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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2019
30 oktober
27 november
18 december
Oplage: 555 stuks.

Inhoud
➢ Dorpsagenda 2019
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek
➢ Schoolkrant OBS de Flecht
➢ De Thornado

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 van den Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 25 oktober voor 18.00 uur!!
❖
❖
❖
❖

Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
plaatsen.
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in
Microsoft Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

Dorpsagenda 2019
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

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

Jeugdwerk/ Bingo

28 september
5 + 19 oktober

Burendag/open huis
Spijkerpakkenband
koersbal

5 oktober

Vrij klaverjassen

16 oktober

Gezamenlijke maaltijd 65+

16 oktober
19 oktober

Informatieavond Liphuster
Feest
Jeugdwerk/Filmavond

20 oktober

Concert

9 november

Pubquiz

Kobûnderhûs
10.00 14.00

Buorren 49

14.0016.00
20.00

Kobûnderhûs

Vanaf
17.30
20.00

Kobûnderhûs

Kobûnderhûs

Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

14.30

Piterkerk
\

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

20.00 - 22.00

Consistorie

maandag

Koor Melomania
oefenavond
Biljarten

Donderdagavond
7-10, 4-11, 2-12

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

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

Peuteropvang It
Berneplakje

19.30
13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
8.30 -12.00

Kobûnderhûs
Consistorie
Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

mededelingen
Collecte KWF kankerbestrijding
De collecte KWF Kankerbestrijding 2019 heeft in Lippenhuizen het mooie bedrag van
€906,15 opgeleverd.
Onze trouwe collectanten worden bedankt voor hun inzet en de Liphusters die een bijdrage
in de bus gedaan hebben voor hun goedgeefsheid.
Hartelijk dank,
Fenna Liemburg
Joukje Nijboer

OPROEP
Met veel plezier en voldaanheid hebben wij heel wat jaren de KWF collecte in Lippenhuizen
gecoördineerd. Nu vinden wij het tijd worden om ons werk over te dragen aan 2 enthousiaste
Liphusters van een jongere generatie. Wij zijn beiden natuurlijk bereid om het eerste jaar te
helpen met de overdracht en in 2020 stand-by te zijn bij de collecte.
Belangstelling?
Voor meer informatie:
Fenna Liemburg 0619577201 /0513465001
Joukje Nijboer 0612712847/0513465133

Cursus Geweldig communiceren
Op donderdagmiddag 19 september a.s. start Sonja Zwart weer met een nieuwe cursus Geweldig
Communiceren op de donderdagmiddag in Oudeschoot en op zaterdagochtend 12 oktober start de
cursus in Lippenhuizen of Katlijk.

Deze manier van communiceren is gebaseerd op het gedachtengoed van Marshall
Rosenberg.
In 6 bijeenkomsten leer je je gevoelens en behoeften kennen en te uiten wat in je leeft
zonder dat je kritiek op de ander hebt. Ook krijg je handreikingen om te ontdekken wat er in
de ander leeft. Hierdoor zul je meer ontspanning ervaren in al je relaties.
De cursus is geschikt voor iedereen die met mensen werkt en voor iedereen die meer
verbinding wil ervaren met zichzelf en anderen. Ook is de cursus zeer geschikt voor ouders
met jonge kinderen om een goede basis te leggen voor de rest van hun leven. Meer info en
opgave op www.sonjazwart.nl.

Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Alma Veldkamp
Gerrit Prikken
Anja van der Laan
Dorathea Snijder
Leo Boskma
Liesbeth van der Woude
e-mailadres

Voorzitter
06-25336533
Penningmeester
06-12991368
Notulist
06-41628310
Algemeen lid
06-46511930
Algemeen lid
06-31557410
Algemeen lid
06-22958799
pb.lippenhuizen@gmail.com

FIETSEN IN ZUIDOOST FRYSLÂN
Volgende bericht ontvingen wij van de Roelofs Groep met het verzoek de door hen opgestelde
enquête te delen met onze dorpsgenoten, hierbij nadere informatie:
Namens de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Weststellingwerf en
Ooststellingwerf zijn wij bezig met een onderzoek naar het hoofdfietsnetwerk in Zuidoost Fryslân. In
dit onderzoek bekijken we wat de hoofdstructuur in het gebied is en aan welke inrichtingseisen deze
moet voldoen. Vervolgens komen we tot een lijst met verbetermogelijkheden voor de korte en lange
termijn.
Om zoveel mogelijk informatie uit de omgeving op te halen hebben we een enquête opgesteld, het
zou fijn zijn als jullie deze kunnen delen met jullie achterban. De enquête is te vinden op:
https://www.roelofsgroep.nl/fietseninzuidoostfryslan

INFORMATIEAVOND KLEINE WINDMOLENS OPSTERLAND
Volgende bericht ontvingen wij van Thys Kooistra. Informatieavond bestemd voor alle
belangstellenden, georganiseerd door CDA Opsterland:
Op woensdag 2 oktober organiseren wij in Bakkeveen een informatieavond over kleine windmolens.
Wellicht interessant om hier vanuit PB ook bij aanwezig te zijn. Verder staat het jullie vrij om de
uitnodiging doorzetten naar jullie achterban, iedereen is van harte welkom!
Uitnodiging: Denk je na over een kleine windmolen bij je boerderij, sportvereniging,
energiecoöperatie of woonhuis? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst over kleine
windmolens. In één avond praat een gebruiker, producent, de gemeente en de provincie je bij over
alles wat jij moet weten.
Iedereen is welkom (ook mensen buiten Opsterland) en de toegang is gratis!
De informatieavond wordt georganiseerd door CDA Opsterland. Het CDA is voorstander van kleine
windmolens in onze gemeente en wil met behulp van deze avond erachter komen of een kleine
windmolen rendabel is en wat de vergunningseisen zijn.
• Datum: Woensdag 2 oktober
• Tijdstip: Inloop 19:15, start 19:30
• Locatie: Camping de Ikeleane, Bakkeveen
• Toegang: Gratis
Kom je ook? Aanmelden is fijn, er zal dan voldoende koffie zijn. GRAAG AANMELDEN VIA VOLGENDE
LINK: https://mailchi.mp/bfa87aa7116e/gratis-kennissessie-247027

