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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2021
15 december

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!

Verschijndata 2022
25 januari
18 februari
25 maart
22 april
20 mei
24 juni
23 september
21 oktober
25 november
16 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

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 10 december 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
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

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. corona informeren of de activiteit wel door gaat!
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

mededelingen
Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Bestuur:
Alma Veldkamp
Gerrit Prikken
Anja van der Laan
Leo Boskma
Liesbeth van der Woude
Chris van Mil
e-mailadres

Voorzitter
06-25336533
Penningmeester
06-12991368
Notulist
06-41628310
Algemeen lid
06-31557410
Algemeen lid
06-22958799
Algemeen lid
06-37458923
pb.lippenhuizen@gmail.com

Bedankt Wobbe en Joke!
Na 4 generaties en bijna 100 jaar heeft buurtsuper Faber de deuren gesloten. Wat ooit door beppe
Faber is opgericht, gaat met Ronald nu verder als Faberwineworld en wij wensen hem hiermee veel
succes.
Omdat de vertrouwde gezichten Wobbe en Joke nu echt stoppen, heeft PB Lippenhuizen ze in het
zonnetje gezet.

Volkstuinen perceel nr. 3 beschikbaar
Aan de Omgong te Lippenhuizen liggen 7 percelen volkstuinen.
De gemeente is eigenaar van deze grond en Plaatselijk Belang verhuurt deze percelen voor € 15,- per
perceel/jaar via automatische incasso.
Voorwaarden voor verhuur:
•
•
•
•
•

Alleen inwoners van Lippenhuizen
Lid zijn van Plaatselijk Belang
De grond moet gebruikt worden voor volkstuin, voor het verbouwen van aardappels en groenten
Het moet netjes worden onderhouden
Percelen mogen niet worden bebouwd

Aanmelden kan tot 31 december 2021 per mail naar pb.lippenhuizen@gmail.com
Indien er meerdere personen belangstelling hebben bij perceel 3, worden deze allemaal uitgenodigd
en zal onder toezien van deze belangstellenden dit perceel worden verloot.
Bij vragen kunt u bellen naar Gerrit Prikken 06-27035333

Het mysterie van de boom
Fladderende en gekleurde slingers. Het is nog geen kerst. Maar het leek brassband De
Spijkerpakkenband een goed idee om een boom te versieren. Voor de Fryske Kultuer Kuier.
Maar dat deze boom voor zoveel reuring zou zorgen… Dat had niemand kunnen vermoeden.
Hier daarom voor u: ‘het mysterie van de boom’.
Kunstboom
Kunst, toneel, brass en cultuur; de creatieve invulling van de Frykse Kultuer Kuier. Een
belevingstocht in de afwisselende omgeving van het mooie Lippenhuizen. Daar hoort
uiteraard ook beeldende kunst bij, vonden de Spikers. Naast mooie schilderijen met Friese
kreten en objecten van de kinderen van OBS De Flecht, stond er een kunstboom gepland op
de route. Geen neppe kerstboom, maar een boom in het bos. Met slingers en tierelantijnen,
een opvallend object. Als verrassing in de natuur. Tijdens de voorbereidingen was de boom
meerdere malen onderwerp van gesprek; waar halen we versiering, wat moet het uitstralen?
Er werd met zorg inkopen gedaan. Met een ladder onder de arm gingen de Spikers op de
dag van de Kuier op pad. Missie: de mooiste boom van het bos maken. Ondanks het nodige
gewiebel op de traptreden en wat zweetdruppels was het gelukt. Het versieren van een
boom bleek een kunst op zich. Maar hij stond te pronken. Klaar voor de start!
Vermist
Die ochtend gingen nietsvermoedend twee dames al fietsend de route uitzetten. ‘En hier
komt dan straks nog een kunstboom. Die moet wel snel gemaakt worden, want de tijd vliegt.’
Nieuwerwetse communicatiesnufjes zoals WhatsApp zijn tijdens zo’n evenement als de
Fryske Kultuer Kuier bijna onmisbaar. Berichten vlogen over en weer: ‘Hangen de pijlen
goed?’, ‘Staan de acteurs klaar?’ en… ‘Kijk, de kunstboom is prachtig geworden!’.
Huh? De kunstboom klaar? Die waren de dames op hun ijzeren ros niet tegen gekomen.
Paniek in de tent! Een tweede inspectieteam zag door het bos de bewuste kunstboom ook al
niet… Alle kleurige versiersels waren spoorloos. Enige teleurstelling… Hoe kon dit nou?
Maar goed, The Show Must Go On. Het startschot van de Fryske Kultuer Kuier had al
geklonken. Het werd een Kuier zonder kunstige boom.
Blij verrast
Halverwege de dag kwam er een verrassend bericht. ‘De boom! De boom! Hij is terug!’. De
boom was natuurlijk niet aan de wandel geweest, maar de versiersels hingen weer in de top.
Hoe was dat nou mogelijk!? Opnieuw vlogen de blauwvesten op hun fietsen door het
Liphúster bos. Ze wilden het met eigen ogen zien. Wat zou er gebeurd zijn? Er werd volop
gespeculeerd. Geen code geel of oranje die dag. Dus de wind kon de boosdoener niet zijn.
Een ongeruste bewoner van Lippenhuizen die misschien dacht: vervuiling! We weten het
niet. Maar. Wie het ook was, de versiersels waren terug.
Eind goed al goed, de boom stond het grootste deel van de Kuier te shinen in het bos. Na
een lange dag vol zang, dans, acrobatiek en muziek, werd de boom met kunst en vliegwerk
weer ontdaan van zijn gekleurde tooi. ‘Tot een volgende keer boom, bedankt voor je
standvastigheid.’ En voor de persoon die samen met ons met de kunstboom in de weer was.
Ook bedankt. We hebben een topdag gehad, mede door het mysterie van de boom.
Hartelijke groet,
De Spijkerpakkenband

