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Kijk op www.lippenhuizen1.nl voor 
de digitale Harker in kleur! 
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In dit nummer onder andere: 

Ook deze maand alleen een digitale 
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DE HARKER COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijndata 2021 
27 januari 
24 februari 
31 maart 
28 april 
26 mei 
30 juni 
29 september 
27 oktober 
24 november 
15 december 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 
Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 
Financieel beheer: 
Douwe Hoogeveen 
 
Rapen & nieten:  
Hilly Kootstra,  
De Buorren 146 
Tel: 463609 
 
Bezorging: 
 
 
Kopiëren:  
Durk Tolman, 
Tine Bergsma 
Lute Huisman 
Willem van den Pol 
 
Bankrekening-nummer  
dorpskrant: 
NL80 RABO 0322940133 

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

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

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

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

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  Vrijdag 22 januari voor 18.00 uur!! 

 

 
 
i.v.m. de coronacrisis komt de Harker ook deze 
maand alleen maar digitaal uit, geen papieren 
versie dus! 
Gelukkig staat er nog genoeg leuks in te lezen  
en in de digitale Harker komen de foto’s ook 
mooier uit. 
 
Veel leesplezier! 
 
 

Fijne feestdagen en een goed 2021 
toegewenst! 



 
 

 

 

 
 
 

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

Wanneer Wat gaat er 
gebeuren 

Tijd Waar 

8 januari Statiegeldflesactie 

Jeugdwerk 

Vanaf 17.30  

    

    

    

    

    

    
    

    

 
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   
 

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  

Maandagmorgen  
Maandagmiddag  
Maandagavond  
Donderdagmorgen  
 

Biljarten (gaat wel door!)   9.30  
13:00 
19:00 
10:00 

Kobûnderhûs 

dorpsagenda 2020 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/


 
 

 

 
 
 

 
Plaatselijk Belang Lippenhuizen     

 
Bestuur: 
Alma Veldkamp   Voorzitter   06-25336533 
Gerrit Prikken   Penningmeester 06-12991368 
Anja van der Laan  Notulist  06-41628310 
Dorathea Snijder  Algemeen lid  06-46511930 
Leo Boskma   Algemeen lid  06-31557410 
Liesbeth van der Woude Algemeen lid  06-22958799 
Chris van Mil  Algemeen lid  06-37458923 

e-mailadres  pb.lippenhuizen@gmail.com 

 
 

2020 NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANg EN JAARVERSLAG 
 

NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 
Aanwezigen PB: Alma Veldkamp / Gerrit Prikken / Leo Boskma / Liesbeth van der Woude 
Plaats  : MFA 
Datum/tijd : 18 januari 2020 / 20:00 uur 
 
Opening  
Gerrit Prikken opent de vergadering en introduceert Alma Veldkamp als nieuwe voorzitter. 
Alma begint met aankondiging dat notulen van vorige jaarvergadering niet terug te vinden zijn. 

Akkoord bevonden       
Vragen over het jaarverslag: 
Hieke Jaarsma/Chris: Terrein van oude school liever niet voor woningen. 
Katinka: ipv starterswoningen zou iets voor ouderen nog een idee zijn?  
Alma heeft geantwoord dat PB voorkeur voor starterswoningen en parkeergelegenheid heeft, maar 
dat een combinatie misschien ook mogelijk is.  
Vragen over de financiën: 
Hieke Jaarsma: Waarom zoveel rekeningen – niet beter om samen te voegen vanwege kosten voor 
rekeningen?  
Gerrit P: Het lijkt veel, maar je krijgt er ook veel voor terug, je kunt bv subsidie Rabobank aanvragen. 
Wiebe Groothof: Tip voor volgend jaar is printjes op de tafel neerleggen met financieel verslag – niet 
leesbaar op het scherm.  
Gerrit P heeft saldo’s één voor één voorgelezen. PB zoekt een passende oplossing voor volgend jaar. 
Carolien vd Hengel: Subsidies voor speeltuinen, waar staat dat?  
Gerrit P: Bij overzicht inkomsten. 
Nelleke: alles oke met kascontrole. Tip voor Gerrit voor volgend jaar: de post diversen meer 
specificeren.  
Gerrit P wordt decharge verleend en krijgt applaus van aanwezigen. 
Mevr. Van der Sluis: Wat is de reden van verandering Harker?  
Alma legt uit dat de commissie/bestuur stopt en dat dat een mooi moment is om de Harker onder de 
loep te nemen. Uiteindelijke beslissing ligt niet bij PB, maar bij de Denktank/Harker. 

mededelingen 

mailto:pb.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 

Gerrit Jonker: Wie doet de kascontrole volgend jaar?  
Gerrit P: Theunis mag het niet nog een keer doen, Nelleke controleert het volgend jaar. Wie biedt 
zich aan als tweede persoon? Gerrit Jonker biedt zich aan. 

