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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. 10             december 2017 

deharker.lippenhuizen@gmail.com 

In dit nummer onder andere: 

Dorpssteunpunt 

Carbidschieten 

Dorpscafé Hûs de Mande 

Skiednis Lippenhuzen (de laatste!) 
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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2018 
31 januari 
28 februari 
28 maart 
25 april 
30 mei 
27 juni 
25 juli 
26 september 
31 oktober 
28 november 
19 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 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  
 Vrijdag 27 januari voor 18.00 uur!! 
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 Voorwoord 
 
 
 
                                                                                                                                        
        
    

 
Hier is alweer de allerlaatste Harker van dit jaar. 

Een Harker die ook nu weer gevuld is met de 
aankondiging van veel activiteiten. Maar ook een Harker 
met drie verschillende verhalen over de geschiedenis van 
onze omgeving. Eén van die verhalen is natuurlijk de 
vaste rubriek van Wytze van der Sluis. Helaas is de 
bijdrage van Wytze in deze Harker de allerlaatste!  

Wytze gaf in de vorige Harker al aan dat hij ermee 
stopt. Hij schreef toen:” … en dan is it nei 210 stikjes moai west “ 210 artikeltjes, dat 
is een hele prestatie en we willen Wytze dan ook heel erg bedanken voor al die 
mooie historische informatie over Lippenhuizen en omgeving, met altijd van die 
mooie foto’s erbij. (Helaas kwamen die foto’s niet altijd goed tot zijn recht in een blad 
zoals de Harker.)  Wytze heel erg bedankt!! 

 
Veel leesplezier en hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2018! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Wy wolle elkenien betankje foar de 

protte kaarten en de waarme belangstelling 
nei it ferstjerren fan myn leave frou, 

ús leave mem en beppe. 
 

Afke Meter-Schaap 
 

It docht ús sa goed 
 

Teake 
Janco en Wimke 

Alisa en Sierd, 
Jurre,  Fenna 

 
     Desimber 2017 
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Dorpssteunpunt 
 
In 2008 is in Lippenhuizen een Dorpssteunpunt opgericht. Omdat er geen aanvraag naar 
hulp was, is ons Dorpssteunpunt na enkele jaren gestopt. Nu blijkt er soms weer behoefte 
aan hulp te zijn. Daarom is vanuit Plaatselijk Belang dit voorjaar een doorstart gemaakt. 
Vanaf dit voorjaar vormen wij (Wietske de Jong en Anke Paas) de aanspreekpersonen/ 
coördinatoren bij een hulpvraag. Wij nemen de hulpvragen aan en schakelen waar nodig een 
vrijwilliger in.  
 
Bij ons dorpssteunpunt kunt u bijvoorbeeld aankloppen voor: 

• Een luisterend oor, een kopje koffie; 

• Een klusje in huis of tuin; 

• Computerhulp, instellen apparaten zoals telefoon of tv; 

• Hulp bij het invullen van een formulier; 

• Hulp bij boodschappen doen of vervoer; 
 

Lijkt het u leuk om vrijwilliger te zijn voor het dorpssteunpunt door een van bovenstaande 
diensten te verrichten, dan stellen we uw opgave zeer op prijs. U geeft zich op door een e-
mail te sturen naar dsplippenhuizen@gmail.com. 
 
Wij zijn gestart met het actualiseren van de vrijwilligerslijst uit 2013. Deze lijst kent meer dan 
50 namen, adressen en soms een e-mailadres. Een overzicht van het type hulp dat deze 
vrijwilligers willen bieden, hebben we nog niet. 
 
Onze vraag aan de Liphûsters die zich destijds aangemeld hebben:  

• wilt en kunt u nog als vrijwilliger fungeren? 

• voor welk vrijwilligerswerk kunnen wij u benaderen? 

• staat u op de lijst uit 2013 en heeft u nog geen email ontvangen (omdat uw e-
mailadres niet bekend is bij ons) of wilt u op onze vrijwilligerslijst, wilt u dan op 
bovenstaande vragen reageren naar dsplippenhuizen@gmail.com. 

 
Met vriendelijke groet, 
Wietske en Anke, 
Namens het Dorpssteunpunt Lippenhuizen 
 

                                                                                                                           

Per 8 januari start peuteropvang It Berneplakje in het 
Lytshus te Lippenhuizen.  It Berneplakje zal geopend 
zijn op ma,di,do en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 
12.00 uur. 
Per 5 maart zal It Berneplakje verhuizen naar het MFA 
en zullen we daar in samenwerking met O.b.s de Flecht 
een mooie toekomst tegemoet gaan.                   

   Heeft u vragen of wilt u uw zoon of 
dochter aanmelden? neem dan contact op met; Renskje Idzenga   
         06-53949101 of itberneplakje@gmail.com                                                                                               
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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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Fietslessen nieuwkomers 
Opsterland 
 
 

Na een succesvolle eerste lessenreeks fietslessen voor nieuwkomers willen we starten met 
een tweede reeks. Daarom is er een mogelijkheid om vanaf maart weer te starten met 
fietslessen. De lessenreeks bestaat uit 12 lessen waarin aandacht wordt besteed aan zowel 
de theorie als de praktijk. In de theorie worden de regels en verkeersborden behandeld die 
gelden in het verkeer. 
 
