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DE HARKER
In dit nummer onder andere:

Vrijdagavond = Dorpsavond
Optreden Piterkerk
Filmavond Jeugdwerk
Speel-o-theek weer van start!

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

DOARPSKRANTE foar & fan LIPPENHÚZEN

DE HARKER
Inhoud
➢ Voorwoord
➢ Dorpsagenda 2018
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek
➢ Schoolkrant OBS de Flecht
➢ De Thornado
deharker.lippenhuizen@gmail.com

DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2018
31 oktober
28 november
19 december
Oplage: 555 stuks.
Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403

Inhoud

Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118

➢ Dorpsagenda 2018
➢ Mededelingenbord

Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609

➢ Activiteitenrubriek
➢ Schoolkrant OBS de Flecht
➢ De Thornado

Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma.
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk
Vrijdag 26 oktober voor 18.00 uur!!

❖
❖
❖
❖

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.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com
deharker.lippenhuizen@gmail.com

Dorpsagenda 2018
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder.
26-9

Ledenvergadering Thor

6-10

Filmavond Jeugdwerk

12-10

Dorpsavond met Murk

14-10

Optreden Anabella Zoch

20.00

Kobûnderhûs
Piterkerk

27-10

Haloween Speurtocht
Jeugdwerk
31-10
Gezamenlijke maaltijd 65+
17.30
(aanmelden!)
Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Maandagavond

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen – Gorredijk

20.15 - 22.00

Kobûnderhûs

Iedere maandag

Biljarten

Dinsdagochtend
Josien Bruinsma 06
21500833
Donderdagavond

Yoga

10.00 - 11.00

Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

15-10, 12-11, 10-12

Speel-o-theek

13.30 - 15.00
19.00 - 20.30

Kobûnderhûs

ma-/di-/do- en
vrijdagochtend
Renskje Idzenga
06 53949101

Peuteropvang It
Berneplakje

8.30 -12.00

Kobûnderhûs

29-9, 27-10

Vrij Klaverjassen

20.00

Kobûnderhûs

Tjidsger Rozenberg
463997
deharker.lippenhuizen@gmail.com

mededelingen
Welkom in Lippenhuizen
Bart Klijnstra en Lisette Roffel
't Corso28
afkomstig uit Gorredijk en Bontebok

Safolle minsken dy’t ús stipe ha nei it ferstjerren fan ús leave Lubbert.
It hat ús hiel goed dien.
It wie net mooglik om eltsenien persoonlik te bedanken.
Derom wolle wy jim allegear nochris hertlik danksizze!
Ut namme fan de hiele famylje
Minke Eppinga-Brouwer

Gratis met Arriva naar thuisduels sc Heerenveen. Ook met de
buurtbus!.
Op de site van sc Heerenveen staat dat de buurtbus uitgesloten is van de actie om
gratis te reizen naar wedstrijden in het Abe Lenstra stadion. Dit klopt niet. De
buurtbus is regulier openbaar vervoer, waar ook seizoenkaarthouders gebruik van
kunnen maken van en naar de wedstrijden op vrijdag en zaterdag. Zondags rijdt de
buurtbus niet.
Op de site van sc Heerenveen staat: “Seizoenkaarthouders van sc Heerenveen
reizen vanaf zondag 19 augustus 2018 gratis met Arriva, vanuit de provincies
Friesland en Groningen, naar de competitiewedstrijden in het Abe Lenstra stadion.
Dit is één van de afspraken uit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de club
en het vervoersbedrijf ondertekenden. Met de nieuwe verbintenis wordt de
samenwerking tussen beide partijen gecontinueerd”.

deharker.lippenhuizen@gmail.com

De collecte KWF Kanker Bestrijding heeft dit jaar in Lippenhuizen €886,29
opgebracht.
Dank aan die inwoners van Lippenhuizen die financieel bijgedragen hebben aan het
tot stand komen van dit mooie bedrag.
Onze speciale dank gaat uit naar de collectanten voor hun inzet.
Fenna en Joukje

de Speel-O-Theek is weer open!
OPENINGSTIJDEN: 1 x per maand op maandagmiddag en – avond.
van 13.30 tot 15.00 uur & van 19.00 tot 20.30 uur
WAAR:
We hebben een nieuwe plek: de Welzijnsruimte van MFA It Kobûnderhûs.
In onze kasten én op de uitleenzolder staat al ons speelgoed uitgestald.
Het is beslist de moeite waard om eens te komen kijken, we hebben een zeer
gevarieerd speelgoed-aanbod!
KOSTEN:
** een heel kalenderjaar kost € 12,50 per gezin
** ieder kind mag per keer 2 stuks speelgoed lenen, 4 weken lang.
** maak gebruik van onze strippenkaart om gratis kennis te maken met de SOT.

WEES WELKOM IN DE SPEEL-O-THEEK, KOM GERUST EENS
KIJKEN!

de openingsdagen tot en met de Kerstvakantie zijn:
15 oktober, 12 november, 10 december
Speel-o-theek Lippenhuizen, Buorsterwyk 36, 8408 JA LIPPENHUIZEN. Voor Info:
jeanettebrandsma@planet.nl
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Ouderen doen er toe!
Timpaan Welzijn organiseert bijeenkomsten Samenkracht 80+
Ouderen willen ertoe doen, maar de beeldvorming is vaak anders. Het gevolg is dat
veel ouderen zich afvragen: hoe kan ik nog van betekenis zijn en meedoen?
Daarom wil Timpaan Welzijn graag met mensen van rond de 80 jaar en ouder in
gesprek te gaan in zogenaamde SamenKracht-bijeenkomsten.
Timpaan Welzijn wil met SamenKracht80+ een beweging op gang brengen die
ouderen waardeert en ondersteunt in hun verlangen om erbij te horen en van
betekenis te zijn. Door SamenKracht80+ bloeien mensen op, ook waar levenslust
soms verloren leek. Het is een plek waar je je verhaal kwijt kunt over zowel de
alledaagse zaken als ook een plek waar de door de tijd heen vergaarde wijsheid
weer gezien wordt. Jongere generaties zouden hier nog heel veel van kunnen leren.
De SamenKracht-bijeenkomsten bestaan uit twee dialoogbijeenkomsten. Ouderen krijgen
tijdens deze bijeenkomsten een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van
meedoen en van betekenis zijn uit te dragen.
Bent u geïnteresseerd? Of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Timpaan Welzijn, tel. 06-13568133 of
g.miedema@timpaanwelzijn.nl
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Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Kerkdiensten PG Lippenhuizen-Hemrik 2018
Datum

Tijd

Dienst te

Voorganger

30 sep
07 okt
14 okt
21 okt
28 okt
04 nov

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen
Lippenhuizen
Langezwaag

Ds. S. Blok, Startzondag
Ds. S. Blok, m.m.v. Cantorij, Israëlzondag
Ds. S. Blok, Heilig Avondmaal
Ds. J. Jurjens
Ds. H. Hiddink
Ds. S. Blok