 
PLAATSELIJK BELANG LIPPENHUIZEN JAARVERSLAG 2020 

Het jaar 2020 gaat voor iedereen de boeken in als een merkwaardig jaar. Iedereen heeft met Covid19 
te maken, niemand ontspringt de dans. We hebben andere omgangsvormen moeten aannemen en 
de vele verenigingen in ons dorp hebben de agenda’s direct moeten aanpassen, richtlijnen moeten 
opstellen, soms diverse keren moeten bijstellen en leven als vereniging van persmoment tot 
persmoment. Wat geeft de overheid aan, wat mag en wat mag (nog) niet. Dit maakt het soms 
onduidelijk, iets wat vorige week nog mocht, kan volgende week een beperking zijn. Laten we als 
dorp zorgen dat we gezamenlijk de strijd aan gaan tegen het virus en dat we de regels respecteren 
die opgesteld zijn vanuit de verschillende verenigingen. Hopelijk is er dan in de toekomst weer veel 
meer mogelijk! Let in de tussentijd goed op elkaar, redt iedereen zich?  
 
Bij Plaatselijk Belang hebben we natuurlijk ook zaken moeten aanpassen. Tijdens de eerste lockdown 
hebben we uiteraard geen vergaderingen gehad, toen er versoepelingen kwamen hebben we direct 
volgens de richtlijnen afgesproken, want heel veel zaken lopen wel gewoon door. De plannen voor 
het oude school terrein bijvoorbeeld, of het duurzaamheidstraject. De verkeersproblematiek mbt De 
Buorren staat ook niet stil en de ontwikkelingen rondom De Harker zijn nu juist in een soort 
versnelling gekomen door de coronacrisis. Ook hebben we uiteraard de verdeling van het 
dorpsbudget en andere financiële zaken moeten bespreken. De overleggen met de gemeente zijn 
sinds de tweede lockdown allemaal digitaal verlopen, waaronder het ambtelijk overleg, maar ook het 
bestuurlijk overleg met burgemeester en wethouders. Hier stond de onveilige verkeerssituatie van 
De Buorren, het parkeerplan bij het MFA en het opraken van de woningvoorraad hoog op de agenda. 
Wij worden door de gemeente bestempeld als krimpdorp, terwijl wij er natuurlijk alles aan willen 
doen om het dorp leefbaar te houden, voldoende kinderen op school, voldoende leden voor de 
verschillende verenigingen, dat houdt het dorp vitaal!  
 
Ook hebben we niet stil gezeten qua werving van bestuursleden. En hierin hebben we Chris van Mil 
bereid gevonden ook in het bestuur te gaan plaastnemen. Chris je bent van harte welkom, we 
kunnen je hulp goed gebruiken! Door de veranderingen bij de gemeente om faciliterend te werken 
richting “De Mienskip”, komt er meer druk te liggen bij de verschillende dorpen, zo ook bij ons als 
Plaatselijk Belang, dus alle hulp is welkom! Mocht u geïnteresseerd zijn in een functie binnen ons 
bestuur dan kunt u zich melden bij één van onze bestuursleden of een mailtje sturen naar 
pb.lippenhuizen@gmail.com  
 
Uitbreiding Parkeerterrein bij het MFA 
Plaatselijk Belang heeft een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke uitbreiding van het 
parkeerterrein bij het MFA te Lippenhuizen. Het onderzoeksrapport is geschreven door onze 
plaatsgenoot Sybren Visser als onderdeel van zijn studie.  
In dit rapport is gekeken naar het huidige parkeerterrein en wie de gebruikers zijn. Daarnaast is 
onderzoek gedaan welke partijen betrokken zijn en wat hun belangen en wensen zijn bij een 
eventuele uitbreiding. Plaatselijk Belang Lippenhuizen zal dit plan aanbieden aan de gemeente. 
Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende parkeerdruk rond het MFA. Door het creëren van 
een nieuw dorpscentrum en de toenemende activiteiten nemen de verkeersbewegingen toe op die 
locatie. Iets wat op zich een positieve zaak is, want het betekent dat er veel mensen naar het 
“nieuwe” centrum komen. Dit geldt voor sportactiviteiten, de basisschool en voor activiteiten die in 
het dorpshuis plaatsvinden, zowel overdag als in de avond.  
Het huidige aantal parkeerplaatsen is niet berekend op de toenemende drukte. Dit heeft tot gevolg 
dat er auto’s en fietsen worden geparkeerd op plaatsen die daarvoor niet zijn bestemd.  
We weten dat er binnen de gemeente weinig budget is, dus is er gezocht naar mogelijkheden dit 
project met zo weinig mogelijk kosten toch te kunnen realiseren.      
Hiervoor is een eerste opzet gemaakt voor een herinrichting van het parkeerterrein, waarin ook het 
elektrisch rijden is meegenomen. Voor wat betreft dit laatste: begin volgend jaar zal de gemeente 
beginnen met de aanbesteding voor het plaatsen van laadpalen. 