Dorpshuis de Mande
NIEUWS
SEPTEMBER 2019
Zomer
Sinds de laatste Harker in juni is er natuurlijk niet stilgezeten. Ook in de zomerperiode
zijn er diverse activiteiten georganiseerd in It Kobunderhûs.
Zo werden de oranje leeuwinnen aangemoedigd op 5 juli, namen de leerlingen van groep
8 op 10 juli in de barzaal met een heuse filmpremière compleet met aankomst in
limousine afscheid van hun tijd op OBS de Flecht, en werd de 26 e de bouwvak ingeluid
met een bouwvakborrel.
Dit laat zien dat de barzaal in het It Kobunderhûs voor allerlei verschillende doeleinden
gebruikt kan worden.
Na de zomervakantie is het nieuwe seizoen door sv THOR en Dorpshuis de Mande
ingeluid met de Kobunderhûs Familiedag op 30 augustus.
’s Middags waren er voor de kinderen verschillende spellen, ranja, een bordje patat en
als uitsmijter het altijd populaire penaltyschieten!
De middag liep naadloos over in de avond met opvallend veel animo voor jeu de boules.
Volleybal was in eerste instantie wat minder populair, maar toen er een wedstrijdje van
drie tegen drie begon, ontstond er een soort in- en uitstuif in het volleybalveld. Er sloten
spelers bij het ene team aan in hun jeu de boules pauze, om er later weer uit te stappen
en bij het andere team in te stromen. Precies zoals een Familiedag moet zijn!
Na het sportieve deel begon het napraten, genieten van een hapje en drankje en het
indienen van verzoekjes bij Arjen Baakman die voor de muzikale ondersteuning zorgde.
We kunnen terugkijken op een mooie middag en avond en start van seizoen 2019/2020!
Op de agenda
Uiteraard staan er ook alweer wat activiteiten op de planning:
* 24 september: Om 20.00 uur wordt er in het kader van het project Romte foar Talint
een avond in It Kobunderhûs georganiseerd.
Vrijdag 5 juli jl. was Hans on tour in Lippenhuizen, op zoek naar het beste idee om ons
dorp nóg leuker te maken. De actie leverde maar liefst ruim 50 ideeën op. Dinsdagavond
24 september is het de bedoeling dat door de meest deskundige jury (de inwoners van
Lippenhuizen) het beste idee wordt gekozen. En met resultaatgarantie: het winnende
idee wordt in de maanden daarna, i.s.m. dorpsbewoners die dat leuk vinden, ook echt
uitgevoerd! Kijk voor meer info op: https://www.romtefoartalint.nl/
* 9 november: Pubquiz! Geef je alvast met je team op via: ustwakes@gmail.com (Min.
4, max 6 spelers per team).
* Donateursavond! Een avond vol gezelligheid speciaal voor onze donateurs. Datum en
info volgen nog.
* Er is ruimte voor activiteiten. Dus heeft u ook een leuk idee voor een activiteit in It
Kobunderhûs? Wij nodigen u uit dit te organiseren! Neem hiervoor contact op met
Wietske!
Houd voor alle activiteiten ook Facebook en onze vernieuwde pagina op
http://www.lippenhuizeneen.nl/demande/ in de gaten.
Vragen of opmerkingen of 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.

Oproep: aanmelden voor herstel landschapselementen
Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname.
Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun
landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden
voor de aanleg van nieuwe elementen.
Bij landschapselementen kan men denken aan houtwallen en elzensingels, maar ook aan
solitaire bomen. Binnen de herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van
bomen en struiken, het herstellen van rasters en het (gedeeltelijk) afzagen als
onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen.
Voorwaarden en aanmelden project
Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch collectief ELAN roepen grondeigenaren op zich
aan te melden voor het herstelproject. Op de website
www.landschapsbeheerfriesland.nl/herstelproject vindt u meer informatie over het project,
kunt u het werkgebied bekijken en staan de voorwaarden vermeld waaraan het element
moet voldoen. Ook kunt u zich via deze website aanmelden.
Het landschapsherstelproject
Het project wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland en de vier agrarische
collectieven It Lege Midden, ANV Waddenvogels, Noardlike Fryske Wâlden en ELAN
Zuidoost Friesland. Dit project wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3
programma: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in
zijn platteland” en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is €2,6
miljoen

Koersbal
Ook dit seizoen gaan we weer koersballen. Op 5 oktober starten we om 14.00 uur
en gaan door tot plm. 16.00 uur met tussendoor een kopje koffie of thee en we
sluiten ook af met een “bakje”.
Verdere data zijn 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2019, 4 en 18
januari, 1 en 15 februari, 7 en 21 maart 2020 met als afsluiting dan een
gezamenlijk etentje.
We kunnen nog wel wat nieuwe deelnemers gebruiken. De kosten zijn € 5,00 per
keer, dus daar hoeft u het niet voor te laten. En u mag vrijblijvend best een keer
met ons meedoen.
Inlichtingen via Truus Miedema, ’t Corso 15 tel. 0513461842. Kom je ook?