Van de predikant
Het is weer september. De regen is weer gaan vallen en het is wat
koeler geworden. Wat een zomer hebben we gehad! Droog en
warm. Warmte om van te genieten, maar ook warmte die ons soms
te veel werd en droogte die zorgen baarde.
Ik was een week in Taizé, die plek van oecumene en gemeenschap
en stilte in Frankrijk. We lazen het verhaal van de uittocht in Egypte.
Hét verhaal van bevrijding, van vrijheid, van uitkijken naar het
beloofde land. Maar ook over hoe moeilijk vrijheid kan zijn. En wat is
dan het beloofde land waar je naar uit kijkt?
Taizé is een plek van gastvrijheid. Iedereen is welkom om een week
lang mee te leven, mee te doen, mee te vieren. Samen vorm je in
zo’n week een kleine gemeenschap van mensen van over de hele wereld. Je deelt verhalen,
je deelt de ruimte die je gegeven wordt, je deelt inspiratie, je deelt geloof en twijfel.
Na Taizé was ik nog twee weken in Finland. Een prachtig weids land van bossen en meren.
De laatste twee dagen was ik in de hoofdstad Helsinki. In het centrum van Helsinki staat
sinds 2012 de Kamppi kapel. Een kapel volledig van hout. Het doet denken aan een ei, maar
ook aan een ark. De kapel is een plek van stilte. Er worden geen diensten georganiseerd. De
kapel is elke dag open en er zijn mensen van maatschappelijk werk en van de (lutherse) kerk
beschikbaar voor een gesprek. Ook een plek van gastvrijheid.
Het is een thema dat ik de komende maanden mee wil nemen. Een thema om je door te
laten vormen, om op te kauwen. Een diaconaal thema ook. Wat betekent het om gastvrij te
zijn? Hoe zou dat er voor ons uit kunnen zien? Hoe kunnen we in onze dorpen ruimte bieden
aan stilte, aan ontmoeting, aan verbinding, aan aandacht?
Dorpskerkenbeweging
Maandag 24 september vindt de eerste landelijke dorpskerkendag plaats in Maarn. Een
netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding
daartussen wil versterken. Deze dag vormt ook de start van een dorpskerkenbeweging. De
hoop is dat kerken binnen deze beweging ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen
en inspireren. Een aantal kerkenraadsleden uit Langezwaag en Lippenhuizen en ikzelf
nemen deel aan deze dag en we doen in het volgende kerkblad graag verslag van deze dag.
Bij de diensten
30 september Startzondag. We zijn dan al even onderweg maar de startzondag vormt de
officiële start van een nieuw kerkelijk seizoen. Het landelijke thema voor de startzondag is
‘een goed gesprek’. We gaan aan de slag met het verhaal over de discipel Tomas. Een
verhaal over geloven, over twijfel, over inspiratie. Een dienst waarin er ruimte is voor gesprek
en uitwisseling. Na de dienst verplaatsen we ons naar ambachtelijke zuivelboerderij
Westerleane (Alde Dyk 50 in Terwispel) voor koffie met iets lekkers en een rondleiding.
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7 oktober

14 oktober

Dienst met medewerking van de cantorij en tevens Israëlzondag. Op deze
zondag staan we stil bij onze verbondenheid met Israël en onze relatie met het
joodse volk.
We vieren samen het Heilig Avondmaal.

Israëlzondag
Vanuit de Protestantse Kerk is er een handreiking gemaakt voor Israëlzondag. Jonge
mensen zijn weinig of niet aanwezig bij studiedagen of bijeenkomsten van Kerk in Israël. Het
lijkt erop dat zij weinig belang hechten aan de verbondenheid van de kerk met Israël. Maar is
dat eigenlijk wel zo? Twee jonge mensen, Harmke Bons en Kor Bras, laten zien dat zij wel
degelijk ‘iets’ hebben met Israël en met het Jodendom.
Vorming en toerusting
Het programma Vorming & Toerusting is uit. Het is te bekijken op de website
www.kerklippenhuizenhemrik.nl . U kunt het ook meenemen vanuit de kerk of aanvragen bij
de scriba: scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl.
Op maandag 26 november vertel ik in de kerk van Langezwaag over mijn ervaringen in
Brazilië. Over de Bijbel lezen met mensen in de marge, over Pasen vieren in de favela’s,
over de gastvrijheid van religieuze zusters en over oecumenische ontmoetingen.
1-3 februari 2019 organiseer ik een weekend van stilte, ontmoeting en inspiratie in Casella
voor mensen van 18 tot 35 jaar. Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge
mensen van harte welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft en waar
de stilte heerst. Kijk voor meer informatie op www.casella.nl en in het boekje Vorming en
Toerusting. Opgave voor 1 december 2018 bij mij, dssietskeblok@gmail.com.
Vooraankondiging:
1-3 maart 2019 organiseer ik een weekend in het Dominicanenklooster in Huissen. We
zullen vieren, we zullen samen stil zijn, we gaan in gesprek met een Dominicaan en we gaan
zingen. Een prachtig begin van de veertigdagentijd.
Wilt u mij graag spreken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Voor iets groots, of iets
kleins, dat maakt niet uit.
Hartelijke groet,
ds. Sietske Blok

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Bestuursleden:
Hinke Heida:
Voorzitter
06-34869736
Gerrit Prikken:
Vice voorzitter
06-12991368
Douwina Bantema:
Notulist
06-10099884
Dorathea Snijder:
Algemeen lid
06-46511930
Alma Veldkamp:
Algemeen lid
06-25336533
Leo Boskma:
Algemeen lid
06-31557410
pb.lippenhuizen@gmail.com
Mail contact:
Beste dorpsbewoners,
We hebben weer extra vlaggen ingekocht. Dus bent u nieuw in het
dorp, is uw oude vlag kapot of heeft u er nog niet één? Dan is dit
weer de kans om een dorpsvlag aan te schaffen!
De vlag is 100x150 cm met een kopband, lusje en koord, geheel
rondom gezoomd.
Kosten vlag € 25,- per stuk
Tijdens ons jubileum jaar “Lippenhuizen 700 jaar” is er een prachtig boek gemaakt
(‘Een geest van Eensgezindheid’ ) waar in de historie van ons dorp is beschreven.
Er zijn nog een aantal exemplaren, dus laat deze kans dan ook niet lopen
Kosten € 15, - per stuk
Vlaggen en Boek zijn verkrijgbaar bij Gerrit Prikken Bukehage 15 8408HS Lippenhuizen
Of stuur een mail g.prikken@ziggo.nl
Whats app groep
U heeft er vast al van gehoord, gezien maar heel Lippenhuizen heeft een Whatss app
alert groep.
Heeft u interesse om ook in deze Whatss App groep; Lippenhuizen alert te worden
opgenomen? Mail naam- adres-telefoonnummer naar pb.lippenhuizen@gmail.com.
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.
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We hebben Lippenhuizen in 5 gebieden opgesplitst:
Zie foto:

Hondenpoep
Dorpsgenoten die in het bezit zijn van een trouwe viervoeter, graag uw
aandacht voor het volgende! Wij van Plaatselijk Belang krijgen geregeld mailtjes van
dorpsbewoners die zich ergeren aan hondenpoep door het hele dorp. Op stoepen, langs
paadjes en in speeltuinen liggen 'grote hopen'. Zelfs hondenpoepzakjes liggen "vol" in
bepaalde perkjes. Ook de route van de kinderen naar de nieuwe school wordt helaas niet
overgeslagen door de viervoeters. Laten we met z'n allen zorgen voor een leefbaar en
schoon dorp, wanneer iedere hondenbezitter de uitwerpselen netjes opruimt, heeft
niemand er meer last van. Misschien is het zelfs een idee om elkaar er op te attenderen!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Glasvezel
De vraagbundeling voor het nieuwe glasvezelnetwerk in het buitengebied van de
gemeente Opsterland start binnenkort. De Informatiekrant is inmiddels op de mat vallen
van de bewoners op de zogenaamde ‘witte’ adressen die ook op de lijst staan van de
Provincie Friesland. Op dit moment kunnen er al diensten worden besteld via
www.glasvezel.frl en kunnen bewoners zich dus al aanmelden. Vanaf volgende week
maandag starten ook de Informatiebijeenkomsten om de bewoners extra informatie te
geven over het project. Dit zijn in totaal zes avonden verspreid over de gemeente.
Hierbij de data en locaties voor de vraagbundelingsavonden in Opsterland:
24 september: Pier’s Hiem, Domela Nieuwenhuisweg 114, Nij Beets
25 september: Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag
26 september: Dundelle, Mjûmster Wei 16, Bakkeveen
1 oktober:
MFC De Wier, De Telle 21, Ureterp
2 oktober:
MFC De Bining, Engbert Pierswei 4, Hemrik
4 oktober:
De Trekkerstinte, Mr. Roordawei 3, Tijnje
Het programma ziet er als volgt uit:
19:00
19:30
20:00
21:30

uur:
uur:
uur:
uur:

Inloop
Centrale presentatie
Informatiemarkt
Sluiting
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Op de site: www.glasvezel.frl kunt u zien of uw adres ook in aanmerking komt voor
glasvezel.

