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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2018 
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 23 februari voor 18.00 uur!! 
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 Voorwoord 
 
 
 
                                                                                                                                          
  
 
 
Hier is al weer de eerste Harker van 2018, al weer de tweeentwintigste jaargang! Leeuwarden en Fryslan 
gaat bruisen in 2018 maar Lippenhuizen blijft daar zeker niet in achter! Het is weer een Harker vol met 
activiteiten die georganiseerd worden. Het is ook een Harker die gebruikt wordt door mensen om iets mede 
te delen of iemand te bedanken, zoals de bewoners van Castanumstate doen, altijd leuk! 
 
Al met al is er weer veel te beleven en te doen de komende weken. 
 
Heel veel leesplezier! 

 
 

 

 

Jan is één van de oprichters van dorpskrant 

de Harker. Een lange tijd van voorbereiding 

ging eraan vooraf, om tot een dorpskrant in 

Lippenhuizen te komen. Andere dorpen zijn 

bezocht om te kijken hoe zij een krant hadden 

opgezet en wat de mogelijkheden voor ons 

dorp waren. De conclusie was dat er een 

gezamenlijke dorpskrant moest komen en vrij 

snel daarna werd bij iedere woning de eerste 

dorpskrant in de bus bezorgd. Dat is nu 21 

jaar geleden en Jan heeft al die jaren 

geholpen, de krant te drukken. Ook maakte 

hij vanaf het begin deel uit van de financiële 

commissie. Nu Jan is verhuisd en niet meer in 

Lippenhuizen woont, heeft hij in een eerdere 

dorpskrant al bekend gemaakt dat hij met zijn 

taken voor de dorpskrant stopt. Jan, bedankt 

voor jouw geweldige inzet al die jaren. 

 

Riekje is al bij de dorpskrant betrokken 

vanaf “het eerste uur”. Je kunt je het nu 

haast niet meer voorstellen, omdat het 

digitaal mailen van stukken nu heel 

gewoon is, maar Riekje heeft, tot iedereen 

het digitaal aanleverde, vele aangeleverde 

geschreven en getypte stukken uitgetypt in 

Word, om het te kunnen plaatsen in de 

krant. Zij maakte deel uit van de redactie 

en die kwam een week voordat de krant 

uitkwam bijeen om te bekijken waarmee 

de krant gevuld moest worden. Daarnaast 

heeft ze ook al die jaren geholpen de krant 

te drukken. Riekje heeft in een eerdere 

dorpskrant bekend gemaakt, dat ze heeft 

besloten met haar taken te stoppen en wij 

willen haar bedanken voor haar jarenlange 

geweldige inzet. 

 
 
 

 
 
 
 

Jan van der Bij  
en  
Riekje van der Meer  
 
Bedankt!! 
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It is hiel spitich dat wy by de Harker de oanwêzigens misse moatte fan  

                                 Lubbert Eppinga 

Al fan de oprjochting ôf, 21 jier lyn, wie hy tige aktyf  by de  

doarpskrante belutsen. Al dy jierren soarge Lubbert elke  

lêste woansdei fan de maand foar de distribúsje fan de  

doarpskranten yn it westelijk diel fan it doarp. Sels besoarge hy  

de doarpskrante by de Sweachsterwei en yn Gordyk en yn maaie  

helle hy de frijwillige bydrage op.  

Yn juny en desimber kaam hy altyd wat  

earder, om efkes by te prate mei de  

rapers en nieters, ûnder it geniet 

fan kofje en gebak.  

 

Wy binne Lubbert hiel  

tankber foar syn ynset. 

 

Wat sille wy him missen. 

 

   De   famylje winskje wy in hiel   

   soad  sterkte mei dit grutte ferlies. 

                        De meiwurkers fan 

                                 De Harker 
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Vaste (seizoens)activiteiten 
 

  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

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

3-2 Teake van der Meer (reserveren) 20.00 Hûs de Mande 

13-2 Spel-knutselmiddag (aanmelden) 14.15-15.45 T Lytshus 

17-2  Jeugdwerk; skiën (aanmelden)   

24-2 Open kampioenschap klaverjassen 

Opsterland 
13.30 uur. 
 