Kleurrijk verbinden 3
Na een mooie, lange en vooral droge zomer gaan we ons opmaken voor de herfst. De
planten halen nu de schade van de afgelopen zomer in. Wat regen en lagere temperaturen
zorgen voor groei en bloei.
Het labyrint heeft er een tijdje droog en dor uit gezien, maar is nu weer mooi groen en de
diverse planten in het lijf van de vlinder staan er fris en vrolijk bij.
Het labyrint is vrij toegankelijk en is aan de Buorren 17 bij Kees Stolwijk. U kunt hier gerust
eens een kijkje nemen.
De actie steenbreek in de Buorren is succesvol. Let maar eens op de mini-tuintjes. Wij
hopen volgend voorjaar nog meer huizen van zo’n tuintje te voorzien.
In de Harker van juni 2019 stond een haakpatroon van Bezige Bijtjes.
Inmiddels zijn de eerste 25 bijtjes bij Hieke Jaarsma (Corso 20) ingeleverd.
Anneke van de Marten Janswei 6 heeft ze gemaakt (zie foto)
Wij hopen op een ‘echt’ bijenvolk. Dus kunnen er nog wel wat bij.
U kunt ze inleveren bij Hieke.
Op dinsdag 3 september zijn Ammy en Gelbrigje naar Van Hall in Leeuwarden geweest om
een ‘pitch’ te houden over het Fleurig ommetje Lippenhuizen.
5 derdejaars studenten van de opleiding ‘ Management van de leefomgeving ‘ hebben dit
project gekozen voor hun studie. Op donderdag 17 oktober zal er een interactieve sessie
worden gehouden in het MFA It Kobunderhûs , Lippenhuizen. Hier zullen zo’n 20 mensen
voor worden uitgenodigd.
Over het veldje naast de sauna zijn inmiddels de eerste stappen gezet met de Gemeente
over de herinrichting van dit veldje. Hierbij valt te denken aan een ondiepe waterpartij, een
bloemrijk bijenmengsel en (voedsel) struiken.
Helaas heeft de boomgaard van Kees Stolwijk dit jaar een dieptepunt in appel en peren
oogst. Droogte, vorst en vraat (rupsen) heeft ervoor gezorgd dat slechts her en der een
appel of peer hangt. De wespen weten die enkelen te vinden en eigenen hen deze toe.
Volgend jaar beter!
Onze volgende vergadering is op dinsdag 8 oktober in de Bibliotheek bij Kees Stolwijk,
Buorren 17. Aanvang 19.30 uur. Mocht u belangstelling hebben, mee willen doen,
ideeën/vragen/suggesties hebben; we horen het graag!
Ammy Langenbach l.a.langenbach@kpnplanet.nl
Gelbrigje Visser
gelbrigjevisser@gmail.com
Tel: 06 43985038

BILJARTEN
Start seizoen biljarten maandag 30/9 tot1/5 2020
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
We spelen op de maandag morgen, middag en avond, eventueel uitbreiding door nieuwe
leden naar meerdere dagen
nieuwsgierig? kom eens langs op maandag
inlichtingen w faber tel.464940

Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Datum
22 sep

Tijd
10.00

Voorganger
ds. Sietske Blok

Dienst in
Langezwaag

29 sep

10.00

Mw. S. Zwart

Lippenhuizen

06 okt

10.00

13 okt

10.00

Ds. S. Blok

Lippenhuizen

13 okt

16.30

Ds. S. Blok

Lippenhuizen

20 okt

10.00

Ds. P. Crom

Langezwaag

27 okt

10.00

Ds. S. Blok

Lippenhuizen

Gorredijk

Bijzonderheden
Heilig Avondmaal
Regioviering in de Ontmoetingskerk
m.m.v. duo Eaglefield
Vesper m.m.v. kerkkoor Te Wûnderlik

Van de predikant
Het is eind juli wanneer ik dit schrijf. De maand augustus ligt nog voor
me. Het zijn die stille, warme zomerweken. Waarin de hitte ons tot
kalmte maant. Ik hang witte lakens voor de ramen om zo de warmte
wat buiten te houden.
Eigenlijk kun je nu alleen nog maar in het gras gaan liggen, in de
schaduw. Gewoon zijn. Even stond ik het mijzelf toe.
Het oefenen in vacare – vrij zijn. Een oude spirituele term is: vacare
Deo, vrij zijn voor God. Ons woord vakantie komt van vacare.
Ik herinner me dat ik als tiener, ik moet een jaar of 15 zijn geweest, een keer op vakantie in
zeeland in de hangmat in de tuin lag zonder horloge, en dat ik ‘los was van de tijd’. Het was
een ervaring van vrijheid.
Bezoek uit Utrecht
11 juli was er bezoek vanuit Utrecht, vanuit de landelijke kerk, aan de gemeentes
Langezwaag en Lippenhuizen. In de kerk van Langezwaag werden ontvangen: René de
Reuver, scriba van de synode en ‘gezicht’ van de Protestantse Kerk, Nynke Dijkstra,
beleidssecretaris van dhr. de Reuver en Jurjen de Groot, directeur van de
dienstenorganisatie. Onze classispredikant Wim Beekman was er ook bij. Hem was
gevraagd een werkbezoek aan de classis Fryslân te organiseren. Zo vindt er elke maand
vanuit Utrecht een werkbezoek plaats aan gemeentes in het land. ’s Morgens was de
delegatie in Achlum, ’s middags waren ze bij ons.
Een mooie gelegenheid om te vertellen over hoe onze kerken hier de samenwerking zoeken
in het dorp en van betekenis willen zijn. Het bezoek was onder de indruk van het verhaal
over het diaconale huis dat beschikbaar is voor wie tijdelijk woonruimte nodig heeft. Ook was
er de gelegenheid te vertellen over de moeite om een voltallige kerkenraad te vormen
(Lippenhuizen), en hoe dan toch gemeente zijn in het dorp?
Een vraag voor vele gemeentes is: Hoe maken we onze organisatie lichter, zodat we meer
bezig kunnen zijn met het wezenlijke van gemeente zijn, maar blijven we wel correct zorg
dragen voor bezit, land en kerkgebouw (Onze erfenis uit een rijk verleden). En hoe blijven
we, zo klein als we zijn, aanwezig en in contact met het dorp? Dat is ook een uitdaging voor
de synode en de kerkorde.
Op de site van de Protestantse Kerk kunt u een verslag lezen van dit bezoek:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/friese-kerken-financien-op-orde-vrijwilligers-enideeen-genoeg-maar-niemand-wil-kerkenraadslid-worden

