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DE HARKER
Inhoud
 Dorpsagenda 2018
 Mededelingen

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2018
31 oktober
28 november
19 december
Verschijn data 2019
30 januari
27 februari
27 maart
24 april
29 mei
26 juni

 Activiteiten

Oplage: 555 stuks.

 Schoolkrant OBS de Flecht

Opmaak:
Meintsje van Noordenburg
Marten Janswei 10
06 46110807

 De Thornado

Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118
Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma.
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk
Vrijdag 23 november 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 Meintsje van noordenburg Marten Janswei 10. 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
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Dorpsagenda 2018
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

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

Friese trio Paddy’s Day Off

14.30u.

Piterkerk

11 november

15.00u.

Piterkerk

10 november

Samoosara & Opsterlands
Strijkers Ensemble.
Koersbal

14.00u.

Kobunderhûs

18 november

Open dag bij Wilke de Jager

13.00u.

‘t Corso 17

24 november

Intocht Sinterklaas

10.00u.

MFA

24 november

Koersbal

14.00u.

Kobunderhûs

24 november

Discobowlen ( Jeugdwerk)

16.30u.

vertrek vanaf MFA

25 november

Open dag bij Wilke de Jager

13.00u.

‘t Corso 17

1 december

Pubquiz

20.00u

Kobunderhûs

8 december

Koersbal

14.00u.

Kobunderhûs

8 december

Gezamenlijke jaarvergadering

20.00u.

Kobunderhûs

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

Maandagavond

Koor Melomania oefenavond

20.00 - 22.00u. Consistorie

Maandagavond

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen – Gorredijk

20.15 - 22.00u. Kobûnderhûs

Iedere maandag

Biljarten ( ochtend, middag en
avond)
Donderdagavond Koor Lippenhuizen/Hemrik
15-10, 12-11,
10-12
ma-/di-/do- en
vrijdagochtend

Speel-o-theek

24 november
29 december
26 januari
30 maart
27 april

Vrij klaverjassen 2018/2019
Dit zijn zaterdagavonden.
Vrij klaverjassen en
schutjassen.

23 februari

Opsterlands kampioenschap
klaverjassen

Peuteropvang It Berneplakje

Waar

Kobûnderhûs
19.30u.

Consistorie

13.30 - 15.00u. Kobûnderhûs
19.00 - 20.30u.
8.30 -12.00u.
Kobûnderhûs
Renskje Idzenga
06 53949101
20.00u.
Kobûnderhûs
Tjidsger Rozenberg
0513-463997

13.30u.
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Mededelingen

LIPPENHUIZEN
OPENINGSTIJDEN: 1 x per maand op maandagmiddag en – avond (data zie hieronder)
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 eerstvolgende openingsdagen zijn:
12 november 2018,10 december 2018, 14 januari 2019
Speel-o-theek Lippenhuizen, Buorsterwyk 36, 8408 JA LIPPENHUIZEN.
Voor Info: jeanettebrandsma@planet.nl
__________________________________________________________________________