Hûs de Mande 

27-2  Cursus reanimatie (aanmelden) 19.30 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 06 
21500833 

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  
Renskje Idzenga  
06 53949101 

Peuteropvang It 
Berneplakje 

8.30 -12.00 Hûs de Mande 

Donderdagavond 
Roel de Jong 464660 
Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

    

Dorpsagenda 2018 
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Jaarafsluiting biljartclub: darten, sjoelen, dobbelen en ook 
biljarten 
 
Op 28 december j.l. hield de biljartclub voor de 2e keer haar jaarlijkse afsluiting in het 
dorpshuis. 
Alle 14 leden waren present. In groepjes werd bij toerbeurt gedart, gesjoeld, gedobbeld en 
gebiljart. Althans dat werd geprobeerd, alles in een bijzonder gezellige sfeer. Er werd veel 
gelachen. Er was dan ook véél om te lachen. 
Tussen de middag een smakelijke onderbreking met een heerlijk gevarieerde stamppot. Het 
toetje was ook niet te versmaden. 
Daarna ging de tweede ronde van start. Iedereen was uiteindelijk winnaar, waarbij de prijzen 
werden uitgedrukt in worsten en rollades. 
Blijft nog een woord van dank voor Wobbe voor de organisatie en uiteraard Meintje voor het 
uitstekend verzorgde buffet. 
Dit is een mooie traditie om voort te zetten in ons nieuwe dorpscentrum! 
Wim Bruinsma 
 
 
 

 

Nieuws vanuit het glasvezel project “buitengebied Hemrik, 
Lippenhuizen en Wijnjewoude”.  
 
Langs deze weg een update rondom het glasvezel project in het buiten gebied van Hemrik, 
Lippenhuizen en Wijnjewoude. Er is het afgelopen jaar van alles gebeurt achter de schermen 
bij de provincie en middels een tender is Kabelnoord het bedrijf geworden welke glasvezel 
gaat uitrollen in het buitengebied (de “witte adressen”). De “witte adressen” zijn de woningen 
welke alleen maar de koperdraad van KPN hebben en hiermee een lage internetsnelheid. 
Wij zijn blij met de gunning aan Kabelnoord welke al een deel Noord Oost Fryslân inclusief 
de eilanden van glasvezel hebben voorzien en zenderpakketten aanbieden. Kabelnoord is 
gevestigd in Dokkum. Voor meer info over Kabelnoord zie de website www.kabelnoord.nl  

Op dit moment worden de financiële zaken zoals de achtergestelde lening aan 
Kabelnoord vanuit de provincie afgerond. De verwachting is dat rond april 2018 

de schep de grond in kan en men met de uitrol van glasvezel kan worden 
begonnen. Waar en hoe wordt de komende maanden duidelijk. Daarvoor zullen 
jullie via de werkgroep glasvezel Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude samen 

met Kabelnoord op de hoogte worden gebracht over de aanpak, abonnementen 
etc. Voor meer informatie kun je altijd terecht bij kabelnoord. 

Van belang is dat er in ons gebied voldoende belangstelling is om mee te doen. 
Als er voldoende deelname is gaat kabelnoord los met de aanleg van glasvezel. 
Zodra er meer informatie is brengen wij jullie op de hoogte.  
 
Namens de werkgroep: Binne Visser 
  

mededelingenbord 
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    Geef aan de collectant! 
                                                                                                                                                                                     

Ieder jaar wordt gecollecteerd voor bijna 4 miljoen mensen die geconfronteerd worden met 

een ‘ziekte in hun hoofd’. In 2018 vindt de collecte plaats van 29 januari t/m 3 februari.  
 

De Hersenstichting maakt zich sterk voor preventie, betere behandelmethoden en genezing 

van hersenziekten.  

Voorlichting draagt bij aan meer kennis over ziekten zoals o.a. beroerte, depressie, 

hersenletsel, ADHD, autisme, migraine, en dementie. Maar draagt zeker ook bij aan meer 

begrip voor mensen die lijden aan “hersenziekten”.  

 

De collecte is afhankelijk van de steun van zoveel mogelijk mensen in Nederland. Wat 

zou het fijn zijn als u ons helpt door een bijdrage in de collectebus te stoppen! 

                                                      

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.hersenstichting.nl 

 

Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage!  

 

Met vriendelijke groet,  

Grietje van der Honing, collecte-organisator  
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Bedankt! 
 

         
 

Wij willen bij deze Marno de Vries even in het zonnetje zetten, omdat hij voor het tweede jaar 
de "Castanumstate" prachtig in de kerstsfeer heeft gebracht. 
 
Heel erg bedankt namens alle bewoners. 
 
 
 
 

