moast. It wie syn taak om foar koster te spyljen, it tsjerkhôf te
berêden, soargje dat de klok op tiid rûn en moast hy yn de preek foarsjonge. Dykstra wie
lykwols yn tsjinst fan de gemeente , mar de beleanning wie doe ek net sa royaal, dat hy die
foar in ekstra bûssint it kosterswurk derby en wie hy organist. Boppedat wie hy hast
“amtshalve “ sekretaris/pinningmaster fan ferskate ferieningen, sa as Plaatslik Belang,
Feestkommisje, Iisklup en soarge hy foar de biblioteek.
It wurk op skoalle hie der lykwols net ûnder te lijen, want yn it ferslach fan de ynspeksje stie:
“Deze school mag onder de besten der gemeente worden gerekend, in elk lokaal schier is het
onderwijs even uitmuntend “. Sels yn de leechste klassen fan 5 oant 7 jier, wêr ‘t juffer Anne
van Dijk 75 bern les jaan moast, wienen de resultaten hiel goed. Doe kamen der twa kear yn
‘t jier nije bern op skoalle, dat juffer van Dijk sil it wol drok hân hawwe.
By master Biesma wie de ynspeksje ek tige tefreden, al frege hy him wol ôf oft
it nedich wie dat de bern al dy lytse doarpkes en gehuchtsjes yn Fryslân kinne
moasten. Master Biesma (Kareltsje ) sa ‘t hy yn it doarp neamd waard, wie in
bysûnder man. Berne en grut wurden yn Lippenhuzen stie hy al mei 16 jier
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foar de klasse en hat dat hjir 48 jier folholden. Krekt as master Dykstra wie hy ek hiel drok
mei it ferieningslibben. Hy wie sa’n 35 jier foarsitter fan Plaatslik Belang, fierder siet hy yn it
bestjoer fan de Bûn foar Steatspensjoen , toanielferiening en yn de ûnderwizersfakbûn. Doe
‘t yn 1911 yn Lippenhuzen in Boerelienbank ( no Rabobank ) oprjochte waard, wie Biesma
genegen om it wurk fan kassier der by te dwaan. Hy hie de bank oan hûs en wie twa kear yn
de wike in oere iepen. Hy hat dat 23 jier dien. Hy wie ek in tûke hinnefokker en siet yn it
provinsjale bestjoer fan in feriening fan hinne- en kninefokkers. Nei 48 jier hjir ûnderwiis jûn
te hawwen, nimt hy ôfskie. By syn 40-jierrich jubileum skriuwt Sytse Lingsma in gedicht foar
him.

1. Ik ha in master kinnen
Doe wie ik sa’n jier as acht
Dy hie ús grutte bongels
Omraken yn ‘e macht.

4. Dôchs wie it net altyd somber
Wolnee, lei it op de wei
Dan wie dy strange master
Wer efkes bern mei ús mei.

2. As wy ris efkes praten
Of lutsen ien oan ‘t hier
Syn skerpe donkere eagen
Untkaam net in spier.

5. No binne jo 40 jierren
Oan ‘t ûnderwiis ferbûn
Yn ien en ‘t selde doarpke
Op eigen bertegrûn.

3. Rap hie hy ús by de nekke
Of luts ús út it bankje wei
Syn stok wie altyd rekke
Of it wie in oerke nei.

6. Dêrom bêste master Biesma
Hâld dit noch jierren oan
Dat jo de lessen learden
Oan pake, heit en soan.
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Weeroverzicht – augustus

De totale hoeveelheid neerslag is 59 mm en was vorig jaar 61,5 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 22,4 gr. en was vorig jaar 21,1 gr.
Gemiddelde min. temp. is 12,5 gr. en was vorig jaar 13,7 gr.
temperatuur
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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