Glasvezelcampagne voor Lippenhuizen en alle dorpen in
Opsterland gaat van start
DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in alle dorpskernen van Opsterland
waaronder Lippenhuizen. Bedoeld om heel Opsterland van glasvezel te voorzien. Als de
25% van de inwoners van Lippenhuizen ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk
door vóór 2 februari 2021 een abonnement af te sluiten bij één van de aangesloten
telecomaanbieders, komt er daar glasvezel.
Allereerst, wat is glasvezel?
Glasvezel is een hele dunne draad van glas en maakt het mogelijk data te transporteren, met
hoge snelheid over grote afstanden. Veel meer bestanden en veel sneller dan met kabel of
ADSL. Bij glasvezel is sprake van een unieke verbinding tussen twee punten, elke gebruiker
heeft een eigen glasvezelkabel naar de meterkast en hoeft die verbinding niet te delen.
Oorspronkelijk werd glasvezel toegepast op hoofdroutes omdat daar de meeste capaciteit
nodig is. Door de continue stijging in verbruik zijn we toe aan de laatste fase: het aanleggen
van glasvezel tot in de meterkast. Met glasvezel haal je de modernste technologie met een
enorme capaciteit in huis. Het is bij uitstek geschikt om de ontwikkelingen bij te houden.
Bovendien is een woning beter verkoopbaar, want een huis met snel internet is klaar voor de
toekomst.
Glasvezel geeft dus verreweg de meest stabiele en snelle internetverbinding. Doordat er
meer slimme apparatuur in de huizen komen, we vaker thuiswerken, meer series streamen,
online gamen, maar ook langer thuiswonen, is de zekerheid van goed internet voor vandaag
én morgen nog belangrijker geworden.
Waarom glasvezel voor Opsterland?
Bert Veenstra namens DELTA Fiber Netwerk legt uit: “Wij richten ons met de
glasvezelcampagne op de kleinere plaatsen omdat we overtuigd zijn dat glasvezel flink
bijdraagt aan de leefbaarheid in dorpen. Het gaat er ons om dat we een open
glasvezelverbinding krijgen die heel Opsterland toekomstbestendig maakt. Bijvoorbeeld om
de jeugd hier te behouden, dat zijn echt de grootverbruikers en voor hen is het super
belangrijk. Het beste internet mag niet alleen voorbehouden zijn aan grote steden. Wanneer
1 op de 4 huishoudens ‘ja’ zegt tegen een van de glasvezelabonnementen is de
glasvezelverbinding nu gratis.
We benadrukken ook graag dat het glasvezelnetwerk een ‘open netwerk’ is. Iedere provider
kan zich melden om diensten en verschillende abonnementsvormen aan te bieden. Zo
ontstaat er eindelijk een gezonde concurrentie. Het vertrouwen in daadwerkelijke aanleg is
ook groot omdat er op dit moment bijvoorbeeld in Ooststellingwerf, Fryske Marren en
Sudwest-fryslãn de schop al in de grond is gegaan door DELTA Fiber Netwerk
medewerkers. De aanleg zou dus ook al snel kunnen beginnen.
Kortom, sneller en stabieler internet, meer keuzevrijheid én Lippenhuizen en heel Opsterland
is, net als iedereen om hen heen, klaar voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het
internet.”
Wil je nu al meer informatie, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via: gavoorglasvezel.nl. Of
wil je je inzetten als ambassadeur om glasvezel mede mogelijk te maken, neem dan contact
met Bert Veenstra via Bert.Veenstra@deltafiber.nl.

