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DE HARKER
In dit nummer onder andere:

dorpscafé
Kids bingo & bingo night

Gezamenlijke maaltijd 65+

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

DOARPSKRANTE foar & fan LIPPENHÚZEN

DE HARKER
Inhoud
➢ Voorwoord
➢ Dorpsagenda 2018
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek

DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2020
26 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
Oplage: 555 stuks.

Inhoud
➢ Dorpsagenda 2020
➢ 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

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 21 februari voor 18.00 uur!!

❖
❖
❖
❖

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

dorpsagenda 2020
Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

1 februari

Kidsbingo & bingonight

Kobûnderhûs

2 februari

Optreden Rafael Fraga

15.00 &
20.00
14.30

11 februari

Cursus reanimatie
(aanmelden!)

19.30

Kobûnderhûs

12 februari

Warme maaltijd 65+
(aanmelden!)

17.30

Kobûnderhûs

24 februari

Info avond toneelclub Fleurich
ut ein

28 februari

Dorpscafe

20.00

29 februari

open kampioenschap
klaverjassen Opsterland

13.30

Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

Piterkerk

Kobûnderhûs
7 maart
Puzzelwedstrijd
19.30
Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder in
deze Harker
Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond
Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

20.00 - 22.00

Consistorie

19.30
13.30 - 15.00
19.00 - 20.30

Consistorie
Kobûnderhûs

Donderdagavond
3 februari - 2 maart - 30
maart - 4 mei - 8 juni

Biljarten

Maandagmorgen 9.30
Maandagmiddag 13:00
Maandagavond 19:00
Donderdagmorgen 10:00

Kobûnderhûs

mededelingen
Met ingang van januari 2020 heeft het bestuur van THOR besloten de samenwerking
met de Harker vooralsnog op te zeggen.
Wij onderzoeken nog hoe wij onze leden en donateurs van verdere informatie kunnen
gaan voorzien. Wij zijn ook nog in gesprek met de “denktank” van de Harker die
samengesteld is om over de Harker nieuwe stijl , en de verdere mogelijkheden tot
samenwerking na te denken.
Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijden iemand van het bestuur benaderen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Thor: Dick Bisschop (voorzitter a.i.), Janny Kleinhuis, Ernst Pieter Bantema,
Johan Meirink, Ankje Niemeijer, Sybren Visser, Wiebe Tolman.

Kleurrijk verbinden
De elk jaar voorspelde ‘elfstedentocht’ lijkt verder weg dan ooit.
Op oudejaarsdag zag ik de rozen op Terschelling nog bloeien en zo zijn er noch meer
uitspattingen in de natuur. Meestal is januari een rustige opstart maand , maar nu druk met
de nominatie van de GoudenTurf. Een inspirerend initiatief van Groen-links. En hoewel niet
gewonnen, toch een gezellige middag gehad en onze bekendheid met Fleurig Ommetje
Lippenhuizen weer vergroot. Dank voor de stemmen en de leuke reacties!
Met dank aan het Mienskipsfûns hopen we dit jaar tot actie over te gaan oftewel
‘Deurdonderen’ Grappig dat Normaal nu weer helemaal hot is!
Afgelopen oktober was Festival B in de Lawei te Drachten (De B staat voor buik, bodem,
boeren, bijen,biodiversiteit, blue zone, beleving en blij). Een van de sprekers was de 88
jarige Jan Terlouw. In een volgepakte, grote zaal van de Lawei hield hij een hartstochtelijk
pleidooi voor het zuinig omgaan met de aarde en voor de terugkeer van vertrouwen in de
politiek en binnen de samenleving. Hij oogstte veel bijval en een staande ovatie van het
publiek. In zijn essay ‘Natuurlijk’ kunt u dit nog eens nalezen wat volgens hem de oplossing
is voor de klimaatverandering. Nieuwe huizen, -100- in en om Lippenhuizen. Het klinkt
onwaarschijnlijk, maar voor zoveel vogelhuisjes is er nog wel plek.
Nu ook zo snel mogelijk zorgen voor een gevarieerd menu voor deze vogels, want op een
rantsoen van eikenprocessierupsen en pindakaas heeft nog nooit een vogel de
Elfstedentocht gevlogen!
Op dinsdag 11 februari 2020 is onze volgende vergadering van Werkgroep Fleurig Ommetje
Lippenhuizen om 19.30 uur bij Kees Stolwijk, Buorren 17 Lippenhuizen. Jullie zijn van harte
welkom. Graag wel even melden bij:
Ammy Langenbach 06 48077088
Gelbrigje Visser
06 43985038
gelbrigjevisser@gmail.com

