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

D O A R P S K R A N T E  f o a r  &  f a n  L I P P E N H Ú Z E N  

EENENTWINTIGSTE JAARGANG NR. 8              oktober 2017 

deharker.lippenhuizen@gmail.com 

In dit nummer onder andere: 

Concerten in de Piterkerk 

It Liphusterfeest! 

Vrij Klaverjassen 

Jeugdwerk 
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➢ De Thornado 

 
 
 
 
 
 

DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2017 
29 november 
27 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:  
Jan v.d. Bij,  
Riekje van der Meer,  
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 
 
 

 
Let Op!!! Kopij inleveren uiterlijk  
 
 vrijdag 24 november 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. 

28-10 Vrij Klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

28-10 Jeugdwerk; crazy speurtocht 19-00- 21.00 Schoolplein De 
Flecht 

29-10 Najaarsconcert Te Wunderlik 15.00 Piterkerk 

5-11 Concert Dixie Doodle (reserveren) 15.00 Piterkerk 

25-11 Jeugdwerk; Dropping (opgeven) 18.00-21.00  

25-11 Repaircafe, boeken/puzzelruil 

dorpscafe 

 Hûs de Mande 

16-12 Liphuster Feest: jaarvergadering  Hûs de Mande 

Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons 
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is.  Dit is een initiatief 
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele 
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania 
oefenavond 

20.00 - 22.00 Consistorie 

Iedere maandag  Biljarten  Hûs de Mande 

Donderdagavond 
 Roel de Jong 464660 
Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 19.30 Consistorie 

1x maandag per 
maand  

Speel-o-theek 14.00 - 15.30  
19.00 - 20.00  

Hûs de Mande 

ma-/di-/do- en 
vrijdagochtend 
geopend vanaf 8.30 u. 
Gesloten tijdens de 
schoolvakanties. 

Hummelmande  Hûs de Mande 

dinsdagochtend 
Josien Bruinsma 
0621500833 

Yoga 10.00 - 11.00 Hûs de Mande 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen - Gorredijk 

20.15 - 22.00  Hûs de Mande 

    

Dorpsagenda 2017 
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Het bestuur van Voedselbank Opsterland is op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de 
volgende functies: 
 

- Coördinator vrijwilligers (bestuursfunctie) 

- Ondersteuner voor de screeners M/V 

- Schoonmaker voor de loods in Gorredijk 
 
Bent u geïnteresseerd in een van deze functies? Nadere informatie kunt u vinden op onze 
website www.voedselbankopsterland.nl onder het kopje vrijwilligers. 
Vragen en reacties via intern@voedselbankopsterland.nl of via telefoonnummer 06-
36040526 
 

 

Protestantse gemeente Lippenhuizen-Hemrik 
Redactie gezocht 

                                             
WIE WIL ER VOOR ENIGE TIJD DE REDACTIE VAN ONS MOOIE 
KERKBLAD TERPNIEUWS OP ZICH NEMEN? 
 
Per 1 januari 2018 zoeken wij een nieuwe redactie. Vind je het leuk om dicht op het nieuws 
van onze kerkelijke gemeente te zitten en je steentje bij te dragen aan onze communicatie 
dan horen we dat graag. 
Reacties graag voor 1 december 2017  sturen naar: scribaat@kerklippenhuizenhemrik.nl, of 
bel Trea Abma 0513-465451 
 
Taken van een redactielid zijn: 

• Binnenkomende kopij verwerken in een Word bestand (basis bestand A5 formaat). 

Kopij komt via de mail binnen. 

• Er is tussen inleveren kopij en het versturen naar de drukker een week tijd voor de 

samenstelling van het blad. Soms mailen om de kopij op tijd binnen te krijgen.  

• Eventueel afbeeldingen toevoegen 

• Definitieve versie naar drukker versturen 

• Tijdsduur gemiddeld per keer: 3 tot 4 uur. 

• Aantal edities per jaar: 9 

• Jaarrooster van inlevering kopij en drukwerk samenstellen i.s.m. de redactie van het 

blad Rond de Preekstoel in Langezwaag 

  

Mededelingenbord 
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Het thema voor het komende Liphústerfeest is? 

 
Beste Liphústers,  
 
De feestcommissie heeft heuglijk nieuws voor u. Wij maken in deze editie drie belangrijke 
datums en het thema van ‘it Liphústerfeest’ bekend.  
 