 Welkom in Lippenhuizen 

 Jort en Sanne de Haan 
 Mats en Jille Daaf.  
 Omgong 13 

 afkomstig uit Wijnjewoude 

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

 Debbie uit den Bosch en Geert van der Heide 
 Buorsterwyk 17 

 afkomstig uit Joure en Marum 
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Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang 16 dec. 2017 
Opening 
 Hinke heet iedereen van harte welkom, 
Notulen vorige jaarvergadering. 
 De notulen van vorig jaar vastgesteld 
Het jaarverslag 
 Het jaarverslag wordt vastgesteld  
Financieel verslag 
 Gerrit ligt het financieel verslag toe. 
 Marco Rozenberg en Arnout Batterink hebben de kascontrole gedaan. Ze hebben het 
 financieel verslag goedgekeurd. Ze spreken ook de waardering uit voor de 
 penningmeester. 
 Nieuwe kascontrole is voor Marco Rozenberg en Theunis Osinga 
 Dick Schimmel vraagt naar het dorpsgebondenbudget, er staat in de Harker dat daar 
 een beeldscherm voor het MFA gekocht is. Dit is nog niet gebeurd, omdat het 
 gebouw nog niet klaar is. Dus weten we de wensen/kosten daarvan nog niet. Zodra 
 het gebouw klaar is, komt er een scherm. 
 Financieel verslag van de Harker 
 Er staat veel geld op de rekening. Er zijn mensen in de zaal, die graag zouden willen 
 weten  wat ze ermee willen. 
 Meintje van Noordenburg legt uit dat het geld eerst blijft staan totdat het MFA 
 helemaal klaar is, omdat het nog niet duidelijk is hoe het met het apparatuur komt. 
 Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt er ook een bestemming voor het grote 
 bedrag gezocht. 
 Een extra opmerking over het financieel verslag is dat Stichting dorpsactiviteiten 
 Lippenhuizen financieel ook onder het Plaatselijk belang komt te vallen.  
MFA 
 Gerrit Jonker vertelt nog iets over MFA, hoe we er nu voor staan. Het schiet mooi op. 
 De oplevering is in begin februari.  
 Er zijn ook geldschieters, er is 2500 euro geschonken door de ijsclub, er is ook een 
 gift van iemand gedaan, van 10.000 euro! En ook de Rabobank sponsort nog een 
 aanzienlijk bedrag.  
 Het fijn dat het dorp via Facebook ook op de hoogte wordt gehouden. Jan Wittenveen 
 maakt  vaak foto’s van het MFA. Dit wordt beloond met een applaus. 
De Whatsapp groep 
 In de Harker stond een hele uitleg over de Whatsapp groep voor inbraakpreventie. 
 Hinke ligt dit even toe. Ook is er een mogelijkheid om je aan te melden voor de 
 Whatsapp groep.  
Bestuurswisselingen  
 Er wordt met een woordje genomen van Nynke Tibbesma, bedankt voor je inzet. Er 
 wordt ook afscheid genomen van Jan Blaauw. Nu het MFA bijna klaar is, neemt hij 
 na vele jaren ook afscheid. Bedankt voor jullie inzet. Dorothea Snijder wordt 
 voorgesteld als nieuwe kandidaat, ze wordt met applaus welkom geheten in het 
 bestuur. 
Dorpssteunpunt 
 Het dorpssteunpunt wordt nog even extra benoemd, zodat het misschien wat extra in 
 de aandacht kan komen. Er zijn veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij het 
 vorige  dorpssteunpunt. Nu is er een mail gestuurd naar al die vrijwilligers die op die 
 lijst stonden. Ze zouden graag willen dat al die vrijwilligers even willen reageren of ze 
 wel of niet meer vrijwilligers willen zijn.  

Plaatselijk Belang 
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 Mocht u nu geen mail hebben ontvangen, maar toch graag vrijwilliger willen zijn, dan 
 kunt u  zich bij het dorpssteunpunt melden. 
 Er komt ook huis aan huis een flyer, om ervoor te zorgen dat ook de dorpsbewoners 
 weten  van het dorpssteunpunt. Het staat vaak ik de Harker, maar toch blijkt dat veel 
 mensen er toch niet vanaf weten. 
 Jan Wittenveen vertelt dat er bij de gemeente wel meldingen met een zorgvraag 
 binnen komen en dat er maar weinig bij dorpssteunpunt binnenkomen.  
 Jan Harm Eppinga geeft nog een tip om het misschien te combineren met thuiszorg 
 of buurtzorg, maar dit is erg lastig i.v.m. privacy. 
Rondvraag 
 Hieke Jaarsma; Wij wisten niet dat er een preventieavond was.  
 Het heeft helaas niet in de Harker gestaan, maar wel overal gehangen.  
 Hieke Jaarsma; Nieuwe inwoners staat niet meer in de Harker. 
  Dit komt de volgende Harker weer in. 
 Wimmie Jonker; Kunnen er ook lantaarnpalen komen bij de Swanneblom? 
 We hebben dit al eerder met gemeente besproken, zij geven aan dat ze dit pas gaan 
 doen als het plan klaar is. Toch nemen we deze vraag weer naar het bestuurlijk 
 overleg.  
 Dick Schimmel; Hecht het Plaatselijk belang nog waarde aan de attent? 
 Jazeker, maar er is geen aanbieder. 
 Arnout Batterink; Is er nog nieuws over de watertoren? 
 Wij als plaatselijk belang, hebben ons aangemeld als belangstellende, zodat we ook 
 op de hoogte gehouden worden. 
 
