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

D O A R P S K R A N T E  f o a r  &  f a n  L I P P E N H Ú Z E N  

TWEEENTWINTIGSTE JAARGANG NR. 10            december  2018 

 

In dit nummer onder andere: 

Jeugdwerk; flessenactie 

KidsBingo 

Bingo Night 

Fijne feestdagen & een 
gelukkig 2019 
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Inhoud 

➢ Dorpsagenda 2018/2019 

➢ Mededelingenbord 

➢ Activiteitenrubriek 

➢ Schoolkrant OBS de Flecht 

➢ De Thornado 

 
 
 
  

DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2019 
30 januari 
27 februari 
27 maart 
24 april 
29 mei 
26 juni 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 
Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 

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 
Lute Huisman 
Willem Pol 
 
Bankrekening-nummer  
dorpskrant: 

NL80 RABO 0322940133 

 
❖ Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij  
❖ de redactie. 
❖ De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. 
❖ Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te 

plaatsen. 
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de 

betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.  
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in 

Microsoft Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.  
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  
 Vrijdag 25 januari voor 18.00 uur!! 
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Vaste (seizoens)activiteiten 
 

 
  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

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

22 december 
12,26 januari 

Koersbal 14.00/16.30 Kobûnderhûs 

29 december, 
26 januari 

Vrij klaverjassen 20.00 Kobûnderhûs 

4 januari Jeugdwerk; flessenactie 18.30 Kobûnderhûs 

26 januari Jeugd; darten (opgeven!)  Kobûnderhûs 

19 januari Kids bingo 15.00 Kobûnderhûs 

19 januari Bingo night 20.00 Kobûnderhûs 
 

   

Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons 
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is.  Dit is een initiatief 
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele 
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania  
oefenavond 
 

20.00 - 22.00 Consistorie 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen – Gorredijk 
 

20.15 - 22.00 Kobûnderhûs 

Iedere maandag  Biljarten  Kobûnderhûs 

Donderdagavond  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 

Dorpsagenda 2018 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/
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Castanumstate – Lippenhuizen. 2018 
 
Ondanks dat zijn Beppe mevr. Bodzinga niet meer onder ons is, maakt Marno er elk jaar zo 
rond Kerst er weer iets moois van in Castanumstate. 

          
                                                             
Age  en  Tiny  van het Meer.   
Castanumstate 49 M. 
 
 

 

Winterwandeltocht 
 

VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 26 januari 2019 weer een prachtige 
winterwandeltocht. Er kan gekozen worden uit twee afstanden: 10 of 25 km. De start is 
vanuit de ODV Voetbalkantine in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26. Voor de 25 km is de start 
tussen 09.00 en 10.00 uur en voor de 10 km is de start tussen 09.00 – 11.00 uur. Inleg € 5,- 
voor volwassenen en €2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.  

 
 
Bestuur VVV Wijnjewoude 

 
 

mededelingen 
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Eksposysje Marboei-gedichten yn Obe 
Poëtyske ankerplakken op it Fryske wetter 
 
Fan 14 desimber 2018 o/m 2 febrewaris 2019 organisearret Lân fan taal yn gearwurking mei 
kultureel tydskrift ‘de Moanne’ en BWH-ontwerpers in Marboei-eksposysje yn 
besikerssintrum Obe yn Ljouwert. Deputearre Sietske Poepjes iepenet de eksposysje no 
tongersdei om 20:00 oere. 
 
In Marboei is in ankere boei op it wetter dêr’t boatsjes frij oanlizze kinne. Yn totaal skreaunen 
trettjin dichters út Nederlân en Flaanderen in gedicht op it Fryske wettter, keppele oan ien 
fan de Fryske Marboeien. 
 
Op dizze eksposysje binne alle Marboei-gedichten mei-inoar te lêzen en te hearren yn it 
besikerssintrum Obe yn Ljouwert. De gedichten fan Ellen Deckwitz, Eeltsje Hettinga, Arjan 
Hut, Maarten Inghels, Elske Kampen, Jaap Krol, Elmar Kuiper, Erik Lindner, Joost Oomen, 
Jacobus Smink, Saskia Stehouwer, Marjoleine de Vos en Syds Wiersma wurde eksposearre 
yn harren oarspronklike taal en yn in Ingelske oersetting. 
 