Belangrijke datums 

Activiteit Datum 

Jaarvergadering 16 december 2017* 

Viooltjesactie 17 maart 2018* 

It Liphústerfeest 15, 16 en 17 juni 2018 

 
Het thema 
Na wikken en wegen is unaniem besloten dat ‘Wereldse sferen’ het thema is voor het 
komende Liphústerfeest. Dus buurten en andere groepen jullie kunnen aan de slag met de 
ontwerpen zodat we in 2018 weer een geslaagde optocht hebben met mooie wagens. * 
 
*Aanvullende informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 
Op de hoogte blijven? 
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@liphusterfeest.nl en zorg dat je altijd overal van op de hoogte bent! 
 
Met vriendelijke groet, 
Liphústerfeest commissie. 
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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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Nieuwsbrief Hûs de Mande oktober 2016  
De nieuwsbrief van september is door omstandigheden niet door gekomen! Maar hierbij 
weer ons vertrouwde maandelijkse bijdrage voor de Harker. 
We kunnen terugkijken op een geweldige opening van het seizoen. Deze keer in de vorm 
van een pub quiz in een overvolle Master Bosga Seal waar jong en oud aanwezig waren.De 
organisatie van de activiteitencommissie was wederom voortreffelijk en de presentatie van 
Douwina niet minder. 
 
Donateursronde ook dit jaar vragen we wederom jullie bescheiden bijdrage. Aan het einde 
van oktober gaan we beginnen om jullie bijdrage weer te vragen. Mede vanwege deze 
donateursbijdrage kunnen wij de huurprijs voor onze verenigingen laag houden. 
 
Onze boekhouder Jurjen van der Meer is samen met Jantsje druk in de weer om het 
financiële jaarverslag van het afgelopen seizoen op te maken. Wij zullen het financiële 
verslag presenteren op de gezamenlijke jaarvergadering met Plaatselijk belang & IJsclub & 
Liphuster Feest op zaterdag 16 december.  
 
De Torteltuin, die Peuterspeelzaal De Hummelmande exploiteerde, is er mee gestopt. Er is 
inmiddels een nieuwe kandidaat gekozen, Renskje Idzenga gaat hier mee aan de slag. 
Bestuur van de Mande hoopt dat de peuterspeelzaal weer snel open gaat en wenst Renskje 
veel succes! 
 
Open Huis nieuwe MFA, vrijdagmiddag was er ‘open-huis’ voor iedereen die nu al even een 
kijkje wilde nemen. De reacties waren zeer positief en dat geeft weer veel energie aan de 
verschillende besturen en werk- en stuurgroepen die hier als vrijwilliger annex mee zijn. Eind 
februari vindt de oplevering plaats, daarna gaan we aan de slag met de zelfwerkzaamheden. 
 

NOG 1 SEIZOEN ……   HÛS DE MANDE    ……  
ZOMER 2018 OVER NAAR HET MFA 

 

“De Mande& Lip city on tour…. de leukste barrel rally van de Euro” …. De spelregels 

zijn vrij simpel….. 

- men neme een auto niet duurder dan € 500 met apk en verzekering 

- auto op pimpen en polijsten tot de mooiste rally auto! 

- minimaal 20 auto’s en vanuit elke vereniging & buurt uit het dorp deelname   

- groepje gezellige mensen minimaal 2 maximaal 4 

- minimaal 4 eurolanden bezoeken 

- volg (vracht)auto met catering en live muziek 

- overnachten op campings 

- meer info & opgave tijdens de pub quiz op zaterdag 6 januari > hoofdprijs een rally auto ?? 

 

                

Activiteitenrubriek 
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Zaterdag 25 november weer een ouderwetse Dorpscafé met als thema Spanje  

’s Middag starten we met het repair café en boekenruil en puzzelruil!! 

In de loop van de middag gaat het Café open met diverse spel activiteiten, muziek en aan 

het begin van de avond zal het Spaanse kook- duo Bert en Anja  jullie gaan verwennen….. 

                                                        
Cocinero Anja       Cocinero Bert  

 

een verjaardag & jubileum & buurtfeestje….. kom naar Hûs de Mande vraag naar een 

arrangement op maat!  

Voor meer informatie Thea de Vries 06 50445471 

 
 Hallo beste lezers, 
 
Ik wil mij graag aan u voorstellen als uw nieuwe wijkagent. 
Ik ben brigadier Ron Leicht, 42 jaar werkzaam bij de politie Nederland, voormalig inwoner 
van Tijnje. 
Ik begrijp dat  u zegt: alweer een nieuwe/andere wijkagent?  De vorige wijkagent, Jan 
Wagenaar moest  helaas door de reorganisatie van de politie terug naar de basis.  
Ik wilde graag terug naar het gebied, waar ik veel fijne jaren heb gekend en heb deze kans 
met beide handen  aangegrepen. 

