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DE HARKER
In dit nummer onder andere:
Deze maand alleen maar een digitale
Harker
Een nieuwe zwaluwtil!

Bloemrijk Lippenhuizen

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
24 juni
30 september
27 oktober
25 november
15 december
Oplage: 555 stuks.

De Harker, inclusief de schoolkrant, komt in verband met de
coronacrisis in de maanden april, mei en juni niet uit op papier.
Wij hebben besloten voor de jaargang 2019-2020 geen vrijwillige
bijdrage op te halen en geen advertentiekosten in rekening te brengen.
Door de jaren heen is een voldoende buffer opgebouwd om dit in deze
bijzondere situatie financieel te dragen.
Wilt u wel een vrijwillige bijdrage geven dan kunt u een bedrag
overmaken op
NL80 RABO 0322940133 van de Harker.
De digitale versie van de Harker staat op de website
www.lippenhuizen1.nl
Op de site kunt u zich aanmelden voor de digitale Harker en ontvangt u
deze iedere maand per email.
Voor ons als financiële commissie is dit onze laatste jaargang en
dragen we het stokje over aan anderen uit de “denktank” van Plaatselijk
Belang.
Geert, Skelte, Meintsje.

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

dorpsagenda 2020
Helaas i.v.m. het corona-virus een lege dorpsagenda!

Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

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

i.v.m. het corona-virus gaan onderstaande activiteiten waarschijnlijk niet door
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

2 maart - 30 maart - 4
mei - 8 juni
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Speel-o-theek

13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

Biljarten

Kobûnderhûs

mededelingen

Kleurrijk verbinden 9

In 2008 bedacht Engelsman Richard Reynolds dat de wereld wel wat meer kleur, liefde en
dus…zonnebloemen kon gebruiken. Daarom riep hij 1 mei uit tot “internationale”
zonnebloemdag. Op 1 mei planten mensen over de hele wereld zonnebloemzaadjes op
publieke stukjes grond. Dit leek het Fleurig Ommetje Lippenhuizen een mooie actie en
zodoende hebben bijna alle inwoners van Lippenhuizen een gratis zakje zonnebloemzaad in
de bus gekregen en nu maar hopen dat ze in en om Lippenhuizen een mooi plekje krijgen.
Ze kunnen uiterlijk tot de langste dag (21 juni) worden gezaaid. We hebben er geen wedstrijd
aan verbonden, omdat we graag willen, dat ze zo natuurvriendelijk worden opgekweekt.
Organische mest is goed, maar liever geen kunstmest, omdat dat slecht is voor het
bodemleven in de grond. Het is natuurlijk wel leuk om de ervaringen te horen!
Wat een zonuren deze maand april. Voor alle mensen met zonnepanelen is het top
natuurlijk, maar voor onze ingezaaide veldjes en bermen is het een ander verhaal. Als je
ingezaaid hebt en je besluit water te geven, dan moet je hier mee doorgaan zolang het droog
blijft. We hebben besloten dit niet te doen en af te wachten hoe het gaat. Mocht er niet veel
opkomen dan gaan we in het najaar augustus/september het nog een keer proberen. Wel
zijn er nu mooie bordjes bij gezet. Deze zijn gemaakt door de familie Bosker.
Doordat de gemeente Opsterland haar maaibeleid heeft veranderd is het er in en om
Lippenhuizen al een stuk fleuriger op geworden. Met name het fluitenkruid, boterbloemen en
pinksterbloemen krijgen nu weer de kans om te bloeien. Alhoewel er ook nog mensen zijn
die het graag “netjes” willen hebben en van een strak gemaaid gazon en berm houden!
Door de droogte is het van belang om in de tuin her en der ‘tappunten’ voor vogels neer te
zetten. Naast de functionele waarde is het ook mooi om te zien hoe de vogels hier gebruik
van maken. Met name de mussen, die ook graag een bad nemen met dit mooie weer.
Geschikt hiervoor is een ondiepe schaal met water en half in de schaduw neerzetten.
Een nieuwe aanwinst in het dorp is de boekenkast bij de familie Bruinsma op de
Swanneblom. Een paar oude deuren, een stuk gekregen plexiglas en een aantal handige
mensen en ziedaar Lippenhuizen is weer een aanwinst rijker!
De familie Hogeveen heeft zelf geënte appel- en perenbomen voor het Fleurig Ommetje
aangeboden. We gaan er een mooi en passend plekje voor zoeken.
Met de gemeente Opsterland en Landschapsbeheer zijn wij in overleg over het saunaveldje
(veldje links van de saunastate die nu afgebroken is). Ook hier willen we graag de
biodiversiteit verhogen.

