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

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2019 
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 22 februari voor 18.00 uur!! 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Vaste (seizoens)activiteiten 
 

 
  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

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

9 +16 februari 
9 + 23 maart 

koersbal  Kobûnderhûs 

9 -2 High wine, High beer, High 

patotoes  

 Kobûnderhûs 

12-2 Reanimatiecursus  19.30 Kobûnderhûs 

13-2 Dorpsmaaltijd 65+ 17.30 Kobûnderhûs 

17-2  Concert Unicorn  14.30  Piterkerk 

9-3  Piterrun/walk    

10-3 Jeugdwerk: schaatsen    

16-3 Puzzelavond 19.00 Kobûnderhûs 

30 maart, 27 april Vrij klaverjassen  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 2019 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/


 
 

 

 
 

 
            

 
 

 

         Welkom in Lippenhuizen 

Buorsterwyk 22 
Patrick en Bianca Miedema 
afkomstig van Drachten en Vriezeveen 
 

Buosterwyk 15 
Arjen Bottema 
afkomstig van Gorredijk 

Bukehage 16 
Marco Rozenberg 
Afkomstig van Lippenhuizen 
 

Bukehage 14 
Roelie de Boer 
afkomstig van Burgum 

De Buorren 43 
Kees en Anita de Jong 
afkomstig van Mildam 

De Buorren 158 
Johan en Froukje Meirink 
Tymen en Elmar 
Afkomstig van Assen 

De Buorren 158 
A. en G. de Vries 
Afkomstig van Tzum 

 

 

  

mededelingen 



 
 

 

Biljartclub multi-sportieve jaarafsluiting. 
 
Op vrijdag 4 januari j.l. hield de 
biljartclub voor de 3e keer haar jaarlijkse 
afsluiting, nu in ons nieuwe dorpshuis. 
Alle leden waren present. In groepjes 
werd bij toerbeurt de deskundigheid en 
de handigheid op de proef gesteld: 
biljarten, darten, dobbelen en sjoelen 
(zelfs met 2 sjoelbakken). 
 
Tussen de middag was het weer smullen 
van een heerlijk gevarieerd 
stamppotbuffet 
met als afsluiting een feestelijk toetje. 

Daarna ging de tweede ronde van start. Het was wel degelijk een competitie, maar 
iedereen was uiteindelijk winnaar en ging tevreden met een worst naar huis. 
Nog een woord van dank voor Wobbe voor de organisatie en uiteraard Meintje voor 
het uitstekend verzorgde buffet. 
Vind je een potje biljart ook leuk, kom eens langs op maandag. Er kunnen wel 
nieuwe leden bij. 
    Wim Bruinsma 

OPROEP VOOR KUNSTENAARS!! 

In de maanden juni, juli en augustus 2019 organiseert Museum Opsterlân in 
Gorredijk een expositie met als (werk)titel: “Happy Bee Landscapes”. 

Iedereen weet zo langzamerhand dat het niet best is gesteld met de bijen en 
insecten. Friesland, onze groenste provincie, is voor de bij een woestijn. Reden voor 
Japke Weij uit Beetsterzwaag in actie te komen met een burgerinitiatief getiteld “Op 
de bres voor de bij”. We vragen aandacht voor de bij met behulp van beeld en taal, in 
muziek en kunst, in cultuur en wetenschap. We hopen zo te komen tot een 
landschap waarin de bij zich weer prettig voelt. Als kunstenaar kun je hier ook een 
steentje aan bijdragen. 

 Meedoen? 
Iedereen, professioneel en autodidact, jong en oud kan meedoen met een kunstwerk 
over dit thema in alle disciplines. Voor het opdoen van inspiratie bezoek de site:  
www.honeyhighway.nl of  
www.natuurmonumenten/Oerrr 
  
Opgeven en voorwaarden 
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar info@museumopsterlan.nl. Je 
krijgt dan de  voorwaarden voor deelname toegestuurd. 

Tot en met 22 april kan werk ingeleverd worden door middel van 1-3 duidelijke 
digitale foto’s.(min. en max. 1 MB).De kosten om deel te nemen zijn € 10,--, 
ongeacht het aantal inzendingen. 

 Selectie 
Een commissie maakt een selectie uit de ingezonden werken en op 10 mei wordt 
bekend gemaakt of je werk is uitgekozen om deel te nemen aan de expositie. 

 

http://www.honeyhighway.nl/
http://www.natuurmonumenten/Oerrr
mailto:info@museumopsterlan.nl


 
 

 

Familie Homan, 
 

Begin december is in Lemmer overleden Trijntje Homan-Boer sinds 1999 weduwe van 
Berend ( Bert ) Homan.  
 