Extra online glasvezel informatieavonden vanwege vervallen
informatieavonden
Binnen de huidige coronamaatregelen, die gelden tot 4 december, kan DELTA Fiber Netwerk
voorlopig geen glasvezel informatieavonden organiseren. De geplande avonden op
woensdag 17 november in Beetsterzwaag, donderdag 18 november in Gorredijk en dinsdag
23 november in Ureterp komen daarom te vervallen.

Om toch iedereen goed te informeren over de glasvezelcampagne, het telecomaanbod en de
aanleg van glasvezel worden er extra online informatieavonden georganiseerd op dinsdag
23 november en woensdag 8 december om 19.30 uur. In Ureterp is er ook op dinsdag 23
november een informatiemiddag in m.f.c. De Wier vanaf 15:00.
Tijdens de online informatieavond geven we ook antwoord op de veelgestelde vragen en is
er de mogelijk om live vragen te stellen via de chat. Je kunt de avond volgen vanuit huis via
je computer, tablet of telefoon. Meld je aan via deze link: Online glasvezel informatieavond
23 november en 8 december (deltafibernetwerk.nl)

Voedselbank Opsterland verstrekt aan de huishoudens die daarvoor in aanmerking komen, wekelijks
een voedselpakket.

Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.
Zoals voor pakketsamenstelling, uitdeel, inname en opslag van goederen en voor
schoonmaakwerkzaamheden. We zoeken mensen die langere tijd beschikbaar zijn. Wij bieden je een
prettige werkomgeving met gezellige en gemotiveerde collega’s.
Wil jij ook op deze manier bijdragen aan een goed doel als de Voedselbank? Meld je dan aan als
vrijwilliger, alleen of samen met een vriend(in), partner of familielid. Ook als je 1 keer in de 14 dagen wilt,
kun je je melden.
Meer weten?
Stuur een mail naar info@voedselbankopsterland.nl en
we nemen contact met je op.

activiteiten
HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES
Kaarsjes aan, warme chocolademelk met slagroom, een foute kersttrui aan; de feestmaand
december staat voor de deur. Tijd voor gezelligheid met het hele gezin. Brassband De
Spijkerpakkenband en een aantal toneelspelers uit Opsterland presenteren u ‘Het meisje met
de zwavelstokjes’ naar het verhaal van Hans Christian Andersen. Het authentieke
kerstverhaal is doorspekt met brassmuziek, toneel en herkenbare kerstliedjes: een échte
beleving voor het publiek. Locaties voor dit kerstverhaal zijn de Zuiderkerk in Drachten
(zaterdag 18 december) en MFC De Bining in Hemrik (zondag 19 december).
FRYSK FAMKE; MUZIEK & TONEEL
Thies Nicolaï, voorzitter van de Spijkerpakkenband vertelt: “Na het succes van het verhaal
van Scrooge in 2019 werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Kerst is een tijd van
samenkomen, gezelligheid en muziek.” Nicolaï vertelt verder: “Het meisje met de
zwavelstokjes, of zoals onze versie in het Fries, it famke mei de swevelstokjes vertelt het
verhaal van een weesmeisje dat op zoek is naar geborgenheid en warmte. Het worden twee
magische en muzikale voorstellingen, gespeeld in het Fries. En… uiteraard staat de warme
chocolademelk klaar!”
TROTS
We zijn trots op onze samenwerking met
•
•
•

Regisseur Clara Rullmann
Dirigent Dirk Vincken
Toneelspelers Henk Postma, Matty Jongstra en Denise Nieland

BENIEUWD?
Bent u nieuwsgierig naar deze voorstelling? Aarzel dan niet en koop alvast kaartjes. We
heten u graag welkom in Drachten en Hemrik voor dit familieconcert.
SPEELDATA
Zaterdag 18 december
Inloop met glühwein en chocolademelk vanaf 19.00 uur
Aanvang voorstelling 20.00 uur
Zuiderkerk Drachten
Zondag 19 december
Inloop met glühwein en chocolademelk vanaf 14.00 uur
Aanvang voorstelling 15.00 uur
MFC De Bining Hemrik
ENTREE
Entree € 7,50 per persoon / € 5,- kinderen t/m 12 jaar
Tickets: www.muziekinopsterland.nl
CORONAPROOF
Uiteraard wordt deze voorstelling georganiseerd volgens de geldende richtlijnen van het
RIVM.

Helaas geen warme maaltijd voor 65+
Op 3 november stond er weer een maaltijd gepland voor 65+.
Deze keer zouden wij, de Activiteitencommissie, een maaltijd klaar maken en we hadden er
erg veel zin in.
Omdat de Corona besmettingen weer behoorlijk opliepen hebben wij besloten het niet door
te laten gaan. We hebben wel het draaiboek afgemaakt, zodat we er klaar voor zijn zodra
een gezamenlijke maaltijd weer verantwoord is.