Zorg voor elkaar
‘Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland’ is de tekst in het beeldmerk van het Gebiedsteam. Het
zegt precies waar we voor staan. We willen graag gebruik maken van de krêft fan de
mienskip. Kijken naar wat een cliënt nog wél kan, alleen of met hulp van anderen. Met
behulp van familie, vrienden of buren is er veel mogelijk.
Natuurlijk, als er hulp en ondersteuning van zorgprofessionals nodig is, dan zetten we die in.
Maar soms zijn inwoners al enorm gebaat bij hulp uit eigen omgeving. Een vriendin die helpt
met boodschappen doen of een paar keer per week een warme maaltijd langsbrengt. Of een
buurvrouw die zo nu en dan spontaan binnenwipt voor een kop koffie of thee. Een
buurmeisje die even op de kinderen kan letten. Het is letterlijk zorg voor elkaar.
Veel inwoners doen dit al. Mantelzorgers bijvoorbeeld, die zorgen voor een familielid of
goede vriend. En de vrijwilligers van de dorpssteunpunten, die actief zijn om de informele
hulp binnen hun dorp te organiseren. En er zijn ook buren die elkaar al helpen.
Het is wél een kwestie van vragen. Hulp dúrven vragen; het blijkt vaak best moeilijk. We
helpen graag een ander, maar zelf hulp vragen lijkt soms een torenhoge drempel. Heeft u
even hulp van iemand nodig, maar durft u dat eigenlijk niet te vragen? Stel uzelf dan de
vraag ‘Wat zou ik doen als iemand mij zou vragen?’. Precies, durf te vragen!

Werkgroep Duurzaam Lippenhuizen
In de vorige Harker hebben jullie kunnen lezen dat er nu al zes personen meedoen in de
werkgroep. Ook hebben jullie kunnen lezen dat we in het eerste kwartaal van 2020 een
avond willen organiseren.
Die avond zal bedoeld zijn om jullie te laten meedenken en meepraten over een duurzame
leefomgeving. Want Duurzaam Lippenhuizen is van en voor alle inwoners. Door samen te
werken en krachten te bundelen, bereiken we meer, het is effectiever en leuker.
Om deze avond succesvol te laten zijn, vinden we jullie mening belangrijk. Als je op dit
moment al vragen hebt, stellen we het heel erg op prijs als je die ons kunt mailen:
Duurzaamlippenhuizen@gmail.com
Dat kunnen vragen zijn over isolatie, hulp bij de zoektocht naar duurzaamheid, huur of
koopwoning, de rol van de gemeente, subsidie... kom maar op!
We kunnen zeker niet alle vragen beantwoorden, maar een nieuw Fries spreekwoord zegt:
“Sûnder fragen sille jo gjin antwurden krije.”
Met een hartelijke en zonnige groet van de werkgroep Duurzaam Lippenhuizen

PITERWALK & PITERRUN
De achtste editie van de jaarlijkse PiterRun & PiterWalk, het hardloop- en wandelevenement
naar Lippenhuizen, vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 maart. Het parcours voert de
deelnemers over verschillende afstanden door het mooie landschap tussen Duurswoude,
Hoornsterzwaag, Jubbega en Lippenhuizen. De route die vorig jaar op veel waardering kon
rekenen van wandelaars en hardlopers, is dit jaar grotendeels ongewijzigd. Gaande over
merendeel onverharde paden worden de deelnemers verrast door de grote variatie van
bossen, heide en met boomwallen omzoomde weilanden.
Als vanouds reizen de deelnemers met bussen vanuit finishplaats Lippenhuizen naar de
oude kerk van Duurswoude (voor de langste afstand) of elders op de route (voor de overige
startlocaties). Tevens is er onderweg voorzien in catering en muziek. In zeven jaar tijd is de
PiterRun & PiterWalk uitgegroeid tot een niet meer weg te denken loopevenement in de
regio.
De hardloopafstanden zijn 24, 14 en 6 kilometer en voor jonge deelnemers 1,5 kilometer en
minder (rondjes om het sportveld van THOR Lippenhuizen voor kinderen vanaf groep 3). De
wandelafstanden zijn 25, 16 en 10 kilometer. De finish, opgeluisterd met livemuziek, is op het
sportveld in Lippenhuizen bij het Kobunderhûs. Er is douchegelegenheid aanwezig.
Inschrijven kan tot 16 februari 2020 voor €10 (inclusief T-shirt met opdruk), of €6,50 (zonder
T-shirt). Daarna €12,50 (zonder T-shirt). Het maximaal aantal deelnemers bedraagt net als
voorgaande jaren vijfhonderd (i.v.m. vervoer met bussen).
Zie voor verdere informatie over de PiterRun & PiterWalk en opgave:
www.piterrunlippenhuizen.nl

Koffieochtend
Op 15 januari hadden we onze tweede koffie-ochtend. Het was heel gezellig en er waren 46
mensen! Wytse van der Sluis had 9 posters gemaakt met foto's van vroeger met vragen
erbij. Truus had heerlijke kruidkoeken gebakken!
In 10 groepjes ging men uiteen om de vragen op te lossen. Er werd druk gediscussieerd wat
nu het goede antwoord zou zijn. Voor de niet in Lippenhuizen opgegroeide inwoners was het
wel lastig om inbreng in de antwoorden te hebben, maar daar tegenover stond dat het wel
weer zeer leerzaam was. Gelukkig gaf Wytse aan het eind de juiste antwoorden en enige
uitleg. Wytse bedankt!
De volgende koffie-ochtend is op dinsdag 31 maart 2020. U kunt zich al aanmelden. De
kosten zijn
€ 3,50 per persoon.
Op woensdag 12 februari 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 weer gehouden in
het MFA Kobunderhûs. Het is deze keer weer een warme maaltijd!
De deur is open vanaf 17.30 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel en 20.00 uur weer
huiswaarts.
Aanmelding
Opgave voor donderdag 6 februari 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. € 10,00 per persoon.
De boottocht staat gepland op donderdagmiddag 14 mei 2020. Meer informatie volgt in
de volgende Harker.