U zult al in het dorp gemerkt hebben, dat de opvallende politieauto 
wat vaker door de straten rijdt. 
Ik wil zoveel mogelijk in mijn dorpen zijn. Mijn andere dorpen zijn; 
Luxwoude, Langezwaag, Jonkerslan,  Terwispel  en Tijnje. 
Ik ben een mensen mens,  dus schroom niet  mij aan te spreken. Ik 
ben  wijkagent nieuwe stijl. Dat wil zeggen dat ik een buurtregisseur 
ben. Ik spreek met heel veel partners. Mijn partners zijn 
medewerkers  van  gemeente, woningbouwverenigingen, 
dorpshuizen, scholen, cafe’s  en huisartsen, plaatselijk belang,  
jongerenwerkers,  en nog veel meer instanties. 
Ik wil graag op de hoogte zijn van zaken die nu of mogelijk  gaan 

spelen. Wilt u mij iets anoniem melden, dan is dat mogelijk. 
Wij zijn samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving, en ik hoop daar  mijn steentje 
aan te kunnen bijdragen. U kunt mij bereiken via 0900-8844. Tevens heb ik elke dinsdag van 
14-17u spreekuur in het politiebureau van Gorredijk.  Het motto van de wijkagent is “kennen 
is gekend worden”. 
 
 Alvast tot ziens . 
 
 
Groeten van Ron Leicht 
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Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 
2017 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Dienst te 
29 okt  10.00  Ds. L. de Ruiter  Lippenhuizen 
05 nov  10.00  Ds. L.P. Cnossen Langezwaag 
12 nov  10.00  Ds. S. Blok  Lippenhuizen, Heilig Avondmaal 
19 nov  10.00  Ds. L. de Ruiter  Langezwaag 
26 nov  10.00  Ds. S. Blok  Lippenhuizen, herdenking overledenen 
03 dec  10.00  Ds. S. Blok  Langezwaag, 1e Advent, Cantorij 
 
 
 
Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen 
  
Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe 
vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals 
bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat 
Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee 
inspiratie/scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de 
toekomst van zijn of haar dorp. 
  
De dorpen die aangesloten zijn bij Doarpswurk, ruim 270, ontvingen het eerste boekje in de 
bus. Deze gaat over de Mienskip en Leefbaarheid; twee containerbegrippen die weer 
betekenis moeten krijgen. Wat hierbij helpt is leren kijken naar de oorspronkelijke ideeën. Wat 
was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? Wat is in essentie een levendige 
democratie? En wat is leefbaarheid? 
  
‘We realiseren ons dat niet iedere dorpsbewoner interesse heeft in deze vaak meer abstracte 
vraagstukken. Maar met bewoners, bestuurders,initiatiefnemers en professionals die wel 
behoefte hebben aan verdieping willen wij kennis delen. Zo helpen wij bij het vormen van 
gedachten en het zoeken naar - en vinden van – antwoorden. Door anders te leren denken en 
te begrijpen waar dingen vandaan komen, kun je beter omgaan met de veranderingen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, maar ook vraagstukken met betrekking tot 
bestuurskunde versus initiatiefkunde en individualisering’, aldus Jaap Koen Bijma adviseur bij 
Doarpswurk en tevens de persoon die de inspiratie avonden presenteert. 
  
De reden dat Doarpswurk dit initieert is enerzijds logisch want het is haar taak om dorpen te 
helpen bij moeilijke vraagstukken. Daarnaast voelt Doarpswurk zich verantwoordelijk en leeft 
de stichting mee met de dorpen. Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden te vinden voor 
bijvoorbeeld een dorpsbelang, de vraag is dan ook; zijn we niet toe aan een andere vorm van 
besturen? Is een dorp nog steeds een mienskip of is het meer een woonplaats dan een 
leefplaats? En als dat zo is hoe kunnen we dan een nieuwe vorm van een mienskip bedenken 
waarin de juiste verwachtingen naar elkaar toe passen. 
  