Kindpakket: vergoeding voor schoolkosten, sport, muziekles en andere
activiteiten
Jelmer (8) wil heel graag op voetbal. Al zijn vriendjes spelen bij de plaatselijke
voetbalvereniging. Als Jelmer voor de zoveelste keer verdrietig uit school komt, neemt
moeder Ilse een vriendin in vertrouwen. Ze vertelt dat ze de contributie niet kan betalen,
waardoor Jelmer niet op voetbal kan. Ilse en haar man Jaap moeten elke maand te eindjes
aan elkaar knopen. Door een faillissement is Jaap ontslagen en Ilse heeft een nul-uren
contract. De weinige inkomsten en de maandelijkse lasten zorgen ervoor dat er net
voldoende geld overblijft voor eten en kleding. Geld voor contributie van de
voetbalvereniging is er niet. Vriendin Miranda schrikt van het verhaal. Ze wil graag helpen en
ontdekt dat Jaap en Ilse misschien gebruik kunnen maken van het Kindpakket. Eén op de
acht kinderen in Nederland kan door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind
belangrijke activiteiten. Het Kindpakket laat kinderen (4 tot 18 jaar) toch meedoen aan sport,
muziekles, een schoolreisje of verjaardag. Soms vergoedt het Kindpakket ook een fiets. Jaap
en Ilse doen op www.kindpakket.nl online een aanvraag voor vergoeding voor de contributie
van de plaatselijke sportvereniging. Binnen een paar dagen neemt een vrijwilliger van
Stichting Leergeld Friesland Oost contact met hen op. Samen bespreken ze de
mogelijkheden van het Kindpakket. Een paar weken later komt er bericht dat het Kindpakket
de voetbalcontributie gaat betalen. Jelmer is dolblij als hij hoort dat hij op voetbal mag!
Kijk voor meer informatie op www.kindpakket.nl.
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Naar school gaan is een recht van elk kind
De zomervakantie is weer voorbij en de meeste kinderen zijn weer ‘gewoon’ naar school.
Voor veel kinderen in Nederland is school de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor
sommige kinderen is school vanwege ziekte, gedragsproblemen, maar ook vanwege pesten
of problemen thuis niet zo vanzelfsprekend. Naast optreden bij schoolverzuim, helpt de
leerplichtambtenaar kinderen om gebruik te kunnen te maken van hun recht om naar school
te gaan. Zo is Ruben (15 jaar) na de zomer nog maar weinig in zijn klas verschenen.
Docenten maken zich zorgen, omdat hij het vorige schooljaar ook al flink heeft gespijbeld. Zij
hebben aan de bel getrokken bij de leerplichtambtenaar van het Gebiedsteam. Dat is de
school wettelijk verplicht, maar de docenten spreken ook hun zorgen uit.
Leerplichtambtenaar Janet gaat bij Ruben en zijn ouders langs om te achterhalen waarom
Ruben niet naar school gaat. Al snel komt Janet erachter dat er thuis flinke problemen zijn.
Ruben woont bij zijn moeder die meer dan 40 uur per week werkt. Ruben zorgt daardoor
veel voor zijn zusje van 2. Omdat hij toch regelmatig spijbelt, heeft Ruben steeds minder zin
in school. Janet overlegt met Rubens moeder en regelt hulp via haar collega’s van het
Gebiedsteam. Zo krijgt moeder ondersteuning bij de opvoeding en gaat Rubens zusje
voortaan twee dagdelen naar de peuteropvang. Er valt een last van Rubens schouders en
met wat extra hulp op school, volgt hij weer met plezier zijn lessen. Hij durft zelfs weer na te
denken aan een vervolgopleiding om architect te worden.
Heeft u vragen? Of ondersteuning nodig? Bel (0512) 386 222 of mail naar
gebiedsteam@opsterland.nl.

PERSBERICHT
Vrijwilligers gezocht opera in Gorredijk
22, 24 en 25 november in de Boekengroothandel Steven Sterk in GORREDIJK
Voor de opera over het bijbelverhaal Samson zijn we op zoek naar een aantal
vrijwilligers. De opera ‘Samson en Dalila’ van Camille Saint-Saëns wordt uitgevoerd
door solisten, een orkest, een groot koor uit de regio en een exotisch ballet. De
muzikale leiding is in handen van Andrew Wise en de productie wordt ondersteund door
12 zangers van Concensus Vocalis en tientallen amateurs.
'Tenor om útens', Albert Bonnema, is initiatiefnemer en regisseur van de opera. In het
kader van LF2018 was hij dit jaar al betrokken als artistiek leider bij het Under de Toer
project De klokken fan Berltsum en als tenorsolist bij de productie Altyd Seumer.
Voor de opera zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers. Denk aan helpen bij de
catering, parkeren, verkeer regelen, EHBO en andere hand- en spandiensten. Lijkt het
je leuk om te helpen bij deze bijzondere opera mail dan naar Monique Jansma,
productieleider van de opera, via info@m-unyk.nl. Geen tijd om vrijwilliger te zijn maar
wil je wel naar de opera? Bestel dan je ticket via www.vanplan.nl.
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Monique Jansma via 06
10621812. Voor meer informatie over de opera kunt u contact opnemen met Albert Bonnema
via 06 21596061.

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Fonds
De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds 2018 in Lippenhuizen is
€ 276,73
Dankzij deze opbrengst kan het fonds doorgaan met het bestrijden van spierziekten en
bewegingsstoornissen.
Alle collectanten en inwoners: bedankt daarvoor!
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Activiteiten
Bericht van Sinterklaas….
Lieve kinderen van Lippenhuizen,
De tijd gaat snel, en voordat jullie het weten mogen jullie de
Sint weer welkom heten.
Sinterklaas komt op 24 november in Lippenhuizen aan, en
hoopt dat jullie allemaal langs de kade zullen staan. Jaja, dit lezen jullie goed...
Sinterklaas komt dit jaar niet met zijn paard of te voet.
Nu denken jullie vast hoe komen we daar? Volg de Pietenband maar…
Rond 10.00 uur vanaf het MFA vertrekt de stoet waarna hoofdpiet de Sint bij de vaart
begroet. De Sint komt dit jaar aan per boot en hoopt op vele kinderen, klein en groot. In het
nieuwe MFA wordt het feest gehouden. Ja, waar de Pieten vorig jaar de boel verbouwden.
Rond 12 uur is het einde van het feest. Dan is het voor de Sint wel weer genoeg geweest.
De Sinterklaas brievenbus is ook dit jaar weer van de partij. Deze
hangt van 19 t/m 22 november bij het Kobunderhûs aan de muur.
Doe er wat leuks in, maak de Sint blij.
Om ook dit jaar weer het feest te laten slagen moet Sinterklaas
toch de grote kinderen weer wat vragen. Sint zou het fijn vinden dat
jullie wat poen in het envelopje zouden willen doen…
In week 45 valt het
programma in jullie
brievenbus, daaraan zit
het envelopje dus.
De week erna zullen
mijn hulppieten het envelopje weer halen en
hopen we weer veel kinderen te laten stralen!
Volleybaldames THOR organiseren op
Zaterdag 19 januari een:

BINGO
‘s middag voor kinderen en avonds voor
volwassenen.
Verdere informatie volgt t.z.t.
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Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Gezamenlijke jaarvergadering
zaterdag 8 december 2018 om
20.00u.
in het Kobunderhûs.
Plaatselijk Belang, IJsclub, Liphústerfeest,
Dorpshuis de Mande/NDL

Agenda:
Opening en vaststellen agenda door PB

Plaatselijk Belang:

IJsclub

Notulen vorige vergadering
Jaarverslag
Financieel verslag
Bestuursverkiezing

Liphústerfeest:
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag
Financieel verslag
Bestuursverkiezing

Pauze met een sfeerimpressie van het
Liphústerfeest 2018
Dorpshuis de Mande / NDL
Gerrit Jonker sluit de vergadering met toelichting op de bestuursstructuren van het MFA

____________________________________________________________
Première Brothers in Arms Paddy's Day Off herdenkt
einde Eerste Wereldoorlog
Op 4 november a.s. staat het Friese trio Paddy’s Day Off op het
podium van de Piterkerk, tijdens de première van hun
muziekvoorstelling Brothers in Arms. Een gevarieerde, ontroerende en
meeslepende muziekvoorstelling tegen het decor van de Eerste
Wereldoorlog. Op 11 november is het namelijk precies honderd jaar
geleden dat de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
werd getekend, waarmee een einde kwam aan een verschrikkelijke
oorlog die een groot deel van de wereld in vuur en vlam zette, maar
waar Nederland maar deels mee te maken heeft gehad. Nederland was
gedurende die oorlogsjaren namelijk neutraal. Paddy’s Day Off herdenkt
en viert de honderdste verjaardag van de wapenstilstand met een
gevarieerd en hoogstaand muziekprogramma en neemt de bezoeker mee naar het voorjaar
van 1916, wanneer drie jongens elkaar ontmoeten in Ierland. We volgen het drietal op hun
enerverende reis naar het front in Frankrijk, waar het verhaal een dramatische wending
neemt. De Ierse en Schotse bekende en minder bekende songs in verrassende uitvoeringen,
afgewisseld met opzwepende jigs en reels, maken deze voorstelling tot een muzikale
avontuurlijke reis vanaf de Ierse kusten, naar de loopgraven en weer terug. Een tocht naar
de essentie van het leven. Paddy’s Day Off bestaat uit: Wander van Duin – banjo,
mandoline, zang;
Carol Tummers – contrabas, low-whistle, zang; Mario Kramer – gitaar, zang.

Piterkerk Lippenhuizen – zondag 4 november, aanvang 14.30 uur.
Entree: 10 euro, inclusief thee of koffie vooraf.
Info en reserveringen : www.piterkerklippenhuizen.nl
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Mazzeltof!
Uniek dubbelconcert Samoosara & Opsterlands Strijkers Ensemble
Een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en Joodse cultuur. Het Jiddische
muziektrio Samoosara ontmoet zondag 11 november 2018 het Opsterlands Strijkers
Ensemble in een uniek dubbelconcert met de titel 'Mazzeltof!'. Het concert is in de
Piterkerk van Lippenhuizen. Reserveer nu je kaarten!
Dirigent en arrangeur Jan Andries Dijkstra schreef voor de ontmoeting speciale
arrangementen. Samoosara trakteert het publiek op een muzikale lach en een traan.
Theatraal en met humor gebracht. Vanaf 15.00 uur gaan Samoosara en het Opsterlands
Strijkers Ensemble zowel solo als samen dit avontuur aan. Om het publiek mee te nemen op
een onvergetelijke muzikale reis, die je niet wilt missen! Dat noemen we nog eens:
'Mazzeltof!’ (geluk gewenst!).
Samoosara
Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de Jong (accordeon en
zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten uit Broek, Lippenhuizen en Hemrik
spelen nu zeven jaar samen. In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de
authentieke klezmermelodieën een frisse klank. Samoosara wisselt instrumentaal en vocaal
af. Verhalen, gedichten en witzen (grappen) zijn onderdeel van hun optreden. De meeste
liedteksten zijn in het Fries vertaald. Het trio nodigt ook het publiek uit mee te zingen.
Opsterlands Strijkers Ensemble
Het Opsterlands Strijkers Ensemble bestaat uit een groep van 10 enthousiaste strijkers (3
eerste, 3 tweede violen, een altviool en 3 celli). Het ensemble staat onder leiding van Jan
Andries Dijkstra. Vorig jaar bestond het OSE 45 jaar. ‘We willen laten zien en laten horen dat
je ook op oudere leeftijd veel plezier kunt beleven aan het samen musiceren’,aldus de leden.
MAZZELTOF!
Uniek dubbelconcert Samoosara & Opsterlands Strijkers Ensemble.
Zondag 11 november 2018 15.00u.
Locatie: Piterkerk, De Buorren 30, Lippenhuizen
Entree: 8 euro p.p. inclusief 1 consumptie
Kaarten reserveren: hupselma@kpnmail.nl
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Diensten Prot. Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
Datum
4-nov
11-nov
18-nov
25-nov
2-dec

Tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Voorganger
ds. Sietske Blok
dhr. J.H. Koerts
ds. E. Kronemeijer
ds. Sietske Blok
ds. Sietske Blok

Dienst in
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag

Uitloting renteloze leningen
In oktober 2018 zijn er een aantal leningen uitgeloot. Het zijn de nummers: 1511, 1518,
1537, 1542,1548 en 1553.Voor het eind van het jaar nemen we contact op met de eigenaars.
Namens de kerkenraad; Jan Quarré
Van de predikant
9 oktober vond in Langezwaag het eerste regionale diaconale/ZWO
overleg plaats. Ik vertelde over onze eerste ervaringen met diaconaal
pionieren. Want dat doen we! Nieuwe wegen zoeken om diaconaal
aanwezig te zijn in het dorp. Voor 31 oktober hebben we in samenwerking
met het dorpssteunpunt en plaatselijk belang een maaltijd voor 65-plussers
in het dorpshuis van Lippenhuizen georganiseerd.
Bij de diensten
4 november Een dienst samen voorbereid met de diakenen. De cantorij zingt mee. De
najaarscampagne van Kerk in Actie staat in het teken van de kerk in Syrië. Via
de kerken krijgen mensen daar voedselpakketten, onderdak en onderwijs.
Onze hulp is hard nodig zodat zij kunnen volhouden. In de dienst willen we
uitdrukking geven aan onze verbondenheid met hen.
25 november In Lippenhuizen herdenken we de overledenen uit Lippenhuizen en Hemrik
van het afgelopen jaar. De nabestaanden krijgen een uitnodiging voor de
dienst. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar.
2 december De eerste zondag van advent. Dit jaar lezen we met advent verschillende
hoofdstukken uit het boek Openbaring. Het boek dat uitziet naar een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde. De cantorij zingt mee.
9 december De tweede zondag van advent. Ook in deze dienst zingt de cantorij.
Stilte, inspiratie en ontmoeting in Casella ( voor mensen van 18 tot 35 jaar)
Een weekend opladen, inspiratie zoeken, uitrusten, stil zijn en bidden, anderen ontmoeten,
samen geloven en genieten? Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge
mensen van harte welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft, waar de
stilte heerst en je dichtbij de natuur leeft. Vragen over jouw weg, geloof of zingeving kunnen
hier ruimte vinden. Ik ben er meerdere keren geweest en wil jullie graag kennis laten maken
met deze prachtige en inspirerende plek. Er zijn drie (korte) vieringen per dag, daarnaast is
er ruimte om te wandelen, voor gesprek, voor meditatie, voor een workshop etc. Er is een
labyrint en een stiltehuisje. Ik maak een programma waarin ook tijd is voor jezelf en alleen
zijn als je dat wilt. De gastenboerderij biedt ruimte voor maximaal 10 gasten. Interesse? Kijk
dan even op www.casella.nl. Aanmelden voor 1 december 2018 bij ds. Sietske Blok.
Weekend: vrijdag 1 februari 2019 ( eind van de middag/begin van de avond in overleg) tot
zondag 3 februari 2019 (vertrek na de lunch).
Locatie: Casella, Soestdijkerstraatweg 145, 1213 VZ Hilversum.
Contactpersoon: ds. Sietske Blok tel. 0513 856183 of: dssietskeblok@gmail.com
Kosten: € 75,- p.p. (normaal tarief), €45,- p.p., (studenten, mensen met een laag inkomen)
Heb je een speciaal dieet of ben je vegetarisch, laat dat dan weten bij je opgave. Bedankt!
Prikkel
We lezen deze weken uit het Marcus evangelie. Het kortste en oudste evangelie dat we
hebben. Best lastige teksten, waarin Jezus soms fikse uitspraken doet. Het is belangrijk om
dan goed te kijken waarom hij de dingen zegt die hij zegt. Wat speelde er in die tijd, waar
verwijst Jezus naar? Zo zegt Jezus dat mensen mannelijk en vrouwelijk geschapen zijn en
dat wat God samen heeft gebracht een mens niet mag scheiden (Marcus 10: 6-9).
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Hij zegt dit als antwoord op de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten. Wat mij betreft
gaat het dan niet om scheiden zoals we dat kennen in de 21e eeuw, maar om opkomen voor
de kwetsbaren in de samenleving. Een tekst als deze is daarom volgens mij niet bedoeld om
mensen die scheiden, met alle pijn en verdriet die daar bij horen, mee om de oren te slaan.
Vrouwen en kinderen konden in de tijd van Jezus zomaar op straat komen te staan als de
man (eenzijdig) besloot te willen scheiden. De enige bescherming die er dan was, was een
scheidingsbrief waarmee de vrouw kon laten zien dat zij zelf geen overspel had gepleegd.
Met zo’n scheidingsbrief had ze de mogelijkheid om opnieuw te trouwen. Het voorschrift
hiervoor staat in Deuteronomium 24. Jezus verwijst echter terug naar Genesis.
Het is van belang om goed bewust te zijn van hoe je leest, geeft het leven of niet?
Uiteindelijk is dat toch waar het Koninkrijk van God voor staat? Johannes 10:10 Een dief
komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het
leven te geven in al zijn volheid. Welke teksten haal je naar voren en welke niet? Jezus laat
al zien hoe je daar keuzes in kunt maken. De tekst in Marcus gaat over mannelijk en
vrouwelijk zijn. In onze context van vandaag kunnen we ons afvragen hoe dit dan klinkt voor
homostellen of mensen die transgender zijn. Het zijn onderwerpen om over na te denken.
Geeft deze tekst dan leven? Of zijn er ook andere teksten om daar weer tegenover te
zetten? Zoals Galaten 3:28: 8Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of
vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. Of het verhaal van de eunuch uit Ethiopië die
gedoopt wordt door Filippus in Handelingen 8. Bijbel lezen is niet onschuldig. ‘Neutraal’ lezen
kan eigenlijk niet. Dat blijkt in hoe je leest en wát je leest, welke teksten op de voorgrond
staan. Daarom is het belangrijk om goed bewust te zijn van je eigen ideeën en
vooronderstellingen bij het lezen. Mijn voorstel zou zijn om dan te lezen met het oog op het
geven en creëren van leven in al zijn volheid voor iedereen.
__________________________________________________________________________________

Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen
Op 25 September hiene we wer ús earste gearkomste.
En wol yn it nije doarpshûs “de Kobunder “.Foarsitter Froukje Reitsma
iepent dizze jûn en winsket ús en sprekker Aaldrik Pot wolkom.
Hij nimt ús mei de natûr yn , earst as boskwachter en letter as
wittenskipper fan de natûr, Froukje tinkt, dat we ús op it nije sté ek
wol wer gau thús fielle sille. Se ken Rina Blauw as nij lid wolkom
hjitte. Aaldrick hat ús in protte oer de natûr ferteld.
Dit jier hat hij in boek útjûn en hij hâld in deiboek bij. As oplieding hat
hij laboratorium skoalle, in natûroplieding en journalistyk hân. It wie in
learsume jûn oer fûgels en feral besondere soarten
Froukje betanket de sprekker en winsket ús wol thús !
Clara Bosma
Als je deze Harker leest is de avond dat Mevrouw Klaske Duursma
over adoptie verteld al geweest. Daarover meer in de volgende
Harker.
Op 1 november komt burgemeester Van Selm ‘s morgens ons iets
vertellen over haar werk in de gemeente Opsterland.
Aanvang 10.00 uur.
20 november organiseert het ééndagsbestuur de avond.
Dat is altijd een verrassing.
31 oktober bridgedrive in Jubbega
6 november Topdag Leeuwarden.
14 november nording walking in Workum.
Bel, als je als gast er bij wilt zijn met Fenna Liemburg tel.0513 465001.
Wie weet tot ziens.
Froukje van der Veen
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Jeugdwerk Lippenhuizen
We hebben inmiddels 2 activiteiten gehad. Eerst de Filmavond waarvoor de groepen 5 en 6
ook eenmalig waren uitgenodigd. We hebben een gezellige avond beleefd en wat was het
mooi kijken op de grote tv van het MFA! Afgelopen zaterdag was er de Crazy Halloweenspeurtocht door het dorp. Altijd weer reuze spannend! We willen een ieder bedanken die
zijn/haar medewerking heeft verleend om er weer een geslaagde activiteit van te maken.