Het Dorpssteunpunt Lippenhuizen.
Sinds 2017 is het dorpssteunpunt weer actief in Lippenhuizen.
Bij ons dorpssteunpunt kunt u bijvoorbeeld aankloppen voor:
• Een luisterend oor of samen een kopje koffie drinken;
• Een klusje in huis of tuin;
• Computerhulp, instellen apparaten zoals telefoon of TV;
• Hulp bij het invullen van een formulier;
• Hulp bij boodschappen doen of vervoer;
U hoeft dan niet direct een beroep te doen op professionele hulp.

We kunnen kijken of er een vrijwilliger is, die voor u iets kan betekenen. Lukt dit niet, dan
kijken we of er een andere manier is om u te helpen. Het dorpssteunpunt werkt samen met
vaste contactpersonen van het Gebiedsteam Opsterland
Lijkt het u leuk om vrijwilliger te zijn voor het dorpssteunpunt door een van bovenstaande
diensten te verrichten, dan stellen we uw opgave zeer op prijs. U kunt zich opgeven door een
e-mail te sturen naar dsplippenhuizen@gmail.com.
Of even bellen met Anke Paas 0513463808 of Wietske de Jong 06-46109773.

Puzzeluitslag
De eindejaarspuzzel van de THORNADO leverde een groot aantal reacties op en diverse
inzenders meldden het een hele leuke puzzel te vinden, hoewel bij sommige opgaven “de
kop der goed by moast”.
De oplossing:
1. Molenaar 2. Loodgieter 3. Koperslager 4. Dermatoloog
5. Landarbeider 6. Kapitein 7. Automonteur 8. Boomchirurg
9. Boekhandelaar 10. Aannemer 11. Badmeester 12. Veekoopman
13. Groenteteler 14. Dieetkok 15. Meteoroloog 16. Onderwijzer
17. Garagehouder 18. Tekenaar 19. Jongerenwerker 20. Prostitué
21. Dominee 22. Verslaggever 23. Verffabrikant 24. Notarisklerk
25. Bioloog 26. Teler 27. Meteropnemer 28. Poelier
29. Agrariër 30. Generaal 31. Koerier
Door loting zijn er twee prijswinnaars uit de bus gekomen: Jhn Mrnk (wonend op De Buorren)
en H d Jng (wonend op het Fstln.)
Zij krijgen hun prijsje thuisbezorgd.
Alle deelnemers bedankt voor de inzendingen.

Biljartclub afsluiting van het jaar 2019.
Op maandag 6 januari j.l. hield de biljartclub voor de 4e keer haar traditionele jaarafsluiting in
het Kobunderhûs.
Bijna alle leden waren present. Naast het biljarten werd er in groepjes bij toerbeurt gedart,
gedobbeld en gesjoeld. Dat ging weer met de nodige hilariteit gepaard.
Tussen de middag was het weer smullen van een heerlijk gevarieerd stamppotbuffet
met als afsluiting een feestelijk toetje (zie foto).
’s Middags het vervolg in de tweede ronde. Het werd een gezellige competitie.
Nog een woord van dank voor Wobbe voor de organisatie en uiteraard Meintje voor het
wederom uitstekend verzorgde buffet.
Vind je een potje biljart ook leuk, kom eens langs op maandag. Er kunnen nieuwe leden bij.

Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Datum
02 feb

Tijd
10.00

Voorganger
Ds. J.K. Bolt

Dienst in
Langezwaag

Bijzonderheden

09 feb

10.00

Ds. P. Crom

Lippenhuizen

16 feb

10.00

Ds. J.N. Jurjens

Langezwaag

23 feb

09.30

Ds. D. v.d. Lei

Tijnje

Gezamenlijke dienst

1 maart

10.00

Ds. A.J. Jonker

Langezwaag

1e zondag 40-dagen tijd

Vanuit de Kerkenraad
De uitgave van deze Harker valt na de afscheidsdienst van ds. Sietske Blok. In haar vorige
bijdrage kon u al lezen dat deze dienst op 26 januari zou plaatsvinden. Dit is haar laatste
stukje.
Van de predikant
Een laatste groet van mij aan u hier!
De verhuizing staat in de steigers, er is een huisje geregeld. Het
afscheid komt steeds dichterbij.
Een collega van mij zei: Afscheid nemen van een gemeente is ook
een beetje als scheiden. En zo is het. Want we zijn met elkaar een
relatie aangegaan, en die houdt nu op. Het was fijn om u in de
diensten van december te ontmoeten, of bij de koffie, zo namen we
langzaam afscheid van elkaar. Veel goede wensen heb ik mogen
ontvangen, dat deed mij erg goed. En wie weet tot ziens, op andere
plekken, op een andere tijd, in andere omstandigheden. In
vertrouwen neem ik afscheid en sla ik nieuwe wegen in. Stapje voor
stapje. In vertrouwen dat de gemeente ook nieuwe wegen aan het vinden is voor het
gemeente zijn. Er is een stevige basis, die wegen ontvouwen zich wel. Dat we ons allen
mogen laten verrassen door de Eeuwige in wat op ons pad komt. En dan noem ik hier die
prachtige Ierse zegen, als lied 821 opgenomen in ons liedboek:
Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
dat regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.
Een hartelijke groet, Ds. Sietske Blok