Privacy beleid Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens.
Plaatselijk Belang Lippenhuizen wil u middels onderstaande privacyverklaring informeren over de
manier waarop persoonlijke gegevens worden verwerkt.
PRIVACYVERKLARING
Vereniging Plaatselijk Belang Lippenhuizen respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan
ons verstrekte persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u lid bent van Plaatselijk Belang of omdat u ons om een
andere reden deze gegevens heeft verstrekt. Wij verzamelen geen (persoons-)gegevens via onze
website www.lippenhuizeneen.nl anders dan via een contact- of opgaveformulier en maken geen
gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Voor onze ledenadministratie gebruiken wij de
volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en bankrekeningnummer (IBAN).
Deze gegevens tezamen met de ingangsdatum en/of beëindigingsdatum van uw lidmaatschap,
worden door ons verwerkt in een beveiligd gegevensbestand. Wij gebruiken de persoonsgegevens om
uitvoering te geven aan uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang en om het lidmaatschapsgeld te
kunnen incasseren. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Indien u ons om een andere reden heeft benaderd, gebruiken wij uw contactgegevens om u van een
reactie te kunnen voorzien. Uw contactgegevens worden na afhandeling van uw (contact)verzoek niet
verder door ons verwerkt in onze administratie.
Plaatselijk Belang is uitgever van dorpskrant De Harker. Aangeboden informatie en/of beeldmateriaal
is bedoeld om het lezerspubliek te informeren en dient hiermee een gerechtvaardigd belang. Van
adverteerders worden naam, adres, postcode en woonplaats vastgelegd ten behoeve van de
facturering van advertenties. Informatie en/of beeldmateriaal dat is samengesteld en aangeboden
wordt door derden wordt voor publicatie, wordt gepubliceerd zoals dit wordt ontvangen, het mag
belangen van betrokkenen niet schenden. De aanbieder is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
De Harker wordt bewaard in het dorpsarchief en is zichtbaar op de website lippenhuizen1.nl vanaf
augustus 2014 tot heden. Oudere documentatie wordt bewaard in het dorpsarchief.
Alleen bestuursleden en daarvoor door het bestuur aangewezen personen hebben toegang tot de
administratie en de daarin geregistreerde persoonsgegevens. Wij verstrekken uw gegevens in
beginsel niet aan derden en in ieder geval niet zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk zijn
verplicht.
Na beëindiging van het lidmaatschap, bewaren wij uw gegevens nog gedurende één jaar, uitsluitend
voor de eventuele restitutie van lidmaatschapsgelden. Hierna worden uw gegevens definitief uit onze
ledenadministratie verwijderd.
Voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens in onze administratie kunt u een email sturen naar pb.lippenhuizen@gmail.com Wij kunnen u vragen om een kopie van een geldig
identiteitsbewijs.
De voorzitter van Plaatselijk Belang is aangewezen als functionaris gegevensbescherming.
Als uw verzoek door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld of u heeft een andere klacht die uw
privacy betreft, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, zie
www.autoriteitpersoonsgegevens.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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KOBUNDERHÛS
SAMEN 1 IN HET KOBUNDERHÛS & SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE
MANDE
Nieuwsbrief Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen (NDL) de Mande september
2018
Het Kobunderhûs
Iedereen is zijn plekje aan het zoeken in het Kobunderhûs en al velen hebben
hun plekje gevonden en dat gaat best goed. Zijn er vragen, opmerkingen of tips
laat het ons weten.
Ook onze nieuwe beheerster Wietske Rozenberg pakt het goed op en ook zij is
altijd benaderbaar voor vragen of verbeterpunten. Ook telefonisch zijn we
bereikbaar, het Kobunderhûs 0513 856728 en het 06- nummer van Wietske is 06
50445471
Jaarvergadering
De gezamenlijke jaarvergadering van zowel Dorpshuis de Mande als wel Nieuw
Dorpshuis Lippenhuizen vindt plaats op zaterdag 8 december. Ook zal dan de
werkgroep realisatie MFA een financieel verslag uitbrengen.
Donateurs
Ook het Nieuwe Dorpshuis Lippenhuizen (NDL) heeft als doelstelling om zoveel
mogelijk dorpsgenoten donateur te maken van het NDL.
Een dorpshuis is van onschatbare waarde, juist in de kleinere dorpen in zo’n
ontmoetingsplek heel belangrijk en levert een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid. Dorpelingen komen elkaar tegen maken en praatje en leren elkaar
kennen! Dus wordt donateur van het Nieuwe Dorpshuis Lippenhuizen, want steun
en betrokkenheid telt!
Piterrun & Piterwalk & Kidsrun
Een gezamenlijke activiteit van Piterkerk & THOR & NDL de Mande, schrijf maar
vast in de agenda zaterdag 9 maart 2019
Biljartclub de Mande
Op dit moment hebben we nog niet voldoende financiële middelen om een
‘nieuw’ biljart te kopen. Maar in goed overleg met onze biljart leverancier Geert
Popma kunnen we de komende maanden een biljart in bruikleen.\
De biljarters kunnen maandag 8 oktober dan ook weer van start met als
coördinator Wobbe Faber.
Mee doen kan altijd, loop gewoon even binnen op een maandag
Elke…Vrijdagavond…Dorpsavond…Kobunderhûs
Van de vrijdagavond willen we een dorpsavond van maken waar we elkaar tegen
komen een praatje maken.
Het begin van het weekend waarin dorpsgenoten met elkaar een bakje koffie &
thee en een hapje en een drankje. Met elke maand weer een nieuw speciaal bier
op de tap. Ook proberen op de dorpsavond wat leuke en passende activiteiten te
programmeren. Met als aftrap…..
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VRIJDAG 12 OKTOBER VANAF 20.00 UUR
MURK
Murk Aukema uit de Hemrik (27) speelt al heel lang muziek. Vroeger drumde hij,
maar toen hij op zijn negentiende een gitaar in handen kreeg, voelde hij meteen
dat dat instrument bij hem hoorde. Hij leerde spelen en oefende urenlang om
zichzelf te kunnen begeleiden bij het zingen van liedjes. ,,Begjinst fansels hiel
maklik, dan sikest op Youtube wat ferskes dy't snel te spyljen binne, fan John
Mayer en John Denver, sokke mannen. Letter wat mear country en folk.

KOBUNDERHÛS
SAMEN 1 IN HET KOBUNDERHÛS & SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE
MANDE
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Activiteitenrubriek
Koersbal
In oktober starten we weer met onze koersbal activiteit.
We spelen 1 keer per veertien dagen op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
Het zijn altijd heel gezellige middagen met halverwege en na afloop een bakje koffie
of thee.
Om de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn € 5,- per keer all in.
De data zijn bekend: 13 en 27 okt., 10 en 24 nov. en 8 en 22 dec. in 2018, 12 en 26
jan., 9 en 16! febr. en 9 en 23 maart in 2019. We sluiten de 23ste. Af met een etentje.
Een keer vrijblijvend proberen?
Kom gerust naar It Kobunderhûs en u zult zien hoe gezellig het eraan toe gaat.

