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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2017 
20 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!!! i.v.m. de feestdagen verschijnt  de Harker in december 
1 week eerder. De kopij moet dus ook eerder ingeleverd worden 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  
 Vrijdag 15 december voor 18.00 uur!! 
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 Voorwoord 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hier is de Harker van november al weer. Dit keer een dikke Harker met de 

jaarverslagen van Plaatselijk Belang, it Liphusterfeest, IJsclub en de Thor.  Verder 
ook informatie over een nieuw initiatief, een dorpswhatsappgroep, informatie over de 
peutersopvang in het nieuwe jaar en verder de aankondiging van heel veel 
activiteiten. We hoeven ons de komende maanden niet te vervelen! Denken jullie er 
om dat de Harker in december een week eerder verschijnt en dat de kopij dus ook 
een week eerder ingeleverd moet worden?!

 
 
 
 

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

V 

 

 

 
Vaste (seizoens)activiteiten 
 

  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

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

9-12 Klûntocht 13.30 uur IJsbaan 

11-12 Inloopspreekuur Buurtsportcoaches  9.00-11.00 Hûs de Mande 

16-12 Gemeenschappelijke jaarvergadering 

(Plaatselijk Belang/IJsclub/Liphuster 

Feest) 

20.00 uur  

22-12 Junior pubquiz (opgave is nodig) 18.30-21.00 Hûs de Mande 

29-12 Repair café met aan sluitend vanaf 

TOP-2000 Dorpscafé. 

 

14.00 tot 
22.00 uur 

Hûs de Mande 

6-01 Pubquiz (opgave is nodig) 20.00 uur 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 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen - Gorredijk 

20.15 - 22.00 Hûs de Mande 

Iedere maandag  Biljarten  Hûs de Mande 

Dinsdagochtend 
Josien Bruinsma 
0621500833 

Yoga 10.00 - 11.00 Hûs de Mande 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 19.30 Consistorie 

1 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 

Donderdagavond 
Roel de Jong 464660 
Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

    

Dorpsagenda 2017 
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WhatsApp groep Lippenhuizen-Alert 
 

Inwoners van Lippenhuizen; We willen een WhatsApp groep starten in ons dorp. 
In deze groep kun je meldingen lezen en schrijven betreffende veiligheid en leefomgeving.  
Zoals: 
- vernielingen 
- verdachte gedragingen van onbekende personen of voertuigen 
- diefstal van zaken in en om het huis 

  
Het gaat dus niet om zaken waarvoor je direct 112 belt, maar waarvan het handig is dat 
meer mensen het weten in het dorp zodat iedereen alert is en een vervolg kan worden 
voorkomen. Er worden 4 borden geplaatst bij elke ingang van het dorp, waarop staat: 
WhatsApp buurtpreventie.  

 
Heeft u, heb jij interesse om ook in deze groep te worden opgenomen? We hebben 
Lippenhuizen in 5 gebieden opgesplitst: 

 
 
1 Bûtewei- Heidereed- Sweachsterwei 
2 Trijehoek- De Buorren t/m het Dorpshuis, Bûkenhage, Swanneblom, Pompeblêd, 
Dotterblom.  
3 De Buorren vanaf nummer 79 en nummer 80 t/m de Boerestreek (Lippenhuizen), 
Slûsleane, Feestlân, Kobunderleantsje.  
4 Tjalling Harkeswei, Compagnonsfeart (Lippenhuizen) 
5 Corso, Buorsterwyk, Omgong, Weeme, Rjochtskeamerpaed,  
   Buorren tussen:32-74 en 51-95. 
Voor elk gebied hebben we een beheerder nodig van deze WhatsApp groep. Deze 
beheerder krijgt persoonlijk uitleg over hoe te handelen en de regels. Daarin kunt u worden 
toegevoegd.  
Deze beheerder zit ook in een hoofdgroep waar dus 5 mensen in zitten (uit elk gebied 1) en 
twee leden van Plaatselijk Belang. er noodzaak zijn om een app te delen in alle app groepen 

Mededelingenbord 
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(zodat heel Lippenhuizen op de hoogte is) dan gaat dat dus via dit kanaal.

 
Hebt u belangstelling: Stuur van een mail (info@pblippenhuizen.nl) of app één van de 
bestuursleden van PB. Wat willen we weten? 
Naam- telefoonnummer- adres en of u beheerder wilt worden van uw gebied. 
 
Wij pakken dit serieus aan en stellen deze regels op: 
- Per adres kan 1 lid in de WhatsApp groep plaatsnemen, 18 jaar of ouder. 
- De enige functie van deze WhatsApp groep is informeren door middel van 
  meldingen, die dienen ter zake en zakelijk te zijn, geen discussies!   
  Vloeken, schelden, discrimineren wordt niet toegestaan. 
- Gebruik de groep waarvoor ze bedoeld is, misbruik wordt gevolgd door verwijdering 
  uit de groep.  
 
Na constatering van een verdachte situatie willen we het volgende meegeven: 
- Contact met iemand maken doe je nooit alleen, je eigen veiligheid staat voorop. 
- Als het nodig is 112 of politie te bellen doe je dat altijd eerst, app pas daarna en 
  vermeld dat 112 of politie gebeld is. 
- Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten, bedenk dat foto's 
  maken soms provocerend kan werken, een goed onthouden signalement of 
  kenteken en type auto kunnen net zo waardevol zijn. 
 
Na de jaarvergadering (16 december) is het mogelijk om meer informatie te krijgen, vragen 
te stellen of om u nog op te geven.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Bestuur Plaatselijk Belang Lippenhuizen 
 
 

  

Hoofdgroep met 
5 beheerders en 
twee PB leden

gebied 1 gebied 2 gebied 3 gebied 4 gebied 5

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

 
  

Gezamenlijke jaarvergadering  

Plaatselijk Belang, IJsclub,  Liphústerfeest en Dorpshuis de Mande 

zaterdag 16 december 2017 om 20.00 uur Dorpshuis de Mande

  
Agenda: 
 
Opening en vaststellen agenda door PB 

 
Plaatselijk Belang:  
Notulen vorige vergadering 
Jaarverslag 
Financieel verslag 
Bestuursverkiezingen 

 
IJsclub  

 
Liphústerfeest:  
Notulen vorige vergadering 
Jaarverslag 
Financieel verslag 
Bestuursverkiezing 

 
Pauze met een sfeerimpressie van het Liphústerfeest 2017  

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Plaatselijk belang Lippenhuizen 
 
Notulen Gezamenlijke jaarvergadering 17 december 2016  
Voorzitter Hinke Heida heet iedereen welkom bij deze gezamenlijke jaarvergadering van 4 
verenigingen: Plaatselijk Belang, IJsclub, Liphústerfeest en Dorpshuis De Mande. 
 
Ze opent de vergadering van PB en neemt de agenda voor vanavond met ons door. 
 
Notulen vorige jaarvergadering en jaarverslag 2016.  

- Deze notulen hebben in het novembernummer van de Harker gestaan. Hierover zijn 
geen vragen, dus wordt het verslag vastgesteld. 

- Marc Heine heeft PB intussen verlaten, maar 2 nieuwe mensen hebben zich 
aangemeld: Leo Boskma en Alma Veldkamp. Zij worden welkom geheten in het 
bestuur. 

Financieel verslag en kascontrole PB 
- Harm Wijkstra en Arnout Batterink hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben geen 

fouten kunnen ontdekken, dus het verslag is goedgekeurd. Volgend jaar Arnout 
Batterink samen met Marco Rozenberg. Reserve Geert Kootstra. 

- Gerrit Prikken licht nog het e.e.a. toe. De bankkosten worden elk jaar weer hoger, 
maar overstappen naar een andere bank heeft geen zin. We krijgen ook weer 
geld/subsidie uit het coöperatiefonds van de Rabobank. De post speeltuinen is vrij 
hoog; dit i.v.m. de subsidies van de nog te plaatsen pannakooi. Intussen is de 
rekening van Stichting Peuterspeelzaal onder de vlag van PB geparkeerd.  

- Dick Schimmel vraagt of peuterspeelzaal onder onderwijs valt? Antw.: nee. 
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- Gerrit toont ook het financiële overzicht van De Harker, opgemaakt door Skelte 

Aukema. 
- Klaske van der Sluis: Hoeveel geld moet je reserveren, het saldo is nu wel erg hoog? 

Dit geld is gereserveerd voor nieuwe apparatuur, vernieuwen van de dorpskrant en 
het exploitatierisico. 

Financieel verslag en kascontrole 700 jaar Lippenhuizen 
- Hier heeft men de boeken nog niet definitief kunnen controleren, omdat er nog 

rekeningen nakomen (o.a. bloemen).  
- Marten Zwart toont een overzicht van de begroting welke gemaakt is in december 

2015 en de werkelijke kosten. Sommige werkgroepen vallen hoger uit, omdat alle 
kosten niet konden worden voorzien in december. Het onderdeel Kunst en Cultuur is 
er later bijvoorbeeld bijgekomen. Ook de foodtrucks en een grotere feesttent spelen 
een rol. Hij hoopt het e.e.a. in januari/februari 2017 definitief af te kunnen sluiten. 
Verder valt op dat de inkomsten bij fondsen mooi hoog is. Gerrit licht toe: “kunst en 
cultuur” scoort goed bij fondsenwerving. Mocht er nog geld overblijven, dan wordt er 
ook geld gereserveerd voor het onderhoud en uitbreiden van de cultuurhistorische 
route. 

Rondvraag: 
- Wietze Mulder: de snelheidsmeter aan het begin van het dorp valt zo nu en dan uit. 

Men rijdt inderdaad veel te hard. De meter is van de gemeente en rouleert in de 
dorpen. Ook komt er veel vrachtverkeer door ons dorp. PB neemt dit wederom mee 
in het ambtelijk overleg. 

Hinke sluit de vergadering en geeft het woord aan de ijsclub. 
 