 
 
 
 

                 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 zijn 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: 
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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, Marten Janswei, 
   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. 
Deze beheerder zit ook in een hoofdgroep waar dus 5 mensen in zitten (uit elk gebied 1) en 
twee leden van Plaatselijk Belang.  
Mocht er noodzaak zijn om een app te delen in alle app groepen (zodat heel Lippenhuizen 
op de hoogte is) dan gaat dat dus via dit kanaal. 

 
 
  

Hoofdgroep met 
5 beheerders en 
twee PB leden

gebied 1 gebied 2 gebied 3 gebied 4 gebied 5
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Hebt u belangstelling: Stuur van een mail (pb.lippenhuizen@gmail.com) of app één van de 
bestuursleden van PB. (Hinke Heida 0634869736) 
Wat willen we weten? 
 
Naam- telefoonnummer en adres  
 
Wij pakken dit serieus aan en stellen deze regels op: 
 
Regels: 
- 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.  
 
En 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. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Bestuur Plaatselijk Belang Lippenhuizen 
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Belangrijke mededelingen 
 

In de Harker van oktober 2017 hebben wij het thema ‘wereldse 
sferen’ bekend gemaakt. Op 14 februari om 20.00 uur is er 

een bouwvergadering in het dorpshuis, tijdens deze vergadering 
geven wij uitleg over de bouwvoorwaarden en andere speciale eisen. 

De vergadering kan worden bijgewoond door twee wagenbouwers 
en jullie wagens kunnen voorafgaand via onze website worden 

aangemeld (www.itliphusterfeest.nl).  
 
 

Zaterdag 17 maart komen wij weer langs met viooltjes en deze keer 
kunt u ook potgrond bij ons bestellen. In de Harker van februari 2018 

vindt u meer informatie over de wijze van bestellen. 
 
 

Laatste mededeling: Tijdens de jaarvergadering (16 december 2017) 
is de begroting besproken en meerdere mensen hebben zich 

aangeboden om de kascontrole uit te voeren. De gekozen personen 
zullen wij zo spoedig mogelijk benaderen. 
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2017 Druk jaar voor de PlusBus 
 
In het jaar 2017 werden ruim 9000 mensen vervoerd met de PlusBus. Ruim 13 

jaar rijden de bussen nu in de gemeente Opsterland, en de vraag wordt steeds 
groter. Van de drie bussen, hebben er twee een voorziening voor rolstoelvervoer. 

Vervoer van mensen in een rolstoel neemt ook steeds meer toe. De Oranje-
gekleurde bussen zijn een bekende verschijning op de Opsterlandse wegen.  
De organisatie bestaat uit ruim 50 vrijwilligers, die ervoor zorgen dat aan de 

vraag kan worden voldaan.  
Mensen worden vervoerd naar zieken-verpleegtehuizen, naar de zorgboerderijen, 

naar de winkel, kapper enz.  
Nu iedereen gedwongen wordt zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en 
zichzelf moet redden is de PlusBus een uitkomst om zelf nog acties te 

ondernemen. 
Ook worden met de PlusBus uitstapjes georganiseerd. Even een middagje 

ertussenuit is voor velen een welkome onderbreking in het dagelijkse ritme. 
Om gebruik te kunnen maken van deze goedkope vervoersmogelijkheid dient 
men begunstiger te zijn tegen 10,00 euro p.p. per jaar. Daarvoor kan contact 

worden opgenomen met tel. 06 145 44 377. 
Zie ook onze website www.pakdeplusbus.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten, 
 
Wij gaan nu toch verhuizen. Afgelopen jaar zijn we actiever op de woningmarkt geweest met 
als resultaat de verkoop van “Boeckweit  Acker”.  
Na zo’n 20 jaar met veel plezier in Lippenhuizen te hebben gewoond gaan we verhuizen 
naar Broek (bij Joure). Op 15 februari 2018 wordt de akte gepasseerd. We kunnen echter 
pas 1 juli in ons huis, deze is tot die tijd verhuurd. We gaan daarom nog 5 maanden wonen 
in een vakantiewoning te Balk aan het Slotermeer.  “Elk einde maakt ruimte voor een nieuw 
begin” Voor nu wensen wij iedereen gezegende feestdagen en voel je welkom op de 
onderstaande adressen. 
Hartelijke groet, 
Johan en Doete Cnossen, Tjalling Harkeswei 7, 8408CE LIPPENHUIZEN 
 
1 febr. Tot 1 juli verblijven wij op Tsjamkedykje 6-15 8561 HA BALK. 
Vanaf 1 juli 2018 wonen wij op Plusterdyk 7A 8512 AH Broek 
Tel. Johan 0638895483 
Tel. Doete 0621606067 
@mail: Cnossen123@hetnet.nl 
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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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Kerkdiensten PG Lippenhuizen-Hemrik  
 
Datum  Tijd  Dienst te  Voorganger 
04 feb  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok 
11 feb  10.00  Lippenhuizen  Ds. D. Deuzeman 
18 feb  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok 
25 feb  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok 
04 mrt  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok 
 