‘We merken dat mensen worstelen met vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, maar 
het zijn zeker vragen waar je samen over kunt praten om ze helder te krijgen en om er mee 
leren om te gaan. Ik kijk er naar uit om naar aanleiding van het eerste boekje met elkaar in 
gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dat is waar de inspiratie avonden toe moeten leiden’, 
besluit Jaap Koen.  Op 7 en 21 november vinden de inspiratie avonden ‘Initiatiefkunde voor 
vrijwilligers’ plaats die passen bij het eerste boekje. Je kunt je gratis inschrijven via de website 
waar je tevens het boekje kunt downloaden: doarpswurk.frl. 
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Seizoen 2017 – 2018  

                         
  Vrij Klaverjassen 

Er wordt gespeeld om vleesprijzen 

 
      Hûs “De Mande” Lippenhuizen 
          zaterdagavond 28 oktober 

• Aanvang 20.00 uur 

• Inleggeld:  € 4,00 

 

Kom ook eens een avondje gezellig een kaartje leggen! 
 
 

  

 NAJAARSCONCERT 
KERKKOOR “ TE WÛNDERLIK” 
 
 
Het gemengd koor “Te Wûnderlik” geeft op zondag  29 oktober om 

15.00 uur een concert in de Piterkerk te Lippenhuizen. 
 
Wij zijn een kerkkoor, maar ons repertoire beperkt zich niet tot religieuze muziek, we leggen 
onsook toe op een breed scala van wereldse muziek. 
 
Het programma is zeer gevarieerd van klassieke- tot popmuziek 
Een en ander wordt afgewisseld door optredens van het trio “Ypsilon” met zang, dwarsfluit 
en piano. Verder ook solistisch werk uit het koor. 
 
Het koor ontleent zijn naam aan het muziekstuk  “Te Wûnderlik”, gebaseerd op een aantal 
spreuken uit het Bijbelboek Spreuken, gecomponeerd door onze dirigent Jan Andries 
Dijkstra. 
 
Entree: 7 euro, donateurs 4,00, kinderen t/m. 12 jaar gratis. Koffie/thee en een versnapering 
zijn daar bij inbegrepen. 
Wij bieden u een gevarieerd programma, waarnaar u met veel plezier kunt kijken en 
luisteren. 
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Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
 
In september is 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   Crazy Speurtocht! 
Tijd       : 19.00 tot 21.00 uur 
Waar       : plein obs de Flecht 
Opgave      : niet nodig 
 
Zaterdag 25 november 2017   Dropping. 
Tijd       : 18.00 – 21.00 uur  
Waar       : start bij dorpshuis 
Opgave      : voor 11 november via 
         jwlippenhuizen@gmail.com 
         of via JWL app. 
          
Vrijdag 22 december 2017   Junior Pubquiz 
Tijd       : 18.30 – 21.00 uur 
Waar       : dorpshuis de Mande  
Opgave      : voor 10 december via 
         jwlippenhuizen@gmail.com 
         of via JWL app. 
 
P.S.: In januari 2018 komen we weer langs om lege statiegeldflessen op 
te halen, u mag van ons dus wel alvast beginnen te sparen☺  
 
   

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! 
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Dorpsgeschiedenis en kunst 17, Thijsse, Natuurschoon op 
Liphústerheide 
 

Leven op de hei 
De Liphusterheide is het op één na grootste heidegebied van 
Fryslân en bleef dankzij de inspanningen van de familie van 
Harinxma als heide in stand. Aan de sloten en greppels is nog af te 
lezen dat dit beschermde natuurgebied ooit verveend is geweest. 
Nu is het een complex van vooral natte heide, met veel vennetjes 
en vennen, en nog wat droge heide, waar de adder, ringslang, 

levendbarende hagedis, heikikker, watersnip, tapuit, klapekster en wulp goed leven 
en de kraanvogel en zeearend jaar in jaar uit langs trekken. Ook vroeger kropen hier 
al hagedissen op de heide zoals in het 17de -eeuwse werk van Balthasar van der Ast. 

Documentair 
Veel schilders, tekenaars en prentmakers maakten in de tijd dat er 
nog geen fotografie, film en 3D-animatie bestond documentair 
werk. Ze reisden bijvoorbeeld mee tijdens veldslagen of op verre 
diplomatieke reizen. Op wetenschappelijke expedities tekenden en 
schilderden ze onbekende gebieden, vaak binnenlanden van 

Overzeese gebieden. In een flits een foto maken om de heislang lacerta-vivipara-
hagedis, die hier over de paddenstoel klimt in kleur te registreren, kon nog niet.  