Jaarverslag Plaatselijk Belang Lippenhuizen  
Pannakooi: 
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 
MFA Lippenhuizen 
Na vele jaren voorbereiding zijn dan eindelijk begin dit jaar, door een drietal, aannemers hun 
plannen voor de nieuw te bouwen MFA gepresenteerd. 
Door een commissie met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, Comprix (school) 
THOR, dorpshuis en PB kwam Hendriks uit Assen als winnaar uit de bus. 
Het plan wat zij presenteerden voldeed het best aan de eisen zoals deze door de commissie 
was opgesteld betreffende; ontwerp, duurzaamheid, multifunctionaliteit, prijs, 
zelfwerkzaamheid e.d. In februari is dan ook door Bouwmaatschappij Hendriks de 
omgevingsvergunning aangevraagd en zijn tevens de eerste bouwhekken geplaats. De bouw 
kon van start. 
Nadat de palen en de fundering in de grond zaten werd op 18 mei door mevrouw van 
Noordenburg en Robin en Lisa de eerste steen gelegd, dit onder toeziend oog van 
wethouder Piet van Dijk en vele belangstellenden. 
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Door een te kort aan blokkenlijmers liep de bouw rond de bouwvak zo’n twee weken achter 
op de planning en is de oplevering, die gepland stond op eind dit jaar, verschoven naar begin 
2018. 
Op 21 oktober mochten inwoners uit Lippenhuizen en andere belangstellenden een kijkje 
nemen in het MFA. Naar ons idee alleen maar positieve geluiden, met name de grote van de 
verschillende ruimtes viel iedereen mee. 
Hoogstwaarschijnlijk zal het MFA in februari opgeleverd worden en zal de school haar 
intrede kunnen doen in het nieuwe MFA. 
De inrichtingscommissie heeft de eerste ideeën uitgewerkt voor wat betreft de inrichting van 
de horeca ruimte en is de tuininrichtingscommissie bezig om haar plannen betreffende de 
tuin verder uit te werken. Als het gebouw opgeleverd is zullen deze plannen en ideeën 
gestalte moeten krijgen. Dan zal ook een beroep worden gedaan op de vele vrijwilligers uit 
het dorp. 
Als dorp kunnen we best trots zijn om na vele jaren van inspanning zo’n gebouw in 
Lippenhuizen te krijgen. 
Peuters: 
Het is nog niet zolang geleden dat we als bestuur de oudercommissie ondersteund hebben 
met het vinden van een nieuwe aanbieder na Timpaan. Helaas heeft de Torteltuin niet lang 
standgehouden. 
Ook nu namen we na verzoek van de oudercommissie deel aan de commissie om te komen 
tot het vinden tot nieuwe aanbieders. Dit proces moet zorgvuldig gebeuren en heeft daarom 
tijd gekost. Dit heeft geleid tot een ouderavond waar de twee aanbieders zich konden 
presenteren. Daarna kwam er een stemronde waarin de voorkeur werd uitgesproken voor 
een nieuwe aanbieder, dit was Renskje Idzenga. Op het moment van schrijven is zij druk 
bezig om alles rond te krijgen met de gemeente. We verwachten nu een stabiele situatie 
zodat de peuters in de Hummelmande en straks in het MFA een mooi plekje krijgen zodat ze 
goed voorbereid naar de basisschool kunnen. 
Speeltuinen 
De 4 Speeltuinen hebben intussen hun jaarlijkse controle gehad alle toestellen zijn weer 
gecontroleerd. Punt van vorig jaar was de glijbaan aan bij speeltuin de Weeme. Deze wordt 
door de gemeente verwijderd. De Jeu de boules baan bij speeltuin aan de Vaart is door de 
buurt netjes opgeknapt. 
Aan diverse toestellen zal door de gemeente dit jaar onderhoud worden gepleegd. Denk aan 
het aanbrengen van valzand of het herstellen van de kleine onvolkomenheden. 
Door gemeente wordt 1 x in 2 weken gemaaid, met de bosmaaier 3/ 4 per jaar, tussen door 
hebben wij Jan Frans die het verdere onderhoud verzorgd. 
B & W 
Veel zaken komen hier aan de orde, welke ook weer als apart stukje worden medegedeeld. 
O.a. speeltuinen, oude lanen, dorpsgebondenbudget en glasvezel. 
Kruispunt Trijehoek:  
PB geeft aan dat het een onveilige situatie is bij het Shared Space gebied voor fietsers 
komende vanaf het fietspad uit Beetsterzwaag en vanaf het fietspad vanuit Gorredijk en 
vraagt naar de mogelijkheid van het plaatsen van haaientanden op deze fietspaden en de 
voorrangsituatie en/of bebording aan te passen. De gemeente wil de voorrangsituatie liever 
nog niet aanpassen. Maar wel de situatie voor fietsers. Dit door een aantal reflecterende 
zwart witte palen te plaatsen aan beide zijden van de weg om het verkeer veel meer dan nu 
te attenderen op de fietsoversteek. En dus op het feit dat ze op moeten letten. Dat is nu 
klaar. 
Ook het te harde rijden binnen de bouwde kom is weer aan de orde geweest. Er staan zo nu 
en dan snelheidsmeters om de mensen te attenderen op hun snelheid. 
Snoeien: mocht men problemen ondervinden dan contact opnemen met Franciscus 
Koopman. 
Wegonderhoud de Buorren 
PB vraagt of er meer onderhoud gedaan kan worden aan de Buorren. 
De gemeente geeft aan dat de weg aan de door gemeente gestelde norm voldoet en dat de 
veiligheid gewaarborgd is. 
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Archiefcommissie: 
Melinda is druk bezig geweest met het inscannen van de vele foto’s die het archief rijk is. 
Momenteel zitten we op +/- 5000 items. Lammie heeft zich beziggehouden met het sorteren 
en ordenen van het vele papierwerk welke zich in de oude archiefkasten bevonden. 
Half augustus is de toegezegde brandvertragende archiefkast geplaatst in de 
Castanumstate. Samen met Wietse van der Sluis zijn er 25 gevulde mappen geïnstalleerd in 
de nieuwe kast. Wat ons nu rest zijn de reeds geordende mappen, die zich nog in de Mande 
bevinden over te brengen naar Castanumstate en alles te rubriceren en te digitaliseren. We 
zijn erg blij met de ruimte die ons toebedeeld is. Dank hiervoor. Wellicht vindt u het 
interessant om eens aan te schuiven.  
Duurzame instandhouding van Oude Lanen. 
Sinds november 2015 is de gemeente druk met het project “Oude Lanen” in de gemeente 
Opsterland. Voor ons dorp heeft dat betrekking op de Gerdyksterwei/Sweachsterwei. De 
gemeente is voor behoud van “de Oude lanen”, alleen zijn er wel enkele zaken waar 
rekening mee moet worden gehouden, nl de verkeersveiligheid, veel dode bomen op het 
traject en de onderlinge afstand tussen de bomen. Via een Visual Tree Assessment (VTA) 
zijn van alle bomen de condities en levensverwachtingen bekeken, is er gekeken naar 
structurele gebreken (zoals bv zwamaantasting) en groeiplaatsomstandigheden (afstand tot 
de weg en elkaar). Iedere boom is in kaart gebracht. Het algemene beeld van de lanen is 
goed, de vitaliteit van de bomen is prima. Wel is de onderlinge afstand tussen de bomen 
klein en is de afstand tot de weg soms minder dan een halve meter. Dit laatste is niet meer 
toelaatbaar volgens de richtlijnen van de Provincie, vandaar dat deze bomen komende 
winter worden gekapt. Momenteel heeft de gemeente een voorstel voor de toekomst bij ons 
neergelegd, waar we samen met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag en Natuurvereniging 
Geaflecht goed naar kijken. Om ervoor te zorgen dat volgende generaties ook kunnen 
genieten van de prachtige Oude Lanen, moeten er de komende jaren bomen gekapt worden, 
90% van de bomen heeft nl te weinig groeiruimte, maar goed: Welke kap je dan? Wordt 
vervolgd…. 
Glasvezel  
Dit hoofdstuk is nog lang niet uit, maar intussen heeft Kabelnoord de tender gewonnen om in 
Fryslân de witte adressen op een glasvezelnetwerk aan te sluiten. 
Het is de bedoeling dat men gaat samenwerken met DFM op Glas (De Frieske Mienskip) om 
ook de grijze adressen aan te kunnen sluiten. We volgen dit op de voet. 
Dorspsteunpunt  
Na een periode van afwezigheid is er weer een dorpssteunpunt in Lippenhuizen. 
Anke Paas en Wietske de Jong bieden jong en oud een luisterend oor en denken mee. Zij 
zoeken een vrijwilliger bij iedere hulpvraag. Veel dorpsbewoners willen wel iets voor een 
ander doen. Het gaat om kortdurende hulp waarvoor je niet bij een bedrijf aanklopt, zoals 
eenvoudige klusjes in en rondom het huis. Of hulp bij vervoer, bij het boodschappen doen of 
vinden van een bezoek- of wandelmaatje. Het dorpssteunpunt is te bereiken via 
dsplippenhuizen@gmail.com of telefonisch 0513 – 463 803 (Anke Paas) en 06 4610 9773 
(Wietske de Jong). Ook staat deze groep in contact met Timpaan Welzijnswerk Opsterland. 
Dorpsbudget 2017 
Het dorpsbudget wordt ingezet voor activiteiten en/of projecten die eraan bijdragen om de 
leefbaarheid in dorpen en de Burgerparticipatie te vergroten. 
 
Dit Jaar wordt het budget gebruikt voor 
· TV/ beeldscherm voor in het nieuwe MFA (voetbalkantine/ dorpshuis) 
· Brandkast voor de opslag van archief 
· Bijdrage voor de pannakooi (it fjild fan Foppe). 
Nieuwe Inwoners 
Nieuwe inwoners deze krijgen nu een omslagmap, met daarin alle informatie over wat er in 
het dorp is te vinden, In de map komen dan o.a. losse kortingsbonnen, die te gebruiken zijn 
in het dorp, vorig jaar hebben we 14 nieuwe gezinnen mogen verwelkomen. 
 
  

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com
mailto:dsplippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

Website 2.0 
De website www.lippenhuizeneen.nl draait nu circa 3 jaar Met onze beheerder dorpsgenoot 
Lammert de Bruin (Snoadweb), waar wij veel vertrouwen in hebben bovendien zal Lammert 
als webmaster optreden en alle gegevens op de website plaatsen en ook onderhouden, ook 
heeft hij evenementenkalender Lippenhuizen gemaakt waar diverse verenigingen hun 
evenement op kan plaatsen zodat er een overzichtelijk dorpsagenda komt. 
Sinds kort is de link met de Frije Wiken toegevoegd. 
En ook worden deze maand de wandelroutes, van Liphúster Nijsgjirrichheden toegevoegd. 
Sinterklaas intocht Lippenhuizen 19 november 2016 
Wat was het weer een feest op zaterdag 19 november. Alle kinderen groot en klein waren op 
de been om bij de intocht van Sinterklaas en zijn pieten aanwezig te zijn.  
Rond 10.00 uur kwam de Sint aan bij school met de pietenband voorop. Sinterklaas werd 
rondgereden op de koets met een prachtig paard, die weer helemaal in Sinterklaas style was 
versierd. Met zijn allen hebben we de route door het dorp gelopen. De route eindigde bij het 
dorpshuis zo rond 11.00 uur. De kinderen werden welkom geheten in de gymzaal en hebben 
hier wederom een leuk feest mogen vieren.  
Ook dit jaar was weer heel speciaal. Dit omdat het trouwfeest van 2 pieten in 2015 nog een 
mooi vervolg kreeg….Er was namelijk een prachtige baby geboren! Deze werd natuurlijk 
voorgesteld aan de aanwezige kinderen, die gelijk helemaal verliefd waren.  
De Sint was weer onder de indruk van de vele tekeningen en liedjes die er voor hem 
gezongen werden. Om 12.00 uur was het tijd voor de Sint om te gaan. Alle kinderen hebben 
een cadeautje gekregen en gingen blij weer naar huis.  
Groet, Sinterklaascommissie Lippenhuizen 

 

  
 

Notulen Gezamenlijke Jaarvergadering 17 december 2016 
 
• Opening: Eggie opent de vergadering. 