Ondanks de corona en de droogte houden we de moed erin. ‘Elke reis begint met de eerste
stap’. Het is mooi om te zien dat er steeds meer initiatieven komen en mensen, die hieraan
mee willen doen. En zo komen we steeds weer een stap verder!
Namens de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser, gelbrigjevisser@gmail.com

Vanuit de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
Kerken in coronatijd
Kerken staan wereldwijd op tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen.
Ook op plekken waar nauwelijks zorg is. Een ramp van ongekende omvang dreigt te
ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale kerken staan op om erger
te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere
besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen
toegang tot hebben. Steeds meer organisaties en kerken vragen Kerk in Actie om hen hierbij
te ondersteunen. Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.
Kerkdiensten
Momenteel zijn er nog geen “live” kerkdiensten in onze kerken.
Onderstaand de diensten die de komende tijd via Kerkomroep (zie de link) worden
uitgezonden:
31 mei 10.00 uur ds. A.J. Jonker
7 juni 10.00 uur ds. L. de Ruiter
14 juni 10.00 uur ds. A.J. Jonker
21 juni 10.00 uur ds. P.A. Crom
28 juni 10.00 uur ds. M. Hage
Al deze diensten worden vanuit Langezwaag met beeld en geluid uitgezonden. Zoals u
inmiddels misschien weet, kunnen een beperkt aantal personen deze dienst ‘live’ volgen. Het
kan dus zijn dat u geen toegang krijgt. Omdat de dienst wordt opgenomen, kunt u deze op
een later moment alsnog bekijken. Ook kunt u de dienst opslaan op uw computer.
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433

DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE
LIPPENHUIZEN/HEMRIK
Staat het water u (financieel ) aan de lippen?
De huidige coronacrisis heeft voor veel mensen grote gevolgen. Emotioneel maar misschien
ook financieel. We denken hierbij aan het wegvallen van inkomsten uit werk, extra kosten die
misschien gemaakt worden en kleine ondernemers, die met moeite rond kunnen komen.
Naast de maandelijkse lasten als huur, energie en zorgverzekering blijft er vaak nauwelijks
meer geld over voor gezonde voeding, een sportclub voor de kinderen of een cadeautje voor
een verjaardag.
De Diaconie van de Prot. Gemeente Lippenhuizen / Hemrik heeft een bedrag gereserveerd
om mensen die in financiële nood verkeren, te helpen
Mocht u een beroep op die hulp willen doen, dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de Diaconie, de heer Jan Quarré. Er kan dan gekeken worden hoe wij u
kunnen helpen.
Telefoon Jan Quarré: 0516-471387, e-mail diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl. Uw
vraag zal in vertrouwen worden behandeld.

Wonen in Lippenhuizen geweldig!!!
En wat wil je dan nog meer……Sporten natuurlijk!!!
Kan dat in ons dorp? Uiteraard!!!
Wij hebben onze plaatselijke trots!!!
Omnivereniging THOR!!!
Welke sporten bieden wij je…….