Mocht u een (vrouwelijk) nieuwkomer kennen of begeleiden die graag zou willen leren 
fietsen, kunt u contact opnemen met Geerte Kwant. Voor de organisatie van de lessen is de 
volgende informatie nodig:  

- Naam 
- Beschikbaarheid per dagdeel 
- Hoe goed men de Nederlandse taal machtig is 
- Het adres + woonplaats 

 
De lessen starten in maart, en vinden eens in de week plaats. Bij meerdere cursisten zal er 
worden gekeken naar de meest geschikte locatie, best passende dagdeel en reisafstand 
voor de cursisten. Tijdens de theorielessen is er ook de mogelijkheid tot het nuttigen van 
koffie/thee. De les bestaat uit praktijk, deel theorie en koffiedrinken om vervolgens aan het 
eind nogmaals naar buiten te gaan om te oefenen met het fietsen. Wanneer iedereen kan 
fietsen zal er een rustige wijk/ straat op worden gezocht om te wennen aan het verkeer. In de 
laatste les zal er een ronde worden gefietst door het dorp.  
Het theorieboek en de koffie/ thee zijn inbegrepen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Geerte Kwant 
Buurtsportcoach Welzijn gemeente Opsterland 
geerte@sportfrysla.nl 
06- 57 040 151 
 
 

Kerkdiensten PG Lippenhuizen-Hemrik december 2017/januari 2018 
Datum  Tijd  Voorganger  Dienst te 
24 dec  22.00  ds. S. Blok  Langezwaag, Kerstnachtdienst, 
muziekkorps 
25 dec  10.00  ds. S. Blok  Lippenhuizen m.m.v. Kerkkoor Te  
       Wûnderlik 
31 dec  19.00  ds. S. Blok  Langezwaag, oudejaarsdienst 
07 jan  10.00  ds. L. v.d. Meer Langezwaag 
14 jan  10.00  ds. S. Blok  Lippenhuizen, Heilig Avondmaal 
21 jan  10.00  ds. P. Crom  Langezwaag 
28 jan  11.00*  ds. P. Hulshof  Lippenhuizen (*gewijzigde aanvangstijd) 
  

Activiteitenrubriek 
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Nieuwsbrief Hûs de Mande december 2017  
 
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. We zijn nog 
bij iedereen geweest, maar al wel vast bedankt voor jullie donateurschap 
 
Jaarvergadering heeft afgelopen zaterdag plaats gevonden. Onze financiële resultaten 
waren minder goed dan de afgelopen jaren. Dit had te maken met enkele incidentele 
tegenvallers in energie kosten, omzet en huurinkomsten. Maar ook door meer horeca omzet 
op ‘eten’ en veel minder op ‘drinken’. Op eten zit voor ons veel minder winst dan op omzet 
op het drinken.  
 
Hummelmande gaat gelukkig begin volgend jaar weer open onder de naam it Berneplakje.  
 
MFA, het schiet mooi!! 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. Zodat we voor de zomer van 2018 met elkaar kunnen verhuizen. In het 
nieuwe seizoen gaan we dan ook gezamenlijk los in het MFA. We veel zin en veel 
vertrouwen in de nieuwe samenwerking met onze medegebruikers sv THOR en OBS de 
Flecht!!    
 

NOG 1 SEIZOEN HÛS DE MANDE   ZOMER 2018 OVER NAAR HET MFA 
een verjaardag & jubileum & buurtfeestje? kom naar Hûs de Mande voor een arrangement op 

maat!  
Voor meer informatie Thea de Vries 06 50445471 

 

 

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

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

APK en verzekering, deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Garage de Buorren. 

 

                

 

                                                 

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

uur TOP-2000 Dorpscafé. 

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 After-party Piterrun en Piterwalk 

Zaterdag 3 februari vanaf 19.30 Teake van der Meer afscheidstournee 
 

Wij wensen alle vrijwilligers, donateurs en gasten fijne feestdagen en een gezond 2018 

Thea & Meintsje & Jantsje & Anne J & Jan B & Jan Harm 
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Dorpscafé HÛs de Mande 
 

VRIJDAG 29 DECEMBER  
 

Vanaf 14.00 uur zijn we geopend de koffie staat klaar 
 

Reparatie café…..kom langs een team van handige mannen zit 
klaar om u te helpen!! 

 
Boeken en Puzzel ruilBeurs…..kom langs met u Boeken & 
puzzels en ruil ze voor een ander boek of puzzel   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Top 2000 Café geopend VAN 16.00 tot circa 24 uur 

Vrijdag 29 december 
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Dorpscafé HÛs de Mande 
 
 

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! 

 

 
Dorpscafé HÛs de Mande 
Zaterdag 3 februari 2018   
 
 

 Teake van der Meer zijn afscheid tournee; 
• Zaterdag 3 februari 2018 in Master Bosga 

 Seal  

• Zaal open om 19.30uur en Teake start om  

 20.00 uur  

• Kaarten € 5,00 per persoon inclusief bakje 

 koffie & thee 

• Kaarten reserveren; 

 dorpshuisdemande@gmail.com 
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Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
Wat hebben we een heerlijke dropping gehad. Blijft spannend, zo in het donker de 
weg terug vinden…Het winnende team mag een keer naar de escaperoom in 

Gorredijk Deze prijs werd mede mogelijk gemaakt door Ernst Pieter Bantema! 
 
Vrijdag 5 januari:  Statiegeldflessenactie 
Tijd    : vanaf 16.00 uur                                                                
Waar    : vanaf dorpshuis de Mande 
 
 
Zaterdag 20 januari: Grand wintersportdiner 
Tijd   : 18.00 uur voor de gasten 
Waar   : Master Bosgaseal dorpshuis de Mande 
Opgave  : uiterlijk 1 januari 2018, vol = vol! 
     via :  jwlippenhuizen@gmail.com   
   of bel met Wimmie 06-18912925 
Kosten  : 20,- p.p all in. 
 