 
 

 

  
 

 

Bij goedkeuring van de gemeente zullen we, als dit weer mogelijk is, een informatiebijeenkomst 

plannen. 

 

Situatie oude basisschool ´De Flecht” 

De gemeente heeft de oude basisschool en bijbehorend terrein verkocht aan Bouwbedrijf U. 

Veenstra uit Harkema. Dit bebouwbedrijf gaat dit terrein ontwikkelen voor de bouw van: 

- 4x vrijstaande woningen 

- 1x twee-onder-een-kapwoning 

Een informatiebijeenkomst met de omwonenden heeft in oktober plaatsgevonden. 

De planning voor het vervolgtraject ziet er als volgt uit: 

- De school wordt binnenkort afgebroken, waarna het terrein bouwrijp wordt gemaakt. 

- Begin 2021 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. 

- Ca. mei/juni 2021 start de verkoop van de bouwterreinen incl. woningen. 

- De bouwactiviteiten zullen aanvangen na de bouwvak 2021, na goedkeuring vergunningen. 

Dorpsgenoten die belangstelling hebben kunnen zich melden bij: 

Bouwbedrijf U. Veenstra B.V. 

Nijewei 52a, 9281NW HARKEMA 

Tel. 0512-363 227 

info@uveenstra.nl 

 

Financieel 

We hebben ca. 300 leden. 90% daarvan betaalt de contributie (€4,- per jaar) via automatische  

Incasso. Ongeveer 30 leden betalen nog contant via kwitanties. Dit laatste is ieder jaar een 

tijdrovende bezigheid en door Covid19 is het bovendien ongewenst op deze wijze geld te innen. 

Hierbij daarom ons verzoek aan iedereen die nog contant betaalt voortaan de contributie over te 

maken via automatische incasso. 

mailto:info@uveenstra.nl


 
 

 

Verder zijn we nog steeds een gezonde vereniging en zorgen wij als bestuur van Plaatselijk Belang dat 

de subsidies, die wij aanvragen en eventueel krijgen, verdeeld worden onder de verenigingen en 

initiatieven in Lippenhuizen. Begin januari 2021 zal de jaarlijkse kascontrole plaatsvinden. 

 

Dorpsbudget 

Liphústerfeest/Pl/THOR/MFA      -     Verzekering TUKTUK   
Archiefcommissie                            -     Extra brandkast voor Archief Lippenhuizen/THOR 
Algemeen     -    2 x Extra hondenpoep bakken 
Liphúster Ommetje   -    Bijdrage bloemen etc. opfleuren dorp 
Algemeen    -    Aanpassingen website 
Spijkerpakken band   -    Fryske Kultuer Kuier  
 
De Buorren Veilig 
De verkeersoverlast op De Buorren staat hoog op de agenda van PB. Toegenomen verkeersdruk en 
snelheid zorgt voor gevaarlijke situaties, geluidshinder, schade aan huizen door trillingen van zware 
voertuigen en een onveilig gevoel bij medeweggebruikers en aanwonenden. De werkgroep 
#debuorrenveilig heeft verschillende acties ondernomen om de veiligheid te verbeteren en PB heeft 
het stokje dit jaar overgenomen om meer betrokkenheid van de gemeente Opsterland te krijgen.  
Maandelijks hebben wij een overleg met een aantal verkeersexperts van de gemeente om de situatie 
op De Buorren in kaart te brengen en mogelijke maatregelen te bespreken om het verkeer te 
beperken en af te remmen. Zo wordt er bijvoorbeeld geprobeerd om doorgaand verkeer van & naar 
N381 via een andere route dan door Lippenhuizen te laten gaan. En door middel van metingen 
krijgen we een goed beeld van snelheid, aantal en type voertuigen dat door ons dorp komt. In 
oktober is er 14 dagen lang gemeten op twee plaatsen op De Buorren, in december zal dit nogmaals 
plaatsvinden en in 2021 ook nog een aantal keer. Uit eerste metingen is al gebleken dat de 
gemiddelde snelheid fors hoger ligt dan de toegestane 30km/u.  
Op basis van al deze bevindingen stellen we samen met de gemeente een plan op voor 
snelheidsremmende maatregelen. Het zal in eerste instantie een ‘pilot’ project van ongeveer een jaar 
zijn dat in 2021 van start gaat, en met directe omwonenden en belanghebbenden besproken wordt. 
Samen willen we toewerken naar een veiliger De Buorren! 
Reacties, ervaringen (positief en negatief), vragen en tips zijn zeer welkom en kunnen worden 
gemaild naar pb.lippenhuizen@gmail.com o.v.v. #debuorrenveilig in het onderwerp en graag met 
naam, adres en telefoonnummer. 
 