Volgende activiteiten:

Zaterdag 24 november : Discobowlen

LET OP! Gewijzigde tijd!
Waar
Tijd
Opgave

Kosten
: € 5,: vertrek om 16.30 uur vanaf MFA, terug rond 20.00 uur.
: voor 1 november via: ustwakes@gmail.com

: Drachten

Zaterdag 15 december : Casinonight
Waar
: kantine MFA Kobunderhûs

Kosten
: € 1,Tijd
: 18.30 tot 21.00 uur
Opgave
: voor 10 december via: ustwakes@gmail.com
Het is verplicht om in gepaste kledingstijl te komen. Er is een prijs voor best
dressed boy and girl!
Alvast een preview voor het programma in 2019…
Januari 2019
: Flessenactie ( na afloop wat eten en filmpje kijken!)
Januari 2019
: Darten
Maart 2019 : Minute to win it
Maart 2019
: Thialf
April 2019 : Liphúster Kermis Fair (Wilt u ook
een stand, laat het weten!)

Mei 2019
: Walibi ( hiervoor moet je minimaal aan 3 activiteiten hebben meegedaan!)
Juni 2019
: Surprise afsluiting.
De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig
onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl
__________________________________________________________________________

Koersbal
In oktober zijn wij weer gestart 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: 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 er aan toe gaat.

Volleybalwedstrijden:
Thor dames 1 recreanten:
2-11: 19.00 De Skans
7-12: 19.00 De Skans
14-12:19.15 Lemmer
11-1: 19.00 De Skans
1-2: 20.15 De Skans
8-2: 20.15 De Skans
8-3: 19.15 Hommerts
5-4: 20.15 Workum
12-4: 19.15 Hommerts

Thor Dames 1 Competitie:
2-11: 20.45 Noordwolde
9-11: 19.15 Jubbega
16-11: 20.15 De Skans
23-11: 20.00 Echten
30-11: 20.15 De Skans
7-12: 20.15 De Skans
14-12: 19.30 Nieuwehorne
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Heugelijk nieuws en een belangrijk opsporingsbericht.
Onze vergaderingen zijn hervat en na enig beraad kunnen wij u
met trots mededelen dat: Het Wilde Westen ons feestthema wordt
voor 14, 15 en 16 juni 2019! 2019 is een zeskampjaar; buurten en vriendengroepen
kunnen dus gaan starten met de conditionele en geestelijke voorbereiding. Succes!
Helaas hebben wij ook triest nieuws.
Enige tijd geleden is de befaamde rode lantaarn bij ons ontvreemd. Videobeelden van
de diefstal worden binnenkort vrijgegeven. Maar voordat onze sheriff de dieven in de
kraag vat, bieden wij ze nog één kans om zich vrijwillig te melden. Het feestbestuur
roept daarom de hulp in van onze dorpsgenoten!
Degene met de gouden tip ontvangt twee vrijkaarten voor het feest. Uw tip kan worden
doorgegeven aan één van de bestuursleden of viainfo@itliphusterfeest.nl.
Tot slot zijn wij benieuwd naar de meningen in het dorp over de toekomst van de optocht
met versierde wagens. Daarom willen wij met jullie in conclaaf gaan over de opzet,
frequentie, kosten en andere zaken. Binnenkort sturen wij naar alle, bij ons bekende
buurten/vriendengroepen een uitnodiging, met een verzoek om maximaal twee gegadigden
aan te stellen. Deze mensen zijn vervolgens welkom op een
interactieve bijeenkomst in het MFA om eerdergenoemde
zaken met ons te bespreken.
Tijdens de jaarvergadering op 8 december zullen wij hier
meer uitleg over geven. Daarnaast brengen wij (financieel)
verslag uit en wordt de feestfilm van 2018 gedraaid in de
pauze. Ook nemen wij afscheid van een aantal bestuursleden
en presenteren wij nieuwe kandidaat-bestuursleden. Gehoopt
wordt dus op een grote en gezellige opkomst tijdens de
jaarvergadering. Dit is immers een moment waar wij u kunnen
bijpraten over het afgelopen jaar. Tevens kunt u, onder het
genot van een drankje, uw vragen, wensen en behoeften aan
ons kenbaar maken. Tot dan!
Een feestelijke groet,
Bestuur It Liphústerfeest