 

REANIMATIE  27 februari 2018 REANIMATIE  
De eerstvolgende herhalingslesavond, is op 27 februari 2018. 
Les is in Hûs De Mande, De Buorren 49 te Lippenhuizen. 
Aanvang 19.30 uur 
De kosten zijn: € 12,50 voor de les van ongeveer twee uur. Daar komen de koffie/thee 
kosten en de gedeelde kosten voor kilometervergoeding /zaalhuur bij.                                                                                        
Het blijft natuurlijk heel belangrijk om je reanimatievaardigheden te onderhouden. 
Daarom hopen we ook dat iedereen zich weer opgeeft voor de herhalingsles. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers komen er één of twee instructeurs. 
We willen dan ook graag dat iedereen zich z.s.m. opgeeft voor deze avond. 
Liefst per e-mail (dan kunnen wij ook iedereen daarna gemakkelijk bereiken) naar: 
 iemie.broersma@gmail.com  of eventueel telefonisch: 0513-463306 /Ook voor inlichtingen! 
Heeft u nog niet eerder een cursus gevolgd, kom dan ook naar deze avond om de 
grondbeginselen van de reanimatie te leren. Kosten zie boven. 
Aanvang om half acht in De Mande. 

Dus neem uw man/vrouw/buurman/buurvrouw/vriend/vriendin etc. mee. Kan voor iedereen 
van levensbelang zijn. 

REANIMATIE  REANIMATIE  REANIMATIE  REANIMATIE REANIMATIE 

 

Spel-Knutsel-middag     

 
Binnenkort is er weer een spel-knutsel-middag voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Kom 
jij ook? 
We gaan een mooi knutselwerkje maken, spelen met het speelgoed van de speel-o-theek en 
samen spelletjes doen. 

• Datum: Dinsdag 13 februari 

• Plaats: ’t Mystus (dorpshuis) 

• Tijd: 14.15 – 15.45  

 Kosten: Speel-o-theekleden gratis, voor niet-leden 2 euro per kind. 
Ter info: lidmaatschap van de Speel-o-theek kost 12,50 euro per jaar per gezin. 
Opgave bij Renskje Idzenga voor 9 februari op e-mailadres: renskjeidzenga@gmail.com. 

Activiteitenrubriek 
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Dorpshuis de Mande 
10 maart 

PITER RUN & WALK                       
AFTER PARTY…. 

 

Piter - miel   

✓ Vanaf 17 uur 

✓ Snert- maaltijd & Soep- maaltijd  

✓ Kids-menu & springkussen 

Piter - blarenbal 
✓ Aan een sluitend tot 23.00 uur 

✓ Top-2000 muziek…. 
 

 

Voor deelnemers & Voor vrijwilligers & Voor dorpsgenoten & 
Voor Muziekliefhebber & Voor ……………..  
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Uitnodiging voor alle gezamenlijke vrijwilligers van  

 

❖  S.V. THOR 

❖  OBS de FLECHT 

❖    Nieuw Dorpshuis de MANDE 
 

 
 

 

Op vrijdag 9 febrauari wordt het nieuwe MFA officieel 

opgeleverd!! 

 
Voordat we beginnen met de zelfwerkzaamheden nodigen de 

toekomstige gebruikers alle vrijwilligers uit om het nieuwe 

MFA te bezichtigen op  
 

Vrijdag 9 februari van 20.00 tot 23.00 uur 
 

Met een hapje en een drankje, voel u van harte welkom namens alle 

besturen, directeuren en de werkgroep realisatie MFA Lippenhuizen  
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Nieuwsbrief Hûs de Mande januari 2018  
 
It Berneplakje is begin januari gestart met peuteropvang. 

 

Teake van der Meer 

Op 3 februari komt Teake van der Meer in Hûs de Mande. Hij is bezig met zijn 

afscheidstournee en doet ook Hs de Mande aan. Er zijn al heel wat kaarten gereserveerd 

maar er kunnen nog altijd mensen bij. Entree is € 5,00. Geef je op via 

dorpshuisdemande@gmail.com of bestel bij Jantsje Tolman 06-38918930 

Aanvang 20.00u. zaal open 19.30u. 

 

MFA, het vordert snel! 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 hebben veel zin en 

vertrouwen in de nieuwe samenwerking met onze medegebruikers s.v. THOR en OBS de 

Flecht!!    

 

Pub Quiz Top 2000; 

Op 6 januari zou de Top2000 Pub quiz plaatsvinden. Deze is vanwege het plotseling 

overlijden van Lubbert Eppinga niet doorgegaan. Inmiddels is een nieuwe datum bekend; 

17 maart. 

Alle teams, die zich hadden opgegeven, hebben hiervan bericht gehad. Mocht er nog plek 

zijn voor enkele teams dan zullen wij dit z.s.m. bekendmaken. 