Startzondag 15 september 2019 ‘Een goed verhaal’
Een goed verhaal’ is het landelijke thema voor de startzondag van 2019. Het past bij ‘Back to
basics’, terug naar de basis, op weg naar Kerk2025.
Op onze startzondag ontvingen we gasten van het Huisgezin in de Tike. Het Huisgezin wordt
al een aantal jaar vanuit onze diaconieën ondersteund. Pieter en Annemarie Smaling bieden
als gezin fulltime een opvangplek voor kinderen die dat nodig hebben.
We hebben van hun werk gehoord en samen de Bijbel geopend. We vierden in de kring,
hoorden van elkaar wat we lazen, zongen en ontmoetten elkaar.
Nijkleaster is die prachtige (pioniers)plek in Jorwert. Ik kom er graag zo nu en dan. En nu
ben ik gevraagd om als gastvoorganger mee te draaien in het rooster van de kleastermoarn
op de woensdagochtenden. Zo’n ochtend ziet er als volgt uit:
9:30 Ochtendgebed
10:00 Koffie of thee
10:30 Begin van de Kleaster-kuier
12:00 Lunch (zelf meebrengen)
Het programma rust op de pijlers stilte, bezinning en verbinding.
Op woensdag 11 september en woensdag 11 december mag ik de voorganger zijn. Van
harte welkom!
Voor de agenda
Christelijke meditatie in het najaar
Na de ochtenden van stilte in de afgelopen veertigdagentijd vallen we opnieuw stil het
komend najaar.
Al eeuwen zoeken mensen binnen het christendom de stilte. Denk
bijvoorbeeld aan de woestijnvaders of het mediteren zoals dat in
kloosters wordt beoefend. Meditatie kun je beschouwen als het middel of
de techniek om stil te worden en in jezelf te keren, dat werkt voor
mensen overal hetzelfde. Christelijke meditatie is gericht op in gesprek
komen met God, of met woorden uit de Bijbel, wat je leven richting geeft.
Samen met Annemieke Schimmel bied ik een aantal avonden christelijke
meditatie aan in de komende maanden.
Vruchten van de Geest
De apostel Paulus heeft het in zijn bief aan de Gelaten over de goede vruchten die een mens
kan voortbrengen. Op de komende woensdagen willen we mediteren en stil worden op de
volgende vruchten van de Geest:
-

woensdag 2 oktober “geduld” –
woensdag 30 oktober “vriendelijkheid”
woensdag 27 november “goedheid”

Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken en te delen over de
ervaring in de stilte.
Waar: Piterkerk in Lippenhuizen Tijd: inloop 19:45, aanvang 20:00.
Bijdrage: voor koffie /thee
Vesper met het kerkkoor van Lippenhuizen
Een vesper is een korte middagviering, vaak met veel muziek. Het kerkkoor van
Lippenhuizen verzorgt zo’n vesper, samen met mij als voorganger, op zondag 13 oktober
16:30 in de Piterkerk van Lippenhuizen. Welkom!
Wilt u mij graag spreken? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Voor iets groots, of iets
kleins, dat maakt niet uit. Heel vriendelijke groet, ds. Sietske Blok