Maria Sybilla Merian 
Andere kunstenaars reisden met hun assistenten zelf af naar een 
van de overzeese delen om de natuur in kaart te brengen. Dat 
deed bloemenschilder en entomologe Anna Maria Sibylla Merian, 
die op het portret uit 1679 staat afgebeeld. Zij werd op 2 april 1647 
in Frankfurt Am Main geboren, overleed op 13 januari 1717. Merian 
woonde ook een tijd  in een Labadistenkolonie – een religieuze 
commune – in het Friese dorp Wiuwert (Wieuwerd) vermoedelijk 
vanaf 1685, in 1690 vertrok ze naar Amsterdam. Zij bestudeerde 

planten en insecten en tekende die zeer gedetailleerd. In publicaties gebruikte zij 
haar eerste naam Anna nooit. Haar observaties en documentatie van de 
metamorfose van rupsen tot vlinders vormen een belangrijke bijdrage aan de 
entomologie en, voor zover bekend, was zij de eerste die de insecten tekende samen 
met de plant waarop ze gedijden. 

Heideblauwtje 
Anderen gaven de bevolking en hun woonomgeving 
weer en er waren veel kunstenaars die dichter bij huis 
bleven om daar de natuur in alle mogelijke facetten uit 

te beelden, ook nadat de dure fotografie was uitgevonden. Toen inkleuren niet langer 
nodig was omdat de kleurenfotografie uitgevonden was, waren er nog steeds veel 
botanische tekenaars en schilders. Hun kunstwerken zijn een goede documentatie 
voor soorten die nu verdwenen zijn of bedreigd worden. Het heideblauwtje, een 
schaarse vlinder, vliegt nog boven de Liphúster heide. Op een van de op 30 januari 
2017 uitgekomen automaatpostzegel staat het heideblauwtje (Plebejus argus) van 
bovenaf en vanaf de zijkant in de vlucht afgebeeld. De tekeningen zijn van Janneke 
Brinkman-Salentijn het ontwerp met onder meer fosfordruk is van Frank Janse van 
Frank Grafisch Ontwerp uit Gouda. 
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Thijsse  
Jacobus Pieter (Jac. P.) Thijsse werd op 25 juli 1865 geboren in 
Maastricht en overleed op 8 januari 1945 in Overveen. Hij bracht 
natuurgebieden in ons land onder de aandacht en werkte samen met 
kunstenaars. De heer E. Verkade vroeg Thijsse naar aanleiding van 
diens wekelijkse stukken in het Algemeen Handelsblad mee te 
werken aan reclame voor koek. Thijsse was lid van de in 1901 
opgerichte Natuurhistorische Vereniging en aarzelde. Hij zei tenslotte 

ja, mits de naam Verkade onopvallend vermeld zou worden. In de periode 1903-1940 
verschenen 35 Verkade-albums, waarvan Thijsse er 19 schreef. De oplage bedroeg 
soms meer dan honderdduizend. De Levende Natuur, het tijdschrift dat Thijsse mede 
had opgericht, had duizend abonnees. In deze albums konden plaatjes geplakt 
worden die verpakt werden bij producten van de Zaanse brood-, koek- en 
beschuitfabriek Verkade. De omzet van Verkade verdubbelde. 
 

Bosch en heide 
In het door Bakkerij ‘De Ruijter’ der Firma Verkade & Comp., in 1913 
te Zaandam uitgegeven album Bosch en Heide staat veel 
wetenswaardigs over heide zoals die bij Lippenhuzen. De plaatjes 
zijn gemaakt naar tekeningen en aquarellen van bekende 
kunstenaars: L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman. 
De albums lieten brede lagen van de bevolking met de natuur in 

aanraking komen. Thijsse kon zo aanstekelijk schrijven dat lezers er zelf op 
uittrokken om al het natuurschoon op onder andere de heide ontdekken en er met al 
hun zintuigen kennis van te nemen en te genieten. Wie meer weet, ziet meer.  