Beide hebben zich vooral gedurende de jaren dat Lippenhuizen bekendheid genoot vanwege 
het Corso erg ingespannen om het Corso op een hoger peil te brengen. Bert Homan was in 
de beginjaren van het Corso tuinbouw consulent bij Volkshogeschool Allardsoog in 
Bakkeveen en werd daarom gevraagd adviezen te geven bij de bouw en inrichting van de 
wagens.  
Blijkbaar was dat een kolfje naar zijn hand, want hij heeft zich daar met hart en ziel ingestort 
en wel zodanig dat hij hier is komen wonen. Eerst in de woning naast het voormalige 
Dorpshuis en later op ’t Corso 25.  
In zijn enthousiasme bedacht hij samen met de Corsocommissie de thema’s en maakte hij 
van vrijwel alle wagens een maquette.  
In de bouwfase reed hij met z’n lelijke eend de schuren langs om adviezen en aanwijzingen 
te geven over kleuren, bloemen, boeketten enz. In het voorjaar gaf hij speciaal bloemschik 
cursussen voor het Corso. 
Z’n vrouw Trijn hield zich ook niet afzijdig en hield zich vooral bezig met de aankleding van 
de wagens en regelde de kostuums. Zij was erg handig met naald en draad en heeft dan ook 
vele kostuums gemaakt of vermaakt.  
Na afloop van het jaarlijkse Corso kwam al die kleding bij hen op zolder. In de loop der jaren 
werden dat er zoveel, dat ook andere dorpen voor een feest of toneeluitvoering bij haar 
langs kwamen. 
Ze zijn allebei van hele grote betekenis geweest voor het Corso van toen !                                                                                             
 
Wytse van der Sluis 
 

      
 
 

 
 
Nieuwjaarswens 
 
Hoewel het al een poosje geleden nieuwjaar is, wil ik toch iedereen nog een heel 
goed  2019 toewensen. 
 
Sieger Veenstra, Compagnonsfeart 4. 

  



 
 

 

Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag 
 
Kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 2019  
 
Datum Tijd  Dienst te  Voorganger 
03 feb  11.00  Lippenhuizen  Ds. P. Hulshof,  
10 feb  10.00  Langezwaag   Ds. S. Blok 
17 feb  10.00  Lippenhuizen  Ds. P. Crom 
24 feb  10.00  Langezwaag   Ds. S. Blok, Heilig Avondmaal
  
03 mrt  10.00  Lippenhuizen  Ds. E. Kronemeyer 
10 mrt  10.00  Hemrik   Ds. S. Blok 
 
Van de predikant 

Vorig jaar nog oud en nieuw bij vrienden elders in de provincie, nu 
dan in Langezwaag, waar de klokken luidden en het vuurwerk 
knalde. Wat een prachtig plaatje! U allemaal een heel gezegend, 
gezond en gelukkig 2019 gewenst! 
Begin veertigdagentijd 
6 maart is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Om 19:30 
is er op 6 maart in de kerk van Langezwaag een korte, verstilde 
viering en is er de gelegenheid een askruisje te ontvangen.  Heeft u 
nog de Palmpasen takjes van vorig jaar in huis, neemt u die dan de 
dienst van 24 februari mee naar de kerk. Het is een oude traditie om 
deze takjes  met Aswoensdag te verbranden en de as te gebruiken 

voor de askruisjes.  
Kliederkerk 
De datum voor de volgende kliederkerk is geprikt: 
zaterdagmiddag 23 maart 16:00-18:00 in het dorpshuis van 
Langezwaag. Tot dan! Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van 
de basisschool en hun (groot)ouders. We gaan kliederen en 
knutselen, horen een verhaal en eten samen.  
Deze keer horen we van schapen en wolven, van slechte en van 
goede herders.  
Dorpsmaaltijd Lippenhuizen 
Samen met de mensen van het dorpssteunpunt wordt er opnieuw 
een maaltijd georganiseerd voor 65plussers. Dit keer op woensdag 13 februari om 18:00, 
inloop om 17:30. Zie voor verdere informatie elders in dit blad. 
Afwezigheid 
Het tweede blok van de Urban Mission training is op 21 en 22 februari. Deze data ben ik 
afwezig in de gemeente. 
Ik heb vakantie van 25 februari tot en met 3 maart. Collega ds. Ron Lafeber uit Gorredijk 
neemt voor mij waar. Neemt u bij dringende zaken deze dagen contact op met onze scriba, 
Tiny Jubels.  
Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of iets kleins, schroom dan niet om contact op te 
nemen. 
Heel vriendelijke groet, 

ds. Sietske Blok  

 

Prikkel 
Na de diensten van kerst lazen we op oudjaarsavond van Simeon en Hanna in Lukas 2. 
Twee mensen die in het kindje Jezus de redding zien van alle volken, de bevrijding van 
Jeruzalem. Simeon zingt het ‘Nunc Dimittis’- Nu laat u Heer, uw dienaar in vrede heengaan. 
Een lied, een gebed, dat een vaste plek heeft in de liturgie van de dagsluiting in 
kloostergemeenschappen.  
We lazen uit Lukas. Een van de vier evangelisten. Tientallen jaren na alle gebeurtenissen 
rondom Jezus besluiten zij op te schrijven wat er over Jezus wordt verteld in de verschillende 