De oersettingen binne makke troch David Colmer, David McKay, Michele Hutchison, Joel 
Thomas Katz, Robert Perry en Saskia Stehouwer. Mei tank oan Elske Schotanus, dy’t de 
Fryske gedichten nei it Nederlânsk oersetten hat. 
 
Neist de eksposysje fan de Marboei-gedichten, binne ek de foto’s dy’t fotograaf Remco de 
Vries makke foar it Marboei-projekt te sjen yn de eksposysjeromte fan Obe. 
 
Poëtyske ankerplakken op it Fryske wetter 
De Marboeien lizze op bysûndere plakken yn it Fryske wetter. Foar dichters in boarne fan 
ynspiraasje. Sa makke dichteres Ellen Deckwitz foar it earst yn har libben in boattochtsje, 
seach Elmar Kuiper nei it ferline op de Swarte Brekken, ferruile Maarten Inghels foar ien dei 
de Antwerpske binnenstêd foar de Alde Feanen en gie Jaap Krol nochal op en del op de 
Sleattemer Mar. 
 
Foar mear ynformaasje oer dit projekt, sjoch: www.marboei.frl en www.demoanne.nl. 
 
 
 

Koersbal 
We spelen 1 keer per veertien dagen op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur  
De kosten zijn € 5,- per keer all in. 
De data zijn nog 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. 
  

 

http://www.marboei.frl/
http://www.demoanne.nl/
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Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag 
 
Kerkdiensten Prot. Gem. Lippenhuizen-Hemrik 

Datum Tijd Dienst te voorganger 

24 december 10.00 Lippenhuizen Ds. S. Blok, 4e Advent mmv Cantorij 
 

24 december 22.00 Langezwaag Ds. S. Blok, Kerstnachtdienst mmv OKK 
 

25 dec 10.00  Lippenhuizen Ds. S. Blok, Kerst mmv Te Wûnderlik 
 

30 dec Geen 
dienst 

  

31 december 19.00 Langezwaag Oudejaar, herdenking overledenen L’zwaag 
 

06 januari 10.00 Lippenhuizen Ds. L.P. Cnossen, nieuwjaarsbijeenkomst 
 

13 januari 10.00 Langezwaag Ds. W. Roobol 
 

20 jan  10.00 Lippenhuizen Ds. S. Blok 
 

27 januari 10.00 Langezwaag Ds. J. Vlasblom 
 

 

 

Help! 
De begraafplaats te Lippenhuizen - een bijzonder stukje dorp van ons allemaal 
De begraafplaats is een bijzonder stukje Lippenhuizen. Mensen worden hier al 
honderden jaren begraven. De begraafplaats is momenteel eigendom van de kerk. 
Zo is dat van vroeger uit gekomen en geregeld. Maar in principe is de begraafplaats 
van het hele dorp.  
Momenteel wordt de kerkelijke gemeenschap erg klein en is het moeilijk alle 
bestuurlijke taken te blijven vervullen. 
Ook het goed zorgdragen voor de begraafplaats wordt moeilijk. Als kerkelijke 
gemeente willen we u vragen hier met ons over mee te denken en de zorg voor de 
begraafplaats mede op te pakken.  Zonder u lukt het niet! 
We zijn heel blij dat er nu al mensen zijn die praktisch meehelpen met het 
onderhoud.  
Prioriteit heeft nu vooral bestuurlijke capaciteit. Het is nodig de 
begraafplaatsadministratie goed op orde te houden en het onderhoud te regelen.  
We horen graag van u. 
 
De kerkenraad van de protestantse gemeente Lippenhuizen – Hemrik. Neemt u 
contact op met: 
Trea Abma       j.w.abma@comveeweb.nl 
ds. Sietske Blok   dssietskeblok@gmail.com 
 
 

mailto:dssietskeblok@gmail.com
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Kerk zijn we samen! 
Van 19 januari t/m 2 februari 2019 komt de kerk bij u langs voor de actie Kerkbalans.  De 
balans tussen inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gemeente moet in evenwicht zijn. 
Daarvoor hebben wij uw financiële steun nodig. De kosten van het onderhoud van onze 
mooie Piterkerk vormen een belangrijke post, maar ook de kosten van de wekelijkse en 
maandelijkse activiteiten zijn er.  
 