Dank wordt uitgesproken voor het hele dorp, “wat was het een geweldig feest”.  

• Jaarverslag: Verslag van het feest stond te lezen in de Harker.  Er zijn geen op- of 

aanmerkingen op het jaarverslag. 

• Financiële jaarverslag: resultaat: €- 4439,50,- (geen verdere vragen) 

• Feest 2107:16, 17, 18 juni, dit jaar weer met zeskamp. Het thema wordt Muziek. 

Op de vrijdag: 
Kinderprogramma, zeskamp, Gerard Ekdom 
Op de zaterdag: 
Ochtendprogramma met Folkert Hans, Zeskamp, Stageline 
Op de zondag: 
Vissen, Zeskamp, Veiling, Prijsuitreiking, De Suskes 

• Samenstelling bestuur:  

Voorzitter:   Eggie 
Muziek:     Arvid 
Kinderprogramma:  Douwina 
Finan.:    Jeroen 
Secretaris:   Geertje 
Alg. lid:    Thomas 
Nieuw:   Johan Heida 
    Appie Stoelwinder 
Aspirant jeugdleden: Jesse de Jong 

• Afscheid: Er wordt afscheid genomen van Erica en Arnout met een bloemetje en een 

bon. 

• Rondvraag: “Komt er weer een bloemencorso?” antw.: “We denken er over na, 

misschien voor een volgende generatie… 
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Jaarverslag Liphusterfeest 16, 17 en 18 juni 2017 

 
Het feest is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar we willen samen met jullie nog even terug kijken 
naar een super geslaagd Liphusterfeest 2017. 
 
Opbouw 
Zoals ieder feest is alles begonnen met de voorbereiding en het opbouwen. De voorbereidingen gaan ver 
terug in de tijd. De opbouw gebeurt echter in een korte tijd van zo’n drie dagen. We zijn dan ook erg blij 
met alle vrijwilligers die het wederom voor elkaar hebben gekregen dat alles op tijd op de juiste plaats 
staat.  
 
Vrijdag 
Vrijdagmiddag stond alles klaar voor de jongste deelnemers van het feest. Voor het laatst kwamen de 
kinderen vanuit de Mande en de Flecht richting het feestterrein. Voor de gelegenheid werden ze 
opgehaald door Piet Piraat en zijn vrienden van Plop. Een bakje patat en wat limonade en daarna op zoek 
naar de vossen in het dorp! Na deze speurtocht konden de kinderen op de gigantische springkussens en 
werden ze verwend met een ambachtelijk ijsje van de Jong’s ijs.  
 
De zeskamp op vrijdagavond stond in het teken van de grote nadoen show. Alle achttien teams stonden te 
bibberen van de zenuwen en de één zag er nog mooier uit dan de ander. Onder leiding van The Ment werd 
er door ieder team live gezongen! Volgens de jury kwam Brian Adams met zijn Summer ’69 het meest tot 
zijn recht. Daarnaast kwamen de prachtigste albumhoezen voorbij.  
 
Door alle bloed zweet en tranen zat de sfeer er goed in. Dit was voor Gerard Ekdom een mooi feestje om 
bij aan te sluiten. De dansvloer stond binnen no time vol en met een grote glimlach slingerde Gerard 
Ekdom het ene naar het andere plaatje de tent in. Maar ook hierna was het feestje nog niet ten einde, want 
The Ment kwam nog weer terug om deze eerste feestavond knallend af te sluiten.  
 
Zaterdag 
In plaats van rustig wakker worden bij het Liphuster Onderonsje, werden de teams om 10.00 uur weer fris 
en fruitig bij de tent verwacht. Raakt kant noch wal? Wat mochten we hier van verwachten. Nou eerst een 
warming up richting de vaart. Hier was een groot speelparadijs voor volwassenen opgebouwd. 
Verschillende vaardigheden kwamen tot uiting op het water. Jong en oud vlogen over de mat en iedereen 
ging tot het naadje.  
 
Het Liphuster Onderonsje is uiteraard niet geschrapt, maar heeft een andere invulling gekregen. Een 
heerlijke lunch waarbij Folkert Hans met de muzikale ondersteuning zorgde voor een relaxte sfeer. Toen 
het te warm werd in de tent zorgde hij dat de mensen door middel van een polonaise naar buiten gingen 
om daar vervolgens nog met jong en oud het programma voort te zetten. 
 
Gelukkig wilde hij nog even blijven, want wat is stoelendans zonder muziek?! Want ja, er moeten wel 
spelletjes gespeeld worden om punten te scoren. Levende stoelendans klinkt als een gezellig en vrolijk 
dans-spelletje, maar niets is minder waar. Er werd keihard gestreden om als eerst een levende stoel te 
bemachtigen. De ledematen vlogen door de lucht en de angst om als laatste stoel over te blijven was groot.  
 
Even bijkomen en weer door. De stormbaan stond al te stralen in de zon om iedereen even goed af te 
peigeren. Nou en dat is gelukt. De teams vlogen met de letters over de baan, om zo hun teamgenoten van 
goede letters te voorzien. Met deze letters werd gepuzzeld om woorden te maken. Dus niet alleen de 
snelheid was van belang, maar ook de goede letters. Tussen al het fysieke door, werd er ook rustig door 
gekleurd naast de tent. Want net als de vrijdag, liep de tijd van het rode draad spel gewoon door. De juiste 
kleur op de juiste plaats voor de meest perfecte kleurplaat.  
 
Pff... Even douchen eten en uitrusten. Niet te lang uiteraard, want de zaterdagavond was net als alle 
andere jaren weer de meest bezochte avond. Stageline verwelkomde iedereen met hun hits en show. Er 
werd weer volop gedanst, gekletst en gedronken. Dus ook de tweede avond was een groot feest!! 
 
Zondag 
Zondagochtend weer vroeg melden bij Wimmie. Iedereen de hengels klaar? Koffie bij de hand? Stikje 
koeke? En starten maar! Dit jaar viel de visochtend wederom op vaderdag. Daar had Wimmie aan gedacht 
en had voor alle vaders een leuk presentje meegebracht. In tegenstelling tot andere jaren, geen drupje 
regen. Er werd zelfs gezwommen na de tijd, om de avond ervoor er nog even af te spoelen. 
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En dat mooie weer bleef de hele dag aan. Het feestterrein werd omgetoverd tot een festival terrein met 
schaduwtenten, zwembadje en oh ja… de touwen! 
Het touwtrekken kan natuurlijk niet geskipt worden. Maar de regels zijn wel zo aangepast, dat we geen 
vliegende jongens en meisjes meer zouden zien. De jongens onder de 17 bepaalde met zes personen het 
gewicht voor ieder team. Hierdoor werd de strijd nog spannender, want de jongere teams lieten zich nu 
niet zo makkelijk uit het veld slaan. Met het einde van het touwtrekken, zijn alle punten verdeeld… 
 
Maar eerst de muziekbingo. My girl van The Temptations? Of was dit nou dat ene liedje van The Weeknd. 
Volle kaart is uiteraard een bingo! En we spelen weer voor geweldig prijzen! 
 
En nog steeds vond het hele feest zich buiten plaats. De bar was al naar buiten verhuisd en inmiddels 
stond er een grote kar klaar voor een buiten optreden van de Suskes. In jaren hebben we niet zulk mooi 
weer gehad dat iedereen lekker een drankje in het gras kon drinken of in de zon kon dansen. Wat een 
prachtig gezicht! De Suskes maakte er één groot feest van! Wel met een grote onderbreking; De uitslag! 
Onze voorzitter, Eggie Hulshof, kon ons vertellen dat ook het bestuur terug keek op ene mooi feest. En dat 
hij helaas afscheid neemt als bestuurslid en voorzitter. Een opvolger is helaas nog niet bekend. Nog even 
het woord aan Wimmie voor de visuitslagen; grootste vis, snelste vis, meeste vis. De grote winnaar was 
gelukkig Johan van de Draai, want hij kon nog geen afscheid van de beker nemen. Terug naar de zeskamp; 
een geweldig strijd tussen de teams. Iedereen wilde nu wel eens Rocky van hun troon stoten. Wie zou dan 
nu echt gewonnen hebben? Op de vierde plaats… Rocky!! Op de derde plaats… De Vossenburen!! En dan 
nu de eerste en de tweede graag naar voren; Vind ik leuk 1 en vind ik leuk 2! Maar de naam zegt niets; 
Eerste plaats voor Vind ik leuk 2!!!! Gefeliciteerd allemaal. Jullie hebben allemaal keihard gewerkt om een 
mooie show neer te zetten en keihard gevochten om de spellen te winnen.  
En de rode lantaarn? Gefeliciteerd Wiko’s, jullie mogen er twee hele jaren een kaarsje in branden! 
Misschien een motivatie voor over 2 jaar? Na deze onthulling gingen de Suskes vrolijk door, net als de 
drankjes en de bezoekers. 
 
Maar… Het is pas afgelopen als alles ook weer is opgeruimd. En wat waren we blij met de hulp die er 
maandagochtend om 9.00 uur weer stond. Ondanks het vreselijke weer, heeft iedereen de handen uit de 
mouwen gestoken en het feestterrein weer terug getoverd tot weiland.  
 
Al met al hebben we samen met de vrijwilligers die, ons als bestuur hielpen, er weer een prachtig feest van 
gemaakt! Vanaf de opbouw tot het opruimen komen vrijwilligers om ons te helpen bij alle onderdelen die 
bij het feest horen. Daarnaast hebben we ook geweldige sponsoren, die het mogelijk maken dat wij toch 
ieder jaar weer zo’n fantastisch feest kunnen neerzetten. En zonder alle bezoekers en deelnemers van de 
zeskamp, was het behoorlijk saai geweest!! 
Dus voor iedereen: bedankt voor jullie inbreng!!!! 
 
Voor de foto’s, kijk op de website: www.itliphusterfeest.nl. En als je zelf nog mooie foto’s hebt gemaakt die 
je met het dorp wilt delen, kun je deze via wetransfer mailen naar info@itliphusterfeest.nl. 
 
Iedereen bedankt voor een geweldig feest en tot volgend jaar!! 
 
Groeten van It Liphusterfeest bestuur 

 
Rectificatie! 

 
In het stukje van de oktobereditie van de Harker is een klein foutje geslopen… ons mailadres 
is namelijk:      info@itliphusterfeest.nl 

 
Mocht u zelf geen mailadres hebben, heeft u een iets minder urgente vraag of opmerking 
naar ons, dan nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering in Hûs de Mande. Hier 
kunt u met ons in gesprek gaan. Dit is 16 december aanstaande en begint om 20:00 uur. 
(Indien u alleen geïnteresseerd bent in het Liphústerfeest en/of andere verenigingen die die 
avond zullen spreken, dan zien wij u vanzelfsprekend ook graag!) 
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Notulen jaarvergadering SV 
THOR d.d. 27 september 
2017 

 
Opening en mededeling. 