Zaterdag 17 februari : Skiën in Drachten 
Tijd    : 14.00 uur verzamelen bij dorpshuis de Mande                                                                
Waar    : Skischool Drachten 
opgave   : voor 1 februari via: jwlippenhuizen@gmail.com 
Kosten   : € 10,- all in. 
 
 
Zondag 25 maart: Schaatsen in Thialf 
Tijd     : 10.30 – 15.30 uur                                                                  
Waar     : verzamelen dorpshuis de Mande 
opgave    : voor 1 maart 
Kosten        : € 3,50 all in. 
 
April     :  Jump XL 
 
Mei    : Bingo 
 
Juni    : Afsluitspektakel 
Verdere info over laatste 3 activiteiten volgt nog… 
 

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

www.jeugdwerklippenhuizen.nl 
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Midwintermiddag van Poppentheater Anansi  
 
Weer of geen weer, op 2e Kerstdag om 15.00 uur kan jong en oud zich komen opwarmen bij 
Poppentheater Anansi. Je kan dan de midwintermiddag van Anansi in Lippenhuizen 
meemaken met als thema Ierland.                                                                                                                                                                                              
Voor alle leeftijden is er een mooie vertelling te beluisteren en natuurlijk livemuziek. 
Verteller en schimmenschuiver is Gitta Lichthart. In het reisschimmentheatertje wordt de 
legende van Knockgraften verbeeld en de vertelling is het kunstsprookje van De Gelukkige 
Prins geschreven door Ostcar Wilde. 
De allerjongsten worden niet vergeten. Voor hen is het winters ritueel van de huiskabouter 
Tommetot te zien in de Kamusibai, een vertelkast.                                                                                                                                                       
De muzikale omlijsting van de verhalen wordt verzorgd door Margriet Daniëls. Ria en Leon 
Commandeur, Ditte Vrolijks, Rita van Kamperdijk, Rob Stheins en Jan Ament van de 
Muziekherberg verzorgen het muzikale gedeelte. Zo zullen alle medewerkers ervoor zorgen 
dat u even weg kan dromen in Ierse sferen.   
In de pauze zijn er warme dranken met traktatie.  
En als de sterdrager opnieuw symbolische licht brengt kunnen we ons weer opmaken voor 
een nieuw jaar. 
 
Wanneer: 26 december                                                                                                                                                                          
Waar: Poppentheater Anansi  Trijehoek 20 Lippenhuizen                                                                                                                              
Aanvang: 15.00 uur                   Deur open: 14.45 uur                                                                                                                                                   
Entree: € 7,50   incl. consumptie en traktatie, kinderen t/m 3 jaar gratis.                                                                                                                                                    
Reserveren noodzakelijk met oog op beperkte plaatsen.: www.poppentheateranansi of 
0513-681990 
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Jonge Liphûster ondernemer 
 
Mijn naam is Sytse Bosma. Ik ben 19 jaar en al mijn gehele leven woonachtig in 
Lippenhuizen.  Na een succesvolle CIOS studie ben ik nu diëtist in opleiding, met sinds kort 
een onderneming op gebied van sport, training en voeding. 
 
Tijdens mijn driejarige CIOS opleiding, ben ik via stage in contact gekomen met de 
fitnesswereld, waar ik inmiddels nu  drie jaar werkzaam in ben. Tijdens mijn werk ben ik met 
veel verschillende mensen en doelstellingen in aanraking gekomen. De doelen zijn zo enorm 
divers en verschillend, maar de weg er naar toe komt uiteindelijk op hetzelfde neer, namelijk 
zowel fysieke- als mentale training in combinatie met een juist voedingspatroon. 
 
Ik heb tijdens mijn werk vele mensen mogen ondersteunen en begeleiden in hun doel. 
Tijdens deze tijd zijn mijn interesses op het gebied van voeding, training en hardlopen enorm 
gegroeid. Na het behalen van mijn fitnesstrainer A&B op het CIOS Heerenveen, wilde ik mijn 
theoretische kennis nog meer in de praktijk toepassen. Dit heeft mij geïnspireerd om FSB-
Academy op te starten. 
 
FSB-Academy is gericht op personal training, maar een groot gedeelte van mijn 
werkzaamheden bestaat  uit het geven van groepstrainingen op woensdagavond en 
zaterdagmiddag in Gorredijk. Deze trainingen genaamd ‘’buitentraining’’ geef ik in de 
buitenlucht op afwisselende locaties in Gorredijk. Dit doe ik om de trainingen zo variërend 
mogelijk te maken. Alleen bij heel slecht weer, gaan we op zoek naar een droge locatie.  
 
Het doel van FSB-Academy is om jou fitter, sterker en beter te maken. Hierbij staat 
persoonlijk advies, persoonlijke begeleiding en kwaliteit hoog in het vaandel. Dit kan 
toegepast worden bij personal training, voedingsadvies- en begeleiding en bij de wekelijkse 
buitentrainingen.  
 
Door middel van het in juni 2017 opgerichte bedrijf, heb ik de mogelijkheid om mijn ervaring 
en kennis toe te passen in de praktijk. Dit doe ik in combinatie met mijn nieuwe opleiding. 
De komende vier jaar ben ik lerende aan de Hanze hogeschool in Groningen. Ik studeer hier 
voeding en diëtetiek en zal uiteindelijk ook als diëtist aan het werk mogen. 
 