Gymnastiek
Turnen
Jazzdans
Volleybal
Voetbal
Running
Waar meld je je aan?
Ernst Pieter Bantema
Sybren Visser
Wiebe Tolman
Johan Meirink
Ankje Niemeijer

Voorzitter Voetbal
Voorzitter Jeugdvoetbal
Voorzitter Damesvoetbal
Voorzitter Gym & Jazz
Algemeen Volleybal

Of kijk op onze site: www.sv-thor.nl of mail naar
bestuur.thorlippenhuizen@gmail.com

06-13831205
06-43802494
06-42627072
06-12119146
06-15835729

WERKGROEP DUURZAAM LIPPENHUIZEN
Beste inwoner van Lippenhuizen,
In de vorige Harker hebben we jullie op de hoogte gehouden van de werkgroep “Duurzaam
Lippenhuizen”.
We hadden met jullie een bijeenkomst willen plannen in april, maar Corona gooide letterlijk
roet in het eten.
Ook zijn we gaan nadenken wat onze rol als werkgroep zou moeten of kunnen zijn. Dat lijkt
eenvoudig maar is het niet. De rol die we willen invullen hangt namelijk ook af wat bewoners
willen, welke wensen er leven en de hulp die we zouden kunnen bieden hangt natuurlijk af
van de vragen die er zijn.
1. De werkgroep weet dat de gemeente Opsterland een aanbeveling gaat doen in 2021 naar
de provincie Fryslân als het gaat om de plannen voor duurzaamheid. Wij als werkgroep
denken dat jullie als inwoner graag jullie standpunt en mening kenbaar willen maken bij de
gemeente.
2. Duurzaam in het kader van energie zijn oplossingen die onze energie behoefte
verminderen (bewuster de kachel lager zetten, isolatieproblemen oplossen....) of nieuwe
vormen van energie die de vraag naar gas doen afnemen. Want dat gas raakt op.
Daarbij komen er heel veel vragen los: “Zonnepanelen geven energie in de zomer, maar niet
in de winter”, “Zonne-energie kunnen we (nog) niet opslaan en bewaren voor de winter”,
“Windmolens ok!, maar hoe ziet ons landschap er dan uit en willen we dat wel?”, “Biomassa
verbranding is een optie, maar waar dan en welke materialen en vervuilt dat niet?”.
3. Maar ook vragen dicht bij huis. “Ik wil wel eens weten of mijn huis goed geïsoleerd is!”.
Binnen onze werkgroep gaan we kennis en ervaring opdoen en een opleiding volgen om
jullie huis te scannen. Dat kunnen we doen met warmtecamera’s. Daarbij sporen we de
lekken op die ervoor zorgen dat je warmte ongewenst de woning verlaat. Zo’n test kunnen
we alleen maar doen op “koude” dagen, een koude zomerdag of later in de herfst.
Wil jij een scan van je huis? Stuur een mail naar duurzaamlippenhuizen@gmail.com.
Het maakt niet uit of je een huurhuis of koopwoning hebt. Bij huurhuizen kunnen we je
helpen om een probleem of vraag bij de verhuurder neer te leggen.
4. Kennis is macht?
Binnen de werkgroep kunnen we je helpen om keuzes te maken voor zonnepanelen op je
eigen dak of zonnewarmte “te kopen” bij een coöperatie. We gaan niet beslissen, we hebben
geen belang als werkgroep, wel kunnen we onafhankelijk hulp bieden. Mogelijk willen
mensen die al zonnepanelen hebben hulp bieden.
Bovenstaande vragen zijn volgens ons vragen die leven bij jullie. Of misschien heb je andere
vragen: mail ze, doe jezelf een lol en laat ons met je meedenken of denk met ons mee!
De werkgroep staat te springen om jullie mening en wil graag dat jullie de vragenlijst invullen
via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/972HPCY
Want een oud Fries spreekwoord luidt: “as jo jo miening jouwe, sille jo wurde heard en dan
rekkenje jo!”
DuurzaamLippenhuizen@gmail.com om je vragen kenbaar te maken!
Groet,De werkgroep Duurzaam Lippenhuizen.