Met kennisgeving afwezig: Jan Blaauw (lid), Wiebe Groothof (lid), Hinke Heida 

(scheidend jeugdcoördinator voetbal), Aukje de Jong (secretaris) en Ymie Broersma 

(ledenadministratie). De presentielijst wordt door een ieder getekend: opkomst inclusief 

bestuur 26 leden evenals in 2016. 

1.  Jan Witteveen (JW) opent de vergadering en vraagt een moment van overpeinzing ter nagedachtenis 

aan Jan Eppinga, vrijwilliger, welke ons dit jaar is ontvallen. De vergadering wordt hervat en JW meldt 

dat er ook een bijzondere gift was uit de nalatenschap van wijlen mevrouw De Graaf ter grootte van € 

1000.  

Het was een mooi en roerig jaar: vrijwilligersavond, familiedag, de opening van de pannakooi, maar 

ook de reuring om “de korrels”. Er is een info avond geweest. De status rond de discussie over 

gezondheidsrisico’s is op dit moment rustig, maar ook dat is geen garantie voor de toekomst, het 

bestuur van Thor is zich daar terdege van bewust, alsmede dat er ook in de zin van het milieu, een punt 

ligt. Op dit moment wordt het veld geacht veilig te zijn en wordt er ruimschoots aan de normen 

voldaan. Het enige goede alternatief voor een kunstveld is een grasveld, maar dat hebben we nu niet. 

Landelijk zijn er reeds problemen met kurk geconstateerd, dus ook daar ligt de oplossing niet. We 

hebben nu een kunstveld en daar moeten we het mee doen. Inmiddels is er ook ledverlichting rond het 

veld. Dit is mogelijk gemaakt door de financiering van drie partijen, te weten: Overheidssubsidie,  

gemeente , en Rabobank. Deze verlichting biedt de mogelijkheid op verschillende “standen” ingesteld 

te staan, bij een wedstrijd is de verlichting feller dan bij het trainen of in de sluimerstand. Dit zal 

ongetwijfeld een aanmerkelijk besparing in energiekosten gaan opleveren, hoeveel dat moet de 

toekomst nog leren. 

 

2. Notulen jaarvergadering 28 september 2016 

JW geeft te kennen dat de notulen van de vergadering van 2016 en de agenda dit jaar huis aan huis zijn 

verspreid en in november 2016 in de Harker zijn gepubliceerd. Wietse Mulder vraagt waarom. Reden: 

hopelijk worden er meer mensen bereikt dan via alleen De Harker met als beste scenario een 

mogelijkheid op nieuwe vrijwilligers. Berend Jan Niemeijer vraagt hoe de stand van zaken nu is m.b.t. 

de website, waarbij vorig jaar André Veenstra gevraagd zou worden deze nog eens onder de loep te 

nemen. JW geeft aan dat e.e.a. lang op zich heeft laat wachten. Dit heeft enerzijds te maken met de 

afhankelijkheid van de input van leden/vrijwilligers etc., zonder input geen invulling. Anderzijds speelt 

mee dat men de toegang tot informatie zo breed mogelijk wil houden en dat daarvoor de Thornado en 

De Harker voor velen in het dorp ter beschikking staat. De voornaamste reden is echter dat Sportlink 

eind vorig jaar met een interactieve website kwam, waarbij er een platform is wat deels gevuld wordt 

vanuit de bonden en deels vanuit de club. Er is opdracht verstrekt aan Sportlink om de omgeving voor 

een dergelijke website te creëren. Het feit dat we een omni-vereniging zijn en de NeVoBo 

(volleybalbond) hiervoor ook nog niet klaar was, maakte dat met de afhankelijkheid van de vrijwilligers 

de ontwikkeling wat langer op zich  heeft laten wachten. Binnen drie weken vanaf heden, dus half 

oktober, zal er een platform zichtbaar zijn. Siebren/Richard en André zijn er druk doende mee. 

Dick Schimmel meldt nog dat de gegevens van bijvoorbeeld de jeugdcoördinator steeds incorrect waren 

vermeld, zowel in De Harker, Thornado als op de site. Door het bestuur wordt onderschreven dat dit 

beter had gekund en ook Dick meent dat hij het zelf eerder had kunnen melden. De club is echter niet 

verstoken gebleven van belangrijke zaken rond de jeugd. De info welke bij Wiebe Tolman, die nu de 

functie coördinator vrouwen voetbal vervult, terecht kwam, is steeds doorgespeeld aan Hinke Heida. 

 

3. Jaarverslagen van de afdelingen 

Geen opmerkingen. 

 

4. Financieel verslag van sv Thor en de kantine 2016/2017 

Klaske de Vries neemt het woord en toont de opgestelde winst- en verliesrekening met ter vergelijking 

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

de cijfers van twee voorgaande boekjaren. De cijfers zijn voor de leesbaarheid opgesplitst in de afdeling 

Thor en de afdeling Kantine. 

Thor: Er is door THOR een kleine winst behaalt.  Toelichting Klaske: contributies iets afgenomen, een 

snelle rekensom door JW leert hier bijvoorbeeld dat door afname van één volleybalteam hoe snel dat 

door tikt. Ook bij de gymnastiek is het aantal leden gedaald geeft Nancy Hertsenberg aan, bij de voetbal 

daarentegen een groei van leden.  De post acties betreft altijd een ietwat schommelend verhaal. De post 

sponsoring is dit jaar fors hoger. Oorzaak: bijdrage voor Led verlichting is € 15.000 éénmalig, 

opbrengst sponsorborden en ballen valt hier onder en de sponsorgelden van de Jumbo. Vorig jaar was 

de sponsoring van Jumbo in kleding uitgedrukt en niet in waarde vertegenwoordigd op de balans, dit 

jaar is het een geldbedrag en dat zie je direct terug. Dit zal volgend jaar wel nivelleren. M.b.t. de 

uitgaven kan Klaske melden dat de trainer van bijvoorbeeld volleybal duurder is dan in 2016. De 

stijging in de onderhoudskosten hangt samen met de plaatsing van de ledverlichting, een post van € 

11000. Voorts was er een aanschaf van baniers en prullenbakken. Al met al resulteren de inkomsten en 

uitgaven van Thor in een positief resultaat, voor het eerst, sinds een aantal jaren. 

Kantine: daling omzet wordt verklaard door 2x minder kaatsbijeenkomsten, geen beachvolleybal en 

minder streekderby’s bij het voetbal. De inkopen liggen bij een lagere omzet iets hoger dan voorgaande 

jaren. Een verklaring ligt in stijgende prijzen, maar ook in het feit dat meerdere malen inbraken hebben 

plaatsgevonden, waarbij inkoopwaar is verdwenen wat wel weer aangevuld diende te worden. 

In zijn totaliteit leiden de beiden tot een positief resultaat van € 8.096,13.  

De begroting voor 2017-2018 is omschreven met “nieuw”: immers het op handen zijnde MFA zal een 

andere structuur kennen en vooralsnog wordt dit open gelaten. Feit blijft dat het totale bank/spaarsaldo 

van Thor € 95.581,65 bedraagt, hiervan dient € 50.000 te worden afgedragen aan het nieuwe MFA, 

maar dan nog is er een aanzienlijke reserve. Erik van der Honing stelt nog een vraag over de presentatie 

van de saldo’s: het saldo van de spaarrekening lijkt te zijn afgenomen, echter het saldo van de 

betaalrekening is aanmerkelijk hoger. Klaske legt uit dat het om het complete plaatje gaat onder aan de 

streep, of het geld nu op een spaarrekening of betaalrekening staat “het blijft geld”. De totale 

liquiditeiten bedragen € 95.581,65. Een spontaan applaus klinkt. 

Theunis Osinga vraagt zich af hoe groot een buffer moet zijn: moet dat de bestaande            € 45.000 

zijn of is een ander bedrag ook redelijk bij een vereniging? Klaske geeft aan dat een buffer tussen € 

15.000 en 20.000 reëel is.  

Vorig jaar, zo meldde Klaske, was derhalve ook gevraagd naar ideeën om dit geld aan te wenden in een 

gezamenlijk besluit. Er wordt een opmerking geplaatst over een tribune wellicht. Ook hier geldt: de 

nieuwe situatie met het MFA wat in aanbouw is maakt ook nieuwe keuzes mogelijk. JW vult aan dat 

niet winst het doel is, maar het faciliteren, dat kan zijn van nieuwe kleding tot nieuwe voetballen tot vul 

maar in. Belangrijk echter is dat contributies niet hoeven te worden verhoogd, al jaren niet, zodat 

toetreding tot de vereniging zo laagdrempelig mogelijk is/blijft. 

Piterrun: dit is een op zich losstaand initiatief wat als doel heeft een attractief recreatief evenement te 

zijn, behapbaar, met als doel geld te generen voor een aantal zaken welke als algemeen belang gelden 

voor ons dorp. De piterrun is alleen om organisatorisch bancaire redenen onder de vlag van Thor 

gegaan. Dit jaar bedroeg het aantal deelnemers 535. Na aftrek van de onkosten bleef er € 3.000 over 

waarvan € 1000 aan de Piterkerk werd gedoneerd en € 2000 werd gedoneerd aan de stichting NDL (= 

stichting Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen). In het kader hiervan vraagt Dick Schimmel waar 

voornoemde afkorting voor staat en waarom dit jaar het Opsterlands volleybaltoernooi geen doorgang 

vond. Er lijkt geen financiële reden aan ten grondslag te liggen. JW legt uit dat er het afgelopen jaar een 

groot beroep is gedaan op vele vrijwilligers bij de vele activiteiten. Om een gespannen boog niet te 

laten knappen is er voor gekozen om het Opsterlands toernooi voor dit jaar te schrappen. Het is zeker de 

bedoeling dat dit in 2018 wel weer plaatsvindt. 

 

5. Kascommissie en benoeming nieuw commissielid: de kascommissie bestaande uit Henry de Haan en 

Marco Rozenberg troffen een keurig administratie aan. Steekproefsgewijs hebben ze hun controle 

uitgevoerd, waarbij bonnetjes steeds keurig konden worden overlegd. Dat de omzet gedaald was t.o.v. 

2016 zoals de commissie geconstateerd had werd plausibel verklaard zo meende zij: zie hiervoor eerder 

aangevoerde redenen bij punt 4. De kascommissie is uitermate tevreden over de accuraatheid van de 

administratie. Er wordt gemeld dat decharge wordt verleend. Henri de Haan is aftredend en wordt 

bedankt voor zijn inzet. Rick Zwart meldt zich spontaan als nieuw kascommissielid. De kascommissie 

van 2017/2018 bestaat derhalve uit Marco Rozenberg en Rick Zwart. 