Verstillen in de veertigdagentijd Piterkerk
Inloop om 9.15 u, begin van de meditatie om 9.30 u
Bijeenkomsten: 26 februari, 4- 11-25 maart, 1-8 april
Iedereen is welkom!
Informatie Annemieke Schimmel 06 26798159
Informatie:

We komen samen op:

26
4
11
18
25
1
8

februari
maart
maart
maart
maart
april
apri

It Kobunderhûs
NIEUWS
JANUARI 2020
Vrijwilligersavond
Woensdag 22 januari was er een informatieavond voor alle bar-/kantinevrijwilligers van
s.v. Thor en het dorpshuis. Er werd uitleg gegeven over de verlichting, muziekinstallatie,
het tappen van een biertje en het reilen en zeilen in de keuken. Een goed begin van
2020! Bekijk voor een sfeerimpressie de foto’s eens op onze Facebookpagina It
Kobunderhûs Lippenhuizen!
Jaarvergadering
De gezamenlijk jaarvergadering van Plaatselijk Belang, It Liphûsterfeest, de IJsclub en
NDL de Mande heeft op zaterdag 18 januari plaatsgevonden. Alle partijen hebben inzicht
in het afgelopen jaar gegeven en een kleine blik op de toekomst geworpen. It
Kobunderhûs zat lekker vol en na afloop werd er gezellig nagepraat.
Agenda bij de hand:
➢

1 februari 2020
Let’s play BINGO: Bingo blijkt weer helemaal hip en wegens het grote succes
van vorig jaar in 2020 terug!
15.00 uur Kidsbingo en 20.00 uur Bingo Night! Kom je geluk beproeven!
Deze bingo wordt georganiseerd door de volleybaldames van s.v. Thor en de
opbrengst komt dan ook ten goede van de sportvereniging! Elders in deze Harker
meer info.

➢

28 februari 2020
Dorpscafé met stamtafelgast Minne Lettinga. Deze editie van het dorpscafé
wordt georganiseerd door het “oude dorpshuis bestuur”, aanvang 20:00 uur. Ook
over deze avond is elders in deze Harker meer informatie te vinden. Kom naar
deze ouderwets gezellige avond!

➢

7 maart 2020
Puzzelwedstrijd: Ook dit was in 2019 een ongekend succes: een barzaal vol
puzzelaars!

➢

18 april + 14 november 2020
Pubquiz: weer volop nieuwe kansen om de kennis met de andere teams te
meten!

➢

27 april 2020
Koningsdag: ’s Morgens een goede bodem leggen door langs te komen voor een
Koningsontbijt en in de middag en avond gezelligheid in het Oranjecafé!

➢

3 oktober 2020
Theater van het Friese theatergezelschap JM Teaterwurk!

➢

24 oktober 2020
Blacklightvolleybal: Een bijzondere ervaring!

Zelf iets organiseren?
Misschien heb je zelf ook een leuk idee voor een activiteit in It Kobunderhûs. Alleen of
met een vriendengroep of team: wij nodigen je uit dit te organiseren! Neem hiervoor
contact op met Wietske.
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.

Wegens groot succes terug in 2020:

Let’s play BINGO!
Zaterdag 1 februari 2020
in it Kobunderhûs

15.00 uur KIDS BINGO
3 rondes € 3,-

20.00 uur BINGO NIGHT
5 rondes € 10,-*
*inclusief SUPERRONDE!

De KIDS BINGO en
BINGO NIGHT worden
georganiseerd door
SV THOR DS 1
volleybal

De opbrengst komt ten
goede aan
SV THOR

Activiteitenbord

Puzzelwedstrijd!
Yes! De tweede editie van de puzzelwedstrijd!
Wordt het record van 2 uur en 21 minuten verbroken?

Zaterdagavond 7 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 2020!
Kosten zijn 5 euro p.p. inclusief kopje koffie/thee.
Geef je team op voor 28 februari via de mail: liefslummie@hotmail.com

REANIMATIE REANIMATIE 11 februari 2020 REANIMATIE
De eerstvolgende herhalingslesavond, is op 11 februari 2020.
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 4
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 4
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.
REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE REANIMATIE

Dorpscafé met stamtafelgast Minne Lettinga
28 februari a.s., aanvang 20:00 uur.
Het oud-bestuur van Dorpshuis de Mande heeft zichzelf tot taak gesteld om eens per
seizoen een activiteit in het Kobunderhûs te organiseren. In het oude dorpshuis hebben we
al mooie avonden gehad o.a. met stamtafelgasten.
Minne Lettinga is voor de 28e februari als stamtafelgast uitgenodigd.

Minne (1953) is een boerenzoon uit Dongjum, akkerbouwer maar heeft zijn bedrijf in
Dongjum grotendeels verkocht. Hij is betrokken bij Frisian Investors b.v., een onderneming
die sinds 2008 landbouwgrond in Roemenië aankoopt en deze grond verpacht.
Tevens is hij mede eigenaar van een akkerbouwbedrijf van 4.000 hectare, zijn droom dit
bedrijf te laten groeien naar 40.000 hectare.
Minne gaat zijn verhaal vertellen:
-

-

Wat is zijn achtergrond, wat heeft hem gevormd?
Wat is zijn drijfveer?
Het maken van keuzes.
Waarom Roemenië?
Het sociale aspect, hoe is het om samen te werken met mensen (of de generatie er na) welke opgegroeid
zijn in een land waar 44 jaar een communistisch regime heeft geheerst en sinds 1996 een democratie
kent?
Wat zijn de mogelijkheden?