39 Geschiedenis en kunst. Kolf, een oud spel 2
In de Middeleeuwse straten werden tijdens het colven wel "Goede luyden
beseert en glaessen uytgesmeten, en slick ende vuylnis tegen de huysen
gesmyten" (Fatsoenlijke mensen bezeerd en ruiten ingegooid, en modder
en vuil tegen de huizen gesmeten). Bestuurders lieten het colvenl later
alleen toe in "geoirlofde plaetsen” en verordenden dat “nyemant den bal
en sla up de straten met colven, die voren verlood of verijsert sijn"
(niemand op straat een bal mocht slaan, met een met lood of ijzer verzwaarde kliek). Bij
overtreding moest de speler vaak een kledingstuk afstaan, een zware straf. In 1587 verbood
de Utrechtse vroedschap het colven tijdens de preek vanwege het razen en tieren van
spelers en toeschouwers. De vroedschap wilde bevorderen dat men naar de preek kwam.
(Kliek enbal, gevelsteen in Hoorn)
Van colven naar kolven
Begin 18de eeuw werd colven, een lang spel in de open lucht, verdongen
door het nieuwe korte balspel kolfen. In de met lage houten schotten of
rabatten omgeven kolfbaan stonden twee loodrechte, later enigszins naar
het midden hellende stukken of palen in de lengteas. Anders dan bij het
colfspel zijn de stukken geen doel, maar met de rabatten deel van het
spel. De paal kan geraakt worden via de band. Colvers moesten in zo min
mogelijk slagen een doel raken, of in een vast aantal slagen een zo groot
mogelijke afstand afleggen, kolfers moesten de bal van voor- naar achterpaal slaan. Bij
moderne kolfspel is de vloer in vakken verdeeld en tellen de punten van het vlak waar de bal
tot rust komt. (Jacob Smies (1764-1833) aquarel, 1794
Botnia Stins, Album Amoricum 1783
In de achttiende eeuw was het kolfspel bij de Friese burgerij geliefder
dan het kaatsen. Voor de 20 tot 30 meter bij ca. 5 meter grote kolfbaan
was een ruime herbergtuin vereist, zoals bij Oud-Botnia of Groot Botnia
aan de Noord, hoek Botniasteeg in Franeker, Nu staat hier cultureel
centrum de Koornbeurs, waarvan een gevel aan de oude stins herinnert.
Botnia was het woonhuis van Julius Botnia, telg van een edel geslacht dat in 1708 uitstierf.
(Atlas de Wit, 1698, detail plaat 051-Franeker, Groot Botnia Cornelis Pronk (1691–1759),
Collectie Museum Martena, Archief PR0426)
Rechtenstudenten Nota en de Windt, Kolfbaan in Botnia
Sinds 1729 verhuurden de erven de stins aan Douwe Gerrits Nota. Het
pand werd koffiehuis met komediezaal voor toneelvoorstellingen en
concerten en was een verenigings- en uitspanningsplaats van studenten.
In 1773 huurden Arent Mulder en echtgenote Tjitske Haijes Hemstra de
stins. Aen (Arent) hield samen met zijn broer Haye een Album Amicorum
bij tussen 1783-1808 (Groot Botnia met traptoren, Stedenboek van
Frederik de Wit rond 1698 en Stadhuis, boven) In het album staan
verzen en tekeningen van bezoekers van het "studenten-koffijhuis".
Rudolf Oostenbroek Nauta* maakte de titelpagina. Hij werd in 1763 in
Franeker geboren, daar op 22 juni gedoopt en hij promoveerde er in
1785. Nauta werd in 1788 Jr.dr. secretaris van Aengwirden en is daar in
1811 begraven. In 1783 schilderde hij op het titelblad kruislings een kliek
en biljartkeu, met boven een biljartbal en onder een kolfbal, links een
wijnfles, rechts een wijnglas. Dit geheel wordt geflankeerd door twee
groene vlakken met een voorpaal en achterpaal van de kolfbaan. Het ronde randschrift luidt:
“De Weereld is een Speeltoneel, elk Speelt zijn Rol, en krijgt zijn deel - R.O.N. Anno 1783”.
(Het citaat is het opschrift van Vondel boven de schouwburgpoort 1638, te Amsterdam) Op
de rode vlag links staat "Salus Botniae” rechts “Vivat Mulder”. (IJs, Romeyn De Hooghe
1645-1708)
Nauta’s medestudent Eiso de Windt, bezingt in zijn gedicht in 1783 op pagina 2/3 de
kaatsbaan:
Treed ik omlaag weer bij de baan,
Dan zie ik onder gintsche boomen
Veel menschen zitten, and're staan