Werkgroep Duurzaam Lippenhuizen 
Dit jaar hebben vier leden uit de werkgroep de training “Energiecoach” gevolgd, om kennis op te 
doen over verduurzaming en eigen dorpsgenoten op weg te helpen. In een serie van vier 
bijeenkomsten werd er voldoende bagage verzameld om als energiecoach aan de slag te kunnen 
gaan. Ze werden wegwijs gemaakt in het Energieloket, kregen tips over kleine bespaarmogelijkheden 
en hoorden volop technische achtergronden over isoleren, ventileren, luchtkwaliteit, duurzaam 
verwarmen en het opwekken van elektriciteit. Daarnaast organiseert de gemeente Opsterland in de 
toekomst bijeenkomsten waarbij de energiecoaches uit verschillende dorpen ervaringen kunnen 
uitwisselen en kennis delen.  
Door alle coronamaatregelen is het niet gelukt om dit jaar een informatieavond te organiseren voor 
bewoners in ons eigen dorp, maar we hebben goede hoop dat dit in 2021 wel mogelijk is. We zullen 
jullie hierover op de hoogte houden via De Harker.  
Als je jouw ervaringen met het verduurzamen van jouw huis wilt delen, vragen hebt of je aan wilt 
melden voor een bezoek van een van onze energiecoaches, laat het weten via 
duurzaamlippenhuizen@gmail.com 
 
Dorpssteunpunt 
Weten hulpbehoevenden ons te vinden? En wat kunnen we voor die mensen betekenen? Hoe 
kunnen we meer vrijwilligers werven? Dat zijn vragen die wij blijven bespreken. Het is fijn om te zien 
dat we als Dorpssteunpunt diverse hulpvragen krijgen en dat we daaraan ook nog steeds vrijwilligers 
kunnen koppelen. Wel is onze vrijwilligerslijst kort. Graag zouden we dit aangevuld zien. Wil je iets 
voor een dorpsgenoot  betekenen? Meld je dan aan als vrijwilliger via dsplippenhuizen@gmail.com 

mailto:duurzaamlippenhuizen@gmail.com
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De koffieochtend op 15 januari en de warme maaltijd op 12 februari werden goed bezocht. Helaas 
werden de verdere activiteiten stopgezet i.v.m. corona. Het is nu zelfs nog onzeker of we in het 
voorjaar 2021 alweer iets kunnen organiseren, we houden u op de hoogte. Deze activiteiten worden 
georganiseerd door het Dorpssteunpunt Lippenhuizen in samenwerking met Plaatselijk  Belang en de 
Protestante Gemeente Lippenhuizen-Hemrik. 
 
Nieuwe inwoners 
Afgelopen jaar is het bezoek aan nieuwe inwoners even stilgelegd i.v.m. corona. Binnenkort komen 
we weer langs. 
Nieuwe inwoners krijgen een Liphúster tas met daarin een map met alle informatie over wat er in het 
dorp te vinden is. In de map zitten ook kortingsbonnen die te gebruiken zijn in het dorp, informatie 
over S.V. Thor, peuteropvang/BSO, speel-o-theek, Dorpssteunpunt, de Gemeentegids en een 
plattegrond van de gemeente Opsterland. 
Wilt u als ondernemer uit het dorp een welkomstactie toevoegen aan de tas? Neem dan contact met 
ons op via pb.lippenhuizen@gmail.com  o.v.v. Nieuwe inwoners. 
 