In de tussentijd ga ik door met ondernemen en het realiseren van mijn eigen doelstellingen.  
 
Mocht u meer willen weten over mij? Of over FSB-Academy, dan kunt u kijken op: 
www.fsb-academy.nl Of mij mailen via sytse@fsb-academy.nl. 
 
-Sytse Bosma- 
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Sigourney fynt de famylje fan de fersetsman Lútsen út Welgelegen 
 
Lútsen , berne op20.10.1917 yn Nijskoat,  wie it tredde bern fan Harmen van der Wal en 
Tjeerdina Veldstra. 
 
Heit Harmen wie grûnwurker, in swier berop en it gesin  kaam te wenje yn in lyts húske oan 
de Âlde hear Lycklamawyk nûmer 297 te Welgelegen.  Dizze wyk hearde ûnder 
Lippenhúzen. 
Welgelegen wie in saneamd gehucht, dat ûnder ferskate doarpen foel sa as 
Hoarnstersweach, De Himrik, Lippenhúzen en  Jobbegea. 
Der wie in paad by de wyk lâns en dat kaam út by de Kompanjonsfeart neist it pleatske fan  
de famylje Linse  v.d.Tuin. 
Yn de winter wie it hast net begeanber foar de minsken dy 
oan dizze wyk wennen, mar der stienen ferskate 
wenningen oan.  Wol mear as 10 wenningen  of  
boerderijkes. Alle wenningen binne yn de rin fan de tiid dan 
ek ferdwûn, de lêste fan Hindrik Blaauw nûmer 317  in jier 
of wat ferlyn, dat noch as berchpleats brûkt waard troch de 
soan  Jehannes van der Tuin, dy oan de feart wenne. 

 
Dit is dus de omjouwing wêr Lútsen en de oare bern 
wennen doe hja yn maaie 1932 telâne kamen. Lútsen wie 15 jier. 
Doe bruts yn maaie 1940 de oarloch út en Lútsen  23 jier, focht as soldaat op de 
Grebbeberg. 

Hy hat der heel wat maten dea gean sjoen of tige ferwûnet wurden , dat 
hat him ek foarme foar syn lettere libben. 
Wy soenen no prate fan oarlochstrauma. Lichaamlik hat hy dêr in 
bliuwende pynlike skouder fan oer hâlden troch it goaien fan 
hângranaten, dit die him foar as hy siik en koartsich wie.  
Doe hy wer thús kaam wie hy in heel oar minsk wurden, en woe him net 
melde by de Dútsers. Yn begjin 1941 waard hy oanhâlden en ta 15 jier 
twangarbeid feroardiele yn Dútslân. Hy wist te ûntkommen en stoarte him 
yn it ferset by in fersetsgroep yn Drinte en hie dêr de skûlnamme’ Mieke’, 
wat letter ek op syn leabrief stie op 02.08.1995.   

Hy hat oan ferskate fersetsdieden meidien sa as by de oerfal op de gefangnis yn Assen op 
11 desimber 1944 en it fuortbringen fan de befrijende  nei de ûnderdakadressen. Minsken 
fan iten fersjoen yn de omjouwing, in rôftocht nei de tsiisfabryk yn De Himrik of Jobbegea om 
iten foar de ferstoppers en minsken dy it nedich hienen .En och folle mear wat hja  as 
knokploech die en net foar it ljocht komme moast.  Sa hat hy yn Dútsk unifoarm probearre de 
húsdokter fan Lippenhúzen út Westerbork te heljen, as tank wat dizze Joadske dokter foar 
him dien hie. Mar dokter Salomon van Zuiden doar dat doe net oan.  
In offisiersunifoarm hie hy bemachtigje kind doe hy foar de Dútsers op de flecht wie en in 
leech hûs ynflechte wêr in Dútser dea lei. Doe hy wer nei bûten kaam yn it unifoarm (derby in 
Luger) stienen de Dútsers yn de hâlding.  
Wol hat men yn it ferset wolris sein, dat hja him wol wat ôfremjen moasten tsjin de Dútsers. 
Mar nei de oerfal yn Assen, doe Lútsen him ferstoppe hie yn Aldeberkeap,  sloech it needlot 
ta, hy waard pakt in maart 1945, tsjin de tsjerkemuorre set en letter opsluten efter kramtried 
yn in dearinnend strjitsje yn Aldeberkeap. Hy wist dat dit foar him de deastraf wurde soe en 
wist op nei te ûntkommen, hoewol hja op him sketten ha. 
Doe kaam op freed 13 april 1945 it drama, wêr hy syn hele libben mei omwrotten hat. Hoe is 
dôchs sa kaam dat dit barre koe?                                                                                                                                               

                                                                                                            
Fan de Kanadezen moast hy en syn maat Foppe Kuiters tsien   Lânwachters fuort bringe nei 
it Internearringskamp yn Vledder. De Kanadezen wisten net wat hja mei de minsken oan 
moasten en stjoerden                
harren fuort mei in Kanadeeske sjauffeur en beide bewekkers. Hja moasten der mar mei 
rêde wie it befel.                                                                                                                                        
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De mannen wienen yn in strakke sfear , en doe it wapen fan Lútsen ûnferwachtst ôfgie, 
waard der troch de finzenen lake, wêrtroch hy opfokt sa hy wie, oer de reade gien is, hat de 
tsien minsken  út de wein komme litten,  op de rige set, en  gerjocht op harren sketten.  Wie 
it yn opdracht of wie it spontaan? Út betroubere boarne blykt dat it spontaan west is. It ferset 
sil  nei de oarloch elkoar nea falle litten ha, dat wie wol gebrûklik.   Fan dêr de ferskate 
fersies yn de kranten.  Nei in ûndersyk dat folge is ta in ferfolging troch Justysje net kaam. 
  