Data vrij klaverjassen 2018/2019
29 september
27 oktober
24 november
29 december
26 januari
30 maart
27 april
Dit zijn zaterdagavonden aanvang 8 uur vrij klaverjassen en schutjassen.
Opsterlands kampioenschap klaverjassen is 23 februari aanvang half 2

Open repetitie Vrouwenkoor Femmes Vocales
Wil je zingen op hoog niveau en ben je bereid daar ook thuis voor te studeren? Kom dan op
19 september proefzingen bij Vrouwenkoor Femmes Vocales. Het repertoire is zeer divers:
Van barok tot hedendaags klassiek, met uitstapjes naar de lichte muziek. Naast het
instuderen van de meerstemmige stukken is er veel aandacht voor stemscholing en
koorklank. In een goede sfeer en met volle inzet willen we tot het best haalbare muzikale
resultaat komen. En dat is hoorbaar tijdens de concerten.
We zijn op dit moment ruim 20 vrouw sterk en er is plaats voor enkele nieuwe leden. Ervaar
het plezier van samen iets moois neerzetten. De repetities zijn op woensdagavond van
20.00–22.00 uur in De Skâns in Gorredijk. Het koor staat onder leiding van dirigent Claartje
van Dokkum. Als je mee wilt zingen op 19 september, stuur dan een mail naar de dirigent:
claartjevandokkum@live.nl of bel: 0521 577 595 (vanaf 11.00 uur).
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31 oktober Maaltijd 65+. Wie eet er mee?
Waar:
MFA Kobunderhûs, Buorsterwijk 38
Wanneer:
Woensdag 31 oktober
Tijd:
Inloop vanaf 17.30. Einde 20.00 uur
Kosten: € 5
Aanmelding: noodzakelijk voor 17 oktober

Wat?
Op woensdag 31 oktober a.s. organiseert het Dorpssteunpunt Lippenhuizen in
samenwerking met Plaatselijk Belang en de Protestantse Gemeente LippenhuizenHemrik een gezellige maaltijd voor dorpsbewoners vanaf 65 jaar. Deze maaltijd
wordt gehouden in het nieuwe MFA Kobunderhûs.
Inloop is vanaf 17.30 uur. Aanvang maaltijd 18.00 – 20.00 uur.
Aanmelding
U kunt zich tot uiterlijk 17 oktober a.s. opgeven bij de volgende personen:
Anke Paas, e-mail dsplippenhuizen@gmail.com, telefoon 0513-463803
Wietske de Jong, e-mail dsplippenhuizen@gmail.com, telefoon 06-46109773
Els Hoogeveen, e-mail elsendouwe1973@gmail.com, telefoon 0513-436757
Wilt u bij aanmelden ook vermelden of u een dieetwens heeft of dat u vegetarisch
eet?
Ook als u problemen met vervoer hebt, kunt u dat bij aanmelden aangeven.
Wacht niet te lang met aanmelden, want er is een maximum aantal plaatsen
beschikbaar.
Wat kost het?
Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd nl. € 5,00. U krijgt hiervoor een heerlijke
maaltijd met nagerecht en twee consumpties.

Op zondag 11 nov. Om 15.00
uur speelt Tryater de
Proloog van hun stuk voor
LF2018 in de huiskamer van
de Muziekherberg

.
deharker.lippenhuizen@gmail.com

Kippenvel & passie bij Argentijnse folk en tango door Anabella
Zoch
Singer-songwriter Anabella Zoch uit Argentinië is een graag geziene gast op festivals in
eigen land en daarbuiten. Geïnspireerd op de Latijns-Amerikaanse ritmes van chacarera,
zamba, milonga, vals en tango zorgen haar passievolle folksongs steevast voor kippenvel.
Op 14 oktober onderbreekt Anabella Zoch haar Europese tournee voor een intiem optreden
in de Piterkerk van Lippenhuizen. Ook verzorgt ze een workshop over de oorsprong van de
tango.
Twee jaar geleden maakte Anabella Zoch een verpletterende indruk tijdens het
nazomerfestival 'La Siesta Magnifica' op Nieuw-Allardsoog. Daar speelde ze samen met
chacarera grootheid Peteco Carabajal, die tevens haar voorlaatste album 'Mirror of Love'
produceerde. Inmiddels is haar nieuwe 'solo' album 'Ahora' uitgekomen, reden te meer om
opnieuw en nog uitgebreider kennis te maken met de krachtige zangeres, die veel van haar
Spaanstalige liederen wijdt aan de strijd voor gelijkberechtiging van vrouwen en universele
mensenrechten. In Zuid-Amerika en in Europa werkt ze tevens als zangcoach. Vorig jaar
zong ze in Berlijn als solist de 'Misa Criolla' van Ariel Ramirez op uitnodiging van de
Argentijnse ambassade. Op de Argentijnse radio verzorgt Anabella Zoch elke zaterdagavond
een programma over Argentijnse muziek. Tijdens haar optreden in Lippenhuizen zingt ze
eigen werk en liederen geïnspireerd op bekende folkzangeressen zoals Mercedes Sosa. De
getalenteerde zangeres begeleidt zichzelf op gitaar en ondersteunende percussie.
De workshop op 14 oktober start om 13.00 uur en het concert 'Ahora' begint om 14.30
uur. Tijdens de workshop gaat Anabella dieper in op de grondbeginselen van de tango en de
Argentijnse folksmuziek en legt zij uit wat de wortels van deze muziekstijlen zijn.
Kaarten voor de workshop kosten 7,50 euro, een combinatieticket voor workshop en concert
kost 15 euro. Bezoekers van alleen het concert betalen 10 euro (inclusief consumptie
vooraf).
Voor tickets en info: www.piterkerklippenhuizen.nl.
Bij aankoop van 6 flessen wijn uit de La Linda serie van het fameuze Argentijnse wijnhuis Luigi Bosca,
bij de gespecialiseerde wijnhandel Faber Wine World in Lippenhuizen krijgt u gratis toegang tot het
concert van Anabella Zoch (u betaalt voor dit wijnpakket inclusief de entree voor het concert
€47,70). Deze eenmalige actie loopt tot met 6 oktober. Zie ook: www.faberwineworld.nl
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PITERKERK HUREN? SFEERVOL
ONDERDAK!
Trouw-,Rouw-,Doopdienst of
(familie)Feest
06-83266955
piterkerkbeheer@gmail.com
Verhuur voor Culturele activiteiten
Concerten, Uitvoeringen, Lezingen
info@piterkerklippenhuizen.nl

Hier had uw advertentie ook kunnen staan.
Informeer naar de mogelijkheden!

Hier had uw advertentie ook kunnen staan.
Informeer naar de mogelijkheden!
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Jeugdwerk Lippenhuizen
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken en we mogen weer een nieuwe groep 7
verwelkomen. We hopen dat jullie ook veel plezier gaan beleven aan onze
activiteiten. Om het seizoen af te trappen organiseren we eerst een Filmavond,
hiervoor zijn ook de groepen 5 en 6 van de basisschool uitgenodigd!