Kortom een inspirerend verhaal voor jong en oud, agrariër -en niet-agrariër .
Gespreksstof genoeg, schuif gerust aan!
Tot 28e februari!
Jan Harm, Anne, Meintsje, Jan, Jantsje

In nije start foar Fleurich út Ein.
Onze toneelclub Fleurich út Ein heeft de laatste jaren niets ten tonele
gebracht. Dat is jammer en met het talent dat er in het dorp is, moet
daar verandering in komen.
Lijkt het je leuk om toneel te spelen, houd je van decor bouwen of is
de organisatie van de uitvoering een uitdaging voor jou, .
Met andere woorden: Foar de twadde kear Fluerich út Ein is druk op zoek naar nieuwe
leden.
Ook kinderen die zin hebben om toneel te spelen kunnen zich aanmelden.
Tijdens een informele bijeenkomst op maandagavond 24 Februari vanaf 20.00 uur is het
MFA geopend en kun jij je aanmelden en eventuele vragen stellen.
Lukt het je niet om maandag 24 februari aanwezig zijn dan mag je ook een mailtje sturen
naar: blaauwjan@kpnmail.nl of bel naar: 0610982166
Bestuur i.o. Fleurich út Ein.

Viooltjesactie
Let op: Zaterdag(ochtend) 21 maart komen wij weer langs
met violen en potgrond. Bijgevoegd alvast het
bestelformulier.
De jaarlijkse viooltjesactie van it Liphusterfeest.
Waarom viooltjes van it Liphusterfeest kopen?
•
het zijn wederom de beste kwaliteit violen
•
ze worden bij de deur afgeleverd
•
ze staan prachtig in uw lege plantenbak
•
we zorgen voor prachtige potgrond bij de violen
•
ze overleven een nachtvorstje
•
de opbrengst gaat naar it Liphusterfeest gaat en dat biedt het bestuur meer mogelijkheden
voor het organiseren van een prachtig feest!
Voor eenieder die gezellig mee wil helpen in de verkoop: vanaf 9.00 uur ben je van harte welkom bij
het MFA, wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Jeugdwerk Lippenhuizen
Na alle oliebollen en het ophalen van de lege statiegeldflessen zijn de kinderen
alweer begonnen aan de tweede helft van hun seizoen Jeugdwerk… We hebben
veel statiegeldflessen mogen ophalen en met dit geld kunnen wij weer leuke
activiteiten organiseren. Alle gevers bedankt! Tevens willen we Jumbo Gorredijk
bedanken voor hun altijd vlotte medewerking !
25 januari hebben we gedart, daarover in de volgende Harker meer…

It giet oan!
22 februari 2020 : Jeugdwerk

diner

Kosten
Tijd
Opgave
Waar

: € 22,50 p.p
: inloop 18.30 uur, aanvang diner 19.00 uur
: opgave is gesloten, zaal is vol!
: MFA Kobunderhûs

1 Maart 2020

:

Kosten
Tijd

: € 3,50 ( = incl. entree, eten/drinken en vervoer)
: vertrek 10.30 uur vanaf MFA, ongeveer 16.00 uur
terug in Lippenhuizen.
: voor 15 februari via jwlactief@gmail.com