Op zondag 11 nov. Om 15.00
uur speelt Tryater de
Proloog van hun stuk voor
LF2018 in de huiskamer van
de Muziekherberg
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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 oktober 2018
Het Kobunderhûs
Elke avond zijn er vele activiteiten en dorpsberaden in het Kobunderhûs. Een ontmoetingsplek die een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in Lippenhuizen. In dat kader
hopen we dat de activiteit van Dorpssteunpunt Lippenhuizen “wie eet er mee” op 31 oktober
een succes wordt! Zo langzamerhand heeft iedereen zijn plekje gevonden in het
Kobunderhûs! Zijn er vragen,opmerkingen of tips laat het ons weten, beheerster Wietske
Rozenberg helpt u graag en is altijd benaderbaar voor vragen of verbeterpunten.Telefonisch
bereikbaar in het Kobunderhûs op 0513 856728 en het mobiele nummer is 06 50445471
Jaarvergadering
Tijdens de gezamenlijke jaarvergadering van Lippenhuizen op zaterdag 8 december 2018
zijn wij er ook:
 Dorpshuis de Mande, laatste en afsluitende jaarvergadering van de “ âlde Mande ”
 Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen “ de Mande “
Biljartclub de Mande
Elke maandag is de biljartclub actief in het Kobunderhûs en met veel plezier
wordt er op elk niveau gespeeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom, voor
meer informatie kunt u gewoon op maandag even binnen lopen of
telefonisch contact zoeken met coördinator Wobbe Faber.
Mee doen kan altijd, loop gewoon even binnen op een maandag
Elke…Vrijdagavond…Dorpsavond…Kobunderhûs
Van de vrijdagavond willen we een avond maken waar we elkaar tegen komen een praatje
maken. Het begin van het weekend waarin dorpsgenoten & buurten met elkaar een bakje
koffie & thee en een hapje en een drankje.
Klaverjassen
Elke donderdagavond is er klaverjassen in het Kobunderhûs. Ook hier zijn nieuwe leden van
harte welkom en mee doen kan altijd. Zaterdagavond 24 november is er vrij klaverjassen,
ook dan is iedereen van harte welkom.
Pubquiz op verzoek van velen

Pubquiz
1 december 2018,
aanvang 20.00u.,
zaal open vanaf 19.30u. Kobunderhûs
Geef je op met een team. Een team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 6.
Entree € 5,- per persoon, inclusief een consumptie.

Opgeven kan tot 14 november 2018 door een mail te sturen naar
ustwakes@gmail.com

KOBUNDERHÛS
SAMEN 1 IN HET KOBUNDERHÛS & SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE MANDE
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Vanaf 1 november 2018 Nieuw in
Lippenhuizen

OPENDAG
op zondag 18 en 25 november
Van 13.00 tot 16.00 uur.

Naast een consumptie bied ik u een
GRATIS HANDMASSAGE aan.
op T corso 17, 8408 HW Lippenhuizen
Heeft u vragen, en of wilt u een afspraak, dan kunt u mij vanaf nu
vrijblijvend bellen.
Voor de Creativiteit kunt u zich opgeven voor de dinsdagochtend
van 9.30/ 11.30 uur en woensdagavond van 19.30/ 21.30 uur.
16
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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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Kunst en geschiedenis 27. Biesjagers op schrale heide
In de avondschemer hoorden heidebewoners het zachte gekwaak van
heidekikkers dwars door de muren van de plaggenhut. Buiten zagen ze
vlinders zoals heideblauwtjes en ze wisten welke vogel er zong. Ze kenden
de flora en fauna, maar liepen niet over de heide om van de natuur te
genieten. Heide is geen eenvormig landschap, maar een kleinschalig
mozaïek van verschillende heidestadia, plekken met open zand, reliëf,
grassen en verspreid staande bomen en struiken. Hier moest eten gezocht
worden en brandhout. Er moest water gehaald om te kunnen koken en
wassen. Of er moesten natuurlijke materialen verzameld worden om
bezems te maken of de plaggenhut staande te houden. (foto gravure Roze
heide van Benjamin Maund, 1838_
Heideproducten Uitventen
Met koopwaar als bezems en manden liepen de heidebewoners nog
langere einden dan met water, brandhout of verzamelde bessen en wortels.
Achter de heide begon de bewoonde wereld waar de huisvlijtproducten in
weer en wind gevent moesten worden, van huis tot huis en op
boerenplaatsen. Vaak moesten daar dagtochten voor gemaakt worden.
Heidebewoners liepen langs orchideeën, zagen slangen zonnen en libellen
over het wateroppervlak scheren, maar dat bracht niets op. (Centsprent, bezemventer,
collectie KB)
19de -eeuwse biesjager.
In de negentiende eeuw moest een biesjager de orde bewaken op de
heide. Deze voorloper van de veldwachter, kwam er net als in andere
plattelandsgebieden regelmatig kijken. Hij jaagde niet op de mattenbiezen
bij de heidevennen, die waren voor de bewoners. Zij sneden deze af en
gebruikten de stengels om manden, korven, matten of stoelzittingen te
maken of repareren. De biesjager had geen interesse in gewassen of
dieren in het veld. Hij zocht aan de oeverkanten van vennen en op de
uitgestrekte heidevelden naar wie zich niet aan de geldende
fatsoensnormen, regels en wetten hield. (foto mattenbies ©Bernd Haynold)
Boevenjagers
Volgens een oude beschrijving van Mr. J. Pan was een biezenjager: “een
politiebediende tot wering van bedelaars.” Eeuwenlang zochten bedelaars
en landlopers hun toevlucht op woeste gronden als de heide. Vooral door
de elite die het land bezat werden ze als ongewenste vagebonden en
verschoppelingen gezien. Misschien was in de negentiende en eerste helft
van de twintigste eeuw de nood onder hutbewoners zo hoog dat soms
bedelen het enige redmiddel was als het seizoenswerk schaarser was.
Naast bedelaars moest de biesjager in het ruige landschap dieven
opsporen, dit leverde hem de naam boevenjager op.
(historische ambtskleding van veldwachter/biesjager)