Zaterdag 6 oktober : Filmavond
Tijd (en)
Waar
Opgave
Kosten

: 18.30 tot 20.30 voor groepen 5 en 6
20.30 tot 22.30 vanaf groep 7 ( en hoger…)
: kantine MFA Kobunderhûs
: via: ustwakes@gmail.com voor 1 oktober 2018
: € 1,-

Zaterdag 27 oktober: Crazy
Tijd
Waar
Opgave
Kosten

Halloweenspeurtocht

: 19.00 – 21.00 uur
: MFA Kobunderhûs
: via: ustwakes@gmail.com voor 20 oktober 2018
: € 1,-

Zaterdag 24 november : Discobowlen
Zaterdag 15 december : Casinonight
Verdere info volgt in de volgende Harker
Alvast een preview voor het programma in 2019…
Januari 2019
Januari 2019
Maart 2019
Maart 2019
April 2019
Mei 2019
Juni 2019

: Flessenactie ( na afloop wat eten en filmpje kijken!)
: Darten
: Minute to win it
: Thialf
: Liphúster Kermis Fair (Wilt u ook een stand, laat het weten!)
: Walibi ( hiervoor moet je minimaal aan 3 activiteiten hebben meegedaan!)
: Surprise afsluiting.

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig onze website:
www.jeugdwerklippenhuizen.nl
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen
Het nieuwe seizoen van de vrouwen van nu start op 25 september 2018.
Dan komt boswachter, de heer Aaldrik Pot . Die neemt ons mee de natuur in. Als je dit leest
is deze avond al geweest.

Het verdere programma dit seizoen is:
23 okt 2018 Klaske Duursma met een lezing over adoptie.
1 nov.2018 Hebben we een koffiemorgen. Dan komt burgemeester van Selm.
20 nov.2018 Eendagsbestuur.
18 dec.2018 Inez Timmer - dit wordt een schitterende muzikale avond.
22 jan,2019 Jaarvergadering. Dit wordt een vertelavond met hoop ik mooie verhalen.
19 febr.2019 De heer Wybren de Glee over de Trans Siberische spoorlijn.
19 mrt.2019 Tresoar. De geschiedenis van Fryslân.
23 april 2019 Mevrouw Hennie de Heer over vrouwen in Rusland.
Verder hebben wij interessegroepen o.a. leesgroep, knutselgroep, tuinclub, wandelen,
samen koken, samen eten en een culturele groep.
De workshops zijn dit jaar; Kerststuk , Paasstuk, Collage maken, Zeefdruk op stof,
Glasworkshop en Hapjes maken met Niesje kookt.
Ons jaarlijks etentje is ook altijd heel gezellig. Dus je ziet voor elk wat wils.
Iedereen kan een avond of workshop meemaken.
Gasten zijn altijd welkom. Neem dan even contact op met Fenna Liemburg.tel. 0513 465001
of als je meer informatie wil.
Froukje van der Veen
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Kunst en dorpsgeschiedenis 26: Liphuster Reintje de Goeje 2
Reinoudina de Goeje publiceerde naast Agatha’s pantomime-sprookjes
andere boeken en tijdschriftartikelen. Na de dood van hun moeder in
1872 verhuisden zij en haar zus Marianne kort na elkaar naar Rotterdam.
Marianne was benoemd tot lerares Frans aan de pas opgerichte Hogere
Burgerschool voor Meisjes. Als Agatha publiceerde Reintje al vertalingen
van kinderboeken uit het Frans, Duits en Engels. De sprookjes van
Moeder de Gans van Perrault (Leiden 1866) en Sprookjes voor de
huiskamer en het huisgezin van Jacob Grimm (Schiedam 1890). In 1890
verscheen haar enige toneelbewerking uit het Italiaans, Il salvadanaio (De spaarpot) van G.
Salvestri. (omslag Moeders Raad, Agatha)
Ons Streven
Reintje schreef boeken en verzorgde artikelen met betrekking tot
emancipatie van vrouwen. In 1870 werd zij redactrice van het door Betsy
Perk opgerichte weekblad Ons Streven, één van de eerste feministische
vrouwenbladen in ons land met artikelen over de vrouwenbeweging in
Europa en Amerika. Ons Streven pleitte voor uitbreiding van onderwijsen arbeidsmogelijkheden voor meisjes en vrouwen en Reintje riep
hiervoor de medewerking in van vooruitstrevende geleerden uit haar
familie- en vriendenkring. (foto Betsy Perk, anoniem)

Feministen en dames
Jurist D.J. Mom Visch was een goede vriend van Reintjes broer Michaël
Jan. Mom Visch schreef over meisjesonderwijs. De vrijzinnige theoloog
en latere hoogleraar H. Oort was de echtgenoot van Reinoudina’s zuster
Elizabeth Wilhelmina (‘Mina’) (1838-1906). Oort riep op tot het stichten
van zondagsscholen voor vrouwen en meisjes. Reinoudina stelde in haar
eerste artikel al dat Ons Streven zich niet zou bekommeren om
‘damespolitiek’. De berichten over politiek zouden de functie van een
sociëteit zou krijgen, waar vrouwen de laatste ontwikkelingen zouden kunnen volgen. Toch
bleef het tijdschrift balanceren tussen vooruitstrevende feministische bijdragen en een bijlage
met familieberichten die als ‘damesrubriek’ gezien werd. Reinoudina bleef aan Ons Streven
verbonden tot 1878, het jaar waarin het blad door uitgeverij Nijgh en Van Ditmar werd
opgekocht en opgeheven. (uit Het theesalet van Pieteloet, 1860, Reinoudina de Goeje)
Boeken
In haar eigen boeken en teksten schreef ze al voordat ze bij Ons Streven
werkte over de positie van de vrouw in het verleden en in haar eigen tijd.
Bijvoorbeeld de boeken Onze werkkring (Haarlem 1868), Jongejuffrouw
Onnut (Haarlem 1876) en Beroemde Nederlandsche vrouwen
(Rotterdam 1869). In het laatste boek portretteerde zij onder andere
Anna Maria van Schurman (Keulen, november 1607 – Wieuwerd, mei
1678), een erudiet humaniste, taalkundige, theologe, dichteres en
kunstenares. Anna Maria werd als eerste vrouwelijke studente in
Nederland aan de universiteit toegelaten (Utrecht). Zij correspondeerde
met belangrijke geleerden en portretten van haar hingen in de Italiaanse
Academie van de Wetenschappen en het Koninklijke paleis in
Stockholm.
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Voor de vrouwenbeweging in de negentiende eeuw was zij een inspirerend voorbeeld.
(Zelfportret AM van Schurman, museum Martena)
De zusters Roemers
Reintje portretteerde in dit boek de dichteres, kalligrafe en
glasgraveerster Anna Roemersdr. Visscher, ook bekend als Anna
Roemers ( Amsterdam 1584 – Alkmaar 1652). In de negentiende eeuw
werden Anna en haar zuster Tesselschade herontdekt: ons land bleek al
vroeg belangrijke en hoogstaande dichteressen te hebben gehad. Anna
werd eerder gezien als vriendin van de didacticus en schrijver Cats.
Haar vrome en belerende werk paste in de tijd waarin ze leefde. Pas
later viel haar geestige zelfironie op en trad ze uit de schaduw van haar
zuster Tesselschade. (Anna Roemers, gravure Hendrick Goltzius)
Toekomst
In 1878 verscheen in Amsterdam het pamflet Hoogerop. In deze open
brief aan alle Nederlandsche dienstmeisjes riep Reinoudina dienstbodes
op een goede dienstbetrekking te leren waarderen en te sparen ‘voor
later’. Ook dat zag ze als haar taak. Schrijven, in welke vorm dan ook,
was ideaal om haar lezeressen bewust te maken van de positie van
vrouwen in het verleden, heden of de toekomst. Reinoudina leverde
tevens bijdragen aan verhalenbundels, zoals Gezellige uren
(Purmerend 1886) en Voor ieder wat (Purmerend 1891). Daarnaast was
zij medewerkster van de tijdschriften De tijdspiegel en het gezinsblad
De oude huisvriend. Ze schreef boeken voor de jeugd en werkte voor de
jeugdtijdschriften Lelie- en rozeknoppen en Ons genoegen. Vanaf 1875
tot haar dood zat Reinoudina in de redactie van ’t Jonge volkje. In 1876
en 1877 verscheen haar Almanak voor kinderen en van 1888 tot 1890
bewerkte zij de Scheurkalender voor de jeugd. (illustratie titelblad Lelies
en rozenknoppen en De Huisvriend, De Kleine Jo, Agatha 1872.)
Herdacht
Een van Reinoudina’s eigen boeken, De genius van het kransje
(Leiden 1867, 4de dr. Amsterdam 1929), verscheen in 1892 in Duitse
vertaling. Ook zus Marianne wijdde zich naast haar werk korte tijd aan
de jeugdliteratuur; zij vertaalde van Emmy von Rhoden, Stijfkopje op
school en Stijfkopje verloofd (beide 1893). Reinoudina de Goeje
overleed op 6 februari 1893 in Rotterdam in het huis dat ze had
gedeeld met Marianne, die haar 34 jaar overleefde. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant herdacht haar op 8 februari: ‘De jeugd, wie
hare gave van vertellen zoovele genoegelijke en leerzaam
onderhoudende oogenblikken moet hebben bezorgd, verliest in haar
eene goede, verstandige en talentvolle vriendin’. (Boek Blinde
Maarten, Agatha)