Opgave
25 April 2020
23 Mei 2020

Thialf

: Muzikale speurtocht
: Battle Run Grote Keizer

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

Jan Loman in Gorredijk, lezing van Gerhild van Rooij in Museum
Opsterlân
Museum Opsterlân in Gorredijk heeft Gerhild van Rooij uitgenodigd om een lezing te houden
over Jan Loman op 28 februari, de dag dat Jan Loman in 1918 in Bolsward werd geboren.
Hij heeft daar maar enkele jaren gewoond, op zijn vierde verhuisde het gezin naar Gorredijk.
Hier is hij opgegroeid en vanaf hier fietste hij naar de HBS in Heerenveen. Jan verliet
Gorredijk omdat hij ging studeren en het gezin naar Leeuwarden verhuisde. Als kind was
kunst toen al zijn passie, hij hield van tekenen en het ging hem goed af. Zijn wens om aan de
Rijksacademie in Amsterdam te studeren werd niet vervuld. Vader was procuratiehouder bij
de Kingma Bank in Gorredijk en drong erop aan dat zijn zoon een gedegen vak zou leren om
later een stabiel inkomen te kunnen verdienen.
Naast goed tekenen kon Loman jr. ook goed leren. Hij vertrok naar Delft om daar geodesie
of landmeetkunde te studeren, maar volgde intussen ook lessen kunstgeschiedenis. Hij
studeerde af en verwierf als landmeter de nu in onbruik geraakte titel c.i. civiel ingenieur. De
kunst liet hem niet los. Naast landmeter zou hij kunstenaar en haikudichter worden en
ontwerper van vele logo’s waaronder het logo van de Waddenvereniging. Zijn werk is
opgenomen in collecties van diverse musea. De internetkrant pluskrant.nl publiceerde in
2015-2016 een zevendelige reeks kunstrubrieken van Gerhild van Rooij over Lomans werk
in de openbare ruimte. Een van die werken is de in een hardstenen tegel gegraveerde haiku
die aan de Brouwerswal in Gorredijk is geplaatst en in de lezing toegelicht wordt.
De publicaties waren aanleiding voor Stichting Cultbee uit Beetsterzwaag om Gerhild uit te
nodigen om eind februari in De Buorskip in Beetsterzwaag de jaarlezing over Jan Loman
(1918-2006) te houden. Dat beviel zo goed dat zij gevraagd is om ook de jaarlezing te geven
in het kader van LF2018, Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en Loman100.
Daarop kwam de vraag om later dat jaar een op Loman en Schiermonnikoog toegesneden
lezing te houden bij de opening door burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog
van de expositie met werk van Loman in Vitamaris. Dit was eveneens in het kader LF2018
en Loman100. In haar Lomanlezingen staat Gerhild van Rooij altijd kort stil bij de periode in
Gorredijk. In de lezing in Gorredijk komen veel meer belevenissen, achtergronden in en rond
Gorredijk aan bod, locaties en routes die in zijn jeugd belangrijk waren of later in zijn werk als
landmeter, kunstenaar of dichter. Bijvoorbeeld de drukkerij in Gorredijk die - toen Loman in
Beetsterzwaag woonde - zijn kopperprent drukte. Ook de presentatie van die prent en de
overhandiging aan toenmalig burgemeester Joost Bodegom vond plaats in Gorredijk.
Laat u meenemen door de bevlogen Lomankenner Gerhild van Rooij die als geen ander over
de ruimte en horizon in zijn veelzijdige werk kan vertellen, met oog voor de biografische
achtergrond, de mens die hij was.
Datum, tijd
Vrijdag 28 februari 2020, aanvang 20:00 uur, inloop 19:30 uur
Locatie, adres Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk
Opgave zie
www.museumopsterlan.nl, T 0513 46 29 30 E info@museumopsterlan.nl

PITERKERK LIPPENHUIZEN
Rafael Fraga Trio laat bossanova
en fado sensueel samensmelten
In de gure, natte en grijze wintermaanden
brengt Rafael Fraga warmte met gloedvolle muziek
tijdens een concert op zondagmiddag 2 februari in
de Piterkekerk. De Portugees, afkomstig van
de Azoren, start zijn tour door Nederland in
Lippenhuizen meteen optreden waarin de warme en
sensuele bossanova versmelt met fado, jazz en
hedendaags klassiek. Een opwarmer.

Rafael leerde zichzelf op zijn dertiende gitaar spelen nadat zijn vader hem een paar
akkoorden had aangeleerd. Na het afronden van een bachelor in de biologie wijdde hij zich
volledig aan muziek en schrijven. Hij studeerde jazz gitaar en klassieke compositie en
behaalde zijn bachelor aan de Escola Superior de Música de Lisboa in 2008 en twee jaar
later zijn master aan het Conservatorium van Amsterdam.
Rafael heeft als gitarist, componist of dirigent samengewerkt met belangrijke Portugese en
Nederlandse musici zoals Carlos do Carmo, Ana Moura en het Nederlands Blazers
Ensemble. Met hen nam hij het album Van de Weemoed en de Troost op. Sinds 2015 speelt
hij met zijn trio of kwartet eigen werk waarbij hij als leadzanger optreedt. In 2017 verscheen
het door muziekrecensenten lovend onthaalde album Trova Caminhada. Het blad All about
Jazz sprak van een ‘verleidelijke kwaliteit’. HiFi Magazine Stereo repte van ‘een boterzachte,
vloeiende en heldere stem’ en volstond met de kwalificatie: ‘Meesterwerk.’
Het cultuurteam van de Piterkerk in Lippenhuizen is verguld dat het nieuwe concertseizoen
in de intieme dorpskerk wordt geopend door Rafael Fraga. Tijdens het optreden zorgen
Marko Bonarius op contrabass en Efraim Schultz-Wackerbart (percussie/piano) voor de
begeleiding.
Aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, verdient het aanbeveling te
reserveren voor dit bijzondere concert. Zie www.piterkerklippenhuizen.nl voor informatie.
De entree bedraagt €12,50, daarbij inbegrepen een kop koffie of thee voor aanvang.
De deuren gaan open om 14.00 uur, het concert begint om 14.30 uur. Er is een pauze.

Seizoen 2019 – 2020


Vrij Klaverjassen

“It Kobunderhûs ”
Lippenhuizen
zaterdagavond 25 januari
Er wordt gespeeld om vleesprijzen

Aanvang 20.00 uur.
Inleggeld: € 4,00

Kom ook eens een avondje gezellig een kaartje leggen!