 

De hoofdprijs is nog steeds: het gebruik van een rally-auto tijdens de barrel rally 

Lip City on Tour! 

 

Aanvang 20.00u. Zaal open 19.30u. Na afloop Top2000 muziek, verzorgd door: 

Subtune Discoshows 

 

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 17 maart  > hoofdprijs een rally auto in gebruik inclusief 

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

 

                

 

Zaterdag 3 februari vanaf 19.30u. Teake van der Meer afscheidstournee 

Zaterdag 10 maart vanaf 17.00u. After-party Piterrun en Piterwalk 

Zaterdag 17 maart vanaf 19.30u. Top2000 Pubquiz, muziek na van  

                                                                          Subtune Discoshows 
 

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

 

Zaterdag 3 februari 
2018   

 

 
Teake van der Meer zijn afscheidstournee; 

• 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 
 
Na een doorweekte maar geslaagde, flessenactie gingen we ons voorbereiden op 
het Grand Diner in Wintersportstijl. Alleen al de voorbereidingen waren een feestje 
om te doen, laat staan het uiteindelijke diner zelf. We mochten 55 gasten 
verwelkomen in de Master Bosgaseal. Deze keer onder de bezielende leiding van 
Chris van Mill. De kinderen hebben zich van hun beste kant laten zien om een 
compleet vijfgangendiner uit te serveren! Niesje en Bob waren gastvrouw en 
gastheer en zorgden er voor dat alles vlot verliep en een ieder op tijd het glas 
bijgevuld kreeg… 
In de gymzaal en in de keuken vond op dat moment een heuse logistieke operatie 
plaats, want met militaire precisie en een soort van veldkeuken is deze culinaire  
missie wederom knap geslaagd! 
 
Zonder de sponsoren AH Gorredijk, Plaatselijk Belang Lippenhuizen,  Houthandel 
KoningsBlaauw Oosterwolde, Wijnhandel Baarsma via Jantsje Tolman en Trimsalon 
Katinka Paul was dit diner onmogelijk te realiseren. We kregen ook nog de nodige 
hulp van Willem v.d. Pol ( extra oven en maken van een pompeblêd uitsteekvorm) en  
Jesse Sikkema vervulde zijn maatschappelijke stage… 
En natuurlijk willen we dank zeggen aan onze gasten voor hun komst,  het 
dorpshuis/Thea voor de gastvrijheid, de kinderen en  onze eigen vrijwilligers die dit 
diner tot een succes hebben gemaakt. Met de opbrengst kunnen wij weer leuke 
activiteiten organiseren. Tot over 2 jaar! 
 

Zaterdag 17 februari : Skiën in Drachten  

Tijd    : 18.00 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 via: jwlippenhuizen@gmail.com 

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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Dorpsgeschiedenis en kunst deel 20. Barbierspaal en schaal 
 

Scheerwinkel 
Door de uitvinding van het veiligheidsscheermes en later het elektrische 
scheerapparaat raakte het beroep scheerder, zoals hiernaast op de 
Franse afbeelding*, in Europa en Noord-Amerika steeds meer in onbruik. 
In Azië, Afrika en Zuid-Amerika vind je nog wel scheerwinkel vergelijkbaar 
met onderstaandehoutdruk van Jost Amman uit 1568 uit de Eygentliche 
Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und 
weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln, van Hans Sachs.**  

 
Keur  
Zogenaamde keuren bepaalden lange tijd dat alleen chirurgijns een 
scheerwinkel mochten exploiteren. Op de naleving van dit voorschrift 
werd toegezien. Het Westfriesch Genootschap vermeldt in Twintig 
eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun dagelijks leven dat wie 
zijn baardstoppels rond 1750 in de plaats Grotebroek (Nood-Holland) 
door een niet bevoegde barbier zou laten verwijderen een boete van drie 
hele guldens riskeerde. Dat was in die tijd een hoog bedrag. 
 

 
Ids Wiersma  
De kunstenaar Ids Wierma tekende oude ambachten met bijbehorende 
gereedschappen en andere attributen of gaf de architectuur van de 
locatie weer, zoals op het detail van de 15.2 x 21.2 cm grote, met zwarte 
krijt uitgevoerde schets uit het Fries Museum. Daarop staat rechts onder 
Lippenhuizen, ter illustratie van Rimen en Teltsjes. Deze links met I.W. 
gesigneerde tekening is de basis voor zijn ‘Skearwinkel fan Joutebaes in 
Rimen en Teltsjes, naar origineel stoephuis te Lippenhuizen’ (zie nr. 19).  
 