 

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. 
Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. 

Een plek om te vieren en te geloven. 
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. 

Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, 
of je nu lid bent of niet. 

Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. 
 
Bij de Actie Kerkbalans krijgt u uitgebreidere informatie over de financiële cijfers van de 
gemeente. Als u straks goede voornemens voor het nieuwe jaar gaat bedenken dan hopen 
wij dat één daarvan zal luiden: de plaatselijk gemeente helpen het huishoudboekje in 
evenwicht te krijgen. Uw bijdrage is van groot belang! U heeft ongetwijfeld een antwoord op 
de slogan van deze Actie Kerkbalans, kerk zijn we samen. Help mee! (We zouden goed 
geholpen zijn als u per lid €15 à €25 per maand zou bijdragen). 
 
Het college van kerkrentmeesters 
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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 december 2018  
Terugblik gezamenlijke jaarvergadering 2018 
In een volle barzaal heeft Jan Harm op 8 december voor de laatste keer als voorzitter van 
NDL de Mande opgetreden. Het stokje wordt doorgegeven aan Annie.  
Jantsje presenteerde een financieel overzicht 2017/2018 van Hûs de Mande en een indicatie 
van de financiën van NDL de Mande tot nu toe.  
Het bestuur van het oude dorpshuis Hûs de Mande: Jan Harm Eppinga, Anne Jonker, Jan 
Blaauw, Meintsje van Noordenburg en Jantsje Tolman zullen volgend jaar tijdens de 
jaarvergadering afscheid nemen.  
Thea de Vries werd bedankt voor haar inzet als beheerster van het oude dorpshuis, Gerrit 
Jonker voor zijn aandeel in Stichting MFA Lippenhuizen en Jan Harm werd als laatste in het 
zonnetje gezet voor zijn bewezen diensten als voorzitter NDL de Mande. 
Nieuwe bestuursleden werden gepresenteerd: Sjouke de Graaf en Karla Zwart. 
 
Nieuwe samenstelling bestuur NDL: Annie & Jantsje & Anne & Johan & Sjouke & Karla. 
 
Activiteiten 
Geweest: 
* De Pubquiz op 1 december jl. was weer een groot succes! De zaal zat vol met fanatieke 
pubquizzers. Overduidelijke winnaar was: Team Trijehoek! 
Met dank aan de activiteitencommissie voor de fantastische organisatie! 

 
Binnenkort: 
* High Wine, High Beer, High Soda, High Patatoes! 
Zaterdag 9 februari vanaf 16:30 in het Kobunderhûs. Save the date! 
 

 

 
 

 
 
Er worden verschillende gangen hapjes en kleine gerechten geserveerd. 
Kosten: € 20,00 p.p., dit is inclusief 3 consumpties en een kopje thee/ koffie. 

 
Voor de kinderen: High Patatoes, € 5,00 per kind. 

Patat met een aantal lekkere hapjes, veel ranja en een ijsje na.  
 
Opgave voor 25 januari bij Wimmie Jonker: ustwakes@gmail.com! 
 
* Het Kobunderhûs is van ons allemaal! Heeft u zelf een leuke activiteit? We nodigen u uit deze in 
het Kobunderhûs te organiseren! Net als de volleybalsters van SV Thor: zij organiseren op 19 
januari een Kidsbingo & Bingonight. Meer informatie elders in deze Harker. 

Wilt u ook een activiteit organiseren? Neem contact op met Wietske!  
 

Donateursronde  
Ook bij NDL de Mande hebben we donateurs nodig. We zullen alle donateurs opnieuw benaderen. 
Omdat NDL een nieuwe stichting is zullen alle automatische incasso’s opnieuw moeten worden 
afgesloten. Begin 2019 zullen vrijwilligers hiervoor langs de deuren gaan. 

Mede dankzij uw donateurbijdrage kunnen wij gezamenlijk van alles mogelijk maken. 
 

Pinnen in Kobunderhûs 
Er wordt al veel en steeds meer gepind, hier zijn we heel blij mee… Maar het mag nog meer!!! 
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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. 
Binnenkort biljarten zij op een gloednieuw biljart welke aangeschaft kan worden dankzij een 
schenking van € 3.000,- van het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland! 
 