De minsken binne oan de kant fan de Boppewei yn in massagrêf,  dat ek troch omwennende 
of foarbygongers  mei groeven is , lein en de trije mannen binne werom gien nei 
Aldeberkeap. Letter , op 2 july 1945 binne de minsken opgroeven  troch de tsjinst Y en D.  
Der wienen njoggen man yn Lânwachters  unifoarm en ien yn Grûne Polizei unifoarm. Dôchs 
die bliken dat ien fan de Lânwachters ek fan de Grûne Polizei wie. 
 Acht man binne  by it opgraven fan harren namme fersjoen , mar twa noch net. Yn 2014 is 

dêr it DNA fan  ôfnomd wurden.  
 
  Wat is der mei Lútsen bard?  Hat de  oarloch djippe wûnen slein yn syn 
tinken en gestel? Wy witte dat wol fan oare oarlochs feteranen. Dat sil by 
him ek wol sa west wêze. Yn elts gefal is hy fan syn gesin en frou 
skieden en is mei in nije libbensgesel nei Den Haag gien yn 1945. 
Hy hat fiif bern krigen en hat dêr as steward wurke. Mar dat de sjitterij 
wûnen efter lit hat wie wol it gefal. By elts frjemd besyk oan de doar wie 
Lútsen benaud, dat de justysje him noch helje soe foar wat der nei de 

oarloch bard wie. Altyd wie hy der op klear dat der wat barre soe. 
Mar it houlik mei de twadde frou, dat tige lang duorre dêr yn De Haag,  gie ek stikken en 
dêrnei is Lútsen nei it Noarden wêrom gien en opnij in 
ferbyntenis oangien mei in frou, dy stewardess wie,  wêr 
hy  noch in soan  by krige hat. 
 
Septimber 2017. 
De skriuwer fûn in oprop fan in jonge frou Sigourney 
Kartopawiro wa wat wist oer de fersetsman Lútsen van 
der Wal ? Hja hie al ferskate oproppen dien, ek by de 
Ljouwerter Krante mar nea  wie hja wat te witten kaam. 
Wat wie it gefal? Yn namme fan har styfheit  Luciano 
(Lútsen) die hja de oprop. Earst moast wol útsocht 
wurde hokker Lútsen hja socht, mar nei in oantal e-
mailtsjes wie it dúdlik dat it om Lútsen fan der Wal gie út ús nijste omjouwing.   
Tank de  amateur histoarikus fan Jobbegea, Gosse van den Bos út ús doarp , dy heel wat 
beskieden hie oer de famylje van der Wal en oer it gehucht Welgelegen koenen wy har  en 
har styfheit helpe. 
De brêge wie slein. De styfheit dy ek Lútsen (Harmen)  hiet,  út it twadde houlik,wie al op 
jonge leeftyd  marinier wurden , oer de hele wrâld west sa as Jemen, Afrika, Libie en oare 
oarlochsgebieten en doe nei Suriname gien yn de boskbou. By syn weromkommen yn 
Nederlân,  wie de famylje út elkoar en wei wurden. No op lettere leeftyd (61 jier) socht hy yn 
Fryslân nei de oare famylje. 
  Wy ha in ôfspraak makke yn De Himrik op freed 22 septimber 2017 om 14.00 oere  en ha 
harren de dokumintaasje en foto’s sjen litten fan  syn heit de  omkes en it hûs wêr syn heit  
libbe hat. 
Spitich genôch wie ien fan syn healbroers ferhindere troch sykte, mar in broer fan syn heit 
Harm van der Wal mei syn freondinne Vera Elvira Greeven ( 88) dy as bern it Jappekamp 
oerlibbe hie,  út de omkriten,  ha hja wol mei ús  (Gosse en de skriuwer) besykje kind. 
In oare omke Jan van der Wal út de gemeente Apeldoorn wie spitich genôch stoarn op 
29.09.2015 en koe de réuny net mear meimeitsje . Omke Harm en Lútsen   de hân skodzje, 
en lang prate kinnen.                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                     
       
Lútsen  van der Wal (Mieke)             De twa healbroers 
  Aldeberkeap 
 
 
                                     

  
 

    © Henk F. Hansma,                                               Gosse van den Bos                                                                                                                             
    De Himrik                                                          Amateur histoarikus 
                                                                                                          

       
 

 
 
 

Welkom in Lippenhuizen 
 
Wim en Annelies van den Berg 
Bûkehage 7 
Afkomstig uit Marum 

Sjoerdje Stuiver en Theunis de Jong 
Compagnonsfeart 9 
Afkomstig uit Suwâld 

 
Fam. W. Strikwerda 
Tjallingharkesweg 21 
Afkomstig uit Terwispel 

 

Jan Bakker en Margreet de Graaf 
Tjalling Harkesweg 26 
Afkomstig uit Hilaard 

Fam. R.L. Van der Weg 
Buorren 71 
Afkomstig uit Drachten 

 

Tymo Reinsma 
Buorren 120 
Afkomstig uit Tijnje 
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Dorpsgeschiedenis en kunst 19, Skearwinkel in Rimen en 
Teltjsjes 1 
 

Joast (Joost, Justus) Hiddes Halbertsma  
Joast (Grou 1789 - Deventer 1869), theoloog, doopsgezind 
leraar in Bolsward en Deventer, taal-/letterkundige en auteur 
schreef met broers Tsjalling en Eeltsje De Lapekoer fan Gabe 
Skroar  De lappenmand van Gabe Snijder). Volgens de 
Friese canon vormt dit in 1822 gepubliceerde boekje ‘de kern 

van de grootste klassieker uit de Friese literatuur: Rimen en Teltsjes, een echt 
volksboek.’  De maker van het portret uit 1814-50 is onbekend (foto HCL-THAA366). 