 
 

 

gemeenschappen die er zijn ontstaan. Gemeenschappen die samen komen rondom het 
verhaal van Jezus  ‘zijn opstanding en de verwachting van het Koninkrijk Gods.  Ze schrijven 
daarmee geen biografieën maar geven eerder weer wat als een schat binnen deze 
gemeenschappen bewaard wordt. 
Een schat die vertelt over licht in het donker, over Gods ontferming voor de mensen, over de 
Messias die nu werkelijk gekomen is. 
En zo’n verhaal begin je met een goed geboorteverhaal. Om meteen duidelijk te maken: dit 
is een bijzonder verhaal. Dit is een verhaal niet over zomaar een mens, maar over mens 
waarin we God hebben herkend. En daarom een verhaal over een maagdelijke geboorte, en 
over engelen, en over (oude) mensen die lang gewacht en gewaakt hebben en hem nu 
herkennen: de belofte.  
De belofte van licht dat geopenbaard wordt aan alle volken (‘heidenen’,  staat er). Licht 
maakt geen onderscheid. Net zo min regen dat doet. Het daalt als zegen neer op iedereen.  
De kunst van het bijbellezen is om de oude teksten van betekenis in het hier en nu te laten 
zijn. Daarmee kan je alle kanten op, dat laat de geschiedenis wel zien. Een ‘onschuldige’ 
lezing bestaat niet. Jij bent zelf altijd in het geding. Een verhaal krijgt betekenis omdat het 
raakt aan je eigen verhaal. Omdat je iets herkent, of omdat het juist afweer oproept. 
Achtergrondkennis van een verhaal kan de betekenis verdiepen. Welke motieven herken ik? 
Uit wat voor een tijd komt het verhaal? Wat voor een tekstgenre is dit? 
Nu we in de media lezen over verklaringen van wie er bij horen en wie niet, wie mens is naar 
Gods beeld en wie niet, lijkt het me van groot belang om dit verhaal van Simeon en Hanna 
opnieuw te lezen. Een verhaal over waakzaam zijn, een verhaal over geduld, over God 
herkennen in het meest kwetsbare wat er bestaat, een klein kind, en over licht dat schijnt 
over iedereen, zonder onderscheid.  
 
 
 

Gastzangers welkom voor passieproject  
 
Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude nodigt gastzangers uit voor 
de passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout, op tekst van Hans de Ruiter. 
Dit wordt het derde passieproject van ‘Looft den Heer’, waarbij het basiskoor wordt 
uitgebreid met tientallen enthousiaste gastzangers die gedurende twee maanden 
wekelijks repeteren. In de week voor pasen staan drie uitvoeringen gepland (13, 14, 
17 april) in Zuid Oost Friesland. De repetities zijn vanaf 20 februari op 
woensdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in Wijnjewoude. 
 
De cantate ‘Lam Gods’ is het passie deel van het Oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. 
De koorpartijen zijn eenvoudig en worden afgewisseld met tekstlezingen en 
samenzang. Het geheel wordt begeleid door piano en orgel en staat onder leiding 
van Annejaap Soldaat. 
 
Zin om mee te doen? Meld je aan vóór 1 februari! 
Bij Wieke Haarsma, w.haarsma47@gmail.com of tel. 06 21 46 20 14 (ook voor 
vragen) 
 

 
 
 
  

mailto:w.haarsma47@gmail.com


 
 

 

         IT KOBUNDERHÛS   
 

SAMEN 1 IN IT KOBUNDERHÛS & SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE MANDE 

 

Nieuwsbrief NDL de Mande                                                                   januari 2019 
 
Nodig: donateurs! 
 
We zijn enorm blij met alle donateurs die jarenlang het oude dorpshuis hebben gesteund. 
Dankzij deze donateurbijdrage hebben we van alles kunnen realiseren en konden we onze 
huurprijzen laag houden. Ook bij het nieuwe dorpshuis NDL de Mande hebben we uw hulp 
nodig!  
Natuurlijk hopen we dat we op al onze ‘oude’ donateurs kunnen blijven rekenen. Echter, daar 
hangt wel een administratief klusje aan vast! 
NDL de Mande is namelijk een nieuwe stichting, en daarom zijn de machtigen die aan het 
oude dorpshuis zijn afgegeven niet meer geldig. Er zullen nieuwe machtigingen moeten 
worden ingevuld.  
Aan het voorblad van deze Harker vindt u een machtigingsformulier. We willen u vragen 
deze machtiging in te vullen. Om te zorgen dat uw machtiging bij onze penningmeester 
terecht komt, kunt u deze in de brievenbus van NDL de Mande doen (Buorsterwyk 38). 
Op zaterdag 2 maart wordt er nog een ophaalronde georganiseerd. We komen dan bij alle 
adressen waar we nog geen nieuwe machtiging van hebben ontvangen langs om deze op te 
halen. 

 
Bent u nog geen donateur van NDL de Mande, maar wilt u ons voortaan ook steunen? 

Graag! 
 