Skearwinkelbord  
De skearwinkeltekening is verder uitgewerkt. Het venster is boven een 
achtruiter en onder een twaalfruiter met luik geworden. De bakstenen in 
de stoep, de trede en de muren zijn precies getekend, evenals de 
dakpannen, houten palen en banken. Voor het verhaal zijn drie figuren 
toegevoegd, een kapperspaal boven de bank en een bord aan de 
vooruitstekende paal als herkenningstekens voor de skearder of barbier. 
 
Barbier-chirurgijn 
In de middeleeuwen voerden monniken en priesters operaties uit. Op het 
Concilie van Tours in 1163 werd het de geestelijkheid verboden om nog 
chirurgie toe te passen. Barbiers en kappers voerden daarna wel 
operaties uit en er kwam een hiërarchische onderverdeling. Bovenaan 
stonden de artsen of doctores medicinae, gevolgd door de chirurgijns 
(chirurgen), apothekers, barbiers of barbier-chirurgijns en vroedvrouwen. 
De chirurgijn of heelmeester is in elk dorp in de middeleeuwen een 
vertrouwde figuur, meestal een man. In de 14de eeuw wordt in Brabant 
en Vlaanderen melding gemaakt van enkele vrouwelijke chirurgijns.*** 

 

Barbier  
De kappers- of barbierspaal gaat terug tot op de middeleeuwen. Het 
woord barbier is afgeleid van het Latijnse barba, baard, maar het 
werkterrein van de barbier omvatte meer dan het verzorgen van 
snorren en baarden. Hij was in de Middeleeuwen tot circa de gouden 

eeuw een soort hulpchirurgijn, die simpele medische handelingen uitvoerde waarbij vaak 
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bloed vloeide, bijvoorbeeld tijdens het aderlaten. Op de illustratie met het handschrift uit circa 
1675 staan schalen om het bloed op te vangen.  
 

Scheerdersbak 
De barbier-chirurgijn of heelmeester zette gebroken ledematen, sneed 
gezwellen weg, trok tanden en kiezen en behandelde zweren met 
pleisters en verband. Zijn voornaamste werktuig daarbij is het 
vlijmscherpe mes en hij weet veel van geneeskrachtige kruiden. Bij 
het aderlaten wordt een ader opengesneden en veel bloed afgenomen 
om daarmee, naar men toen veronderstelde, ziekmakende of giftige 
stoffen, zogenaamde ‘humoren’, uit het lichaam te verwijderen. De 
oorspronkelijke barbierspaal had een wasbak onderaan de paal, zoals 
op het uithangteken van de recht naar voren gestoken stok vooraan 
het stoephuis van de Skearwinkel van Joutebaes.  

 
Kleuren 
In de bakken of schalen werd het bloed opgevangen en er werden 
bloedzuigers in bewaard, die later veel gebruikt werden.op de 
illustratie uit Die sieben weise Meister,1471, Dirmstein, staan zulke 
schalen. De paal zelf representeert de staf die de patiënt vastgreep 
om tijdens het aderlaten de bloedstroom te bevorderen. Na de 
vorming van de United Barber Surgeon's Company in Londen (UK),  
verordende die voor kappers de blauw-witte paal en voor chirurgen de 
rood-witte als uithangteken. De franse rode paal had een wasbak. ****  

Spiralen  
Begin twintigste eew komt de barbiersstok in Holland en Friesland nauwelijks meer 
voor, maar in Antwerpen nog wel. Nu zie je ze in ons land weer bij barbiers zonder 
chirugijnstaken. Doorsneeburgers hadden vroeger het meest te maken met barbier-
chirurgijns, een veel grotere groep dan artsen en chirurgijns. Barbiers werden door 
een leermeester opgeleid en moesten een theoretisch en praktisch examen afleggen. 
Zij hielden zich bezig met uiterlijke verzorging, kapperswerk en medische ingrepen als 
aderlaten en tandheelkunde. De rood-witte spiralen op de kapperspaal verwijzen naar 
de bloederige zwachtels die na het aderlaten gewassen werden. De buiten drogende 
verbanslierten raakten in de wind vrstrengeld. De helix of spiralen zoals op de 
barbierspaal bij Joutebaes kunnen nu draaien dankzij een elektromotor. 

Lippenhuizen, Leeuwarden, Aldtsjerk, 2018 ©Gerhild van Rooij 
 
Bronnen, in tekst, zie ook deel 19  
Illustraties, zie bovenstaande tekst 
*Ladroit Barbier van Louis Leopold Boilly 
** gedrukt te Frankfurt am Main (Duitsland) www.digitalis.uni-koeln.de 
*** De chirurgyn, rijmprent 113,  Menselyck Bedrijf van Jan Luyken 
****De rood-wit-blauwe paal verwijst naar de rood-witte paal en vlag van de VS  
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen - vergadering op 12 december 2017. 
 