Vrijdagavond = Dorpsavond  
Vrijdagavond is het begin van het weekend, de drukte van de week zetten we even opzij en we 
willen elkaar tegenkomen en een praatje maken. Dat kan! In het Kobunderhûs! Kom voor een 
kopje koffie, thee, hapje of drankje! 
Dorpsgenoten & Buurten & Sporters & Iedereen die er zin in heeft! 
 
Vragen? Opmerkingen? Tips? 

Laat het ons weten. Beheerster Wietske Rozenberg helpt u graag en is altijd benaderbaar voor 
vragen of verbeterpunten. Telefonisch zijn we bereikbaar in het Kobunderhûs op 0513-856728 of 
06-50445471 (Wietske). Ook kan er gemaild worden naar: dorpshuisdemande@gmail.com.  
 

 

Wij wensen alle vrijwilligers, donateurs en gasten fijne feestdagen en een gezond 2019! 

 

  

 

Save the date! 
 

High Wine, High Beer, High Soda, High Patatoes! 
 

 

9 Februari vanaf 16:30 in het Kobunderhûs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Er worden verschillende gangen hapjes en kleine gerechten geserveerd. Het kost €20,00 per 
persoon. Hierbij zijn 3 consumpties en een kopje thee/koffie inbegrepen. 
 
Voor de kinderen is er High Patatoes, € 5,00 per kind. 
Patat met een aantal lekkere hapjes, veel ranja en een ijsje na. 
 
Opgave voor 25 januari bij Wimmie Jonker: ustwakes@gmail.com 
  

mailto:dorpshuisdemande@gmail.com
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Taxi Koopmans uit Jubbega is o.a. 

gespecialiseerd in het patiëntenvervoer voor nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars 

en naar alle ziekenhuizen en instanties.  

 

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit! 

 

Taxi Koopmans 

(0516) 46 15 58 
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Let’s play BINGO! 

Zaterdag 19 januari  

in ‘t Kobunderhûs 

  

De KIDS BINGO en  

BINGO NIGHT worden 

georganiseerd door  

SV THOR DS 1  

volleybal 

De opbrengst komt ten 

goede aan  

SV THOR 

15.00 uur KIDS BINGO 

3 rondes €3,- 

20.00 uur BINGO NIGHT 

5 rondes €10,-* 

*inclusief SUPERRONDE 
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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 

 
 
 
 

 

  

                   KOBUNDERHÛS                     
 

VOOR AL UW: 
❖ Buurt- en familie feesten 

❖ Koffietafel, koude- en warme buffetten 
❖ Vergaderingen, cursussen en andere bijeenkomsten 

 
VOOR EEN OFFERTE OP MAAT BEL MET ONZE BEHEERSTER, WIETSKE ROZENBERG.  

ZIJ HELPT U GRAAG   
WIJ ZIJN BEREIKBAAR IN HET KOBUNDERHÛS op 0513 856728 en mobiel 06 50445471. 

 
STICHTING BEHEER en EXPLOITATIE NIEUW DORPSHUIS LIPPENHUIZEN DE BUORSTERWYK 34 

8408 JA 
 

mailto:piterkerkbeheer@gmail.com
mailto:info@piterkerklippenhuizen.nl
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen - 20 november 2018 
 
 
Het ééndagsbestuur, de buurt van Ruurdsje,  heeft het programma bedacht. 
In de uitnodiging stond: 