 

6. Sponsorcommissie 

Sponsoring wordt steeds belangrijker, Marco Rozenberg doet verslag. Ongeveer 2-3 jaar geleden is men 

begonnen met actief sponsorbordenbeheer. Naast het benaderen van nieuwe sponsors, heeft men 

creatief een lagere instapniveau qua kosten mogelijk gemaakt om meer mensen over de streep te kunnen 

trekken. Marco spreekt van “geen grote ideeën misschien, maar vooral inzet op aandacht voor de 
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sponsor”. Een grote wens van de commissie is om een groot bord met sponsornamen bij de ingang van 

het terrein te hebben, zodat namen te allen tijde zichtbaar zijn. Gerrit Prikken biedt spontaan aan dit 

bord te maken. Jorrit Osinga heeft toegezegd tot de sponsorcommissie toe te treden voor dit seizoen. 

Marco benadrukt dat mensen, initiatieven en ideeën zeer welkom zijn om de kar te kunnen blijven 

trekken. Er wordt gevraagd hoe het zit met het sponsorcontract met Henk Split van de Jumbo in 

Gorredijk. JW meldt dat dit contract eind dit jaar is afgelopen. Het contract is door Jumbo nog niet 

opengebroken. Er is een eerste gesprek geweest met de organisatie Jumbo, die ervoor kiest niet meer de 

naam H. Split in sponsoracties te voeren. Het sponsorbeleid van de organisatie Jumbo is dan ook van 

een geheel andere orde dan die van de ondernemer H. Split. Er is te kennen gegeven dat het contract 

gerespecteerd wordt en “we zijn nog niet weggestuurd”. Afwachten dus. Theunis Osinga merkt op dat 

er ook een sponsorledenavond is geweest, waarbij er een goede opkomst was, maar echter weinig 

potentiële nieuwe sponsors. Misschien is het een idee een dergelijke avond aan een laatste wedstrijd van 

het seizoen te koppelen met aansluitend een besloten bijeenkomst met aantrekkelijke activiteit. Het 

werkt omzet verhogend wellicht en de betrokkenheid wordt groter. Marco geeft aan dat aandacht 

belangrijk blijft, o.a. wordt dit gedaan door bijvoorbeeld met de kerst een kaartje te sturen en JW geeft 

ook aan dat er via facebook additioneel reclame wordt gemaakt met een sponsor van de dag/week. Hier 

wordt positief op gereageerd. Wietse Mulder vraagt of een sponsor er nu inderdaad ook effect van zijn 

sponsoring merkt. JW noemt een voorbeeld waarbij een sponsor heeft aangegeven daar direct baat bij te 

hebben gehad: een bord langs de lijn bracht de klant in de winkel. Voorts wordt er melding gemaakt dat 

er een aanpassing dient te komen m.b.t. “de club van 50” in de zin van geen melding meer in 

teamverband, maar individueel en er moet een doel aan worden gekoppeld. De meerderheid is het daar 

mee eens. 

 

      7a. Gaan we met het MFA voor een rookvrij (sport)terrein? 

JW opent dit vraagstuk. Hij geeft aan dat het de bedoeling is dat we hier met zijn allen eens over na 

kunnen gaan denken in navolging van de landelijke discussie m.b.t. dit onderwerp, waarbij er veel info 

is binnengekomen van o.a. de Hartstichting. In de nieuwe situatie omhelst het terrein ook de school. Het 

is vanavond de bedoeling om dit idee “in de week te leggen”. Hierbij wordt als voorbeeld aangehaald 

dat Thor het ook niet goedkeurt dat er in het clubtenue op een bankje buiten een sigaret wordt gerookt 

en een biertje wordt gedronken dit i.v.m. een “fout” signaal naar de jeugd die ook aanwezig is op het 

terrein. Goed voorbeeld doet goed volgen tenslotte. Hierop haakt Gerrit Prikken in en meldt dat hij 

laatstelijk na de 35+ wedstrijden diverse bierflesjes op heeft moeten rapen. JW geeft aan dat we met 

elkaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen hierin. Sjoerd Idzinga 

meent dat dit punt neigt naar “betutteling” en Berend Jan Niemeijer vraagt zich ook af waar de grens 

ligt “een sigaret aan de andere kant van het veld, wie heeft daar nou echt last van?”. Folkert de Vries 

meent echter dat het alleen maar goed is om te voorkomen dat jeugd begint met roken. Kortom de grens 

voor de één is anders dan die van een ander. JW geeft aan dat met een rookvrij terrein dan ook echt 

wordt bedoeld dat dit voor het gehele terrein geldt. Nogmaals benadrukt JW dat het hier slechts gaat om 

het “in de week leggen” van dit onderwerp zonder nu een uitgebreide discussie te voeren of een 

beslissing te nemen.  

7. Update inzake MFA 

JW nodigt Jan Harm Eppinga uit de voortgang van het MFA nader toe te lichten. Jan Harm kan melden 

dat de samenwerking met de bouwer Hendriks uitermate plezierig verloopt. Op dit moment is e.e.a. 

voor de MFA commissie rustig, maar straks komen de nodige zelfwerkzaamheden wel bij de 

oplevering. Zoals het nu lijkt zal OBS De Flecht rond de voorjaarsvakantie haar intrek nemen. De 

school is een geweldige partner in het gehele proces. Sjoerd Idzinga vraagt of het klopt dat er nu nog 

maar 76 leerlingen op de basisschool zitten. Jan Harm bevestigt dit en ook hier is dus sprake van krimp. 

Het dorpshuis De Mande zal zo rond mei haar intrek nemen en Thor gaat er vanuit in het volgende 

seizoen te starten. Er is geen noodzaak tot haast: een ieder heeft een dak boven zijn hoofd, dus onnodige 

druk kan vermeden worden. Inmiddels is er ook een inrichtingscommissie die zich o.a. bezighoudt met 

de horeca. Jan Harm geeft aan ervoor te waken te veel tevoren in te vullen dan wel te regelen: geef ook 

de ruimte en gedurende het proces ontrollen zich vanzelf zaken of komt men tot nieuwe inzichten. 

 
 

8. Bestuurszaken 

JW meldt dat er aantal functies beschikbaar zijn.  

Jeugdcoördinator: dit jaar was er in Hinke Heida een enthousiaste coördinator gevonden, welke het 

direct flink voor de kiezen kreeg. Ze deed dit met verve, echter in april kreeg Hinke een nieuwe functie, 

die niet meer te combineren was met het jeugdcoördinatorschap. Op dit moment wordt de functie door 

een aantal mensen voortgezet binnen het huidige bestuur. Dit is echter geen blijvende oplossing. JW 

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

geeft aan dat het lastig is vrijwilligers te vinden, alle ideeën zijn welkom. Op zich hoeft een kandidaat 

niet direct verstand van voetbal te hebben, maar het moet iemand zijn die in staat is beslissingen te 

nemen en die “boven de stof” kan staan. Voorts geeft JW aan dat de jeugd het bestuur aardig bezig 

houdt: volop problemen om voldoende vrijwilligers als trainers en leiders te vinden. Ook het CIOS is 

wel benaderd om zo trainers te krijgen. Dit slaagt niet, omdat we óf geen begeleiding hebben voor de 

student óf te weinig te bieden hebben voor de student t.o.v. andere clubs. Er komt een discussie op gang 

over het aanstellen van betaalde trainers. JW geeft aan dat de kosten geen argument mogen zijn om dit 

niet te doen, er moet echter wel goed naar gekeken worden en ook is overleg nodig met de andere clubs 

binnen het WTTC verband.  

De afdeling volleybal levert geen bestuurslid. Renske Idzenga  is echter een vast aanspreekpunt binnen 

deze afdeling die het bestuur steeds goed informeert. Dit werkt prima. In dit licht merkt Jan Harm 

Eppinga op dat het misschien een idee is om de “openstaande bestuursfuncties” niet steeds een 

dergelijke lading mee te geven, waardoor mensen wellicht eerder bereid zijn om hun steentje bij te 

dragen. Immers bestuur staat bijna garant aan “daar zit ik voor lange tijd aan vast”. Jan Harm oppert een 

functie als jeugdcoördinator voetbal (welke hij zelf vervuld heeft en daarom weet wat het inhoudt) op te 

splitsen in meerdere “aandachtsvelden”. JW merkt op dat er wel degelijk een duidelijk aanspreekpunt 

moet zijn, vooral in de combi waarin we met WTTC zitten. Jan Harm meent dat het één niet het ander 

hoeft uit te sluiten. Klaske beëindigt de discussie en komt met het voorstel om een denktank op te 

richten waar onderwerpen als “hoe nu verder met de jeugd, want het kraakt”, “wel of geen betaalde 

trainers”, “hoe regelen we de coördinatie” belicht kunnen worden. De “oude” werkwijze levert geen 

nieuwe vrijwilligers op en we moeten toch vooruit concludeert Klaske de Vries. In de denktank bieden 

aan om zitting te nemen: Klaske de Vries, Jan Harm Eppinga en Sjoerd Idzinga. Van diverse kanten 

(Henry de Haan, Lourens Tolman, Ernst Pieter Bantema) wordt aangedragen dat het misschien ook een 

mogelijkheid zou kunnen zijn om de oudere jeugd tegen betaling de jongere jeugd te laten trainen. I.p.v. 

het vak vullen in de supermarkt zou dit ook een mogelijkheid kunnen zijn als bijbaantje, dit is soms nog 

beter met de eigen training te combineren. Ook kijkt de jeugd wel op tegen spelers van de A-selectie, 

dus werkt het misschien motiverend. De tanktank zal er mee aan de slag om tot een structurele 

oplossing te komen. 

Geld moet en mag niet de motivatie zijn, maar vooral het gevoel dat je graag iets wilt bijdragen in de 

ontwikkeling van de vereniging. 

Voorzitter voetbal: Tjidsger Rozenberg heeft deze functie nu 8 jaar vervuld. Hij vindt dat het tijd is dat 

er een nieuwe voorzitter komt met nieuwe ideeën. Onder het MFA, in de nieuwe structuur zal deze 

functie ook anders zijn. In elke geval zal daar o.a. de inkoop van de kantine niet meer onder vallen. 

Deze functie is vacant per september 2018. Wellicht is het leuk voor nieuwe potentiële om alvast mee te 

draaien.  

Penningmeester: Folkert de Vries is 2e penningmeester en wordt door JW bedankt voor zijn kennis en 

inzet voor met name ook zaken rond de transitie naar het MFA. Klaske de Vries heeft te kennen 

gegeven dat ze stopt, echter ze is bereid om een nieuwe penningsmeester te begeleiden en op de 

achtergrond nog mee te kijken. Hiervoor is een serieuze kandidaat gevonden, maar het bestuur wacht 

nog op een definitief ja. Op een later tijdstip zal afscheid genomen van Klaske. 

Voorzitter algemeen: JW zou tot aan de transitie naar het MFA aanblijven. Er is vanuit het NDL 

gevraagd om in de nieuwe structuur ook nog 2 jaar mee te draaien, zodat kennis behouden blijft. Jan 

vraagt straks nog de instemming van de leden om dit voort te mogen zetten. De functie komt dan vacant 

per september 2019. 