14, 15 en 16 juni 2019
Terugblik afgelopen feest
Er is inmiddels alweer een zomer overheen gegaan, maar ons staat het Wilde Westen Liphústerfeest
nog in het geheugen gegrift. De stoet cowboys en indianen die vrijdagmiddag het feestterrein op
liepen, om na een patatje, de tent alvast op stelten te zetten tijdens de playbackshow. De
imponerende totempalen en geweldige acts van de zeskampteams. De verbaasde gezichten van de
Appaloosa dansers toen ze de Liphústers zagen countryline dansen. De wel érg rustige rodeostier...
De geweldige sfeer op de thema-avond, waarop iedereen in de meest prachtige outfits naar de tent
kwam.
Het gezellige onderonsje onder begeleiding van Rolling Home waarmee we de zaterdag begonnen.
De gezellige lunch als aftrap voor de tweede zeskamp dag, die besloten werd met een vurige strijd in
het modderbad. De geweldige performance van Bandje Speciaal die de hele tent opzweepte –
afgewisseld met de hits van First Flash. De traditionele viswedstrijd de volgende ochtend. De laatste
zeskampspellen: pingpongen, liplezen – of moeten we zeggen: schreeuwen? – en het touwtrekken.
Het gepriegel met de Diamond Painting in de tent.
Apollo Creed die uiteindelijk met de prijs van de zeskamp naar huis gaat. Het geweldige weer tijdens
het weekend. De oergezellig zondagmiddag en – avond onder begeleiding van Gaatze Bosma. Alle
toppers die maandag klaarstonden om de boel weer op te ruimen. Maar, misschien wel vooral de
geweldige sfeer die het hele weekend over het feestterrein hing. Wat hebben we een mooi weekend
gehad. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en vooral aan jullie, Liphústers. Wil je meer
herinneringen ophalen? Bekijk dan de aftermovie van het weekend op onze Facebookpagina! Of kijk
voor foto’s op www.itliphusterfeest.nl
Feest(locatie) 2020 t/m 20..
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Ook in 2020 hebben we weer feest!
Maar niet meer op de Swanneblom….
We hebben een drietal locaties op het oog en daarmee zijn we in gesprek met de gemeente.
Te zijner tijd gaan we met de omwoners van de meest geschikte locatie om tafel.
Februari jongstleden hebben wij een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de optocht.
De bevindingen van die avond hebben wij vertaald naar een langetermijnvisie.
Donderdag 16 oktober om 20:00 uur zijn alle buurten en belangstellenden welkom in
MFA it Kobunderhûs bij de presentatie van die langetermijnvisie.
Wij hopen op een grote opkomst!

In lijn met de bovengenoemde visie hebben wij voor 2020 besloten geen
optocht te organiseren!
Nieuwe bestuursleden
Zo’n eerste keer op een nieuw terrein zal vast even wennen worden, alles moet opnieuw zijn
plekje krijgen. Extra organisatorische werkzaamheden lijken daarom onvermijdelijk. Gelukkig
hebben wij Martin van der Bij en Jorrit Osinga bereid gevonden om het bestuur te
versterken! Met deze twee verse krachten hebben wij als bestuur alle vertrouwen in een
succesvol Liphústerfeest 2020.

Activiteitenbord
Woensdag 16 oktober Maaltijd
65+.
Wie eet er mee?
Wat?
Op woensdag 16 oktober a.s. heeft het Dorpssteunpunt Lippenhuizen in samenwerking met
Plaatselijk Belang en de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik opnieuw een maaltijd
voor dorpsbewoners vanaf 65 jaar gepland. Deze maaltijd wordt gehouden in het nieuwe MFA
Kobunderhûs.
Het is deze keer een luxe broodmaaltijd met soepen, salades en een warme snack. Vijf
vrouwen die anders ook mee-eten hebben aangeboden deze maaltijd voor te bereiden.
De deur is open vanaf 17.30 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel en 20.00 uur weer
huiswaarts.
Aanmelding
U kunt zich tot uiterlijk 8 oktober a.s. opgeven bij de volgende personen:
Anke Paas, e-mail dsplippenhuizen@gmail.com, telefoon 0513-463803
Wietske de Jong, e-mail dsplippenhuizen@gmail.com, telefoon 06-46109773
Els Hoogeveen, e-mail elsendouwe1973@gmail.com, telefoon 0513-436757
Wilt u bij aanmelden ook vermelden of u een dieetwens heeft of dat u vegetarisch eet?
Ook als u problemen met vervoer hebt, kunt u dat bij aanmelden aangeven.
Wacht niet te lang met aanmelden, want er is een maximum aantal plaatsen
beschikbaar. Mocht u in de wandelgangen hebben gehoord dat er geen plek meer is,
willen wij u toch vragen u op te geven. U komt op dan op een wachtlijst en wordt gebeld
als er afmeldingen zijn. Ook geldt dat u er bij de volgende maaltijd dan zeker bij bent!
Wat kost het?
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd nl. € 12,50. De koffie en thee is hierbij inbegrepen.
Andere drankjes komen voor eigen rekening.

Concert in de Piterkerk

Globetrotter Caroline Cotter vindt gemoedsrust in breekbare folkmuziek
Met haar loepzuivere stem en prachtige composities heeft Caroline Cotter de harten van fans
over de hele wereld veroverd. Vooraanstaande country- en folk bladen omarmen haar als de
nieuwe kampioen van de Amerikaanse folkmuziek. Haar eerste album uit 2015 bestormde de
hitlijsten in de V.S. en opvolger Home on the River uit 2018 is wederom juichend onthaald.
Tijdens haar Europese 'Peace of Mind' tour staat Cotter op 20 oktober op het podium van de
Piterkerk in Lippenhuizen. Een prachtige ambiance voor haar wonderschone muziek.
Van jongs af aan maakte Cotter muziek en leerde ze op de piano, trompet en gitaar te
spelen. Na haar middelbare school kwam ze in de greep van wanderlust. Ze reisde over de
wereld, woonde en werkte in 31 landen verspreid over vijf continenten. 'Ik was niet op zoek
naar een carrière of naar veel geld verdienen, ik was vooral op zoek naar gemoedsrust.'
Twee keer liep ze delen van het pelgrimspad naar Santiago. 'Ik heb de vrijheid ervaren om
weinig te bezitten en de rijkdom om samen te leven met mensen van over de hele wereld.' In
mooie, tijdloze en harmonieuze composities deelt ze haar ervaringen en zielenroerselen met
het luisterpubliek.
Ondanks haar afkeer van Trump, is er Cotter veel aan gelegen om haar tour juist een
positieve boodschap mee te geven. Daarover zingt ze in 'My Peace', het slotnummer van het
album dat ze steevast ook op het podium live A capella ten gehore brengt. Het is een cover
van Woody Guthrie's gelijknamige song. De mooie sopraan van Cotter geeft het lied een
ongekende diepte. Haar tour brengt haar in niet minder dan 45 staten in de VS en meer dan
dertien landen wereldwijd. Dit najaar toert Cotter door België, Nederland, Duitsland en
Zwitserland, Lippenhuizen is haar eerste halte in Noord-Nederland voordat ze verder gaat
met haar imposante reis. 'Ik draag mijn huis met mij mee', zegt ze verwijzend naar de titel
van haar nieuwe album. Elke noot is raak, de composities meanderen als een rivier. Wat een
genot.
Caroline Cotter's Peace of Mind tour doet op 20 oktober de Piterkerk in Lippenhuizen aan.
Het concert begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Tickets kosten €12,50.
Reserveren verdient aanbeveling. Dat kan op www.piterkerklippenhuizen.nl