De Harker 
Deze zomer was het einde van een tijdperk, waarbij de medeoprichters en bestuursleden Meintsje 
van Noordenburg, Skelte Aukema en Geert Kootstra na vele jaren trouwe dienst hun taken hebben 
neergelegd. 
Ruurdje Regelink heeft haar taak als coördinator bezorging ook neergelegd, dit vanwege haar 
verhuizing naar Heerenveen.  
De laatste maanden voor hun vertrek zijn heel anders verlopen dan verwacht. Door Covid19 hebben 
zij aan het begin van het jaar moeten besluiten dat het maken van een papieren Harker niet langer 
mogelijk was en hebben we ook nog niet op officiële wijze afscheid van hen kunnen nemen. Dit 
laatste hopen we volgend jaar alsnog te kunnen doen. 
 
Inmiddels heeft Skelte het penningmeesterschap kunnen overdragen aan Douwe Hoogeveen, die 
bereid is gevonden deze functie voor De Harker op zich te nemen. Hartelijk dank nogmaals Douwe! 
Of en hoe de taken van Meintsje en Geert worden ingevuld laat nog even op zich wachten en is 
afhankelijk van de vernieuwing van De Harker die een paar jaar geleden door het oude bestuur met 
vooruitziende blik al op de agenda is gezet: 
 
Vernieuwing van De Harker: 
De vrijwilligers van de Denktank zijn hard aan de slag gegaan met deze uitdaging en zij hebben aan 
Plaatselijk Belang inmiddels indrukwekkende en bruikbare ideeën gepresenteerd. Mede door de 
goede uitwerking en onderbouwing van de voorstellen heeft Plaatselijk Belang inmiddels ingestemd 
met de aanbevelingen van de Denktank. Momenteel worden er nog meer details uitgewerkt. Zodra 
e.e.a. meer concreet is komen we hierop terug. 
Nu dit in een dermate vergevorderd stadium is hebben we besloten de huidige tijdelijke situatie pas 
te beëindigen als de vernieuwing ingezet wordt. 
 
De Harker is gelukkig telkens digitaal beschikbaar gebleven (in kleur met mooie foto’s!), zodat 
iedereen die op de hoogte wil blijven dit gewoon kan blijven doen via de website 
Lippenhuizeneen.nl. Wil je echter geen Harker meer missen? Ga dan naar De Harker op de website 
lippenhuizeneen.nl. Via de groene balk onderaan onder “Contact” kun je “De Harker digitaal 
ontvangen” aanklikken. Na invullen van naam, e-mailadres en adres valt De Harker dan voortaan 
maandelijks op de digitale mat in je mailbox. 
We hebben dit eerder ook via een huis aan huis flyer aangegeven en daarin tevens gevraagd of er 
nog adressen zijn in Lippenhuizen die digitaal niet bereikbaar zijn, maar waarvan de bewoners wel 
graag De Harker willen ontvangen. Hierop hebben de bewoners van een zestal adressen zich gemeld. 
Voor deze zes adressen worden sindsdien en voor de duur van de pandemie maandelijks fotokopieën 
gemaakt van De Harker. 
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Statiegeldflesactie 

 

Jeugdwerk Lippenhuizen 

Vrijdag 8 januari 2021 
Vanaf 17.30 uur halen wij graag uw lege 

statiegeldflessen op zodat wij weer leuke 

activiteiten voor onze jeugd kunnen 

organiseren zodra dit weer mogelijk is! 

U kunt uw lege flessen in de plastic zak doen 

welke u onlangs door de brievenbus heeft 

gekregen. Zo kunnen wij coronaproof deze 

actie uitvoeren. Ook lege kratjes bier zijn 

welkom of bijvoorbeeld een donatie, mocht u 

per abuis uw flessen al hebben ingeleverd☺ 

 

Tot vrijdag de 8e! 

Alvast een goed 2021 gewenst! 

 

 

Jeugdwerk Lippenhuizen 
  



 
 

 

 

 

 

 
 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

   
 



 
 

 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
Kleurrijk verbinden 12  
 
De zon staat laag, de dagen zijn kort en de natuur is in winterrust en dus voor ons tijd 

om nog even terug te blikken  over het bijzonder jaar 2020. 
In januari is er de verkiezing van ‘De gouden turf’, waar ook Fleurig Ommetje Lippenhuizen 

voor is genomineerd.  Niet gewonnen, maar een leuke middag gehad in het kerkje van 
Kortezwaag en bekendheid gegeven aan het Ommetje. 
 