Ontspullen, dé trend van het moment. 
Je zult het vast en zeker herkennen: de onrust, die te 
veel spullen met zich meebrengt. 
Ontspullen zorgt voor ruimte en rust in je huis en in je 
hoofd. 
Daarom willen we je helpen bij het ontspullen van je 
huis. 
Kies uit jouw overdaad aan spullen één of twee mooie, 
bijzondere en/of nuttige voorwerpen. Pak het mooi in en 
neem ze mee naar de avond van Vrouwen van Nu. 
Nou, dat leverde mandenvol leuke cadeautjes op. 
Maar eerst, we zaten nog niet eens aan de koffie, wandelde er een manspersoon met mijter 
en staf de zaal binnen en  
hij schrikt zich een hoedje omdat hij niet had verwacht dat de hele zaal vol vrouwen zou 
zitten. 
Sint Nikolaas!!! 
Ook voor de vrouwen was dat een hele verrassing, want 
officieel is de Sint natuurlijk nog niet in Lippenhuizen 
aan gekomen. Dat gebeurt pas a.s. zaterdag. En juist 
vanavond kwam hij in het nieuwe dorpshuis even het 
één en ander opmeten. 
Er waren geen Pieten mee, want tegenwoordig werkt 
ook de Sint met flexwerkers en dat betekent dat hij niet 
elke dag, op ieder moment over personeel kan 
beschikken om dingen op te meten en zo. Dus is Sint 
op Americo geklauterd om  
het karweitje in Lippenhuizen zelf op te knappen. 
En nu hij er tóch is kunnen we het net zo goed samen 
gezellig maken: Sint vertelt wat, de vrouwen zingen wat 
en op een gegeven moment blijkt dat Sint toch óók zijn 
grote boek bij zich heeft, met aantekeningen. 
Zes vrouwen worden er in het zonnetje gezet en krijgen 
een gouden medaille! 
Dan begint Americo buiten ongeduldig te worden en is 
het tijd voor Sint Nicolaas om weer naar zijn 
logeeradres terug te gaan. 
En dan is er in de zaal koffie/thee met speculaas en 
pepernoten. 
 
Na de pauze spelen we het cadeautjesspel. In de eerste ronde worden de cadeautjes 
verdeeld met behulp van een dobbelsteen. De pakjes belanden dan eerst nog onuitgepakt 
onder de stoelen. Soms moet je er één van weggeven,  afpakken of de hele kring moet links- 
of rechtsom van stoel verwisselen. Een heel gedoe! 
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Na een pauze met glühwein of chocolademelk en een lekker hapje, wordt de tweede ronde 
van het spel gespeeld en zien we langzamerhand wat er in de pakjes zit. De één heeft geluk, 
de ander pech, maar iedereen gaat wel met een presentje naar huis. 
Eigenlijk is er dus niet “ontspuld”, maar de spullen hebben een ander huis gevonden. 
 

Els Hoogeveen. 
 
Na het succes van vorig jaar geeft Froukje Reitsema weer een workshop collage maken en 
wel op 15 januari om half acht in het Kobunderhûs. 
22 januari 2019 jaarvergadering. Vertelavond. 
Aanvang half acht in het Kobunderhûs. 
22 januari 2019 Lêzing Fryske Academy. 
Bel als je als gast er bij wilt zijn met Fenna Liemburg,tel.0513 465001. 
 

Froukje van der Veen 

 
 
 
 
 
 
Data vrij klaverjassen 2018/2019 
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  
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Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
 
 
Volgende Harker een verslagje van de Casinonight i.v.m. vroege inleverdatum copy 
voor de Harker. 

Volgende activiteiten: 

Vrijdag 4 Januari 2019 : Flessenactie ( na afloop wat eten en 

filmpje kijken!) 

Waar   : start vanaf MFA, daarna door hele dorp. 
Kosten  : gratis 
Tijd   : vanaf 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur 
 

Spaart u vast voor ons 
mee? 
 
 
Alvast een preview voor het programma in 2019… 
 

26 januari 2019      : Darten 

Waar    : MFA Kobunderhûs 
Tijd    : 18.30 – 21.00 uur 

Opgave   : voor 20 januari 2019 via ustwakes@gmail.com 

 
2 maart 2019 : Minute to win it 
? maart 2019 : Thialf 
7 april 2019  : Liphúster Kermis Fair (Wilt u ook een stand, laat het  

     ons weten via ustwakes@gmail.com ) 

26 mei 2019  : Walibi ( hiervoor moet je minimaal aan 3 activiteiten 
     hebben meegedaan!) 
29 juni 2019  : Surprise afsluiting. 