Eeltsje (Eeltje) Hiddes Halbertsma 
De jongere Eeltsje (Grou 1797 - 1858) studeerde medicijnen 
in Leiden en Heidelberg en ontdekte in Duitsland de 
Romantiek. Willem Troost (1812-1893) maakte in 1865 een 
lithografie van Eeltsje (collectie HCL, nr. THAA394) 

Tsjalling (Tjalling) Hiddes Halbertsma 
Voor Tsjalling (Grou 1792 -1852) was schrijven minder 
belangrijk dan voor zijn broers. Hij werd handelaar en was 
als boterkoopman in goeden doen. Johan Römer maakte de 
lthografie van Tsjalling in 1851 (detail).  
Ids Wiersma  

Het gezamenlijke literaire werk van de broers Halbertsma, 
Rimen en Teltsjes, geldt in Europa als een literaire 
hoogtepunt van de romantiek. Ids illustreerde het boek in 
1918, bijna een halve eeuw na de eerste uitgave. Hiernaast 
By Toon Wever bij Eeltsjes ‘De reis nei de jichtmasters’ uit 

Rimem en teltsjes. Links de garenwinder en het spinnewiel uit de tekening Spinne-
wiel en attributen bij wever L. Slotboom te Lippenhuizen. in ‘Kunst 18’ in de Harker  

Ids Wiersma, Rimen en Teltsjes  
Rimen en Teltsjes was bij verschijnen al een onbetwist 
literair hoogtepunt en lang een inspiratie en voorbeeld voor 
jongere schrijvers. Vanaf 1868, toen alleen Joast nog in 
leven was, werd Rimen en Teltjes in afleveringen 
uitgegeven. De voltooiing in 1871 van dit boek maakte geen 
van de drie broers meer mee.  
 
1871 
Januari 1871 schrijven Watse en Tjalling Justus Halbertsma 
in het voorwoord, dat Rimen en Teltsjes bestaat uit enkele 
nieuwe stukken, reeds voor de pers gereed en ‘een herdruk 
der gezamenlijke bij den Heer De Lange te Deventer 
uitgegeven Friesche werken van hem (Joost) en onzen oom 

Eeltje, vermeerderd met eenige grootere en kleinere stukken van laatstgenoemde en 
onzen oom Tjalling, welke bij andere uitgevers zijn uitgekomen’. Op de kaft van de 
uitgave 1944 staat Ids tekening met daarin de tekst: Rolje, rolje wetterweagen: rolje 
en brûs om ’t alde Grou (Rol, rol watergolven, rol en bruis om ’t oude Grouw) 
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Vanaf 1918  
De verzameling volksverhalen, gedichten, liederen en 
samenspraken brengt het 19de eeuwse Friese leven en de 
natuur in beeld. Verhalen en figuren als Jonker Pyt en Sibbel, 
It marke, Deagravers sankje en De Jonkerboer zijn nog 
steeds populair. Het boek is, aangevuld met enkele losse 
stukken uit jaarboekjes, herdrukt in moderne spelling, maar 
de tekeningen van Ids bleven. Ze dragen in 2018 al een eeuw 
bij aan de populariteit van het boek met levendig beschreven 
karakters, situaties, landschappen en sferen. De gevoelige, 
romantische gedichten, brave of satirische stukken en 
spottende toon waarmee verhoudingen en situaties zijn 
beschreven. Op de Rimen & Teltsjes, nummer 6 in de reeks 

Fryske Klassiken, drukken 1993,1994, staat Ids tekening ‘Grouster merke’, waar je 
kunt zingen en dansen en die bij het gelijknamig gedicht van Eeltsje hoort. 

Stoephuis 
Veel is aan de werkelijkheid ontleent zoals de tekening Yn 'e 
stoepe fan Joute-baas, no 11898 in de Ottema Kingma 
Collectie, standplaats Fries Museum in Leeuwarden. De 10 
cm hoge,12.9 cm brede pentekening is geregistreerd als 
Gezicht op een stoephuis. Onder de tekening staat: 
'Skearwinkel fen Joutebaes yn “Rimen en Teltsjes” naar 
origineel stoephuis te Lippenhuizen.’ Boven het teltsje van 

Joast staat ‘De skearwinkel fan Joutebaas [II] Iebele, skriuwer fan de siktaris, en 
Jappe tromslagger sitte yn de stoepe fan Joute-baas te petearjen. 

Skearwinkel 
Het beroep skearder, scheerder of baertscheerder heette wel 
barbier. Dit woord is afgeleid van het Latijnse barba dat baard 
betekent. De barbier was naast scheerder vaak ook chirurgijn. 
Voor beide beroepen waren zeer scherpe messen nodig. Die 
scheerders- en chirurgijnsmessen werden op leren banden 

gescherpt. Vroeger kon niet iedereen lezen, daarom stond er geen winkelnaam op 
de gevel en hing er in plaats daarvan het afgebeelde herkenningsteken. 