Muzikale Burendag
Burendag, dé dag die in het teken staat van elkaar ontmoeten. Vaak is dit met bekende en
vertrouwde buren en soms is dit met nieuwe buren. En in sommige gevallen kan het gaan
om 30 nieuwe buurtbewoners. Op 6 september heeft brassband De Spijkerpakkenband de
sleutel gekregen van het oude dorpshuis ‘De Mande’ in Lippenhuizen en heeft De Buorren er
dus 30 nieuwe buurtbewoners bij.
Open huis
Op 28 september, de Nationale Burendag, wil De Spijkerpakkenband graag kennismaken
met de buren, dorpsbewoners van Lippenhuizen en andere belangstellenden. Daarom
houden ze deze dag open huis. De koffie en thee staat klaar en uiteraard wordt er een
concertje gegeven. Want kennismaken met de band kan natuurlijk niet zonder muziek.
Basis
De band hoopt met deze dag de basis te leggen voor een fijne samenwerking met het dorp
Lippenhuizen. Want dat de band blij is met deze prachtige plek staat vast. Het enthousiasme
is groot om zich op deze plek te vestigen.
Programma
Vanaf 10 uur
: koffie/ thee
10.30 uur
: burendagconcert
Tot 14 uur
: open huis
Adres
: De Buorren 49, Lippenhuizen

Theatervoorstelling Senang 12 oktober in de Swingel in
Wijnjewoude

Dubbelbloedduo Nynke Heeg (Wijnjewoude) en Klemens Patijn speelt met hun roots. Met
het verhaal van hun Indische ouders en grootouders die met zo’n tweehonderdduizend
andere vluchtelingen in de jaren vijftig een koud welkom kregen in Nederland.
Nynke en Klemens geven adem aan een verzwegen schreeuw. Om de pijn van de oudere
generaties niet zomaar te laten verdwijnen en om grip te krijgen op hun gemixte roots. Met
stille kracht maken ze korte metten met een Indische geschiedenis die onzichtbaar in hun
genen ligt opgeslagen. Het verhaal van familiegeschiedenissen van koloniale overheersing,
overleven in Jappenkampen en een onafhankelijkheidsoorlog. Generatie drie zwijgt niet
langer, maar vraagt, poert en confronteert.
SENANG is muziektheater over afkomst, tradities en botsingen.
Deze voorstelling speelt in Dorpshuis MFC de Swingel in Wijnjewoude. Kaarten à €12,50 zijn
verkrijgbaar via de verkoopservice van De Lawei.
https://www.lawei.nl/theater/themas/Ticketservice/

Seizoen 2019 – 2020


Vrij Klaverjassen
“It Kobunderhûs”

Lippenhuizen

zaterdagavond 5 oktober
Er wordt gespeeld om vleesprijzen

Aanvang 20.00 uur
Inleggeld: € 4,00

Kom ook eens een avondje gezellig een kaartje leggen!

We starten ons nieuwe seizoen op 17 september 2019.
Dan vieren wij het 100-jarig bestaan Vrouwen van Nu.
Deze avond zal verzorgd worden door Alie Hofland en Wilma Vogelaar.
Aanvang 19.00 uur MFA.

Het komende seizoen hebben we weer leuke en interessante avonden o.a.
Lezing Tram door de Dhr. van Zinderen, Notaris Kooi, Eerste hulp U.M.C.G. Lezing Johan van
der Meer, De Fryske Nassaus door Bearn Bilker en Zwerven over de Veluwe door Rien Mouw.
Ook zijn er leuke workshops.
High tea, Kerststuk en een paasstuk maken, Senioren web, Speksteen en glasworkshop.
Bel als je als gast erbij wilt zijn of meer informatie even met Fenna Liemburg tel.0513 46 50 01.

Froukje van der Veen

Jeugdwerk Lippenhuizen
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken en we mogen weer een nieuwe groep 7
verwelkomen. We hopen dat jullie ook veel plezier gaan beleven aan onze
activiteiten. Om het seizoen af te trappen organiseren we eerst een Bingo.