Najagen
De biesjager vond plaggenhutjes in het ongerepte natuurgebied waar alleen modderige
uitgesleten zandpaden waren. Heidebewoners vonden bij zonlicht, bewolkte hemel en in het
donker, zelfs zonder maan of sterren hun weg. Ook langstrekkende poepen of marskramers,
en anderen die een schuilplaats zochten en niet gevonden wilden worden vonden er de weg.
Heide en moeras waren in de Middeleeuwen al de plaats waar armen en vluchtelingen
onderdak zochten. Rondtrekkende mannen, vrouwen of families werden ok toen al
weggejaagd. Van de meeste van deze landlopers en bedelaars was de enige ‘misdaad’ hun
armoede.
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Veldwachters speuren rond
Het woord biesjager wordt vaak verklaard met veldwachter of politioneel
ordehandhaver. De biesjager moest overtreders van de wet opsporen
en misstanden in het veld op het platteland signaleren. Het
Groningsewoord biesjoager of biezejoager betekende veldwachter en
opziener van de jacht, het Friese biesjager stond voor politieagent te
platten lande en het Oostfriese biesejager voor politiedienaar,
gendarme. De biesjager maakte bij dag of nacht jacht op alles wat
vagebondeerde in het grondgebied waarvoor hij verantwoordelijk was.
(Boekillustratie; M.P. Wijnands (1804-1884), Veldwachter beboet twee
kinderen, op het Duitstalige bord staat zitten verboden, Potloodtekening)
Zwervende bizen in de grietenij
Vroeger zwierven er nogal wat “bizen” door de grietenij (voorloper van
gemeente), op wie men meestal niet zo gesteld was: “bedelaars,
landlopers, vagebonden en scheerslijpers samt alle dewelke bij ‘s Lands
wetten verbooden zijn en met geene paspoorten zijn voorzien”, die het
niet zo nauw namen met het mijn en dijn en verder tamelijk brutaal
optraden. De bewoners van heidehutjes en wie maar over de heide
rondtrok, schrokken veel burgers af. Ze meden de heide. Het was er in
hun ogen gevaarlijk Je kon beroofd worden door rondtrekkend gespuis,
of wie zich schuil hielden in de wildernis die de heide toen was.
Heidebewoners, vaak dagloners als er werk was, waren arm en niet te
vertrouwen. (illustratie: detail met twee bedelaars, van Wenceslaus Hollar (1607–1677) naar
Jacques Callot (1592–1635), ets, 1630)
Ontspannen en inspannen
Ontspannen in de frisse lucht wanneer het uitkomt, is nu gewoon.
Weldoorvoed, goed gekleed en geschoeid over de heide en door het
bos wandelen, fietsen of paardrijden ook. De tochten van
heidebewoners waren niet ter ontspanning. Zij moesten het doen met
kleding die niet altijd afdoende beschermde en raakten uitgeput omdat
er onvoldoende te eten te vinden. De zware fysieke inspanningen die
seizoens- en thuiswerk vroegen, eisten hun tol. Ziekte en voortijdig
sterven van kinderen kwam veel voor. (illustratie: detail van centsprent
tenen manden vlechter)
Wandelen op de Lippenhuisterheide in 2018
Er leefden misschien meer soorten vogels, insecten, dieren en planten
dan nu, maar op de arme zand- en heidegrond kon zelfs met heel grote
inspanning moeilijk een goed bestaan opgebouwd worden. De
plaggenhutten en de heidehutbewoners, poepen en bizen zijn allang
verdwenen Nu worden de Lippenhuisterheide en de kleinere
heidegebiedjes in het bos als cultuurlandschap door gericht beheer in
stand gehouden, deels voor recreatie.
(illustratie: Alexander Cornelis Sleeswijk (1870 -1945) detail
Heidelandschap schilderij)
Aldtsjerk-Lippenhuizen ©Gerhild van Rooij

Bronnen Elektronische Woordenbank Nederlandse Dialecten (eWND), medewerkers
Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal o.l.v. Nicoline van der Sijs en Hans Beelen.
“T’uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de
Tweede Wereldoorlog. Auteur Frank van Riet. Uitgeverij Scritum
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/thijsse
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Weeroverzicht September
De totale hoeveelheid neerslag is 35,5 mm en was vorig jaar 161 mm
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 19,3 gr. en was vorig jaar 18,4 gr.
Gemiddelde min. temp. is 10 gr. en was vorig jaar 10,2 gr.
temperatuur
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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WWW.JOHANRIJWIELEN.NL
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