Vrouwen van Nu afdeling Lippenhuizen
Op de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu van 19 november 2019 kwam mevrouw Kooi,
notaris te Beetsterzwaag, vertellen over erfrechtzaken en het levenstestament.
Notaris zijn lijkt misschien een saai beroep, dat is het niet.
Je bent als notaris altijd met mensen bezig en dat houdt het boeiend.
Het levenstestament.
Een levenstestament sluit je af als je de dingen goed geregeld wil hebben voordat je door
omstandigheden niet meer handelingsbekwaam bent. In die situatie moet een ander alles voor je
regelen b.v. de kinderen of je echtgenoot. Met een levenstestament houd je de regie bij voorbaat
in eigen hand, zoals bij het verkopen van het huis, zorg- en financiële kwesties. Er staat in hoe jij
het geregeld wil hebben. Het levenstestament gebruik je dus als je zelf ècht niets meer kan
regelen of als je niet meer zo op de hoogte bent van allerlei zaken, dan neemt een ander (kind,
echtgenoot, degene die je zelf gekozen hebt) het d.m.v. volmachten van je over. Als je 2
personen aanwijst, dat kàn, dan handelt de een en kijkt de ander toe. Het moet natuurlijk wel
100% vertrouwd zijn.
En regel een levenstestament als je nog goed bent en begrijpt wat je tekent. Het testament.
In de wet staat, dat de langstlevende alles erft. Wettelijk is er dus al het een en ander bepaald. Is
daarmee een testament overbodig geworden? Nee, volgens notaris Kooi is er met een testament
nog heel veel meer te regelen. Een paar voorbeelden: Je kunt in een testament het erfdeel van je
kinderen veilig stellen, b.v. zorgen dat schoonkinderen niet mee erven.
Geld aan de kinderen schenken en dan de schenking terug lenen, is belastingtechnisch
aantrekkelijk.
Voor mensen zonder kinderen en partner is een testament erg belangrijk om te bepalen wie er
moeten erven en hoe de uitvaart geregeld moet worden.
En er zijn d.m.v. een testament manieren om te voorkomen dat je te veel (erf)belasting gaat
betalen.
Erven van iemand kan ook wel eens minder leuk zijn. Stel dat je iets erft van een ver familielid of
iemand anders die je minder goed kent. Juich niet te vroeg, onderzoek eerst of het goed is. Als er
alleen schulden zijn of een pand met een hoge hypotheek, weiger dan de erfenis. Ook hier kan
een notaris mee helpen. Je kunt een boedelnotaris opdracht geven om dat voor je uit te zoeken.
Voor vragen om meer informatie kun je bellen met het notariskantoor: 0512 38 24 15.
Het was een geslaagde avond.
Klaske bedankt mevrouw Kooi voor alle interessante informatie die we kregen.
Els Hogeveen
Op 25 februari 2020 organiseert het ééndagsbestuur de avond.
Wat er dan komt, is altijd geheim, dus dat wachten we af.
Er wordt altijd veel werk van gemaakt en ik twijfel er niet aan dat het ook dit jaar weer gezellig zal
zijn.
Bel als je als gast er een keer bij wilt zijn of meer info wilt even met Fenna Liemburg,tel. 0513 46
5001.
Helaas is overleden ons lid (oud bestuurslid) Minke de Jong-van der Veen.
67 jaar was zij lid van onze vereniging Vrouwen van Nu Lippenhuizen.
Froukje van der Veen

Kunst en geschiedenis 36. Steffen Bottes Nauta en zijn kinderen
Steffen Bottes, de tweede zoon van Ds Botto Ruirdts Nauta (1746-1786) en Agneta
Wilhelmina de Ruyter (1750-??) en jongste broer van Ruardus Bottes werd op 31 maart
1778 geboren in Lippenhuizen in de Grietenij Opsterland, nu gemeente Opsterland. Hij werd
op 5 april 1778 gedoopt in de NH Kerk, waar zijn broer ook was gedoopt en hun vader
predikant was.
Studeren
Grootvader Ruirdt Bottes Nauta (1702-1763) trad in 1727 in het huwelijk met Debora
Ysabella Reneman (1706-??). Hij woonde in Leeuwarden en had aan het Hof van Friesland
de functie van statenbode. Ruardus en Steffen hebben hun grootvader nooit gekend omdat
hij voor hun geboorte was overleden. Hun vader, Botto, was in Leeuwarden geboren en
opgegroeid en kon aan de universiteit van Friesland te studeren. Grootvader maakte ook dat
niet mee. Ruardus en Steffen zouden aan dezelfde in 1585 door de Staten van Friesland
gestichte Academia Franekerensis studeren als hun vader. Botto, was echter al overleden
voordat zijn zonen hun studie begonnen.
Promoveren
De in het voormalige kruisherenklooster gevestigde universiteit van Friesland had vier
faculteiten: Godgeleerdheid, rechten, geneeskunde en letteren annex wijsbegeerte. Botto
studeerde af in er Godgeleerdheid, Ruardus in rechten en in het Album Studiosorum
Academiae Franekerensis staat bij Stephanus Sybrandus Nauta als studie de richting
“medicinae” (geneeskunde). In 1803 promoveert Steffen. Volgens het Album Promotorum
Academiae Franekerenis woont hij dan in Leeuwarden. Zijn proefschrift “Specimen
inaugurale, chirurgico-medicum, de corporibus peregrinis ex oesophago removendis,’ quod
… eruditorum examini submittit Stephanus Sijbrandus Nauta, Frisius” heeft als onderwerp
het verwijderen van zich verplaatsende voorwerpen uit de slokdarm en is uitgegeven bij
Workum Frisorum, typis Isaaci Verwey expessum, 1803.
Raerdt
Steffen Bottes (Stephanus-Sybrandus) Nauta trouwt een jaar later met de 26-jarige Johanna
Maria Frederika Waslander (1776-..), afkomstig uit Zwolle. Het huwelijk vindt plaats op 7 mei
1804 te Rauwerd. Steffen is dan “dr. medicinae-vroedmeester” te Leeuwarden. Rauwerd, in
Fries Raard, lag in de grietenij Rauwerdehem (Raarderhim), vanaf 1851 gemeente
Rauwerdehem. De naam verwijst naar de door het dichtslibben van de Middelzee ontstane
hempolders bij Raard. (Na 1984 ligt het terpdorp in de grotere gemeente Boarrsnterhim,
vanaf 2014 in gemeente Súdwest-Fryslân). Steffen en Johanna krijgen acht kinderen, de
eerste vijf kinderen worden in Franeker geboren en gedoopt.
Stamhouder Abraham en Agneta Wilhelmina
De eerstgeborene is de in december van het huwelijksjaar geboren Abraham Steffens
(Waslander) Nauta (1804-1890), die notaris en stamhouder wordt in IJlst. Van de drie
dochters trouwt de oudste, in 1806 geboren Agneta Wilhelmina Nauta met Willem Davids
van Assen. Zij overlijdt in 1845 op 39-jarige leeftijd. De jongste, Johanna Maria Fredelina
Nauta, wordt in 1811 geboren en leeft amper 4 maanden. De middelste dochter, Helena
Constantia Nauta wordt geboren in 1807. Zij belandt in 1837 in de bedelaarskolonie
Ommerschans en later in Veenhuizen. Ze sterft in 1856 in Norg.
‘Zeedelooze voorwerpen’
A.J. van der Aa schrijft in het in 1846 in Gorinchem uitgegeven Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden 8” (N en O) (Gorinchem 1846) op pagina 445-446:
“OMMERSCHANS, voorheen de SCHANS-TE-AVEREEST, voorm. schans, thans
bedelaars- en strafkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid, in Zalland, prov.
Overijssel.” De maatschappij kreeg in 1819 het voormalige militaire terrein in bruikleen om
een bedelaarskolonie te stichten. Het is een dwangkolonie. In haar boek “De
bedelaarskolonie Ammerschans, het eerste landelijke gesticht voor luilevende armen” schrijft
Wil Schackmann dat tijdgenoten armen dan zien als: ‘ene grief voor onze natuur, luije
buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’.