Helix 
Skearder- of barbier-chirurgijnswinkels waren te herkennen aan een 
ronde staf of paal met rood-witte helix, om de stok spiralende rood-witte 
banen. Later waren ze rood-wit-blauw, naar de Amerikaanse vlag-
kleuren, zoals de barbierspaal van barbershop Pierot. Op bovenstaande 
tekening tekende Ids voorin het stoephuis een afgebroken skearderstok. 
Dit soort uithangtekens werden eerst vlaggenstokken genoemd, daarna 
barbierstok of -paal en later kapperspaal. Meer hierover in deel 2. 

 
Lippenhuizen, Leeuwarden, Aldtsjerk ©Gerhild van Rooij  
 
Bronnen: www.dbnl; www.HCL.nl, Friese canon, Afûk, De vrije Fries, zie ook deel 2  
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen 
 
Voor de bijeenkomst van 21 november j.l. stond op het programma: Darmflora. 
Daartoe waren Marit Brand, darmonderzoekverpleegkundige, Gea Berends, ondersteunend 
verpleegkundige van de maag/darm/leverafdeling en Inge van der Wekken, diëtiste voor 
darmproblemen – allen werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe – uitgenodigd.  
Marit lichtte het bevolkingsonderzoek naar (dikke)darmkanker toe, waarbij de opgeroepene 
de zelfafnametest doet.  
In Nederland kregen in 2016 15.000 mensen deze ziekte. In 2014 is het 
bevolkingsonderzoek gestart.  
Tot 2019 moet iedereen in de leeftijdsklasse van 55 – 75 jaar een oproep hebben gehad. 
Meedoen is belangrijk.  
Hierdoor verklein je de kans op te late ontdekking. Waarom is er voor deze leeftijdscategorie 
gekozen? Omdat hier de meeste winst valt te behalen. Om de 2 jaar krijg je een oproep.  
Ons werd op het hart gedrukt bij klachten en symptomen sowieso direct naar de huisarts te 
gaan.  
Deze zijn: 
- Verandering van stoelgang. 
- Verandering van structuur ontlasting. 
- Bloed bij de ontlasting. 
- Zwakte of vermoeidheid. 
- Onverklaarbaar gewichtsverlies. 
Ze vertelde over de verdere behandeling, als er bij het bevolkingsonderzoek afwijkingen 
worden gevonden. 
Daarna kwam Gea uitleg geven over een tweetal darmziektes: de Ziekte van Crohn en 
Colitis Ulcerosa. Deze ontstekingsziektes in de slijmvlieslaag hebben te maken met een 
disbalans van je immuunsysteem. 
Bij de behandeling staat het optimaliseren van de levenskwaliteit voorop. “Wat past bij jou op 
dit moment”. 
Inge legde het prikkelbare darmsyndroom en de gevoelige darmwand uit. Voordat dit wordt 
geconstateerd, moeten andere ziektes uitgesloten worden. Dieetbegeleiding is maatwerk. Zo 
wordt voor eenieder geprobeerd erachter te komen, wat werkt en wat niet. O.a. volwaardige 
en pure voeding, genoeg vocht etc. zijn daarbij belangrijk. 
Wat bij deze ziekte invloed heeft zijn o.a. angst en stress, antibiotica, zoetstoffen in 
medicijnen. Geprobeerd wordt er achter te komen welke voedingsmiddelen (en 
hoeveelheden) klachten geven. 
In haar dankwoord constateerde Froukje Reitsema dat bewegen en ontstressen bij deze 
materie belangrijk zijn en een punt van aandacht in deze tijd. 
De dames werden d.m.v. een cadeaubon bedankt. Een goede en leerzame avond! 
 
16 jan.: Workshop collages maken van papier, door Froukje Reitsema en 
23 jan.: Jaarvergadering met dorpsgenoot Jan Leenhouts, die zal vertellen over de   
 watersnoodramp in Zeeland, ervoor, tijdens en erna. 
 
 

Diny Kuipers. 
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 Jan van Dijk  
 
Sa om 1935 hinne wienen der yn Opsterlân sa’n 930 lytse boeren, dy ‘t minder as 5 bunder 
( ha ) ta har beskikking hienen. Yn Lippenhuzen wienen dat sa’n 49. Yn dy tiid hie it regear in 
regeling dat sokke lytse boeren wat ûndersteuning krije koenen om sa de holle boppe wetter 
te hâlden. Dat bleek guodkeaper te wêzen as wurkje te litten yn de wurkferskaffing. Fansels 
wienen der boeren dy ‘t der oar wurk by hienen en dus net fan dy stipe ôfhinklik wienen. Om 
nei te gean oft dy steun nedich wie, moast de lânboufoarljochting de gong fan saken fan sa’n 
bedriuw fêst lizze. Harm Nijboer, de heit fan ús buorfrou Joukje, wie doe yn tsjinst fan de 
lânboufoarljochting en hat in oantal ferslaggen fan sokke bedriuwen neilitten. Ien fan dy 
ferslaggen krige ik fan Tseard, in soan fan Harm Nijboer. Dat ferslach jout in byld fan it hurde 
wurk wat ferset waard om in pear sinten te fertsjinjen. In giet yn dit ferslach oer Jan van Dijk 
en syn gesin. Hja wennen oan de lêste wyk fan Lippenhuzen oan de Himriker kant efter de 
buorkerij fan de koartlyn ferstoarne Johannes van der Tuin. ( Tj. Harkeswei 40 ) De Beppe 
fan filmman Anton Stoelwinder is dêr ek berne en Teije Helfrich, dy ‘t letter boer wie op it 

spultsje efter detektor bedriuw Kooistra hat dêr 
ek in jiermannich boer west.  
 