Natuurbehoud 
Op het exlibris van de schrijver, onderwijzer, veldbioloog en 
natuurbeschermer kwetteren onder een opgaande zon vijf 
spreeuwen. Ze waren voor Thijsse het symbool van onbekommerd 
zijn. Hij was actief bij Vogelbescherming en zette zich in voor 
behoud van het Naardermeer, het eerste beschermde 
natuurmonument in Nederland. In 1905 richtte hij met anderen de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Als schrijver 
en natuurvorser van vele laagdrempelige, goed gedocumenteerde 
bijdragen over natuureducatie, veldbiologie en natuurlijke historie 
en door zijn  natuur- en landschapsalbums was hij een bekende 
Nederlander. Hij wilde anderen enthousiasmeren om te genieten 

van wat hij in de vrije natuur zelf zo aantrekkelijk of wetenswaardig vond. Jac. P. 
Thijsse hoopte dat zijn verhalen en publicaties zouden leiden tot meer begrip voor de 
natuur en dat velen zouden gaan helpen om die natuur te beschermen. Zijn ideeën, 
boeken en artikelen passen in onze tijd waarin het beschermen van natuurgebieden 
zoals de Liphústerheide vanzelfsprekender is dan een eeuw geleden. 
 
Lippenhuzen, Aldtsjerk, 2017,  ©Gerhild van Rooij 
Bronnen: www.postzegelblog.nl Bate Hylkema, automaatpostzegels, 8.1.2017; 
www.heimansenthijssestichting.nl; http://www.onderwijsgeschiedenis.nl;  www.itfryskegea.nl;  
www.natuurmonumenten.nl; http://bc.library.uu.nl  
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen 
 
De eerste vergadering van het seizoen is traditiegetrouw altijd een hele drukke en daarom 
begonnen we op 26 september al om 19.00 uur. 
Froukje Reitsema kon een goedgevulde zaal welkom heten en nam even de afgelopen 
periode met ons door omdat we sinds april “geen contact” meer met elkaar hadden gehad en 
zo kwamen we weer helemaal op de hoogte. Zij gaf nog een tal belangrijke data door en een 
kort overzicht van het nieuwe jaarprogramma. 
Verder was er uitleg over de cursussen, uitstapjes, enz. voor het komend seizoen en kon 
iedereen alvast intekenen op de aanwezige lijsten. 
Na de rondvraag, waarin verscheidene 
onderwerpen ter tafel kwamen, leidde 
Froukje  de spreker van deze avond in, 
n.l. Imke Gerritsen, bijgestaan door 
haar moeder, Carolina Verhoeven 
(bekend van het culinair museum, dat 
vroeger in Appelscha was gevestigd). 
Mevrouw Gerritsen is gespecialiseerd in 
culinair erfgoed. 
Aan de hand van een kalender ging zij 
met ons  het jaar door en vertelde wat 
voor gebruiken er aan de diverse data 
hingen, wat ervan bewaard is gebleven, 
wat we nu nog “vieren” en dat dan 
voornamelijk op voedingsgebied.  
Zo hoorden we dat het bakken van  
“knijpertjes” de zonnewende aangaf, oudjaar de platte koekjes en nieuwjaar de rolletjes met 
(slag)room. 
Ook over het gebruik van beschuit met muisjes, wat pas rond 1890 ontstond, dit was eerst 
anders dan nu: voor de geboorte van een jongen waren er roze muisjes (afgeleid van rood 
en rood stond voor vruchtbaarheid), voor die van een meisje blauwe muisjes – naar de 
blauwe mantel van Maria - ,omdat vrouwen dienstbaar moesten zijn (lees ondergeschikt 
waren aan de mannen). 
Toen de rol van de vrouwen wijzigde en zij steeds zelfstandiger werden is het langzaam aan 
veranderd in roze muisjes voor meisjes en blauwe voor jongens. 
Zuurkool is eigenlijk bij toeval ontstaan in Mongolïe: de nomaden namen gesneden witte kool 
mee voor onderweg en vervoerden dit met hun paarden. Door de bezwete ruggen van de 
paarden ontstond er een soort van chemische reactie en werd de kool zuur, wat  lekker bleek 
te smaken. 
Dit zijn enkele van de vele voorbeelden die ze ons gaf en waarbij we soms “o ja” en ”hee, 
nooit geweten” in de zaal hoorden. Al met al een leuke invulling van de avond. 
De voorzitter gaf ook aan met voldoening op de eerste bijeenkomst terug te zien en 
bedankte de dames voor hun uitleg. 
De volgende afdelingsavond is op 21 november. Op 3 november is er overdag de 
glasworkshop van Jan Hooghiemstra in Oentsjerk en op 14 november is er om 19.30 uur 
lady’s night bij Drogisterij  Daan in Gorredijk.  
 