Zaterdag 28 september: Bingo
Tijd (en)
Waar
Opgave
Kosten

: 19.00 – 21.00 uur
: leerplein in MFA
: via: ustwakes@gmail.com voor 27 september 2019
: € 1,-

Zaterdag 19 oktober : Filmavond
Tijd (en)
Waar
Opgave
Kosten

: 18.00 tot 20.00 uur voor groepen 5 en 6
20.00 tot 22.00 uur vanaf groep 7
: MFA Kobunderhûs
: via: ustwakes@gmail.com voor 10 oktober 2019
: € 1,-

Zaterdag 2 november: Crazyspeurtocht
Tijd
Waar
Opgave
Kosten

: 19.00 – 21.00 uur
: MFA Kobunderhûs
: via: ustwakes@gmail.com voor 20 oktober 2019
: € 1,-

Zaterdag 23 november : Casinonight
Tijd
Waar
Opgave
Kosten

: 19.00 – 21.00 uur
: MFA Kobunderhûs
: via: ustwakes@gmail.com voor 13 november 2019
: € 1,

In december gaan we oliebollen bakken!
Voor de 14+ jeugd willen we volgend jaar een keer te karten, je moet dan wel
aan minimaal 3 activiteiten hebben meegedaan of meegeholpen ( b.v.
flessenactie).
Alvast een preview voor het programma in 2020…
3 Januari 2020
25 Januari 2020
22 februari 2020
? Maart 2020
25 April 2020
23 Mei 2020

: Statiegeldflessenactie
: Darten
: Jeugdwerk diner
: Thialf
: Muzikale speurtocht
: Battle Run Grote Keizer

Dorpsgeschiedenis en kunst 33. Botto Ruirds Nauta in
Lippenhuizen
Botto Ruirds Nauta is een van de Lippenhuizers die in Franeker hebben
gestudeerd Hij is in 1746 in Leeuwarden geboren als de jongste zoon van
Ruird Buttes Nauta (1702-1763) en Debora Ysabella Reneman (1706onbekend). Vader Ruird Buttes, heeft niet meer meegemaakt dat zijn zoon
promoveerde aan de Academia Franekerensis.*
Theologie
In het Album Studiosorum Franekerensis (Album met namen van studenten
die aan de Academia Franekerensis studeerden) staat dat Botto vanaf 1765
aan deze universiteit studeerde. De universiteit of Academia van Vrieslant
genoemd is tot nu toe de enige universiteit die Friesland rijk was. De
wetenschappelijke taal was in die tijd Latijn. In het Album Promotorum
Academiae Franekerensis (Album met namen van studenten die
gepromoveerd zijn in Franeker) staat zijn naam tussen die van binnen- en
buitenlandse studenten. (Franeker, in het midden de Academie)
Lippenhuizen
Na zijn belijdenis in 1768 te Franeker vertrekt Botto in 1770 naar Groningen. Twee jaar later,
in 1772, keert hij terug naar Friesland. Hij vestigt zich hier als predikant op het platteland in
het toenmalige buurtschap Lippenhuizen. In die tijd was Lippenhuizen groter dan Gorredijk
en het was een plaats van aanzien. Er was bijvoorbeeld ook een rechtkamer gevestigd.
Botto Ruirds blijft tot zijn dood in 1786 op negenendertigjarige leeftijd predikant van
Lippenhuizen. Hij is daarnaast nog predikant in de plaats Steenwijk, die in het Nedesaksisch
Steenwiek of Stienwiek genoemd wordt.
Huwelijk in Steenwijk
Steenwijk lag in de gemeente Steenwijk, maar is nu hoofdplaats van de
gemeente Steenwijkerland in de kop van Overijssel. Botto trouwt in 1774 in
Steenwijk met de Steenwijkse Agneta Wilhelmina de Ruyter. Het paar krijgt in
Lippenhuizen twee zonen, Ruardus en Stephanus Sybrandus. Agneta is in
1744 in Steenwijk geboren en komt uit een predikantenfamilie. Haar moeder, Wilhelmina
Elisabeth Sluiter, is in 1719 in Steenwijk geboren en trouwde daar in 1737 met Steven de
Ruyter, predikant te Steenwijk. Steven is al in 1746 overleden. De opa van Agneta heet
Johannes Sluiter en is in 1664 te Eibergen geboren, hij trouwde met zijn in
1667 geboren nicht Maria Sluiter en was ook predikant te
Steenwijk.(Tongewelf anno 1977, Grote Sint Clemenskerk, laatgotische,
driebeukige hallenkerk, Kerkstraat 22 Steenwijk, foto A.J. (Ton) van der Wal,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, foto kerk Gouwenaar, 2010)
Predikantenfamilie
De overgrootvader van Agnetha Wilhelmina de Ruyter is de 1627 in Neede
geboren Johannes Willem Sluiter. Hij trouwde in 1662 te Borculo met de 22jarige Margaretha Sibylla Hoornaert, dochter van de rentmeester van het
graaflijk Huys Van Stryen en Borculo. Zij overleed in 1664, kort na de
geboorte van hun al genoemde tweede kind Johannes uit Eibergen. De
betovergrootvader van Wilhelmina Elisabeth is ds. dichter Willem Sluiter
(kleinzoon van ds. Albert Sluiter, burgemeester van Borculo en predikant te Eiburgen).
Willem Sluiter, ‘de Cats van Gelderland’, overleed in 1672.
Welbespraakt
Willems liederen werden eeuwenlang gezongen bij speciale gelegenheden in
de Achterhoek. Hij bleef na het overlijden van zijn vrouw alleen wonen in de
pastorie van Eibergen en droeg veel gedichten en liederen op aan graaf Otto
van Limburg Stirum heer van Borculo. Op het blad uit zijn bundel Buitenleven
staat: “W. Sluiters, Buitenleven, Aanwyzende, Hoe men op een slechten
eenzame plaats vergenoegder mag leven, dan in ’t gewoel van groote en
aanzienlyke Steden. GY die gedurig gaat betreden De straaten van uw
trotsche Steden, En leeft, naer uw begeerlykheit, By al des werelds heerlykheit, En