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

www.jeugdwerklippenhuizen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ustwakes@gmail.com
http://www.jeugdwerklippenhuizen.nl/
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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. (Fotogravure 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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Kunst en dorpsgeschiedenis 28. Marskramers en heideproducten (1) 

 
Heideproducten 
Heidebewoners werkten vaak als dagloners. Ze verdienden niet genoeg 
om daar het hele jaar van rond te kunnen komen. Ze trokken daarom 
met producten van de heide door de wijde omtrek. Ze liepen van huis tot 
huis, van dorp naar dorp en langs de hoeves en boerenplaatsen. Het 
lopen met een zware last was uitputtend, zeker als het weer tegenzat. 
De marskramers liepen met een stok. Dit is onder meer te zien op de 
afgebeelde, monochrome en polychrome tegels. De stok gaf steun 

tijdens het reizen over de nog onbestrate wegen. Deze waren in die tijd bij slecht weer vaak 
moeilijk begaanbaar.  

Per trekschuit 
Andere marskramers trokken er het hele jaar op uit. Ze reisden met 
boenders, bezems, heidehoning, was of bossen riet in grote korven en 
manden of hadden hun waren direct op de rug gebonden. Meestal 
reisden ze dagen of wekenlang te voet. Ook lieten ze zich wel overzetten 
met veren of legden ze een deel van de lange reis af op een trekschuit 

die grotere steden of dorpen aandeden. (Op het afgebeelde detail uit het werk van Jan van 
de Velde stapt een marskramer aan boord, collectie Rijksmuseum, Amsterdam) 

Dagtocht 
Het woord mars in marskramer verwijst niet naar de lange dagmarsen, 
die de marskramers aflegden. Die mars (afstand) schreef je vroeger als 
marsch. De mars in marskramer verwijst naar de mars in uitdrukkingen 
als ‘Heel wat in je mars hebben’. Dit is nu een compliment voor een 
persoon die veel vaardigheden bezit of veel weet. Die mars, werd 
vroeger ook wel als merse, meerse of maerse geschreven en was toen 
een korf voor of vol koopwaar. De handelswaren bestonden vaak uit 

zelfgemaakte producten, waarvoor kennis, ervaring en vaardigheden vereist waren. 
Middelnederduits als handelstaal 
Het woord mars of meerse is ontleend aan het Middelnederduits en het 
Oudnederduits waaruit deze taal ontwikkelde. Middelnederduits werd in 
de Middeleeuwen vooral gesproken en geschreven in Noord-Duitsland, 
Hamburg en Lübeck. Van daaruit trokken er ook marskramers naar 
Friesland. Middelnederduits werd een zogenaamde lingua franca (een 

gemeenschappelijk communicatiemiddel of handelstaal) in het hele Hanzegebied zoals te 
zien op de kaart van het Hanzegebeied. Kooplieden uit Brugge, Danzig (Gdánsk), Riga of 
het verre Nowgorod communiceerden in die taal. Het Nederduits verschilde weinig van de 
taal die toen in Holland werd gesproken. Kraam, ‘winkeltent’ was in het Middelnederduits 
merse, in Oudhoogduits merze. Het woord ontstond uit ‘mercibus’ de romaanse vorm van de 
Latijnse merx (meervoud merces), dat ‘koopwaar’ of mars betekent. De marskramer, vroeger 
geschreven als meerskraemer of meersman, was letterlijk een koopman met een korf vol 
koopwaar.  

Kramer en marskramer 
De marskramer was niet aan een plaats gebonden. De kramer wel, die 
had een kraam zoals in de zeventiende eeuwse uitdrukking ‘In iemands 
kraam te pas komen of dienen’. Tuinman (1, 132) omschreef dat als 
‘een kramer die waaren heeft, waar mede hy winst kan doen’. De 
kramer is een koopman, die in zijn kraam of winkel van alles verkoopt. 
De kraemer of kramer was een kraamhouder en had een vaste 
standplaats, de marskramer was een marsdrager die rondtrok.  
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Santenkraam  
Marskramers trokken ook naar de grote steden waaronder de 
Hanzesteden waar wel markten gehouden werden door kramers. De 
marskramers  konden daar hun boenders kwijt, Iedereen kon deze 
vegers, boenders en stoffers  wel gebruiken. Ze waren gemaakt van 
heide en twijgen of takken van struiken en bomen en ook andere 
planten die op de heide en bij de vennen gevonden konden worden. De 
heidehoning was een mooi product  en werd gebruikt voor het bakken 
van zoetwaren die zeker met de feestdagen aftrek vonden. De kraam 
van de kramers was oorspronkelijk een eenvoudige tent van hout en/of 
(zeil-)doek, om waren te verkopen. Dat is de kraam waar De hele 
santenkraam bijéénpakken, slaat nu op rommel of ongeorganiseerd 