* Ook u kunt gebruik maken van het machtigingsformulier.  
* Donateur bent u al door €10,- per jaar bij te dragen.  
* Innen doen we het liefst via automatische incasso.  
* Het afschrijven van de donateurbijdrage gebeurt aan het begin van elk seizoen, in oktober. 
 
Heeft u vragen m.b.t. de donateursbijdrage, mail dan gerust naar ndldemande@gmail.com of 
neem telefonisch contact op met Jantsje Tolman: 0513-462966/06-38918930. 
 
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk donateurs! Alvast bedankt! 
 
Vergaderen in it Kobunderhûs 
Al veel verenigingen hebben hun weg naar it Kobunderhûs gevonden en we merken dat 
steeds meer verenigingen dit voorbeeld volgen. Hoe handig is het ook: vergaderen op een 
centrale plek in het dorp, waar alles bij de hand is. We vinden dit fantastisch en moedigen dit 
aan! Toch zijn er, om alles soepel te laten verlopen, overal waar mensen samen komen 
enkele afspraken nodig. We zullen deze afspraken op papier zetten en naar de verenigingen 
in het dorp sturen, zodat alles helder is en we gezamenlijk gebruik kunnen maken van ons 
Kobunderhûs! 
 
Activiteiten 
 
Op de planning: 
* 9 februari: High Wine, High Beer, High Soda, High Patatoes!  
* 9 maart: Piterrun en Piterwalk! Kijk op: www.piterrunlippenhuizen.nl 
Na afloop kunt u in it Kobunderhûs weer genieten van een Pitermiel! 
* 27 april: Koningsontbijt en Koningscafé! 
* 18 mei: Pubquiz!  
Informatie volgt -> Houd de volgende Harker in de gaten! 
 
* Elke vrijdagavond = Dorpscafé -> Dorpsgenoten & Buurten & Sporters & Iedereen die zin 
heeft! 

mailto:ndldemande@gmail.com
http://www.piterrunlippenhuizen.nl/


 
 

 

 
 
Geweest: 
* 19 januari hebben de volleybaldames van THOR een Bingodag georganiseerd. Aan de 
Kidsbingo hebben ’s middags 55 enthousiaste kids meegedaan. Samen met hun ouders 
zorgden zij voor een gezellige middag! ’s Avonds tijdens de Bingonight werd de barzaal 
gevuld met bijna 100 personen: jong en wat ouder zaten door elkaar superfanatiek de 
getallen aan te kruizen! Een zeer geslaagde bingo, zeker voor herhaling vatbaar!  
 
* Heeft u nu ook een leuk idee voor een activiteit? Leuk! We nodigen u uit deze in it 
Kobunderhûs te organiseren! Neem hiervoor contact op met Wietske!  
 
* Feestje? Verjaardag? Jubileum? Buurtfeest? Neem contact op en vraag naar een 
arrangement op maat! 
 
 
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 it Kobunderhûs op 0513-
856728 of 06-50445471 (Wietske). Ook kan er gemaild worden naar: 
dorpshuisdemande@gmail.com.   

  
 

  

mailto:dorpshuisdemande@gmail.com


 
 

 

 
 

 

 

 

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 

 
 

           



 
 

 

                                                                                            

 
                    

           

 
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


 
 

 

 
 

Activiteitenbord 
 
 

 
 
Westfriese muzikanten brengen Ierse swingfolk naar Lippenhuizen 
 
Stilzitten is er niet bij. Unicorn geeft de Ierse muziek vleugels. In een aanstekelijk uptempo 
krijgen de Keltische traditionals nieuwe glans en doen dromerige ballades verlangen naar 
verre kusten. De muzikanten op banjo, gitaar, accordeon en viool hebben een ijzersterk 
meerstemmig repertoire opgebouwd. De Westfriese swingfolkband doen op 17 februari in de 
Piterkerk van Lippenhuizen een greep uit de mooiste Ierse folk. Een swingende reis. 
 
Unicorn bestaat inmiddels 22 jaar en treedt voornamelijk op in een formatie van vier 
personen. Zij treden op tijdens festivals en geven concerten in theaters en kerken. Veel 
bekende Ierse folksongs zijn door de geschoolde muzikanten, Erna Sommer speelt o.a. in 
het Noord-Nederlands orkest, voorzien van nieuwe, gloedvolle arrangementen. In 
Lippenhuizen treedt Unicorn aan met Erna Sommer (zang en viool), Jolanda Traarbach 
(lead-zang en gitaar), Martien Tijburg (accordeon en synthesizer) en John Kuiper (gitaar, 
banjo en zang). 
Vooral in Friesland heeft de Keltische muziek altijd veel weerklank gevonden vanwege de 
melodieuze melancholie in afwisseling met opgewekte dansmuziek. De Dubliners, een van 
de langst bestaande bands ter wereld, maakten het genre ongekend populair en waren in 
Fryslân graag geziene gasten. Unicorn steekt die rijke erfenis in een nieuw jasje met een 
frisse sound. 
 