©Gerhild van Rooij, Bronnen /meer lezen o.a.
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Goeje
http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/anna-maria-van-schurman
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/DVN/lemmata/data/visscherar
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Weeroverzicht - augustus
De totale hoeveelheid neerslag is 138,5 mm en was vorig jaar 59 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 23,4 gr. en was vorig jaar 22,4 gr.
Gemiddelde min. temp. is 12,7 gr. en was vorig jaar 12,5 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Op de site is er ook een pagina met een "totaaloverzicht"
( neerslag op 9 aug. was 41,8 mm)
Willem en Renske
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Het bestuur van sv THOR nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering
2018
op woensdag 26 september 2018 om 20:00 uur in het Kobunderhûs
Agenda:
1. Opening en mededelingen met een korte terugblik op het afgelopen jaar.
2. Notulen jaarvergadering 27 september 2017 zoals opgenomen op de site www.svthor.nl
3. Jaarverslagen van de afdelingen zoals opgenomen op de site www.sv-thor.nl
4. Financieel verslag van s.v. THOR en de Kantine over 2017/2018.
5. Verslag kascommissie Marco Rozenberg en Rick Zwart. Aftredend : Marco
Rozenberg.
6. Verslag van de sponsorcommissie en uitleg waar ze mee bezig zijn.
7. Korte update inzake MFA Lippenhuizen.
8. Bestuurszaken: er is geen volleybal bestuur en er houden algemene bestuursleden
op:
• Tjidsger Rozenberg (voorzitter voetbal), aftredend en niet herkiesbaar;
voorstel vanuit bestuur voor opvolger: Ernst Pieter Bantema
• Klaske de Vries (penningmeester), aftredend en niet herkiesbaar; voorstel
vanuit bestuur
• voor opvolger: Janny Kleinhuis
• Aukje de Jong (secretaris), aftredend en niet herkiesbaar; vacature
9. Vooruitblik toekomst van de vereniging.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
11. sluiting.
Notulen jaarvergadering SV THOR d.d. 27 september 2017
1. 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.
2. 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
deharker.lippenhuizen@gmail.com

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.
3. 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 omnivereniging 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 drukdoende 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 vrouwenvoetbal vervult, terecht kwam, is steeds doorgespeeld aan Hinke
Heida.
4. Jaarverslagen van de afdelingen
Geen opmerkingen.
5. 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 de cijfers van twee voorgaande boekjaren. De cijfers zijn voor de
leesbaarheid opgesplitst in de afdeling Thor en de afdeling Kantine.
Thor: de winst bedraagt € 176,85. Toelichting Klaske: contributies zijn 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 geen Nancy Hertsenberg aan. De post acties betreft altijd een ietwat
schommelend verhaal. De post sponsoring is dit jaar fors hoger. Oorzaak: bijdrage
voor ledverlichting is € 15.000 éénmalig, opbrengst sponsorborden en ballen valt
hieronder 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 klein positief resultaat, voor het eerst, sinds een aantal jaren.
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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 € 5.296,13.
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 € 92.581,65 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 € 92.581,65. Een
spontaan applaus klinkt.
Theunis Osinga vraagt zich af hoe groot een buffer moet zijn: moet dat de bestaande
€ 42.000 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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 goed keurt 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
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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.
9. 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
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 vervult. 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
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2018. Wellicht is het leuk voor nieuwe potentiële om alvast mee te draaien.
Penningsmeester: 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 Rengersma en Erik van der Honing melden
dat ze inderdaad die ervaring hadden.
10. Vooruitblik positieve toekomst van de vereniging
JW meldt dat er genoeg positieve impulsen zijn voor de toekomst. Ondanks dat er
nog maar één 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.
11. 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.
12. Sluiting
JW sluit de vergadering om 22:15 uur.