Wietse Mulder vraagt of alle nieuwelingen in het dorp wel actief worden benaderd. JW geeft te kennen 

regelmatig een rondje door het dorp te fietsen. Nancy Hertsenberg merkt op dat ook bij het invullen van 

de formulieren door nieuwe leden heel vaak niet aangegeven wordt of men ook een taak kan/wil 

vervullen. Het is ook voor haar als bestuurslid afdeling gymnastiek niet mogelijk bij gebrek aan tijd om 

overal achter aan te bellen. Wimmie Jonker merkt op dat misschien de bijdrage van leden die geen 

actieve vrijwilligersrol vervullen misschien omhoog kan. In het verleden heeft men echter ook getracht 

met een puntensysteem te werken, dit kwam destijds niet van de grond. JW merkt op dat het tevens 

lastig is een sancties te bepalen. De hiaten die binnen de vereniging ontstaan door een gebrek aan 

vrijwilligers baart een ieder zorgen op deze vergadering, waarbij opgemerkt wordt dat een ieder die hier 

vanavond zit ook al wel vrijwilliger is met de benodigde taken reeds binnen deze vereniging dan wel 

elders in het dorp. 

Nancy meldt voorts nog dat ze een nieuwe mannelijke trainer voor de jazzgroep hebben, die geschoold 

is bij Lucia Marthas te Amsterdam en via the Dance company in Leeuwarden bij ons terecht is 

gekomen. Ze hoopt dat hij mogelijk ook hip hop gaat geven. Enthousiaste verhalen van de kinderen 

onderling op school zorgt mogelijk ook voor nieuwe aanwas bij de jeugd. Tineke Ringersma en Erik 

van der Honing melden dat ze inderdaad die ervaring hadden. 

 

9. Vooruitblik positieve  toekomst van de vereniging 

JW meldt dat er genoeg positieve impulsen zijn voor de toekomst. Ondanks dat er nog maar één 
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volleybal team is, is dit wel een team van een goede mix wat staat als een huis en er is een goede trainer 

aangetrokken. Ook het nieuwe MFA/NDL waar alle verenigingen zullen samen komen onder één dak is 

toch een compliment voor ons allen aan ons allen en een impuls voor het dorp. 

 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

Dick Schimmel vraagt wat de dorpencompetitie inhoudt. Wiebe Tolman legt uit dat dit een aparte 

organisatie is van ongeveer 12 dorpen, waarbij op maandagavond eens per twee weken buiten de 

KNVB om wordt gevoetbald. 

 Lourens Tolman vraagt aan Sietse Rozenberg hoe het bijbestellen kan van kleding voor de oudere 

jeugd (19+). Voor volgend seizoen zal er weer een inventarisatie tijdens de zomerstop zijn meldt Sietse.  

Nancy Hertsenberg meldt dat er inmiddels ook weer een springgroep is opgestart afgelopen mei voor de 

jeugd > 8/9 jaar. Ook is er een basis turngroepje in de leeftijd van 5-7 jaar. De groep van 7+ is 

opgeheven. Soms moeten er keuzes worden gemaakt. Het bestuur heeft geen opmerking meer. Yvonne 

Blaauw krijgt een bedankje voor het vervangen van de notulist.  

Ankje Niemeijer merkt op dat de leden nog niet ingestemd hebben met het aanblijven van JW zoals 

gesteld bij punt 8. Dit wordt alsnog gedaan met een applaus.  

 

11. Sluiting 

JW sluit de vergadering om 22:15 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

Pieten op bezoek? Dat kan! ook dit jaar zijn de pieten actief in Hemrik en 
omstreken 
Graag datum,  tijd en plaats doorgeven en wat informatie over de kids is altijd leuk! 
Ook kunnen wij er voor zorgen dat de cadeautjes mee naar binnen komen. 
Heeft u andere wensen, laat het gerust weten, er is veel mogelijk! 
Onkosten zijn € 15,00 voor reiskosten en strooigoed per bezoek en duurt ongeveer 30 
minuten. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u mailen naar pieten.hemrik.eo@gmail.com 
Of bellen met 06-44239569 
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THOR Oliebollenactie 2017 
 
 

 
Ook dit jaar organiseert sportvereniging THOR weer de oliebollenactie! 
Met de opbrengst kunnen we de THOR-clubkas weer aanvullen. 
 
In week 49 (van 4 tot 9 december) komen we bij u aan de deur om uw bestelling voor 
oliebollen, krentenbollen of appelbeignets op te nemen.                                                                              
 
Uw bestelling wordt dan op zaterdag 30 december tussen 10.00 -12.00 uur bij u 
thuisbezorgd. 
    
We rekenen ook dit jaar weer op onze vaste medewerkers! 
Kun je niet? Laat het ons a.u.b. zo spoedig mogelijk weten. 
 
 

Wij zoeken dringend mensen die willen helpen met verkopen! 
 

Vorig jaar hadden we helaas niet genoeg verkopers, waardoor we niet alle Liphústers van 
oliebollen konden voorzien.  
Het kost niet veel tijd en u helpt de sportvereniging hiermee, dus meldt u aan bij:  
Tiny Reitsma, tel. 461295  of  Rina Moes, tel. 460681 
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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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Klûntocht 
Op zaterdag 9 december a.s. organiseert 
ijsclub “Ysnocht” Lippenhuizen een mooie 
wandeltocht voor het hele gezin. 
Er kan worden gestart vanaf 13.30 tot 14.00 
uur bij de ijsbaan aan de vaart. 
De afstand die gelopen wordt zal ca. 10 km zijn. 
Tja…… en of er onderweg geklûnd moet 
worden en of er wak gevaar is, dat weten we nu 

nog niet. 
Maar dat het een leuke middag gaat worden  

dat kunnen we jullie in elk geval wel      Let op: Klûnen 
garanderen. En…. het is ook een mooie  
voorbereiding op de PiterRun & PiterWalk  
welke op 10 maart 2018 plaats zal vinden. 
Dus… wat let  jullie, kom….. we zien jullie  
graag op zaterdag 9 december a.s. 
 
Er is nog een leuk aspect  …..er is geen inschrijfgeld en… koek een zopie is aanwezig. 
 
Bestuur Ysnocht 

 
 
Inloopspreekuur Buurtsportcoaches 11 december 9.00 – 11.00 
uur. 
Wil je graag meer bewegen, maar weet je niet goed hoe of waar? 
Ben je als vereniging op zoek naar informatie over het werven van 
vrijwilligers of de mogelijkheden van verenigingsondersteuning? Of 
wil je als sportaanbieder een nieuwe doelgroep bereiken? 
Informatie opvragen over het aantrekken van nieuwe leden of het 

opzetten van kennismakingslessen is ook mogelijk.  
 
Wil je weten hoe het jeugdsportfonds werkt of ben je op zoek naar andere financiële 
tegemoetkomingen? Of heb je juist een hele andere behoefte op sportgebied? Meldt het en 
wellicht kunnen wij zorgen dat het sportaanbod in de omgeving wordt uitgebreid.  
 
De buurtsportcoaches houden inloopspreekuur en zitten klaar voor al je vragen over sport en 
bewegen. Gewoon even sparren is natuurlijk ook mogelijk!   
Aanmelden is niet nodig, de koffie en thee staan klaar. 
 
Waar:  Dorpshuis de Mande Lippenhuizen 
Wanneer: Maandag 11 december 
Hoe laat: 9.00 tot 11.00 uur 

 
  

Activiteitenrubriek 
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Nieuwsbrief Hûs de Mande November 2017  
 
 
Zaterdag 25 november is het Dorpscafé afgelast in verband met het overlijden van onze 

vrijwilligster Afke Meter.  

 
Nieuwe kopjes… Na jaren lang gebruik hebben we een nieuw servies set. Mooie 
excentrisch schotels en lekker grote koppen… 
Donateursronde Deze maand 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 weer 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.  
Hummelmande is aan het proefdraaien, maar begin volgend jaar gaan ze echt los onder de 
naam it Berneplakje.  Bestuur van de Mande wenst Renskje veel succes! 
MFA, het schiet mooi op, de kachel brandt en de Siebe Jonker heeft alle vloer- en 
wandtegels inmiddels op zijn plek, schildersbedrijf Lyklama is nu druk bezig met het 
binnenschilderwerk, ook in opdracht van bouwbedrijf Hendrixs.  
De interieurcommissie heeft een professioneel interieur voorstel gemaakt wat enthousiast 
ontvangen is en waar een breed draagvlak voor is. Eind februari vindt de oplevering plaats, 
daarna gaan we aan de slag met de zelfwerkzaamheden en dus ook de inrichting van de 
keuken en huiskamer van Lippenhuizen. 
 

 “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

              

                                                        

Vrijdag 29 december vanaf 14.00 uur Repair café met aan sluitend vanaf 17.00 tot 22.00 

uur TOP-2000 Dorps café. 

Zaterdag 6 januari de Pub-quiz, zie uitnodiging in de Harker. Geef je op zolang het nog kan 

met muziek na! 

Zaterdag 10 maart vanaf 17.00 uur after-party Piterrun en Piterwalk 

Zaterdag 3 februari Teake van der Meer afscheidstournee 

 

NOG 1 SEIZOEN ……   HÛS DE MANDE    …… ZOMER 2018 OVER NAAR HET MFA 
een verjaardag & jubileum & buurtfeestje….. kom naar Hûs de Mande vraag naar een 
arrangement op maat!  Voor meer informatie Thea de Vries 06 50445471 
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6 januari 2018, aanvang 20.00, zaal open vanaf 19.30 in Dorphûs de Mande 

Pubquiz 
 

Test je muziekkennis, oefenen kan tussen kerst en oud -en nieuw via Radio 2 
en Top2000 à GoGo op TV. 
Opgeven kan nog tot 15 december 2017 door een mail te sturen naar: 
ustwakes@gmail.com 

1e prijs: auto voor Lipcity on Tour! 
 
Vrouwenstemmen en harp, dansend op weg naar Kerst 
 
Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 9 december om 20.00 uur een 
winterconcert in de kerk van Terwispel. Opnieuw is gekozen is voor het sprankelende samenspel van 
vrouwenkoor en harp. Zij brengen u alvast in de stemming voor de Kerst.  
Centraal staat een meerdelig werk van John Rutter, dat speciaal voor die combinatie geschreven is: 
‘Dancing Day’, oude teksten die de componist kleurrijk op muziek zette en waaruit zijn veelzijdigheid 
blijkt. Daarnaast laten de Femmes horen hoe divers het kerstrepertoire van de Verenigde Staten is, 
vertolken ze twee sfeervolle composities van de Friese componist Anne Vogel en een traditional uit 
Botswana.  
 
Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met haar bevlogen directie garant staat 
voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van de gezongen werken. 
Professioneel harpiste Marije Vijselaar begeleidt het koor.  
 
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk in Terwispel is open vanaf 19.30 uur.  
Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-. Kaarten zijn te reserveren 
via: femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com 
 
Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer ‘Ars 
Musica’. Voor meer informatie over het koor, zie: www.arsmusica.nu en kies onder ‘aanbod’ voor 
‘koor’. 