Het concert in de Piterkerk op 17 februari begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur met een 
pauze voor een drankje. De entreeprijs bedraagt €12,50. Het verdient aanbeveling te 
reserveren: vol is vol. Zie voor meer informatie: www.piterkerklippenhuizen.nl 
 
 

  

http://www.piterkerklippenhuizen.nl/


 
 

 

13 februari Maaltijd 65+. Wie eet er mee? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wat? 
Op woensdag 13 februari a.s. organiseert het Dorpssteunpunt Lippenhuizen in 
samenwerking met Plaatselijk Belang en de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-
Hemrik opnieuw een  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 6 februari 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 eigen bijdrage gevraagd nl. € 10.00. Hierbij is 1 consumptie 
inbegrepen. 
 

  

Waar: 
MFA Kobunderhûs, Buorsterwijk 38 
Wanneer: 
Woensdag 13 februari 2019  
Tijd: 
Inloop vanaf 17.30. Einde 20.00 uur 
Kosten: € 10,00 
Aanmelding: noodzakelijk voor 6 februari 
2019 

mailto:dsplippenhuizen@gmail.com
mailto:dsplippenhuizen@gmail.com
mailto:elsendouwe1973@gmail.com


 
 

 

Puzzel wedstrijd! 
 
Kom gezellig een avondje puzzelen met je vrienden/vriendinnen. 
Zaterdagavond 16 Maart in het MFA ‘t Kobunderhûs. 

Inloop 19.00 uur,  start om 19.30 uur 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In een team van 3 personen maak je een legpuzzel van 1000 stukjes. 
Het team dat de puzzel als eerste af heeft is Liphûster puzzel kampioen 2019! 

Kosten zijn 5 euro p.p. inclusief kopje koffie/thee 
 

Geef je team op voor 7 maart via de mail:  liefslummie@hotmail.com  
 

 
 

REANIMATIE 12 februari 2019  REANIMATIE  
 

De eerstvolgende herhalingslesavond, is op 12  februari 2019. 
Les is in MFA Kobunderhûs, Buorsterwijk 38 te Lippenhuizen. Aanvang half acht. 
De kosten zijn: € 12,50 voor de les van ongeveer twee uur. Daar komen de 
koffie/thee kosten  en de gedeelde kosten voor kilometervergoeding /zaalhuur bij.                                                                                       
Het blijft natuurlijk heel belangrijk om je reanimatievaardigheden te 
onderhouden. 
Daarom hopen we ook dat iedereen zich weer opgeeft voor de herhalingsles. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers komen er één of twee instructeurs. 
We willen dan ook graag dat iedereen zich z.s.m. opgeeft voor deze avond. Graag 
voor 5 februari . 
Liefst per e-mail ( dan kunnen wij ook iedereen daarna gemakkelijk bereiken) naar : 
 iemie.broersma@gmail.com  of eventueel telefonisch : 0513-463306 /Ook voor 
inlichtingen! 
Heeft u nog niet eerder een cursus gevolgd, kom dan ook naar deze avond om 
de grondbeginselen van de reanimatie te leren. Kosten zie boven. Opgave ook 
voor 5 februari 2019 
Aanvang om half acht in MFA Kobunderhûs. 

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

mailto:liefslummie@hotmail.com


 
 

 

Nieuwe route PiterWalk & Run trekt veel belangstelling 
 

De organisatie van de jaarlijkse PiterWalk & PiterRun vanuit Lippenhuizen heeft voor 
de zevende editie van deze populaire wandel- en hardlooptocht de route volledig 
vernieuwd. Vertrekpunt is de middeleeuwse kerk van Duurswoude, vervolgens gaan 
de lopers door de uitgestrekte bossen achter Wijnjewoude naar natuurgebied 
Kapellepôlle van It Fryske Gea om uiteindelijk vanaf Jubbega het einddoel, het mfa 
Kobûnderhûs in Lippenhuizen, te bereiken. 
 
De PiterRun & PiterWalk vindt traditiegetrouw plaats als voorjaarsevenement in het 
tweede weekeinde van maart. Het nieuw uitgezette parcours kan op zaterdag 9 
maart wandelend of hardlopend worden afgelegd. De wandelafstand bedraagt 25,7 
kilometer of 16,3 kilometer, de hardloopafstand kent meer opties namelijk 23,9 
kilometer, 14,5 kilometer, 6,3 kilometer of voor kinderen vanaf groep 3 de Kidsrun 
enkele rondjes om het sportveld van Lippenhuizen. Voor meer informatie over 
kosten, vertrektijden van de bus (alle deelnemers worden door Arriva naar de start 
gebracht) en starttijden zie www.piterrunlippenhuizen.nl.  
Onderweg zorgen vrijwilligers voor catering, ook zullen er op enkele rust- en 'koek-
en-zopie' punten muzikanten optreden. Volgens de organisatie loopt het alweer 
behoorlijk hard met de belangstelling voor de tocht, die in zes jaar tijd is uitgegroeid 
tot een van de populairste loopevenementen in de regio. Er hebben zich al enkele 
honderden hardlopers en wandelaars aangemeld. Maximaal is er plek voor 
vijfhonderd deelnemers. Inschrijven kan tot 17 februari. De deelnemers worden op de 
startplek in Duurswoude uitgeluid met klokkengebeier. In Lippenhuizen luidt de 
kerkklok bij aankomst. Er is douchegelegenheid bij THOR aanwezig.  
De organisatie kiest er bewust voor om het evenement kleinschalig te houden, zodat 
de deelnemers volop van de afwisselende natuur onderweg kunnen genieten. De 
organisatie is in handen van het cultuurteam van de Piterkerk, THOR en dorpshuis 
Hûs de Mande.  
 