Gelukkig spelen onze activiteiten zich voor het grootste gedeelte buiten af. Na maart zijn 
onze vergaderingen geschrapt vanwege corona en is overleg voor het grootste gedeelte 
digitaal. Alleen in de maand augustus hebben we nog fysiek vergaderd, buiten in de tuin bij 
Kees Stolwijk.  Dit moment is tevens het afscheid van Ammy Langenbach, die 

naar  Soest is verhuisd.  Jammer voor het Fleurig Ommetje want  Ammy is zeer betrokken 

en secretaris van de werkgroep. 
 

Ons eerste echte project  van het Ommetje is de Driehoek aan het eind van het fietspad 
richting Gorredijk.Een gedeelte is met bosplantsoen beplant en een gedeelte is met inheems 
bloemenmengsel van Cruydt-Hoeck ingezaaid. Een ‘taai’ stukje grond, wat met vereende 
krachten is losgemaakt. We hebben er mooi weer bij en droog… erg droog. De struiken 
krijgen een aantal keren water, het zaad moet wachten op vochtiger tijden. 
 
Op Koningsdag wordt de berm bij Fokko Bosker los gemaakt en ingezaaid en ook de berm 
aan de andere kant van de weg (die afgeschraapt is door de Gemeente) wordt ingezaaid en 
ook  een strook bij de nieuwe school.Tevens worden er een aantal tegels verwijderd  (actie 
steenbreek) en worden er mini-tuintjes aangelegd. Het is prachtig om te zien wat er op een 
hoekje van 30 bij 30 groeit. 
Om de fleur er in Lippenhuizen in te houden worden er viooltjes geplant in de groenstroken 
in het dorp. Een mooi gezicht en door ze zo nu en dan wat water te geven  hebben ze het 
lang vol gehouden. 
 
 
 
 
 
Rond 1 mei (internationale zonnebloem dag) krijgen alle 
inwoners van Lippenhuizen een zakje zonnebloemzaad 
cadeau met beschrijving en ons logo.  Zonnebloemen 
bloeien prachtig en daarna komen de zaden, waar de 
vogels gek op zijn. En vogels moeten er komen om de 
eikenprocessierups op een natuurlijke wijze uit te 
roeien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
In de zomer verschijnt de folder ‘fleurige ommetjes in en rond Lippenhuizen’ samengesteld 
door Fokko Bosker. Binnen no-time hebben ze hun weg gevonden naar de liefhebbers, die 
ommetjes kunnen maken van 1 tot 10 km. In september is er het eerste ‘muzikale’ ommetje. 
Het is prachtig weer. Start is bij de kerk in Lippenhuizen en het eindpunt is de tuin van de 
consistorie, waar plannen voor zijn om hier een dorpstuin van te maken. 
 
 
Begin oktober is er op zaterdagmorgen een interview over het Ommetje bij Smelne Fm in 
Drachten. Ondertussen zijn er gesprekken met de Gemeente Opsterland over een vervolg 
van de projecten, zoals het saunaveldje, De Trijehoek en de bermen van de bouw-weg 
richting Loevenstein, om zo de gebieden te verbinden. 
Onlangs is er op het saunaveldje een mooie poel gegraven en reliëf aangebracht. In het 
voorjaar van 2021 worden hier struiken gepland  en worden hier inheemse plantensoorten 
gezaaid. Op De Trijehoek  zijn drie perken leeg gehaald voor een meer bio-diverse 
beplanting, wat staat gepland voor komend voorjaar. 
 
In november zijn er 5000 bloembollen gepland. Wij hebben de jeugd hierbij betrokken, door 
ze een zakje met bloembollen te geven, die ze thuis kunnen planten. Verder zijn er in het 
dorp,  bij Castanum-State en het oude dorpshuis bloembollen gepland. Wij hopen hier in het 
voorjaar van te kunnen genieten! 
 
Al met al een b(l)oeiend jaar en vele positieve reacties. 
We hopen  in 2021 verder te groeien en te bloeien!! 
  
  
Namens de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen, 
Gelbrigje Visser 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

Vanuit de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 
 

Datum Tijd Voorganger Dienst in Bijzonderheden/collecte voor 

20 dec 10.00 Ds. R. Lafeber Lippenhuizen Plaatselijk diaconaal werk, 4e Advent 

24 dec 21.00 
 

Ds. L. de Ruiter Langezwaag Unicef, Kerstavond 

25 dec 11.00  Lippenhuizen m.m.v. trio Ypsilon o.l.v. Jan Andries 
Dijkstra, Kerst 

31 dec 19.00 Ds. M. Hage Langezwaag Hospice Heerenveen, oudejaarsavond 

 
Voor alle diensten geldt dat opgeven bij scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl (telefoon 
0516-471387) verplicht is. Dit omdat er maar 30 personen toegelaten kunnen worden in 
de dienst. 
 