Bedelaarskolonies in Ommerschans en Veenhuizen
Van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, door gemeentebesturen
‘opgezonden’ bedelaars zullen in Ommerschans hard worden aangepakt en
heropgevoed. Helena is een va hen. Ze noemt zich Trijntje en is met die
naam onder de hoede van de Maatschappij voor Weldadigheid. In
Ommerschans krijgt ze binnen twee jaar zoon Stephanus Sybrandus. Hij
leeft slechts twee weken, vader is onbekend. In 1842 trouwt ze in
Leeuwarden met Joannes Henricus Stokker. In hun woonplaats Haarlem
worden het echtpaar in 1851 tot een dag gevangenis en het
bedelaarsgesticht in Veenhuizen veroordeeld. Ze sterven er enkele jaren later.
Schutter Botto en kleine Stephanus
Steffen en Johanna krijgen nog vier zonen. Alleen Johanna maakt mee dat hun in 1809 in
Franeker geboren zoon Botto Stehanus Nauta in 1836 in Groningen sterft als schutter en
nog ongehuwd. In Joure krijgen ze in 1812 Johannes Bartholdi en in Sint Annaparochie
komt in1815 Stephanus Sybrandus Nauta, die helaas maar 38 weken leeft en in 1816 in
dezelfde plaats sterft. Zijn vader mag dan arts en vroedmeester zijn, hij staat machteloos.
Inlands kramer Johannes
Zoon Johannes zal tijdens militaire dienst tot drie jaar kruiwagenstraf wordt veroordeeld voor
een diefstal en in 1847 als bedelaar uit Joure in veenkolonie Ommerschans belanden Zijn
ouders beleven helaas niet dat hij dit te boven komt en in 1857 in Norg met Johanna Kip
trouwt, met wie hij als ‘inlands kramer’ naar Delden vertrekt. Daar woont zijn rijke oom
Ruardus, een handelaar die contact heeft met grote textielbaronnen. Johannes en Johanna
krijgen vlak na het huwelijk een levenloos kind en hun tweede kind leeft slechts vijf dagen.
Johannes overlijdt in 1888 aan de Vloeddijk huis 312 in Kampen.
Tzummarum
Het paar verhuisde met de jongste kinderen naar Tzummarum in Franekerdeel en in die
plaats overlijdt Steffen Bottes, Stephanus Sybrandus op 12 juni 1831 op 53 jarige leeftijd.
Zijn vrouw verhuist later naar Stavoren en uiteindelijk naar Bolsward huis 276 waar ze in
1850 overlijdt. De in Liphuizen geboren en opgegroeide Steffen heeft als arts en
vroedmeester en in zijn familie leven en dood van nabij meegemaakt. De volgende keer
meer over zijn beroep vroedmeester.
Gerhild van Rooij,
Noten, bronnen
*Zie bronnen in De Harker: Kunst en Geschiedenis 32, 33, 34 en 35 over de Academia
Franekerensis, Botto Ruirds Nauta, zijn zoon Ruardus en diens kinderen.
http://cjnauta.nl/ (genealogische website van Charles Nauta)

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