It wie mar in lyts boerespultsje. It wenhûs bestie 
út in keamer fan sa’n 4½ by 4½ m ,wat tagelyk 
ek brûkt waard as keuken en sliepkeamer, 
fierder noch in lyts gonkje fan 1½ by 2 meter, de 
oare romten wienen foar it bedriuw. Der wie gjin 
elektrysk,  gjin wetterlieding, gas as tillefoan. It 
wetter kaam út de pomp en út de reinwetterbak. 
It ljocht kaam fan in petroaljelampe en it iten 
waard sean op in kôkkachel. As branje waard 
hout en turf brûkt. By it spultsje hearde 3 bunder  
lân en in stikje bosk, wat earder fan de 

ferfeaning oerbleaun wie, wêr ‘t de boer wat hout foar de kachel weihelje koe en boppedat 
mocht hy turf foar eigen gebrûk oanmeitsje. Fansels hy van Dijk gjin turfmakkersark , dat 
gewoan mei in skeppe waarden kluten fean stutsen en droege. Foar de kachel makke it ek 
neat út as de turf moai kantich wie as gewoan in brok,as it mar droech wie. Yn de stâl wie 
net in soad romte en mei fjouwer kij en 3 keallen wie it fol. Der wie noch wol romte foar twa 
bargen en in geit.  
Jan van Dijk wie troud mei Jeltsje  de Jong, in dochter fan Abele de Jong, ek wol Eabele 
Ruter neamd, dy ‘t yn Welgelegen wenne. Hja krigen trije bern: twa jonges en in famke. Foar 
harren trouwen wie hy boere-arbeider en Jeltsje fertsjinne in pear sinten as boerefaam. Yn 
1930 koenen hja it spultsje oan de Alde Hearswyk hiere. Dat wie fansels wol in gok, want 
hienen wy hjir koartlyn in krisis, yn de tritiger jierren  wie it fansels noch folle slimmer. Hoewol 
‘t de hier fan f 150,00 yn ‘t jier net al te heech wie, de ynkomsten wienen ek net geweldich. 
De molke brocht yn 1930 sa’n 6 sinten de liter op, yn 1935 wie dat al sakke nei 4 sinten. In 
ko brocht doe f 70.00 op en in baarch f 35,00. Fan de trije bunder lei 2 bunder by it spultsje 
en dan noch trije stikjes lân hjir en dêr lâns deselde wyk. Hy hie net allinne greide, mar ek 
noch wat boulân wêrop earpels, rogge, hjouwer en earten stienen. Boppedat noch in stikje 
tún by hûs mei wat woartels, slaad, beantsjes en koal. De earpels wienen foar eigen gebrûk 
en wat oer bleau wie foar de kij en de bargen. Rogge en hjouwer waarden ferkocht, it strie 
wie foar it fee. De kij stienen oant eind juny ta op stâl, foaral om dong foar it lân te 
sammeljen. It gers meande Jan mei de seine en op in kroade brocht hy it nei de kij. Hy 
makke ek kuil, mei de kroade waard it gers ophelle en thús yn in bult set. Om hea te krijen 
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hie Jan wat mear wurk: earst meane en dan in pear kear út elkoar harkje om it droech te 
krijen, mei min waar moast dit faker. Wie it hea droech, dan kaam it yn oppers. Dêrnei moast 
Jeltsje helpe, want it hea kaam op twa stokken en waard sa nei hûs droegen en yn de 
skuorre brocht. In hynder en wein hie Jan net.  
By de stikjes lân fierderop lâns de wyk moast it oars. Jan liende by in buorman in pream, 
dêrop waard it hea brocht en thús yn de skuorre sjoud. Foar it brûken fan de pream holp Jan 
de buorman in oare kear by syn wurk. De rogge en hjouwer waarden mei de seine meand en 
krekt as mei it hea nei hûs tôge. De dong waard mei de kroade nei it lân brocht en mei de 
foarke ferspraat. De bou waard net mei de skeppe omspit, mar ek dêrfoar liende hy fan in 
buorman in hynder en in ploech. Lykwols in hûd fol wurk en op it ein fan it jier wienen hja bliid 
as de balâns yn lykwicht wie.  
It iten wie eins alle dagen itselde: earpels mei griente út eigen tún, soms mei in stikje spek en 
sels makke brij fan sûpe, dat fan de fabryk werom kaam as brij fan geitemolke. Foar klean 
wie der amper jild, gjin goeie jas foar de bern en as hja wiet reinden, hienen hja eins gjin 
droege klean. Skulden hienen hja net, al moast de hierbaas wol ris wat langer op syn jild 
wachtsje. Krapte as net, yn de oarloch hienen hja noch wol plak foar in pear ûnderdûkers. 
Alhoewol it harren letter better gyng, in pear kij derby en in kêde, dôchs siet it harren net mei, 
want in pear jier nei de oarloch brânde troch tonger harren hûs ôf. Dêrnei hawwe hja noch yn 
de Himrik en Lippenhuzen yn in boerespultsje buorke. Yn Lippenhuzen fan no Bontekoe. 
( Compagnonsfeart 20 ). 21 Augustus 1964 is Jan ferstoarn, 61 jier âld. 
 
 
                                                            Wytse 
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     De totale hoeveelheid neerslag is 124 mm en was vorig jaar 47 mm.

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 9,7 gr. en was vorig jaar 8,6 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 4,3 gr. en was vorig jaar 2,1 gr. 

 
 

      
     Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl 
    Op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht" 
                                                                                                                       Willem en Renske 
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