 

     

Falentyn yn de Wite Tsjerke Hemrik 
 

Op tongersdei 14 febrewaris fiere wy de dei fan Falentyn yn de Wite Tsjerke. In hiele 
jûn in programma oer de leafde. Wy ha minsken út’e Himrik, út Lippenhúzen, 
Beetstersweach, Jorwert, Feanwâlden frege om wat te dwaan mei it thema de leafde. 
Der sil  op tongersdeijûn dus fan alles te hearren wêze, jim moatte tinke oan in moai 
fers, in gedicht, in ferhaal, in toanielstikje, in anekdoate. Der komt fanalles foarby. De 
measte stikjes binne net hiel lang, dus wurdt it in tige ôfwikseljende jûn. Der sil ek tiid 
wêze foar in tapaslik hapke en in drankje, der wurdt alle war dien om der in 
genoeglike jûn fan te meitsjen. 
 
It wurdt in Fryske jûn, fandêr ek de fraach fanút de organisaasje om allegear op de 
ien of oare menier sjen te litten dat jim it Frysk tagedien binne. 
Hooplik komme jim ek om de dei fan Falentyn mei ús te fieren. It kostet 6 euro. Mar 
dan ha jim in machtich moaie jûn, dat wikke wy jim. 
Dus graach allegear op nei de Wite Tsjerke op’e Himrik op tongersdei 14 febrewaris. 
Graach oant dan.                                                                                
 
De Falentyn’s kommisje bestiet út 
Piet, Ane, Gelbrigje, Andrea, Anneke en Jelke 
Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen - 18 december 2018 
 
De afdelingsavond van 18 december: 
Inez Timmer was voor die avond 
uitgenodigd.  
Iedereen heeft wel eens van haar gehoord 
of over haar gelezen. Als je haar op internet 
opzoekt zie je dat ze op het gebied van 
theater al heel veel gedaan heeft, zowel in 
het binnen- als in het buitenland.  
Nou, díe beroemde vrouw kwam voor ons 
optreden!  
Ze heeft het gehad over haar carrière, haar 
jeugd,  
ze heeft gezongen, verhalen verteld, een 
kerstverhaal van Godfried Bomans 
voorgelezen (Een witte kerst) en we hebben genoten van haar leuke, pittige conferences. 
Wat een vrouw! Zingen kan ze, vertellen kan ze en toneelspelen daar is ze ook goed in. 
Het was een niet-te-beschrijven, geweldige avond. 
 

 
 

Els Hoogeveen. 
 
 
19 februari 2019 De trans Siberische spoorlijn door de heer Wybren de Glee. 
   Aanvang half acht in het Kobunderhûs. 
26 februari 2019  Hapjes maken met "Niesje kookt" 
   Aanvang half acht in het Kobunderhûs. 
   Bel als je als gast er bij wilt zijn met Fenna Liemburg.tel.0513 465001. 
 

Froukje van der Veen 
  



 
 

 

 

Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
De Casinonight was een groot succes. Er waren veel kinderen in galakleding 
aanwezig. Erg leuk om te zien! Uiteindelijk werden Nikki en Sander Jonker 
gekozen als best dressed girl and boy! Nikki had een mooie jurk aan en veel 
lichtjes in het haar en Sander was in het pak gestoken en had eveneens een 
passende coup! De jury vond het wel lastig kiezen, veel kinderen hadden 
namelijk aandacht aan hun kleding en uiterlijk besteed. De topgokkers waren 
Sven (1), Sam (2) en Hidde (3). Ze ontvingen allemaal een passend prijsje. 
De flessenactie was een groot succes en we willen daarom een ieder bedanken 
voor hun bijdrage. Hierdoor kunnen we weer leuke activiteiten organiseren! 
Op het moment van schrijven hebben we de dartavond nog niet gehad, 
daarover volgende keer meer. 
De geplande Minute to win it van 2 maart komt te 
vervallen! 

 
Zondag 10 maart  : Schaatsen 
in Thialf 
Tijd     : 10.30 – 15.30 uur 
Kosten    : € 3,50 ( = incl. vervoer, entree en  

                                                         eten en drinken). 