Vanuit de kerkenraad 
Vanaf 1 januari a.s. vinden de kerkdiensten plaats in de Ontmoetingsdienst van 
Gorredijk. Informatie over deze diensten is te vinden op de website: 
www.ontmoetingskerkgorredijk.nl  
Wij wensen u allemaal gezegende Kerstdagen toe. 

 
 
 

Welkom in Lippenhuizen 

Dennis Posthumus, Finy Meestringa en Lyon Graaf 
Buorren 144 
afkomstig; Oldeberkoop 
——————————————————————————- 
Jacco, Maike, Lotte en Yfke van Snippenberg 
Buorren 19 
Afkomstig; Jubbega/ Achterhoek 
——————————————————————————- 
Sjouke Bleeker 
Weeme 3 
Afkomstig; Hemrik 
—————————————————————————— 
Yourie Arndt en Mirjam Bergsma 
Buorren 98 
Afkomstig; Oldeberkoop/ Donkerbroek 
  

mailto:scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl
http://www.ontmoetingskerkgorredijk.nl/


 
 

 

44 Kunstgeschiedenis Lippenhuizen, kunstenaar Klaas Bouma 
geëerd 3 

Kultuurkamer af 
In de in de periode 1942-1945 wordt het gebouw van Kunstlievend 
Genootschap Pictura  (Walburgisstraat 1, Groningen) aan het 
Gewestelijk Bureau van de Kultuurkamer toegewezen, de door 
bezetters opgerichte organisatie wil grip houden op kunstenaars en 
culturele instellingen. Pictura wordt op 28 december 1945 heropend. 
 
Eerbetoon, eerste expositie 
In de openingstentoonstelling is werk van Klaas Bouma te zien en van 
onder anderen aan Minerva opgeleide kunstenaars uit Groningen: 
Alida van Houten (1868-1960), Evert Musch (1918- 2007) en Klaas 
van Dijk (1913-1990)*. Musch en Van Dijk waren leerlingen van 
Willem Valk, die het monument op Essenveld heeft gemaakt waarin 
ook Klaas Bouma gememoreerd wordt. In de openingsrede herdenkt 
de voorzitter van Pictura de te vroeg omgekomen Klaas Bouma. Ook 
Pictura is verbonden met de geschiedenis van de MTS waar Klaas 
Bouma lesgaf. (Oude ingang Martinikerkhof 26, en Pronk- of 
bestuurskamer) 
 
Pictura en MTS 
In 1797 namen zes Groninger burgers het initiatief tot het oprichten van 
een School in de Teken- Bouw- en Scheepvaartkunde. In januari 
1798 startten de lessen in het door het stadsbestuur beschikbaar 
gesteld pand in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Hoofdonderwijzer voor de 
tekenafdeling was Gerardus de San. In oktober startten de lessen 
bouw- en zeevaartkunde. In 1820 werd vereniging 'Kunstlievend 
Genootschap ter aanmoediging en bevordering van teeken-, 
schilder-, graveer-, en beeldhouwkunst' opgericht waar kunstenaars 
en kunstliefhebbers uit stad en ommeland theorie- en praktijkles 
konden krijgen. Het genootschap schreef teken- en schilderwedstrijden 
uit, tot 1824 voor inwoners van de provincie Groningen, daarna voor 
Nederland. 
 
Kunst uit Groningen 
In 1831 fuseerden school en genootschap (als gevolg van financiële 
problemen). De nieuwe naam werd Minerva. Minerva stelde zich open 
voor kunstenaars uit het hele land. Om Groningen een podium te 
bieden werd in 1832 Kunstlievend Genootschap Pictura opgericht, 
Pictura schreef  tot 1842 wedstrijden uit voor inwoners van de provincie 
Groningen, daarna landelijk. In 1857 verhuisde kunstacademie Minerva 
naar de Oude Boteringestraat en werd Johannes Hinderikus 
Egenberger directeur. Later werd de Academie deel van de MTS waar 
Klaas Bouma lesgaf. (MTS memoriemozaïek Techniek, Vlinder, 
Zeevaart) 

Video Herdenking 2020  
De Hanzehogeschool herdenkt jaarlijks slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog die als directie, docent of student verbonden waren aan de 
Nijverheidsschool (MTS). Henk Pijlman sprak op 4 mei  2020 - vanwege 
corona zonder fysieke aanwezigheid van directie, studenten en 
medewerkers - namens het College van Bestuur een videoboodschap in 
en legde bloemen bij de drie gedenkplaquettes in Van DoorenVeste,   

Zernikeplein 11 en  BrugsmaBorg op Zernike Campus 9.  