onderdies u zeer verwondert, Hoe ik alhier, dus afgezondert,” (Op de prent van Luyken in de
bundel Buitenleven staat: “W. Sluiter, Somer en Winter leven”)
Familie Nauta in Lippenhuizen
De zonen van Botto Ruirdts Nauta en Agneta Wilhelmina de Nauta-de Ruyter
groeien op in Lippenhuizen. Ze gaan later in Franeker studeren. De oudste
zoon, Ruardus Nauta, geboren in 1775, studeert er rechten en Steffen, voluit
Stephanus Sybrandus Nauta, geboren in 1778, kiest voor theologie. In hun
beroepen komen de generaties lang overgeërfde preek-, spreek- en
schrijftalenten beiden goed van pas. Ook het talent van hun vader, Botto
Ruirds Nauta, die in Lippenhuizen preekte in een in 1743 opgetrokken
kerkgebouw. Het was een ander kerkgebouw dan de huidige herbouwde
Piterkerk uit 1860. Een gevelsteen herinnert aan de kerk uit 1743. .Voordat in
dat jaar een nieuw kerkgebouw kon worden neergezet, moest de oude kerk
die er stond worden afgebroken. De nog bruikbare bouwmaterialen werden in drie
boelgoeden verkocht. (foto Naamlijst van predikanten in de Ned. Hervormde kerk in
Lippenhuizen en de Hemrik, met o.a. Botto Nauta www.piterkerklippenhuizen.nl/fotos/in-dekerk/)
Klokkenstoel Lippenhuizen
De kerk uit 1743 stond op een verhoogd, omheind kerkhof en kreeg geen
toren. In die tijd stond er een klokkenstoel met klokken naast de kerk (zoals op
de afbeelding). Dat er halverwege de achttiende eeuw een nieuw gebedshuis
kwam, was te danken aan de lucratieve turfwinning, die het toen agrarische
dorp economische voorspoed bracht. Bij deze vooruitgang paste een grotere
kerk dan de kleinere kerk die er stond. Het bouwjaar van die oudste kerk is
onbekend, wel staat beschreven dat er in 1415 al een plan bestond om een
nieuwe kerk te bouwen. Een oorkonde uit januari 1315 vermeldt alle kerken in
het oosten van Friesland die onder Oldeboorn vielen: Sigerswalde,
Backenvene, Weningewalde, Hemericke en Lippingahuzum. (De Piterskerk
met de klokkenstoel met twee klokken, 1724).
Vaargeld en losgeld
Er is een mooi verhaal over de aanvoer van bouwmaterialen voor de kerk uit
1743. Alles moest per schip aangevoerd worden, vanaf Gorredijk via de
Compagnonsvaart, door de Lippenhuistervaart, de huidige Buorsterwijk. De
Lippenhuistervaart was privé-bezit van de familie Van Lynden uit
Beetsterzwaag. Er moest vaargeld en losgeld voor het lossen van de lading
aan de wal worden betaald. Voor het lossen van de steen en het laden op wagens zorgde
Sjoukje, dochter van schoolmeester Berents Hartmens en haar vriendinnen. Zij verdienden
20 gulden, dat was veel geld, de schoolmeester verdiende 50 gulden per jaar. ( foto
gevelsteen 1743 Marlie van Oostveen, 2015, Reliwiki.nl)
De Piterkerk
De website van de Piterkerk vermeldt als aannemer voor de bouw van deze
kerk Albert Tjebbes uit het dorpje Gorredijk. Albert was timmerman en boer,
wat gebruikelijk was. De binnenbetimmering is van aannemer Coop Berents,
mr. Lijstenmaker uit Gorredijk. Het glas- en zilverwerk was van aannemer
Pier Wijtses Madhuysen, mr. Glasmaker uit Lippenhuizen, de ter verfraaiing
gebrandschilderde ramen besteld bij Jurjen Staack in Sneek, zijn
verdwenen, wel bleef een deel van het oude interieur bewaard. In deze NH
kerk is Botto’s oudste zoon Ruardus op 12 maart 1775 gedoopt, negen
dagen na zijn geboorte, zijn tweede zoon Steffen is op 5 april 1778 gedoopt.
(foto gevel Piterkerk met links de gevelsteen anno en rechts de gevelsteen
1743, Marlie van Oostveen, 2015, Reliwiki.nl)
Gerhild van Rooij, Noten, bronnen
*Kunst en Geschiedenis 32. Lippenhusa en Academiae Franekerensis, De harker, maart
2019, https://www.theologieportaal.nl/predikantenlijst , http://cjnauta.nl/,
www.pieterkerklippenhuizen.nl,
http://www.willemsluiter.nl/, Historie De Piterkerk; Tresoar.nl, reliwiki.nl en zie in de tekst

Weeroverzicht Augustus
De totale hoeveelheid neerslag is 52,5 mm en was vorig jaar 138,5 mm.
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Gemiddelde max. temp. is 23,9 gr. en was vorig jaar 23,4 gr.
Gemiddelde min. temp. is 13,1 gr. en was vorig jaar 12,7 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Op de site is er ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