Hieke J. 
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Concerten in de Piterkerk 
 
Door omstandigheden is de aankondiging van het concert van Fay Lovsky in de 

Piterkerk, helaas niet in de vorige Harker terecht gekomen. Dit succesvolle concert 
heeft inmiddels plaatsgevonden, maar gelukkig komen er in deze serie nog twee 
boeiende concerten in de Piterkerk. En wel op zondagmiddag 5 november en op 
zondagmiddag 3 december aanstaande. 
  
Op 5 november staat Dixie Doodle op het podium in de Piterkerk. Zij spelen met z’n 
5-en folk, bluegrass, countryblues uit het zuiden van Amerika. Eigen werk, 
traditionals en werk van bijvoorbeeld Neil Young en Bob Dylan. Kortom, heerlijke 
gevarieerde muziek waar je blij van wordt. 
Het concert op zondagmiddag 5 november begint om 15.00 uur. 
De entree is 10 euro (incl. koffie/thee). Kaarten reserveren 
op: www.piterkerklippenhuizen.nl 
  

 
 
 

Troubadour Adri de Boer viert jubileum met concert in 
Beetsterzwaag 
 
In het dorp waar dertig jaar geleden zijn zangcarrière een hoge vlucht nam, viert Adri de 
Boer zijn jubileum als Friestalige troubadour van het betere luisterlied. Het concert op 
zondagmiddag 26 november in De Buorskip in Beetsterzwaag biedt een prachtige staalkaart 
van zijn oeuvre vanaf 1997. Een muzikale reis met de pakkende songs van zijn 
inspiratiebronnen zoals Lou Reed,The Beatles, Venice, Thé Lau, De Dijk, James Taylor, 
Ralph McTell, Daniel Lohues, Alison Kraus en Cornelis Vreeswijk. 
 
Ook eigen bekende nummers zoals de hit 'Soan' krijgen tijdens dit jubileumconcert een 
gloedvolle uitvoering. Aan het concert werken enkele van zijn vaste musici mee zoals Arvan 
Blok op gitaar, Bernhard Holtrop op bas, Johannes Rudolphi op pedalsteelgitar en Richard 
Veltman op drums. Tevens brengt Adri de Boer zijn meest recente singel 'Alde dyk', een 
bewerking van Country Roads van John Denver, op singel gezet met zangeres Agnes Brink 
en Arvan, ten gehore.  
 
Het concert op 26 november in De Buorskip in Beetsterzwaag begint om 15.30 uur. 
 
Voor reserveren en ticketprijs zie advertentie in deze Harker  
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Underwiis 14 