Jeu de boules
Voor het Jeu de Boules hebben zich inmiddels 11 mensen opgegeven.
We hopen in het voorjaar te kunnen starten. We starten dan met 1 keer in de maand.
Wie zich ook nog wil opgeven, kan dit doen bij:
Douwe Hoogeveen, elsendouwe1973@gmail.com , telefoon 0513-436757
Anke Paas- van der Sluis, dslippenhuizen@gmail.com, telefoon 0513-463803

We wensen iedereen gezellige feestdagen en een gezond 2022.
Activiteitencommissie Dorpssteunpunt Lippenhuizen

Vrouwen van Nu afdeling Lippenhuizen.
Even een verslag schrijven over de laatste bijeenkomst van oktober is wel te doen, maar een
vooruitblik naar november en december, hetgeen de bedoeling was, is lastig in verband met
corona.
Op 19 oktober hadden we een leerzame avond met Tjitske Zuidema van Buro Hagelslag.
Dorpsgenoot Tjitske heeft een interessant beroep, zij is namelijk ergotherapeut. Ze geeft
advies over kleine praktische aanpassingen thuis en over hulp en het aanschaffen van
hulpmiddelen aan mensen met een beperking. Veelal zijn de adviezen ten behoeve van
senioren, maar helaas zijn er ook jongeren die op diverse manieren haar hulp inroepen. Zij
adviseert tevens hulpverleners en ze kan ingeschakeld worden bij het aanvragen van
concrete hulp via bijvoorbeeld WMO en voor technische aanpassingen in een woning.
Ook kregen wij, bijna allemaal nog ‘vlotte’ vrouwen, handige tips, omdat ieder van ons steeds
langer zelfstandig wil of moet blijven wonen. Denk aan goede verlichting op belangrijke
plekken, het vermijden van snoeren op de vloer op loopplekken, schuivende kleedjes
(valpreventie) en een praktische indeling van je keuken (in verband met reiken en bukken).
Al met al een leerzame avond dus, maar ook een aangename.
Op 16 november zou Paulien Thijwissen een verhaal houden over haar werkzaamheden als
dierenarts, maar helaas hebben we de avond moeten annuleren. Corona heeft ons weer in
de greep. We hopen de avond later te kunnen inhalen.
Op 14 december gaan we als het enigszins kan ons 75-jarig jubileum vieren, dat eigenlijk al
in april had moeten plaatsvinden! De Spijkerpakkenband komt het feest muzikaal
opluisteren. We hopen zo dat dat door kan gaan!!
Wil je meer van ons weten? Kijk op google: vrouwen van nu lippenhuizen.
En wil je als niet-lid een avond meemaken? Bel even met mij: 0513 462657
Froukje Reitsema.

Beste Lippenhûsters,
Graag stel ik mij even aan u voor in De Harker. Ik ben
namelijk sinds 1 oktober werkzaam bij de
protestantse kerk Lippenhuizen/ Hemrik.
Mijn naam is Linda Wind. Ik ben 47 jaar en woon met
mijn man Hayo en onze drie kinderen (van 16, 14 en
13 jaar) in De Fryske Marren. Hiervoor werkte ik 20
jaar bij een bank en in 2016 ben ik begonnen met een
deeltijd opleiding HBO Theologie met het doel
kerkelijk werker te worden. En na vijf jaar studie ben ik dat nu in
Lippenhuizen en De Himrik voor 12 uren per week. ‘Je gaat werken
voor de grote baas’ zei iemand tegen mij. Daar moest ik wel om
lachen, maar het klopt en zo voel ik het ook.
Ik word hier door iedereen heel vriendelijk ontvangen. Men is
hartelijk en open. Dat maakt het voor mij makkelijker om mensen te
leren kennen en dat is fijn als je ergens komt waar je niet bekend
bent. Naast werken voor de kerk werk ik ook thuis in de
zomermaanden op onze minicamping, jachthaven en
blauwebessentuin ‘De Lytse Brekken’. Dit is vlakbij Spannenburg
aan het meer De Grootte Brekken. Gasten ontvangen vind ik ook
mooi om te doen.
Wie weet ontmoeten we elkaar. Als u dit op prijs stelt of gewoon
nieuwsgierig bent, app, bel of mail me dan vooral. Het is niet van
belang dat u bij de kerk hoort. De kerk is er voor het hele dorp! Ook
ben ik de komende maanden elke dinsdagmiddag van 12.30 uur tot
14.00 uur in de consistorie, waar een kopje koffie of thee altijd
klaarstaat en waar u zo binnen kunt lopen.
Hartelijke groeten en oant sjen!
Linda Wind-Kamminga
lindawind@kpnmail.nl
tel: 06-38908876

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