 

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com
mailto:ustwakes@gmail.com
mailto:femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com
http://www.arsmusica.nu/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTmNmU4NLXAhWBB8AKHYizApAQjRwIBw&url=http://sportcafezwaag.nl/ticketverkoop-top-2000-van-start/&psig=AOvVaw3dU72Fs3_sfuxEFuZDUpbC&ust=1511459636110582


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

 
 

Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
Afgelopen maand hadden we de Crazy Speurtocht in Lippenhuizen. Hilariteit en 
spanning alom. Vanaf het schoolplein van obs de Flecht werden de deelnemers 
overal heen gestuurd om de meest gekke dingen op te halen bij mensen thuis. Een 
zeer geslaagde avond! Op het moment van het drukken van deze Harker hebben we 
de dropping achter de rug, maar daarover in de volgende Harker meer. 
Hieronder  informatie over onze eerstkomende  activiteiten:      
    
          
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.: Begin 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 
 

                                                 
 Er zal waarschijnlijk vanaf 8 januari 2018  weer Peuteropvang zijn 
in Lippenhuizen. De aanvraag ligt nu bij de gemeente en de GGD. 
 
Er zal dan op ma, di, do en vrijdag ochtend van 8.30 tot 12.00 
peuteropvang zijn in het dorpshuis. We hopen na de 
voorjaarsvakantie in het MFA te kunnen starten. 
 
Heeft u een zoon of dochter in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en wilt u 
hem/haar goed voorbereiden op school? 

Kom dan op donderdag 7 december vanaf 9.30 tot 11.00 uur een kijkje nmen. 
 
Voor meer informatie of vragen kunt u mij altijd bellen of mailen, 
 
Groeten Renskje Idzenga. 
 
Tel; 06-53949101 
Email; itberneplakje@gmail.com 
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Dorpsgeschiedenis en kunst 18, Ids Wiersma en 
Lippenhuizen 
 

Friesland dankt veel aan Leeuwarder cultureel erfgoed-verzamelaar 
Nanne Ottema. Hij werd op 4 mei 1874 geboren uit het huwelijk van 
‘candidaats-notaris’ Allert Ottema en Maria Franciska Fellinga. 
Nanne was vanaf 1900 kandidaat-notaris. In 1918 volgde hij als 
notaris zijn vader op tot 1949. Grootmoeder Ottema bezat een 
mooie porseleincollectie waaruit Nanne als 19-jarige een keuze 
mocht doen en hij verzamelde van jongs af erfgoedvoorwerpen  die 

hij als bronnen voor kennis van cultuur zag. Dit belichtte hij later in krantenartikelen 
en werken als zijn handboek voor verzamelen van Chinese keramiek.  

Verzamelaar 
De verzameling omvatte Friese volkskunst, kleding, attributen en 
objecten uit de Friese geschiedenis en twintigste eeuw waaronder 
Friese grafiek, tekeningen en schilderijen, ook over Lippenhuizen. 
Deze collecties en de keramiekcollectie zou circa 30.000 objecten 
bevatten en een wetenschappelijke bibliotheek met ruim 20.000 
titels, voornamelijk over keramiek. Die collectie was zo omvangrijk 
dat een eeuw geleden een museum in het Princessehof, Grote 
Kerkstraat, Leeuwarden, werd geopend waar Nanne conservator 

werd. In die tijd was hij ook  voorzitter van de museum-commissie Fries Museum.  
Keramiek  
De Princessehof (nu deel van het Fries Museum) bestaat uit 
een rond 1622 gebouwd gedeelte en restanten van Papinga-
stins, mogelijk uit de 15e eeuw. In 1644 kwam het in bezit van 
het geslacht Aylva. In 1731 werd het als residentie gekocht 

door Maria Louise van Hessen-Kassel, bekend als Marijke Meu, weduwe van Johan 
Willem Friso van Nassau-Dietz, Prins van Oranje en stadhouder van Friesland, 
voorouder van het Nederlands koningshuis. Na haar dood werd dit stadspaleis in drie 
woonhuizen opgesplitst. In 1917 waren deze door de gemeente Leeuwarden 
verworven om het internationaal in hoog aanzien staande Keramiekmuseum het 
Princessehof te vormen. De keramiekverzamelingen van Marijke Meu en Ottema zijn 
er nog te zien,  naast Aziatische keramiek onder meer origineel Fries aardewerk.  

Ottema-Kingma Collectie 
In 1900 trouwt Nanne Ottema met Grietje Kingma (1873-1950). Het 
paar bleef kinderloos. In 1938 richtten zij de OKS, Ottema-Kingma 
Stichting, op om hun verzamelingen in onder te brengen. Na het 
overlijden van Nanne in 1955 start de OKS haar werkzaamheden 
met als doel: ‘De bevordering van kunst en wetenschap, speciaal 
van al wat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuur-

historisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschut-gedachte in Leeuwarden 
en in Friesland’. Het afgebeelde blauwwitte tableau is aan het Scheepvaartmuseum 
(Sneek) in bruikleen gegeven. Dit 3x3 tegels grote tableau van 45 x 46,5 cm is in 
Makkum vervaardigd door Meinsma, Poppe en Andries Tichelaar. De voorstelling 
toont een kofschip schuin vanachter, met vol tuig over stuurboord zeilend, op de 
achtergrond rechts een hektjalk, links een smakschip, daarachter een haven en stad.  
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Bibliotheek De OKS bezit ruim 35.000 objecten, welke aan musea en erfgoed-
instellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven. De stichting verwerft, in navolging 
van haar oprichter, objecten die van belang zijn voor openbare collecties in 
Friesland. De grote kunsthistorische bibliotheek van Ottema is na zijn dood door de 
OKS actueel gehouden en in 2012 overgedragen aan Tresoar, het Fries historisch en 
letterkundig centrum in Leeuwarden.  
 

Ids Wiersma 
Ids Wiersma is geboren in Brantgum op 21 juni 1878 als zoon van 
de Vrijzinnig Nederlandse Hervormde arbeider Doeke Goslings 
Wiersma en de Doopsgezinde Eke Idzes Koopmans. Als schilder, 
tekenaar en graficus heeft Ids het leven en werken op het Friese 
platteland en in dorpen en steden uitgebeeld: landschap, mensen, 
architectuur, ambachten en gereedschap. De OKS-collectie bevat 

honderden documentaire werken en portretten van hem, waarvan een groot deel aan 
het Fries Museum in bruikleen is gegeven. De ets van Ids geeft zijn vader weer. 

Lippenhuizen.  
De afgebeelde met zwart krijt uitgevoerde tekening Spinnewiel en 
attributen bij wever L. Slotboom te Lippenhuizen van Ids Wiersma uit 
de OKS collectie (NO11914) heeft als standplaats het Fries Museum. 
Vezels 
Op de tekening staat 1918, gevolgd door het aaneengeschreven 
monogram IW. Op het 26.5 cm hoge en 35.6 cm brede blad zijn 
vanaf links: een garenwinder, een spinnewiel met knopstoel en een 
scheerraam te zien. Bij de aantekeningen op het blad staat  midden 
rechts 'Bij L. Slotboom. Lippenhuizen). De wol werd vanuit de schoot 
gesponnen en het vlas - met langere vezels - vanaf schouderhoogte. 
Van linnen draden en garens werd linnen of lijnwaad gemaakt. 
Spinnelied 
Toen Ids Wiersma het spinnewiel tekende, was spinnen nog vaak 
huisvlijt, maar kon ook wel het hoofdinkomen leveren. In vroeger 
eeuwen werd thuis veel met de hand gemaakt, waaronder textiel. 
Het spinnen werd van generatie op generatie doorgegeven. Tijdens 
het spinnen en andere ambachtelijke werkzaamheden werd wel 
gezongen, bijvoorbeeld onderstaand couplet uit het Spinnelied: 

‘Vrienden 'k heb hier beschreven 't gon my lestmael in dhersesns vil,  
hoe er veel menschen leven alom door 't spinnewiel.  
Ik vind het spinnewiel van doen om vlas en kemp, wolle en katoen,  
zoo vroeg als laet, te spinnen en koophandel te voën.’ 
Lippenhuzen, Leeuwarden, Aldtsjerk ©Gerhild van Rooij  
Bronnen, www.oks.nl/; https://rkd.nl/nl/explore/artists/84233; Fryske Akademy, De Vrije 
Fries; nofryslan.nl; Foto 1 Nanne Ottema voor 1940, Frysk Fotoarfgyf /Tresoar, Leeuwarden; 
2. Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland, auteur Nanne Ottema; Allert de Lange, 
Amsterdam,1943,148 blz, linnen omslag, 12x18,5 cm. foto’s, Heemschutserie. 2de druk.  
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Dinsdag 24 Oktober 2017 hadden we onze bijeenkomst. 
Froukje Tuinstra kon een groot aantal vrouwen welkom heten. 
Als nieuw lid heette ze mevrouw Bontsje van Houten welkom. 
Enkele bestuursleden zijn naar een beurs in Drachten geweest  
en de culturele commissie naar schilderijen van Maya Wildevuur  
in Midwolda. 
Een lezing van mevrouw Hedy d’Ancona over o.a. ouder worden. 
“80 zijn is geen probleem”.  
Willem Wilstra verzorgde verder de avond met een lezing  
en dia’s over het reddingwezen. 
Zijn eerste reis was op de prinses Irene als matroos vanuit Rotterdam. 
Na drie jaar varen ging hij naar de zeevaartschool. 
Wilstra voer o.a. op Insulinda, Gebroeders Luden en Expansa. 
Eerst de boten van hout, daarna aluminium en nu kunststof. 
We hadden een informatieve avond en Wilstra heeft ons vele  
van zijn soms moeilijke reddingsacties laten zien. 
 

Clara Bosma 
 
➢ Onze volgende afdelingsavond is 12 december, natuurlijk weer om 19.30 uur in Hûs de 

Mande.  

➢ Dan staat er een pub quiz in kerstsfeer op het programma. 

➢ Op 19 december is er een workshop: kerststuk maken met Fenna. 

Aanvang: 19.30 uur, ook in Hûs de Mande. 

 
Zou je lid willen worden van  Vrouwen van Nu, alleen je weet het niet zeker, dan kun 
je “tientjeslid” worden. Voor € 10,00 ben je dan een maand of drie lid, gewoon om de 
sfeer te proeven en te ervaren hoe interessant en gezellig het is om bij de grootste 
vrouwenorganisatie van Nederland te horen. 
Of lijkt het je leuk om op één van de avonden of bij een workshop onze gast te zijn, 
dat kan ook.  Van harte welkom! 
Neem in beide gevallen even contact op met Fenna Liemburg, tel. 0513 46 50 01. 
Er hangt een programmaboekje in de hal van Hûs de Mande en bij supermarkt 
Attent. 
Ook bij Fenna kun je eventueel terecht voor meer info. 
 
 

Els Hoogeveen 
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Concert Gerard Alderliefste & Geartsje Zwerver op 3 december a.s. in de 
Piterkerk te Lippenhuizen. 
 