Opgave    : voor 15 februari, via groepsapp of  

        ustwakes@gmail.com 
 

Je zorgt zelf voor schaatsen en meedoen is op eigen 
risico! 
 
 
7 april  : Liphúster Kermis Fair (Wilt u ook een stand, laat het  

     ons weten via ustwakes@gmail.com ) 

10 mei  : Flessenactie 
26 mei   : Walibi ( hiervoor moet je minimaal aan 3 activiteiten 
     hebben meegedaan!) € 12,50 en opgeven voor 15 april. 
     
29 juni   : 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
mailto:ustwakes@gmail.com
http://www.jeugdwerklippenhuizen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMk9SuyLvZAhXEY1AKHWQwDGYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.luxe-vakantiehuis-friesland.nl/logo-thialf/&psig=AOvVaw2rfbxxUxFyGlVmbCbSqeuA&ust=1519459089332511


 
 

 

Dorpsgeschiedenis en kunst 29. Ontvangst marskramers, deel 2 

Onderweg 
Marskramers die vanaf de heide vetrokken, moesten zoals ook andere 
marskramers einden reizen. Ze liepen soms dagen achtereen door woest 
gebied, langs gehuchten of kleine nederzettingen om uiteindelijk in 
grotere plaatsen en steden hun producten te kunnen verkopen. Er zijn 
veel oude afbeeldingen van rondtrekkende marskramers bewaard in 
boeken, op prenten en schilderijen. De man die met zijn stok en mars vol 

koopwaar onderweg was, kon je overal tegenkomen, op het land en op het water. Ondanks 
de grote inspanningen om de vaak welkome producten ter plekke te brengen, werden de 
marskramers of koopmannen niet altijd even vriendelijk ontvangen. Ze werden zelfs wel met 
argwaan bekeken. Een aantal marskramers en lapkepoepen slaagde er in om een bloeiend 
bedrijf op te bouwen (bijvoorbeeld C&A en Brenninkmeijer).  

Marskramer uit Lippenhuizen 
Ook marskramers uit Lippenhuizen trokken soms voorgoed naar andere 
plaatsen en steden. Bijvoorbeeld Arnoldus Abelsz. Venema. Hij was rond 
1760 in Lippenhuizen in Opsterland geboren en trouwde op 6 juli 1783 in 
Aalsmeer met de 22-jarige Sientje Cornelis Kramer. Zij was op 20 
december 1760 in Norden in Duitsland geboren. Haar familienaam 
Kramer verwijst naar het beroep van marskramer. In de achttiende eeuw 

trokken veel hannekemaaiers of dagarbeiders en zogenoemde poepen en marskramers 
vanuit Noord-Duitsland naar onder meer Friesland. Venema was marskramer, winkelier van 
beroep (volgens genealogieonline.nl/aalsmeers-geslacht-pannekoek/I1597.php) en van 
1773-1783 Doopsgezind predikant te Aalsmeer. In 1784 ging het gezin Venema naar 
Friesland en was Arnoldusz Abelsz Venema vanaf 1784 predikant in Rottevalle. Op 9 januari 
1802 is hij komende van Nes op Ameland op de Noordzee overleden. Na zijn overlijden 
keerden zijn vrouw en kinderen terug naar Aalsmeer, waar Sientje op 13 januari 1846 is 
overleden. Zij was toen 85 jaar oud. 

 ‘Varende luyden’ 
In de middeleeuwen stonden de meeste marskramers buiten de 
samenleving. Vaak waren ze arm, zoals de heidebewoners die in 
plaggenhutten de winters en andere tijden zonder werk voor dagloners 
moesten zien te overleven. Anderen hoorden tot een in die tijd niet zo 
welkome etnische minderheid. Zij kwamen vaak uit een streek of land 
waar in die tijd ook onvoldoende werk was. Zij waren bijna allemaal armer 
dan de poorters of burgers. De poorters leefden betrekkelijk veilig binnen 

de poorten van de steden en bekeken de marskramers vaak met wantrouwen en ook wel 
met minachting, al namen ze wel hun producten af. Hun houding kwam voort uit het 
vooroordeel dat ‘varende luyden’, waaronder marskramers, landlopers en bedelaars 
gerekend werden, volgens deze burgers schadelijk zouden zijn voor de maatschappij.  

Marsmans en Coepluyde 
Daarnaast was er nog een oorzaak. Onder de vele marskramers uit eigen 
land en uit het buitenland, waren er enkelen die met opzet hun klanten 
benadeelden. Dat bezorgde hun integere collega’s onverdiend een 
slechte naam. Daaruit vloeide ook een slechte ontvangst en behandeling 
voort, vooral door de poorters. In het 14e-eeuwse traktaat ‘De Spiegel der 
Sonden’ wordt minutieus beschreven hoe in die tijd verschillende 
rondtrekkende marsmans of coeplude (marskramers of kooplui) klanten 
bedriegen door te liegen over de kwaliteit van hun waar, met valse maten 
te meten en gebruik te maken van voorbeelden om gelijksoortig 
producten van mindere kwaliteit te verkopen. Onder deze groep konden 

ook de kwakzalvers gerekend worden met hun wondermiddelen en drankjes, wonderen 
beloofden, zoals beschreven in aflevering 21: Kwakzalver van Wiersma, uit Rimen en 
Teltsjes. Op de ets van Rembrandt zit een marskramer met een buikmand vol koopwaar voor 
een boom. Op de tegel loopt een marskramer met buikmand, op de hoeken staat een 
ossenkopmotief. 