Onze voorzitter Froukje Reitsema opent de vergadering en er is een bijzonder welkom voor 
Hinke Heida en Brechtje de Vries. Ook een welkom voor onze gastdames. Gelukkig lag er nu 
niet veel sneeuw meer. Hinke en Brechtje zullen voor ons een pubquiz verzorgen.   (vroeger 
hadden we hier tegen gezegd: “harsenskrabberkriich). 
 
Mededelingen: 
✓ Het jaarlijkse uitje van 80+ is naar Nij Beets geweest, waar iedereen van een heerlijke High- Tea  

 genoten heeft. Een groot succes!  

✓ Zaterdag 16 december is er een gezamenlijke vergadering van vier verenigingen: Plaatselijk Belang,  

 IJsclub, Feestcommissie en Dorpshuis. 

✓ De notulen van de vorige keer, gemaakt door Diny Kuipers, worden goedgekeurd. 

✓ Om tijd voor de quiz te houden, worden andere zaken in januari afgehandeld. 

 
We maakten ook met deze quiz weer handig gebruik van het scherm en de beamer in De 
Mande. We moesten de vragen in groepjes beantwoorden.  
Onze quizmasters hadden de vragen in 8 onderwerpen verdeeld: 

1. Televisie en internet 
2. Taal  
3. Natuur 
4. Landen 
5. Muziek en reclame 
6. Sport en algemeen 
7. Eten en drinken 

Het waren mooie vragen: soms een beetje moeilijk . 
Enkele voorbeelden: 

➢ Hoe heten de hond en poes in de Jip en Janneke boekjes ? 

➢ Welk zoogdier is giftig en legt eieren ?  

➢ Welk vogeltje kan achteruit vliegen? 

➢ Zijn ijsberen linkshandig ? Waar of niet waar? 

➢ Hoe hoog is de watertoren in Lippenhuizen ? 

➢ De topsnelheid van sprinter Bolt: 40, 37 of 45 km per uur. 

➢ Hoeveel vakjes zitten er op een schaakbord ? 

➢ Wat is het woord dat je gebruikt als je bij bowlen 3 strikes achter elkaar haalt ? 

➢ Hoe heet de witte uitslag, die op chocola kan komen ? 

 
Er tussen door mochten we de 8ste ronde invullen. Dit was een blad met 26 logo’s van elke 
letter van het alfabet. 
Bij het invullen van de logo’s kwamen we o.a. tegen de logo’s, van Disney, Etos, Fa, 
Grolsch, Lee, Mars, Pepsi, Sony, T-mobile, Ziggo. 
De quiz werd gehouden in Kerstsfeer. Bij het binnenkomen van  De Mande waren we al 
verrast door allemaal lichtjes. Heel bijzonder!  Op de avond werden we bovendien 
getrakteerd op heerlijk gebak en lekkere hapjes.  
Het was een bijzondere, gezellige avond. Bij het verlaten van De Mande werd ons door het 
bestuur “Fijne Feestdagen“ toegewenst door middel van een kerstbal met een kaartje er aan. 
Een hele mooie avond! 
 
Klaasje van der Sluis 
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Het lijkt wel of de spreekwoordelijke donkere dagen voor kerst maar niet op willen houden. 
Misschien een reden om afleiding te zoeken bij Vrouwen van Nu. 
 
Op 23 januari staat de eerste afdelingsavond van het nieuwe jaar op het programma dan 
houden we onze jaarvergadering. Na de pauze vertelt de heer Leenhouts over de 
watersnoodramp van 1953. “Zeeland ervoor, tijdens en erna”. 
 
Op 20 februari organiseert het ééndagsbestuur de avond. Wat er dan te beleven is, is altijd 
geheim, dus dat wachten we af. Er wordt wel elk jaar veel werk van gemaakt en ik twijfel er 
niet aan dat het ook dit jaar weer erg gezellig zal zijn. 
 

 
 
In maart en wel op de 6de is er een workshop: Tapashapjes maken met “Niesje kookt”. 
Datum dus: 6 maart. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Plaats: Hûs de Mande. 
Kosten : worden later bepaald. 
 
 
Bel als je als gast er bij wilt zijn of meer info wilt even met Fenna Liemburg, tel. 0513 46 50 
01. 
Of  misschien heb je intussen ons hele programma gezien (in de hal van Hûs de Mande en 
bij Attent hangen programmaboekjes) en lijkt het je leuk om “tientjeslid” te worden. Ook een 
goed idee. Meld je dan ook even bij Fenna. 
Nou, wie weet tot ziens. 
 

Els Hoogeveen. 

 
 
 
 

 
PITERKERK HUREN? SFEERVOL ONDERDAK! 

 
Vraag naar de mogelijkheden! 

06-83266955 piterkerkbeheer@gmail.com 
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      De totale hoeveelheid neerslag is 100 mm en was vorig jaar 32,3 mm.                              

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 6,1 gr. en was vorig jaar 7,3 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 2,3 gr. en was vorig jaar 2,6 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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Weerjaaroverzicht 2017 
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