De Friese zangeres Geartsje Zwerver ontmoette onverwacht de Amsterdamse chansonnier 
Gerard Alderliefste op een camping op Terschelling. Ze ontdekten elkaars passie voor het 
chanson en traden spontaan samen op en besloten aan deze bijzondere samenwerking een 
vervolg te geven.  
Zondag 3 december staan deze twee topartiesten voor de tweede keer samen op het 
podium om hun liefde voor het Fries en het Frans te bezingen. 
 
In een stemmingsvol concert in de Piterkerk van Lippenhuizen slechten de twee bestaande 
taalgrenzen en bewijzen ze dat de muziek een universele taal spreekt. Geartsje zingt in het 
Fries, Gerard in het Frans en Nederlands en beiden begeleiden zichzelf en elkaar op gitaar.  
Ze zullen eigen werk spelen en eigenzinnige interpretaties van chansons, van onder andere 
Jacques Brel en Michel Fugain. Zo heeft Geartsje de bekende ballade 'Le plat pays' 
omgewerkt tot een gloedvolle ode aan Friesland in 'It flakke lân'.  
Gerard Alderliefste heeft gewerkt met artiesten als Ramses Shaffy, Paul de Leeuw, Cor 
Bakker en Liesbeth List en heeft twaalf jaar opgetreden met zijn eigen band 'Alderliefste'.  
Het belooft een uniek en memorabel optreden te 
worden vol passie en levenslust. Hartverwarmend 
in de koude wintermaand. 
 
Het concert is op zondagmiddag 3 december,  
aanvang 15.00 uur. In de Piterkerk in 
Lippenhuizen.  
Entree 10 euro. 
Kaarten reserveren op: 
www.piterkerklippenhuizen.nl 
 
 

  
Muzikale warmte in de kou met kerstconcert Witte Kerk 
 
HEMRIK - De winter deelde al een paar speldenprikken uit, in december laat de kou zich 
vaker gelden. Tijdens het kerstconcert 'De waarmte fan desimber' in de Witte Kerk van 
Hemrik op 16 december kan het publiek zich warmen aan de sfeervolle liederen van Adri de 
Boer in samenwerking met Bogerman Vocals en theatermaker Folkert Wesseling. 
 
Adri de Boer bracht eerder een album uit getiteld 'De waarmte fan desimber' waarop hij 
prachtige,sfeervolle Friese songs geïnspireerd op de Kerstdagen ten gehore bracht. Tijdens 
het winterconcert zijn deze liedjes te beluisteren, aangevuld met enkele evergreens zoals 
'Dreaming of a white Christmas' en 'So this is Christmas' die de troubadour naar het Fries 
vertaalde en voorzag van een eigen interpretatie. Eigen werk en de klassiekers spelen een 
grote rol in het gevarieerde concert. Tevens speelt Adri nieuwer werk zoals de kerstsingel 'It 
is krysttiid' uit 2016 met medewerking van de Bogerman Vocals gemaakt. Het is een 
muzikale bewerking van de hitsong 'Merry Christmas everybody' van de Engelse band 
Slade. Folkert Wesseling zorgt tijdens het concert voor de theatrale verbeelding van de 
kerstgedachte.   
Het avondvullend programma begint om 20.00 uur. De Witte Kerk in Hemrik leent zich 
uitstekend voor deze muzikale ode aan de Kerst en Koning Winter. Kaarten zijn te 
reserveren via info@adri-de-boer.nl en de entree is  inclusief een pauzedrankje naar keuze.     
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Underwiis 15 

 
Master Bosga wie noch in master fan de âlde stimpel: net in man, dy ‘t yn 
syn frije tiid yn in fersketten broek yn de tún lei te wrotten, nee, altyd kreas 
yn de klean mei de strik foar. Net dat hy gjin ferstân fan de tún hie ! Hy hie 
in akte foar lân- en túnbou en hat op ferskate plakken kursussen jûn oan 
boeren en túnkers. Boppedat hie hy in gimmestykakte en yn syn jonge 
jierren hat hy neist in jier by THOR ek noch yn Easterwâlde en yn de 
Gordyk der lessen yn fersoarge. Yn Bosga syn tiid is der yn Lippenhuzen 
gâns wat feroare: de wettertoer waard yn 1932 boud, by de slûs kaam in 
brêge ( 1936 ), wêr ‘t ek auto’s oer koenen, want de betonwei nei 
Jobbegea waard yn 1935 yn gebrûk naam. De twadde wrâldoarloch liet 

syn spoaren nei, de tram sawol nei Drachten as nei Easterwâlde waard opheven en de 
earste neibou by de Buorsterwyk krige syn beslach.  
 
Der waard doe fanselssprekkend fan út gien dat master yn it bestjoer fan Plaatslik Belang en 
de feestkommisje sitten gyng. Dat hat hy ek dien: 15 jier skriuwer by Plaatslik Belang en 30 
jier foarsitter fan de feestkommisje. Foaral foar it feest hat hy in soad wurk ferset. It wie de 
gewoante om op de sneontejûn in toanielstik yn de tinte op te fieren en dêr hat master Bosga 
jierren oanien toanielstikken as in revu foar skreaun. Ien fan syn earste stikken wie de revu: 
“Reizger wêrhinne ? “ en dat wie fuortendaliks in grut súkses. Op ferskate plakken yn Fryslân 
en ek der bûten hat men dy revu opfierd. Stikken as “ Reafin “, “ Miggedûns “, “Blau Bloed 
“en noch folle mear, waarden hjir as earste opfierd.  
Yn 1954, woe master Bosga, fanwege it 75-jierrich bestean fan it Liphústerfeest wol wat oars 
mei de optocht. Hy hie tocht oan in blommekorso. De oare kommisjeleden seagen frijwat 
beswieren: hoe komme wy oan genôch blommen, wat sil it wol net kostje, en as it no ris min 
waar is en soksoarte problemen. Bosga krige harren dôchs safier dat men de sprong 
weachje doarde en it waard in grut súkses ! Oant en mei 1972 waard it korso geandewei 
better en bekender mei yn ‘t lêst tûzenden besikers.  
 
Al sûnt it begjin fan 1900 hat men hjir besocht om in beukerskoalle te begjinnen. De iene 
kear koe men net de goeie romte krije, in oare kear lei it oan it jild, as de gemeente woe net 
meiwurkje, mar krekt nei de oarloch kamen der nije kânsen. De fermanje( doopsgezinde ) 
tsjerke kaam leech te stean om ‘t de menisten ( doopsgezinden ) hjir te lyts yn oantal wienen 
om de kosten op te bringen en dêrom yn De Gordyk nei tsjerke gyngen. It hat nochal wat 
fuotten yn ierde hân, mat it slagge dôchs om it klear te krijen. Mei in soad help fan frijwilligers 
en aksjes is it slagge om it tsjerkegebou klear te krijen foar in beukerskoalle. Om ‘t THOR 
eins ek wol in bettere oefen-gelegenheid ha woe en oare ferieningen ek wol belang hienen, 
hat men der in soarte fan doarpshûs fan makke, in “multi funktioneel” sintrum soe men no 
sizze. Op 28-8-1948 is mei de nedige taspraken it gebou troch master Bosga iepene. Troch 
allegearre rigels út Den Haach foldie it gebou nei in oantal jierren net mear oan dy easken en 
is yn in nij útwreidingsplan yn 1959 in nije skoalle “Beukerwrâld “ boud, dy ‘t op 1-3-1960 yn 
gebrûk naam is. Master Bosga hie troch syn kursussen foar lân- en túnbou faak mei jonge 
boeren te meitsjen en dy hienen eins wol ferlet fan in bettere oplieding dan sa no en dan in 
kursus. Der moast in lânbouskoalle komme. No is dat fansels makliker sein as dien, mar mei 
help fan de boere-organisaasjes slagge it om oan it ein fan  de oarloch in leech steand lokaal 
yn de skoalle fan Lippenhuzen te hieren en dêr op 12-5-1944 in lânbouskoalle te begjinnen. 
Nei in oantal jierren wie ien lokaal net genôch om it tanimmende oantal learlingen te bergjen 
en is de skoalle, dy ‘t ûnder lieding stie fan master Haak, yn 1954 nei in nij gebou yn De 
Sweach ferhûze.  

Skiednis fan Lippenhuzen 
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Yn it lêst fan master Bosga syn ûnderwizers jierren kamen der geandewei feroaringen yn it 
ûnderwiis. De skoallebanken mei in inktpotsje deryn en in fak derûnder, moasten plak 
meitsje foar taffeltsjes en stuoltsjes. Der moast mear oandacht komme foar kreative saken, 
ensfh. Krekt as yn 1885 hinne, doe ‘t yn Opsterlân neigenôch alle doarpen in nije skoalle 
krigen, waarden om 1960 hinne dizze skoallen ôfkard en kamen der modernere foar yn it 
plak.  
Sa ek yn Lippenhuzen. Master Bosga hat dat net as haad fan de skoalle mear  meimakke, 
want dy naam yn 1961 ôfskie en de nije skoalle oan de Buorsterwyk waard op 12-7-1962 
iepene. Master Murk Brouwer, no wenjend op ‘e Sweach, dy ‘t Bosga opfolge, hat dan ek 
mar krekt yn de âlde skoalle les jûn. Yn de 77 jier dat de âlde skoalle yn gebrûk wie, hawwe 
der mar trije masters haad west.  
Nei’t  de skoalle nei de Buorsterwyk ferhûze wie, is mei help fan in soad frijwilligers de âlde 
skoalle ynrjochte as doarpshûs mei sport- akkomodaasjes. Yn 1987 komt it lytshûs der by as 
ûnderkommen foar it jongereinwurk, foar de  peuters en foar de “ speloteek “.  
Sûnt 1962 is yn de skoalle al it nedige feroare. Master Hans Bijl, no wenjend yn Drachten, dy 
‘t yn 1970 Brouwer opfolget, hellet de natuer yn skoalle as giet mei de bern de natuer yn. Yn 
1978 nimt master Kerst Kuipers it stokje fan Bijl oer en dy krige te meitsjen mei de foarming 
fan de basis skoalle. De beukerskoalle giet yn 1987 ticht en dizze bern komme by De Flecht 
yn en sa geane de feroaringen mar troch en no sil yn 2018 de hiele brut nei it nije MFA.  
 
Bêste lêzers, 
Dit is myn lêste stikje oer it ûnderwiis yn ús doarp. By it earste stikje,in goed jier ferlyn, haw ik 
oanjûn dat dizze searje it lêste is dat ik foar de Harker skriuwe sil. Dêr kom ik efkes op 
werom, want ik haw noch ien stikje foar de lêste Harker fan dit jier oer wat oars, en dan is it 
nei 210 stikjes moai west. Tige tank oan alle meiwurkers fan de Harker om al dy stikjes kreas 
yn ús doarpsblêd te krijen. 
Wytse 
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      De totale hoeveelheid neerslag is 97 mm en was vorig jaar 39,5 mm.                              

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 16,1 gr. en was vorig jaar 14 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 10 gr. en was vorig jaar 6,3 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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