 
 

 

Plaquettes in Van DoorenVeste  
Op de video van 4 mei op facebook van de Hanzehogeschool zijn 
granieten plaquettes met namen van de slachtoffers te zien. Op het 
bovenste deel staat  
K. Bouma, later toegevoegde namen staan op het onderste deel. 
Rechts hangt een vierkant natuurstenen mozaïek van raderen, 
verwijzend naar techniek en links eenzelfde mozaïek met een vlinder, 
symbool van wederopstanding en hoop. Pijlman spreekt onder meer 
over naamgever van de Van DoorenVeste, ir. Pieter Hermanus 
Everhardus van Dooren (1899-1944) die als directeur van de 
Middelbare Technische, Kunstnijverheids- en Zeevaartschool samen 
met onderdirecteur, mts-leraar, architect Egbert Johannes Kuipers 
(1893-1942) het verzet leidde in de LTS. Pijlman noemt de martelingen 
in Het Scholtenhuis die de verraden Van Dooren onderging en de 
kampen. In de kelders van de school (nu Wiebengacomplex) 
’rommelde men om Radio Oranje en berichten op te vangen. Er 
werden illegale pamfletten gedrukt, oproepen tot verzet tegen de 
Arbeitseinsatz, onderdak geboden door anderen als leerling in te 
schijven. De school was een bron van verzet waarvan ook Bouma deel 
uitmaakte. Kuipers kwam om in Oranienburg, Van Dooren  is 
geëxecuteerd in Groningen.  

Een vergelijkbare tweedelige plaquette 'TER NAGEDACHTENIS 1940-
1945’ memoreert slachtoffers van de Zeevaartschool inclusief later 
toegevoegde namen. Rechts hangt een vierkant natuurstenen mozaïek 
met anker, symbool voor zeevaartschool en teken van hoop, op het 
mozaïek links staat de zandloper, voor het verglijden van het leven, 
eindigheid. Deze plaquettes zijn volgens stichting 4en5mei, na de 
sluiting van de uit de MTS (HTS) verhuisde Hogere Zeevaartschool in 
1980 ondergebracht bij de Hanzehogeschool. 

1980 Verzetsherdenkingskruis  
Klaas Bouma kreeg postuum het bij koninklijk besluit no 104 op 29 
december 1980 (staatsblad 75) ingestelde Verzetsherdenkingskruis. In 
het bij Samson uitgebrachte Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis 
waarin opgenomen register dragers verzetsherdenkingskruis van C.C. 
van den Heuvel e.a. staat 
dat het kruis werd toegekend na aanvraag en toetsing. Er zijn er circa 
15.000 toegekend, maar niet voor alle rechthebbenden is er een 
aangevraagd. 
Kruis: Het vierarmige, 40 mm brede kruis Verzetsherdenkingskruis 
van zilver is gemaakt bij Koninklijke Begeer Voorschoten  Op de 
horizontale arm staat ‘DE TYRANNY VERDRYVEN’, woorden uit het 
Wilhelmus als symbool voor verzet tegen de bezetter, en ‘1940’ en 
‘1945’ Op de verticale arm staat het vlammend zwaard afgebeeld 
symbool voor slagvaardigheid, het zwaard voor gewapend verzet, de 
vlammen voor geestesvuur of geestelijk verzet. Daarboven is de 
Koningskroon een teken van verbondenheid van het verzet en 
Koningshuis. Op de keerzijde is de Nederlandse leeuw afgebeeld en 
op de horizontale arm ‘1980’ en ‘F.S. Inv’, (ontwerper Frans Smit).  
Lint: Het 27 mm brede lint heeft links een rode, witte en blauwe baan 
van elk 3 mm als symbool van Nederland, rechts een oranje baan van 
9 mm voor het Huis van Oranje, en aan weerszijden een 4,5 mm brede 
zwarte baan "welke de duisternis en rouw symboliseren die bezetters 
over Nederlandse bevolking deed neerdalen." Mede dankzij het verzet 
mogen wij al 75 jaar de vrijheid vieren.  
                                              Gerhild van Rooij                                
* zie aflevering 12, 13 en 16 Klaas van Dijk, sculptuur De Flecht  

  



 
 

 

    

 
 
 

  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
   
 
                                                                                                         
 
   

 

 
 
 
Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402 

 



 
 

 

      

 
                   
 

                 
 