 
De fertsjinsten yn it ûnderwiis binne hjoed de dei net sadanich dat in soad jongelju stean te 
dringen om dat fak te learen. Om 1900 hinne wie dat grif net better, want Lubbert de Vries, 
dy ‘t hjir fan 1880 oant 1901 ûnderwizer wie en doe haad waard yn Bakkefean, komt trije jier 
letter yn 1904  te ferstjerren, in frou en trije lytse bern efterlittend. In pear wike letter stiet dit 
berjochtsje yn de krante: 
Weldadige landgenoten  
In het begin van oktober overleed op 35-jarige leeftijd te Bakkeveen Lubbert de Vries, Hoofd 
der School aldaar, zijn weduwe en drie kinderen, de jongste nog geen twee jaren, in zeer 
behoeftige omstandigheden achterlatend. 
Bitter gebrek wacht zijne vrouw en kinderen, zodat een beroep op de openbare liefdadigheid, 
noodzakelijk, doch ook gerechtvaardigd is om hun treurig lot te verzachten. Ondergetekenden 
zijn gaarne bereid giften in ontvangst te nemen, die later verantwoord zullen worden. 
Dan folgje nammen fan û. o. de boargemaster, dominy en oaren, wêr ûnder master Dijkstra 
as foarsitter fan de hadeferiening en master Biesma as vice foarsitter fan de ûnderwizersbûn. 
Mar ek by oare minsken wie it somtiden gjin weelde, want yn 1912 stiet in berjochtsje yn de 
krante fan û. o. dominy en de masters Dijkstra en Biesma, wêryn ‘t hja help freegje foar in 
learling mei tbc, dy ‘t kâns hat yn libben te bliuwen as hy yn in sanatoarium opnaam wurde 
kin, wêrfoar ‘t 110 gûne nedich is. De kop fan it berjochtsje is : “ Bede om help. “ 
Der barre ek noch oare dingen yn de tiid dat Dijkstra hjir master is. De tram komt troch 
Lippenhuzen, de earste auto is ferskenen en der binne minsken, dy ‘t in fyts keapje. Mei 
Plaatslik Belang is master dwaande om hjir elektrysk ljocht te krijen, mar as dat komt, is hy net 
master mear. 1 jannewaris 1918, yn ‘t lêst fan de earste wrâldoarloch nimt Dijkstra ûntslach. 
Syn sûnens liet te winskjen oer en dêrom hie Biesma syn wurk al in skoft waarnommen. Yn syn 
plak komt master v. d. Akker út Rotsterhaule. It wurk foar de tsjerke kin Dijkstra noch wol 
dwaan, wol is hy de lêste skoalmaster, dy ‘t sûnt it grize ferline mei de tsjerke te krijen hat. 
Hoewol ‘t master Dijkstra hjir 29 jier lang syn wurk prima dien hat, syn dochter Betsje hat it 
hjir noch langer folholden. Hja begûn yn 1902 en nei 33 jier, yn 1935, is it foar har genôch 
west. It wie doe ek hast in tradysje om hjir lang oan skoalle te stean. It begûn al yn 1718 mei 
Berend Harmens, dy ‘t it 44 jier foar syn rekken naam, syn opfolger Jacob Hendriks docht der 
noch in skepke boppe op mei 45 jier, dan komt Jelle de Roos mei 38 jier, Wiegersma 33 jier en 
dan kin Dijkstra mei syn 29 jier amper mei dwaan. 
Master v. d. Akker, dy ‘t yn 1918 begûn, bliuwt hjir mar 11 jier, eins net it neamen wurdich. 
Nei v. d. Akker komt Bosga, dy ‘t mei 32 jier wol wer yn ‘t rigeltsje past. Fan 1718 oant 1961 
hat Lippenhuzen mar 7 skoallelieders hân, de lêste goed 50 jier hawwe wy hjir al mear hân. Yn 
master v d. Akker syn tiid, tusken 1918 en 1929 is der yn Lippenhuzen it nedige feroare. Sa 
kaam yn 1923 it elektrysk yn it doarp, yn 1926 waard nei sa’n 30 jier besykjen dôchs in wei fan 
de Buorren nei de feart makke: de Slûsleane, waard yn 1921 THOR oprjochte, doe as 
gymnastyk feriening mei master Bosga as earste lieder. Lippenhuzen krige yn 1920 in 
“Koöperative Bakkerij “ ( yn kafee Mulder ), mar dat is nea in súkses wurden.  
  

Skiednis fan Lippenhuzen 
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Wat wol wer fan grut belang wie dat fanôf 1928 gjin tol mear betelle hoegde te wurden op de 
Sweachsterwei. Fan belang foar master v. d.  Akker wie dat hy yn 1921 in nije juffer krige, 
juffer Hartmans, dy ‘t hjir 33 jier bliuwe soe. In soad al pensjonearre Liphústers kinne har noch 
wol. Hja hie de gewoante om bern, dy ‘t oars dienen as hja woe, mei twa fingers it fel beet te 
pakken en efkes gemien te kniepen. Wy neamden har dan ek wol “knyptange “, mar fierder 
wie it in bêste juffer. 
Yn 1929 giet v. d. Akker nei Holten en krije wy hjir master Bosga, berne yn de Gordyk. 
Hy wie hjir net frjemd, want sa as ik al skreaun ha, hat hy fanôf de oprjochting in jier lang de 
lieding fan THOR hân. Hy wie doe master yn in skoalle yn Easterwâlde en kaam doe mei de 
tram nei Lippenhuzen. De tram stoppe by kafee Mulder, wêr ‘t ek de gymnastyklessen jûn 
waarden. Foar Lippenhuzen hie hy noch erfaring opdien as haad fan in skoalle yn Eastermar 
en yn Jonkerslân.  
In gelok foar master Bosga wie dat fernijingen yn it lesjaan , sa ‘t dy tsjintwurdich yn de 
skoallen plak fine, doe net sa oan de oarder wienen, want Bosga trof hjir as personiel tige 
erfaren minsken oan. Bygelyks master Biesma mei 46 jier lesjaan, juffer Dijkstra stie doe al 27 
jier foar de klasse en juffer Hartmans al wer 8 jier. Sokken moatte jo net pleagje mei allerhanne 
feroaringen yn it lesjaan. 
 
Wytse 
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          De totale hoeveelheid neerslag is 156 mm en was vorig jaar 35 mm.              

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 21,3 gr. en was vorig jaar 21,3 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 14,3 gr. en was vorig jaar 14,3 gr. 

 
 

      
     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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