Hier rond, en luist'ren zonder schroomen.
Daar zitten t'zamen jonk en oud,
Elk even vrolijk zonder kommer,
Bij 't kolven onder 't weelig hout,
Gedekt door schaduwrijke lommer.
Ik zie verscheiden onder een,
Het spreeken schijnt aan elk gemeen.
IJscolf naar Kolfspel
Elke kolfspeler klapt (schuift) met zijn eigen kliek zijn veerkrachtige bal
vooruit. Bij ijscolf op dichtgevroren sloten, vaarten en kanalen werd een
zware ijscolfkliek gebruikt, die richtte de bal preciezer. De oudste
kunstwerken tonen kolfspelers met die kleine iepen-, beukenhouten, of
duurdere met haar of met veren gevulde bal van bezaanleer en nog de
lichte klieken van het colfspel. Latere afbeeldingen laten zien dat de
houten colven met de met lood of ijzer verzwaarde koppen zijn
vervangen door zware kolfklieken. Rond 1840 kwam de zware rubber- of
gummibal. (Hendrick Avercamp (1585–1634) Kolfspelers op ijs, detail,
1625, olieverf, Houston Museum of Fine Arts, Collectie Edward en Sally
Speelman)
Reglement en moraal
Begin negentiende eeuw was kolven heel populair. “Het Reglement op
het Kolfspel, zoo als hetzelve door geheel het Rijk heen wordt gespeeld”,
uit ca. 1800, uitgave H. Moolenijzer, Amsterdam, was te koop voor
vijrenhalve stuivers. (bron: St. Early Golf, Dirk Spijker) Naast een
‘Verklaring van eenige woorden en spreekwijzen, bij het spel in gebruik’,
en ‘Speelwetten’’; bevatte dit een gedicht:
'T gezonde kolfspel mag den speellust veilig wekken;
Mag tot verpoozing van den ijveraar verstrekken,
Dan, dat geen twisterij 't vermaak daarvan vergalt,
'T geen door dien eerlijk speelt ook niet gebeuren zal,
De speler moet zich naar de wet van 't spel gedragen,
Dan valt er geen verschil; dan valt er niet te klagen,
Hij die de wet, uit zucht tot twisten, wederlegd,
Zie, door elks weigering, zich 't gezellig spel ontzegd.
(Kolfbaan uit ca. 1800; colver uit 17de eeuwse prent ‘Hollandsche schaatsers’)
Nederlandsche Korfbond en oudste Kolfbaan
In 1885 is de Nederlandsche Kolfbond opgericht. De bond heeft de
spelregels en het puntenspel als richtlijn gesteld. 'Streepjeskolven', waarbij
de palen in zo min mogelijk slagen geraakt moesten worden en een
'streepje' gehaald kon worden, verdween. In 1985 kreeg de Kolfbond het
predicaat "Koninklijk".
De oudste kolfbaan stamt uit 1730. De baan met lemen vloer werd in de herberg "De
Hollandsche Tuyn" in de Boterstraat te Utrecht in gebruik genomen. De herberg kwam in
1644 in bezit van het Eloyen Gasthuis, de broeders speelden op de baan die in 1760 werd
overdekt. De in 1884 iets verplaatste baan is nog in gebruik bij leden van het Smedengilde
van Utrecht. Colven en kolven zijn de voorlopers van hockey en golf. (Rembrandt, tekening
Colver, Rijksmuseum)
Gerhild van Rooij, Bronnen in de tekst, Schaatshistorie.nl; dbnl;
https://kolfbond.nl; col.kolf.nl; webmuseum kolven;
www.catharijneverhalen.nl/page/5020/het-sint-eloyen-gasthuis
“De Nederlanden, karakterschetsen, kleederdrachten, houding en
voorkomens van verschillende standen' met gravures 'naar teekeningen
van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren”'(Henry Brown, pagina
24), 1841,’s Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij voor Schoone
Kunsten.
‘Een kolfje naar zijn hand’, “De Tweebakstrommel, Personeelsorgaan provincie Friesland”,
13e jrg., no. 10, december 1982, 47-51, M.H.H. Engels, Internetbewerking: maart 2012
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