deharker.lippenhuizen@gmail.com

Jaarverslag afdeling gymnastiek/jazz Thor 2017/2018
Afdeling gym
De gym, spring en selectie groepen staan onder leiding van Henriëtte Keun. De kinderen worden op
allerlei manieren uitgedaagd om te bewegen. Henriëtte bedenkt groepsspelletjes, parcoursen en
ook de gym elementen als rollen, springen ed komen aan bod. Het belangrijkste is dat ieder lid op
ieders eigen niveau gymt en dat iedereen kan genieten van het bewegen door te gymmen.
Afgelopen seizoen zijn we begonnen met een turngroep. Dit is voor jonge gymnasten die meer willen
dan gymmen. In deze lessen staan de basisvaardigheden van het turnen voorop. Dit houdt in bijv.
recht op staan, spanning in je lijf voelen, netjes je bewegingen maken enz. Ook zijn we begonnen
met een springgroep. Deze groep is onder meer opgezet omdat de gymlessen voor de bovenbouw
basisschool niet meer toereikend waren. Er was behoefte aan wat meer uitdaging.
Het ledenaantal van de gym zit rond de 45 leden.
Ook afgelopen seizoen hebben de selectieleden meegedaan aan de wedstrijden. De groep bestaat uit
9 meiden. Er wordt door de meiden altijd hard gewerkt om de oefenstof te kennen en een zo goed
mogelijke uitvoering ervan te laten zien. Mirthe en Lieke zijn beide een keer 4e geworden. Super
knap! Lieke en Laura mochten mee doen aan de Friese Kampioenschappen. Laura werd hierbij 8e.
Super knap gedaan door iedereen!
Afdeling jazz
De jazzlessen zijn afgelopen jaar verzorgd door Wirin Doerenga. Hij heeft les gegeven aan de
volgende groepen; 4,5,6 jaar, 7 t/m 11 jaar, 12 jaar en ouder, 21 jaar en ouder en de jazz dames. Zijn
doel: De liefde voor het dansen en muziek over te brengen aan de deelnemers. Dit heeft hij met veel
plezier en enthousiasme gedaan.
Helaas zijn de groepen erg klein. We hebben hier aandacht aan gegeven door Wirin een les te laten
geven aan de basisschoolkinderen van De Flecht. Dit is goed ontvangen en heeft enkele leden
opgeleverd.
De promotie die we de afgelopen jaren hebben gedaan voor de pubergroep; affiches, meiden
vriendinnen mee laten nemen heeft niks opgeleverd. Er is nu geen aparte pubergroep meer, maar
deze is nu opgegaan in de 21 jaar+ groep.
Helaas heeft ook Wirin aan het eind van afgelopen seizoen te kennen gegeven dat hij gaat stoppen
met lesgeven bij THOR omdat hij een andere baan dichter bij huis heeft gekregen. We moeten dus
opnieuw op zoek naar nieuwe leiding voor de jazz!
De afdeling jazz heeft op dit moment 20 leden.
Afdeling aerobic/seniorengym
De senioren dames en de aerobic groepen staan na vele jaren nog steeds onder leiding van Gisela de
Vries. Dit naar ieders tevredenheid. Er wordt op muziek oefeningen gedaan die de spieren
versterken en waardoor de conditie verbeterd of stabiel blijft. Verder is het natuurlijk een gezellig
samenzijn.
Er is het afgelopen jaar een toename van leden voor de aerobic geweest. Dit juichen wij van harte
toe. Bewegen op muziek is leuk. Deze groepen bestaan totaal uit 30 leden.
Verder hebben we aan het eind van het seizoen van de familie Groothof nieuwe matjes mogen
ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank.
Het totaal aantal leden van de afdeling gym, jazz, aerobic schommelt tussen de 80 en 90 leden.
Activiteiten seizoen 2017/2018
Afgelopen seizoen hebben we ook weer verschillende activiteiten georganiseerd.
In december hebben we voor de gymgroepen onderlinge wedstrijden georganiseerd. De springgroep
heeft een demo gegeven en de peuters/kleuters hadden een hindernisbaan.
De afdeling jazz heeft in januari een korte demo gegeven voor ouders en bekenden.
Bij alles was publiek welkom. Na afloop was er voor de leden en hun bezoekers koffie/thee/limonade
en een versnapering in het dorpshuis.
Verder is er door een ieder hard gewerkt om de verhuizing van de afdeling gym naar het MFA goed
te laten verlopen. In april zijn alle spullen verhuisd en na de mei vakantie konden we starten met de
lessen in It Kobunderhûs. Spannend en leuk maar zeker ook voor een ieder even wennen.
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Eind mei was de officiële opening van het MFA. Hieraan hebben de jongste meiden van de jazz een
bijdrage geleverd en ook was er een demo van de springgroep en de selectiegroep. Het was druk
bezocht en erg leuk om te laten zien wat de afdeling gym/jazz in huis heeft.
Als laatste hebben we nog het eindfeest georganiseerd voor de afdeling gym. ‘s Middags waren er
spelletjes voor de kinderen. Vervolgens was er voor een ieder een lekker broodje knakworst en ranja.
Met als afsluiting een demo van de jazz groepen; 4,5,6 jaar, de 18+ groep en de 7+ groep. Dit was
zeer geslaagd feest waar iedereen enthousiast over was.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit André Veenstra, Annika Dijkstra, Tynke Bruinsma en Nancy Hertsenberg.
Tijdens dit eindfeest hebben we afscheid genomen van Tynke Bruinsma als bestuurslid. Dick
Bisschop gaat zitting nemen in het bestuur. Welkom.
Afgelopen jaar is het bestuur o.a. bezig geweest met het organiseren van activiteiten, vergaderingen
van het rayon bijwonen. Mee helpen met het organiseren van wedstrijden, de opening van het MFA.
Nieuwe bestuursleden en juryleden werven. En draaiboeken bundelen en op schijf zetten.
Namens het gym/jazz bestuur, Nancy Hertsenberg

Jaarverslag sv THOR (senioren voetbal) Seizoen 2017-2018
Het ledenaantal bij de senioren is de afgelopen seizoenen flink gegroeid, THOR probeerde daarom als
vanouds weer met 3 senioren elftallen op zondag uit te komen. Na enkele weken bleek dat ondanks
het genoeg aantal leden er door blessures en of andere redenen, er wekelijks toch net een aantal te
kort waren om dit door te zetten. Het besluit om het 3e elftal uit de competitie te halen was spijtig
maar weloverwogen.
Dit is iets wat wij het enige smetje op het seizoen mochten noemen, wat een fantastisch en bijzonder
seizoen hebben wij in Lippenhuizen beleefd!
THOR 1 begon het seizoen met een nieuwe leiding, Rick Zwart (vorig seizoen nog speler) werd
aangesteld als hoofdtrainer. Marinus Looper werd aangesteld als assistent trainer en Sietse
Rozenberg werd aangesteld als leider.
Doelstelling voorafgaand aan het seizoen was wederom de nacompetitie halen, dit net zoals de
afgelopen twee jaar. THOR begon onder Rick Zwart met andere ideeën te voetballen, THOR 1 verloor
zijn 1e wedstrijd uit tegen Blue Boys maar door de enorme reeks aan overwinningen daarna
resulteerde in het verdiende kampioenschap in de 4e klasse A. Met 86 doelpunten voor en slechts 20
doelpunten tegen, de terechte kampioen.
De huidige leiding gaat ook komend seizoen weer de selectie op zich nemen. Afscheid word er
genomen van Sikke Visser die de afgelopen jaren als leider fungeerde en van de betrouwbare
sluitpost Ernst Pieter Bantema.
THOR 2 heeft een ander seizoen beleefd, meerdere van deze selectie trainen tegenwoordig mee met
de A-selectie onder leiding van Marinus Looper. Veel nieuwe aanwinsten zorgden voor genoeg
opkomst en het voetbal werd naarmate het jaar vorderde steeds leuker en beter. Helaas betaalde dit
zich nog niet uit in een hoge klassering op de ranglijst maar wij verwachten dat dit team volgend jaar
nog beter op elkaar ingespeeld raakt.
THOR kent daarnaast nog twee senioren 7-tallen, een 7-tal 35+ en een 7-tal 45+.
THOR 35+ werd zowel in de voorjaarscompetitie als in de najaarscompetitie tweemaal kampioen,
THOR 45+ werd in de voorjaarscompetitie laatste maar in de najaarscompetitie werden ook zij
kampioen! Net als afgelopen jaren wederom een succes.
Fanatiek voetballen op een klein veld, eens in de paar weken een “klein” toernooitje op de
vrijdagavond. Het enthousiasme en plezier straalt er van af tijdens en na afloop van deze succesvolle
vrijdagavonden.
Ook komend seizoen willen we deze vorm van competitievoetbal behouden op de Kobunder.
Naast alle sportieve successen is natuurlijk het nieuwe MFA een groot succes. Sportpark de Kobunder
heeft eindelijk wat het verdiend. Naast het nieuwe MFA zijn ook de gesprekken met de Jumbo als
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hoofdsponsor van het 1e elftal tot een goed einde gebracht, Jumbo heeft besloten om de
samenwerking nogmaals te verlengen.
Tot slot wil ik alle vrijwilligers, sponsoren en leden bedanken voor een fantastisch seizoen 2017/2018
en kijk ik uit naar een nieuw seizoen 2018/2019!
Tjidsger Rozenberg