 
 

 

Voor sijnen corf staen 
In bepaalde uitdrukkingen wordt ook verwezen naar marskramers en ook 
dat is niet altijd positief. Het spreekwoord ‘Elck meersman die sal voor 
sijnen corf staen’ bijvoorbeeld betekent: iedereen is uit op eigen voordeel. 
Deze woorden dateren van het eind van de middeleeuwen. Er werd net zo 
over marskramers gesproken als over molenaars die ook vaak buiten de 
stadspoorten woonden, maar vaak een beter inkomen hadden. Zo had je 
de uitdrukking ‘Alle molenaars zijn geen dieven’, die natuurlijk ook verwees 
naar molenaars die dat wel waren. In zijn digitaal archief schrijft Ben 

Hartman dat de spreuk ‘Men vindt geen molenaarshane, of hij at gestolen koren’ van Guido 
Gezelle lijkt te zijn en dat deze spreuk ‘elk is een dief in zijn nering’ betekent.  

Uitkramen  
Nu komt de marskramer zoals afgebeeld op de anonieme aquarel uit 1825 
niet meer aan de deur. Ook colporteurs die door middel van persoonlijk 
bezoek goederen of diensten proberen te verkopen zijn verdwenen. 
Tegenwoordig sporen reclameboodschappen 24/7 per e-mail en mobiel 
wie ze maar digitaal kunnen bereiken aan om  diensten of producten af te 
nemen. Misschien zijn er online ook wel producten die mooier voorgesteld 
worden dan ze zijn of waarvan de makers even slecht betaald worden als 
de heidebewoners of heidzjers die ooit op de heide rond Lippenhuizen 
leefden. Ook nu moet het kaf nog van het koren worden gescheiden om te 

weten wanneer er onzin uitgekraamd wordt. Uitkramen betekende oorspronkelijk koopwaar 
uitstallen in de kraam, nu gebeurt dat in de vorm van virtueel etalageraamen op zakformaat.  

Symbool 
De afgebeelde houtgravure diende oorspronkelijk als een boekillustratie. 
De prentmaker is de beroemde kunstenaar Hans Holbein (II) en (hout-) 
bloksnijder is Hans Lützelburger. De afbeelding op deze houtsnede meet 
65 bij 50 millimeter. De prent van De Marskramer en de Dood* maakt deel 
uit van de serie Dodendans, waarin allerlei beroepen samen met de dood 
zijn uitgebeeld, bijvoorbeeld ook De Boer en de Dood. De serie staat 
symbool voor de boodschap dat het aardse door het hemelse wordt 
overstegen. Onder het thema ‘Komt Tot Mij die Belast Zijt’ haalt de Dood 
hier de Marskramer van de weg. De marskramer torst op zijn rug een 

grote mars (mand) vol koopwaar als rollen linnen, waaraan de zogenaamde lapkepoepen 
hun naam danken. Al hangt er ter verdediging een zwaard aan zijn zijde, de marskramer 
wordt tegengehouden door de Dood. Deze is afgebeeld als skelet en trekt de man aan zijn 
mouw. Achter het tweetal staat een ander skelet op een oud, lang strijkinstrument te spelen, 
de strijkstok is nog net zichtbaar. Naast de marskramer loopt volgens de beschrijving op de 
website van het Rijksmuseum een hond. (De hond lijkt wel een van hem afgekeerde leeuw.) 
In de marge boven de oorspronkelijke prent staat de tekst Matth. XI De houtblokken werden 
voor 1526 vervaardigd door Hans Lützelburg, maar zijn pas in 1538 voor het eerst gebruikt 
als boekillustraties in: Les simulachres & historiees faces de la mort avtant elegamment 
pourtraictes que artificiellement imaginées... a Lyon, Soubsz l'escu de Coloigne, MDXXXVIII, 
(M. en G. Trechsel, voor F. Frellon in Lyon), 1538. Later verschenen er andere uitgaven 
waarin deze nu zeer bekende prent is gebruikt. 
                                                                                                  Aldtsjerk, ©Gerhild van Rooij  
Zie ook Dorpsgeschiedenis en kunst 28, Markramers en heideproducten, deel 1 (C 

 

  



 
 

 

 
 

  Weeroverzicht December 
 

                 
      De totale hoeveelheid neerslag is 116,5 mm en was vorig jaar 100 mm.                              

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 7,7 gr. en was vorig jaar 6,1 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 3,7 gr. en was vorig jaar 2,3 gr. 
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Weerjaaroverzicht 2018 

 
 
 

 
                   
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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