zijn, maar was oorspronkelijk het inpakken van alle handelswaar, zoals santen of sinten. Die 
heiligen beeldjes of heiligen van koek, zoals speculaas  en taaitaai lagen en stonden en 
hingen er in alle soorten en maten. Wanneer na afloop ingepakt moest worden in vaak korte 
tijd braken er wel eens santen of viel wel eens iets. De kramers stelden het inpakken zo lang 
mogelijk uit, om zo lang en veel mogelijk te kunnen verkopen, maar ze moesten zich wel 
houden aan de verordening om op de voorgeschreven tijd te sluiten. 
Kraam in een kinderrijm 
Het woord kraam komt ook voor in oude liedjes. In de in het jaar 1871 uitgegeven bundel 
Nederlandsche baker- en kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten staat een bij ouderen 
nog steeds bekend lied over een kraam. Het eerste couplet luidt: 
Ik stond laatst voor een poppenkraam, o, o, o. /Daar zag ik mooie poppen staan, zo, zo, zo.  
De poppenkoopman ging op reis,/ de poppen raakten van de wijs,/ ze deden allemaal zo 3x 
 

Romantiek 
Tijdens de romantiek, de kunstzinnige maatschappelijke stroming die in 
de 18de eeuw  begon en tot halverwege de twintigste eeuw duurde 
werden vanaf het begin volksverhalen en volksliederen verzameld. 
Tijdens het verzamelen in de jaren zeventig van de negentiende eeuw 
van de baker- en kinderrijmen werd het lied  over de poppenkraam nog 
‘in de kinderkamer’ gezongen. Poppen waren al heel lang een geliefd 
speelgoed. Men beschouwde het lied over de poppenkoopman in die tijd 
als een traditioneel en al ouder lied. De tekstschrijver en componist 
waren niet meer bekend. Als kind maakten we een klein toneelstukje 

van het lied, met bijpassende gebaren en mimiek. De oude luifelwinkels en poppenkramen 
waren toen al uit het straatbeeld verdwenen, evenals marskramers zoals afgebeeld op 
centsprenten of de ets hiernaast van een rustende marskramer. Hij staat op een detail van 
een ets van Cornelis Bloemaert II naar Abraham Bloemaert. (Rijksmuseum) 

Kramen en tenten 
De kramen uit vroeger eeuwen zijn het best vergelijkbaar met 
eenvoudige marktkramen en –tenten, niet te verwarren met de veel 
luxere, vaste haringkramen of de poffertjeskraamwagens in de 
eenentwintigste eeuw. Marskramers, kiepkerels, poepen of Friese 
kypmantsjes droegen hun zeer grote mars, ook wel marskorf of -mand 
genoemd, met schouderbanden op hun rug. Om deze rugmand te 
verschikken of te laten afglijden liet de marskramer met zijn ene hand 
de mand steunen op een stok, zodat hij de andere kon gebruiken om 
de mand af te doen. En onderweg rustte hij wel op zijn stok, zoals de 
Marskramer hiernaast van Salomon Savery, Pieter Jansz. Quast. 
Aldtsjerk, 2016/2018 ©Gerhild van Rooij, Noten, bronnen,  zie  tekst;   

Etymologiebank, Nicolien van der Sijs,  2010; Ad van der Zee, De taal van de Hanze, 2014 
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  Weeroverzicht  
 
         
 
 Weeroverzicht Oktober 

      
      De totale hoeveelheid neerslag is 40,5 mm en was vorig jaar 97 mm.                              

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 16,3 gr. en was vorig jaar 16,1 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 7,2 gr. en was vorig jaar 10 gr. 

 
 

      
     Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl 
     Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht" 
                                                                                                                       Willem  en Renske 
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    Weeroverzicht November 
      
     De totale hoeveelheid neerslag is 44 mm en was vorig jaar 124 mm.

 

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

 
 

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