Jaarverslag jeugdvoetbal en WTTC
Algemeen:
Ik wil beginnen met een dankjewel, een dankjewel voor alle vrijwilligers in de vorm van ouders,
verzorgers, oudere jeugd spelers en alle andere betrokken mensen.
Want het is altijd een hele puzzel om de teams samen te stellen, maar een nog grotere uitdaging om
voor elk team trainers en leiders te vinden. Dank jullie wel voor jullie inzet afgelopen seizoen!
Er zijn dit jaar behoorlijk wat teams kampioen geworden, we kunnen trots zijn op onze club en de
samenwerking met het WTTC.
Dit jaar zijn we bij de JO9 begonnen met de nieuwe wedstrijd vormen van de KNVB. Onder andere is
het veld kleiner en is er een spel begeleider in plaats van een scheidsrechter.
Aankomend seizoen zijn de JO11 & JO12 aan de beurt, Erik van der Schuit heeft over deze
veranderingen een presentatie gehouden.
In de winterstop hebben onze vrijwillige jeugd scheidsrechters via de KNVB een scheidsrechters
cursus gevolgd, verdeeld over 2 avonden en na een toets zijn al onze scheidsrechters geslaagd.
Nogmaals gefeliciteerd!!
Ook was er tijdens de winterstop weer ons eigen jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in Beetsterzwaag in
samenwerking met WTTC, Blue Boys en de Sweach deed dit jaar ook voor het eerst mee.
En ook deden we ook mee met het Rein-Pieter toernooi in Tijnje.
Dit jaar was er eind van het seizoen weer een voetbal kamp voor de JO9 & JO11 bijna alle kinderen
deden hier aan mee en kregen op zondag nog een geweldige clinic door de trainer en 4 spelers van
THOR 1. Rick, Jorrit-Jan, Jesse, Geert-Wim en Sonson in de kinderen hun ogen zijn jullie echte helden,
zo stil als de kinderen tijdens de clinic waren zijn ze het hele kamp niet geweest, en wat was het
bijzonder dat jullie dit voor hun mogelijk maakten. Dank jullie wel!
Ook bij bijna alle thuis wedstrijden van THOR 1 is er een jeugdspeler uit de JO11 en JO9 als pupil van
de week aanwezig geweest. De week voordat de kinderen pupil mochten zijn hoorde ik van de
ouders hoe zenuwachtig en vol van zin de kinderen zaten. Om dan zondag om 13 uur in THOR tenue
met de mannen van THOR 1 de warming up te doen, mee de kleedbox in om de wedstrijd bespreking
te volgen en dan het veld op om de aftrap te nemen en onder gejuich van de toeschouwers waarna
ze op de bank de rest van de wedstrijd mochten zien.
Voor het jeugdvoetbal bestuur heeft Jehannes Couperus aangegeven en hij wordt de nieuwe
voorzitter, waar wij als bestuur heel blij mee zijn
Dit was voor een groot deel van mijn taken het laatste jaar, ik wil iedereen bedanken voor hun inzet
en samenwerking! En we zien elkaar vast nog wel langs het veld.
Debbie Kootstra

JO9 en JO11
We zijn het seizoen 2017/2018 gestart met 1 x JO9 en 1 x JO11 team.
Voor de JO9 jeugd zijn de nieuwe wedstrijd vormen geïntroduceerd, kort samengevat:
- We spelen 6 x 6.
- Het speelveld is kleiner geworden, waardoor er meer balcontact is.
- Ingooien vanaf de zijlijn is vervangen door indribbelen, om meer snelheid in het spel te krijgen.
- Het spel wordt begeleid door een spelbegeleider die niet in het veld maar aan de zijlijn loopt.
- Halverwege iedere helft is er een korte time out van 2 minuten.
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Sportief hebben de JO9 en JO11 jeugd zich kranig geweerd in de competitie.
In de winter periode hebben de jeugd teams in de zaal getraind en is er 3 x aan het zaalvoetbal
toernooi in Beetsterzwaag deelgenomen.
Het voetbal kamp was wederom een groot succes.
Op 25 mei was de feestelijke opening van ons nieuwe MFA!!
In Tijnje hebben we aan het Rein Pieter Reinsma Toernooi deelgenomen en werd het JO11 team nog
eerste in hun poule.
Volgend seizoen 2018/2019 gaan de JO11 ook met de nieuwe wedstrijd vormen te maken krijgen.
Al met al een goed, sportief en enerverend jaar gehad.
Erik van der Schuit

WTTC
Dit jaar zijn we begonnen met bijna een compleet nieuw bestuur, we hebben veel uitdagingen gehad
om alle teams voor elkaar te krijgen, met soms moeilijke en lastige beslissingen. We moesten helaas
vlak voor het begin van het seizoen nog een team uit de competitie halen en teams bij elkaar voegen.
Dit heeft wel goed uitgepakt en was dus een goede keus. Ze zijn namelijk kampioen geworden.
Veel dingen moesten nog wel op het laatste moment geregeld worden. Maar met al goede hulp van
de leiders en trainers hebben we en super seizoen van gemaakt, met veel successen.
Ik hoop dat we er dit jaar weer zo'n succes van kunnen maken.
Bestuur WTTC, Johannes, Jos, Rients, Henk, Theun en Sybren

Damesvoetbal seizoen 2017-2018
Als THOR zijnde hebben wij samen met Terwispel, Tijnje en Udiros 3 jaar geleden een
damescombinatie opgezet onder de naam WTTC-Udiros.
In deze 3 jaar hebben wij ons prima ontwikkeld en hebben nu gezamenlijk ongeveer 55
dames/meisjes aan het voetballen.
In het afgelopen jaar zijn wij gestart met 4 dames en 1 meisjes team.
MO15: ondanks de toch wel grote leeftijdsverschillen hebben de meisjes goed gepresteerd en zullen
wij in het nieuwe seizoen starten met een MO17.
Dames 30+: in zowel de voorjaars als de najaars competitie zijn deze ervaren dames KAMPIOEN
geworden!
Dames 3: dit team heeft meegedaan in de dorpencompetitie spelend op de maandagavond. Zij zijn
keurig in de middenmoot geëindigd en hebben enkele zeer spannende wedstrijden gespeeld. Gezien
het feit dat wij voor dit team wat te weinig spelers hadden zullen wij in het nieuwe seizoen niet meer
deelnemen aan de dorpencompetitie maar zullen wij ons inschrijven voor een 7x7 team op de
vrijdagavond.
Dames 2: spelend in de 5e klasse: wat vorig jaar net niet lukte gebeurde dit seizoen wel: KAMPIOEN!
In het nieuwe seizoen zullen zij starten in de 4e klasse.
Dames 1: spelend in de 4e klasse: na een heel turbulent einde is het deze dames ook gelukt om
KAMPIOEN te worden! Zij zullen in het nieuwe seizoen starten in de 3e klasse.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de geweldige prestaties van de
dames en de meiden. We kijken nu al uit naar het nieuwe seizoen.
Wiebe Tolman

Jaarverslag Volleybal Thor 2016-2017
Seizoen 2016-2017 gestart met 2 teams. Dames 1 speelde na het kampioenschap in de tweede klas.
Dames 2 speelde in de derde klas.
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De trainingen zijn van start gegaan onder leiding van Ate Westra. Helaas moest Ate na een paar
weken trainen ons om gezondheidsredenen verlaten. Gelukkig vonden we in Rob Lehmann een
uitstekende vervanger.
Dames 1 zijn helaas na een moeizaam seizoen met hier en daar een setwinst gedegradeerd. Dames
twee draaiden een beter seizoen en eindigden op een keurige vierde plaats.
Aan het eind van het seizoen kregen we te kampen met personele bezettingsproblemen. Een aantal
dames gaf aan te willen stoppen, en toen werd het spannend. Was het nog mogelijk om door te gaan
met 1 volleybalteam? Na een aantal gesprekken met elkaar en een nieuwe aanwinst lijkt het goed te
-komen. Seizoen 2017-2018 starten we met één team met 8 dames.

Jaarverslag 2017/2018 Liprunners
Alweer een jaar voorbij. Het afgelopen jaar heeft de hardloop afdeling van THOR zijn plekje
gevonden. Bijna elke donderdagavond (van 20.00 -21.00) is er onder de bevlogen leiding van Jan de
Vries hard getraind aan de techniek en de conditie. Ook de hardlopers hebben moeten wennen aan
het nieuwe kunstgras maar inmiddels lijkt het net als of je op een tapijtje loopt. Gemiddeld hebben
wij per training ongeveer 10 man/vrouw kunnen begroeten.
Wanneer je interesse hebt om te gaan hardlopen onder begeleiding kom dan gerust een keer langs
op de donderdagavond avond van 20.00 – 21.00 uur.
Wiebe Tolman
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