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DE HARKER
In dit nummer onder andere:

Welkom nieuwe inwoners!

Fijne feestdagen en een
gelukkig 2022!

DOARPSKRANTE foar & fan LIPPENHÚZEN

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

DE HARKER

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.
Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
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 21januari 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 2022
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
Begrafenisvereniging “de laatste Eer” Lippenhuizen
Beste leden,
Het leek ons goed om wat van ons te laten horen zo op het eind van het jaar. Normaal
gesproken hadden we in maart een jaarvergadering gehad maar door corona hebben we dat
dit jaar niet gedaan. Uiteraard hebben we het jaar 2020 keurig afgesloten en zijn de cijfers
etc. gecontroleerd maar daarover hebben we geen verantwoording afgelegd zoals dat
eigenlijk hoort in een vergadering met de leden. Corona zorgt er ook nu weer voor dat een
bijeenkomst niet zonder slag of stoot plaats kan vinden en daarom stellen we voor om begin
2022 bij u terug te komen om dan een gecombineerde jaarvergadering te houden over 2020
en 2021 tegelijk.
Er zijn besluiten die moeten worden goedgekeurd door de aanwezigen op de vergadering,
wijziging tarieven e.d., maar zolang er geen vergadering komt zullen die dus niet
veranderen. Er staan ook wisselingen in het bestuur op stapel, ook dat zullen we dan verder
afhandelen.
Corona zorgt ervoor dat heel veel dingen anders gaan dan we graag zouden willen. Het
werk wat onze mensen doen rondom een overlijden is niet zozeer anders geworden maar
voorzichtigheid is hier en daar geboden om de gezondheid van betrokkenen niet in gevaar te
brengen. Het is hoe dan ook een bijzondere tijd voor eigenlijk iedereen en dat zal ook nog
wel even zo blijven.
Ik wil iedereen goede kerstdagen wensen en alvast een fijne jaarwisseling. Verder wens ik
een ieder veel gezondheid.
Namens het bestuur;
Gjalt Mulder.
Telefoonnummer van uitvaartleider Erna Jansen: 0630389594

Duurzaam Lippenhuizen
Beste dorpsbewoners,
Afgelopen twee keer heeft er geen artikel van de energiecoaches in de Harker gestaan.
Dit komt mede doordat de gemeente Opsterland geen duidelijkheid gaf over de subsidie voor
energiebesparende maatregelen. Nu is die duidelijkheid er eindelijk.
Vanaf 1 december is het voor huurders en woningeigenaren in de gemeente Opsterland
mogelijk om voor 70 euro producten te bestellen waarmee je energie en dus geld kunt
besparen.
In de SA van 8 december staat hoe men deze producten kan bestellen.
Of ga naar www.duurzaambouwloket.nl/opsterland
Het is dit keer niet nodig om geld voor te schieten zolang u onder de grens van 70 euro blijft.
Dus ga de spullen bestellen, dan worden ze bij u thuis bezorgd.
Maar wees er op tijd bij aangezien er maar 1200 vouchers voor huurders en 700 voor
woningeigenaren zijn.
Dan kan er op energie bespaard gaan worden.
Indien u problemen heeft met bestellen en/of installatie neem dan contact met ons op.
duurzaamlippenhuizen@gmail.com
Niek Jetten
Willem van den Pol
Norman Andrews
Geert Kootstra + Skelte Goinga

Win een kerstpakket voor jou én je buurman of buurvrouw!
Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar in Nederland en wij van Scala willen dit samen
vieren met een winactie waarbij buren een Fries kerstpakket kunnen winnen.
Buurtbemiddeling Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf helpt buren bij het
zoeken naar een oplossing wanneer er onenigheid, problemen of ruzies zijn tussen
buren.
Heb jij een superleuke buurvrouw? Staat jouw buurman altijd klaar om een handje te helpen?
Vertel het ons door een reactie te plaatsen op onze Facebookpagina stichtingscala.
Wanneer jij jouw buren tagt maak je kans op een Fries kerstpakket!
Wil je meer weten over buurtbemiddeling of contact zoeken met een buurtbemiddelaar? Kijk
dan op de website van Stichting Scala, www.scala-welzijn.nl.

Nieuwe inwoners van Lippenhuizen,
Swanneblom nr 5
Wim schokker. Wim komt uit Joure.
Swanneblom nr 7
Rène en Ellen de Vries en de kinderen Elyn en lyze. Ze komen uit Nieuwehorne en Gorredijk.
Swanneblom nr 9
Daphne en Eelco Dam en de kinderen Sem en Noan. Ze komen uit Gorredijk.
Swanneblom nr 11
Ria en Jan Lauwerijssen.
Ze komen uit Brabant.
Swanneblom nr 13
Johan Kromsigt en Iris Dijksma en Nela. Ze komen uit Heerenveen.
Swanneblom nr 15
Afke Veenstra. Afke komt uit Gorredijk.
Swanneblom nr 17
Petronella en Hille Jan Oppedijk en de kinderen Jesse, Stijn, Wouter. Ze komen uit Heerenveen.
Swanneblom nr 19
Simon en Marjolein Veenema en hun zoontje David. Ze komen uit Tijnje.
Pompebled nr 6.
Jeffrey en Bianca Poort. Ze komen uit Gorredijk.
Corso nr 24
Remco de Jong. Remco komt uit Gorredijk.
Buorren nr 20
Ko Sent en Jannette Akkermans. Ze komen oorspronkelijk uit Zeeland en Dokkum.

Bij deze wensen we alle nieuwe inwoners veel woonplezier in ons mooie
Lippenhuizen!!

activiteiten
Appelflappen Aktie!
Vorig jaar zijn wij het anders gaan doen en dit jaar doen wij het nog een keer zo!
Het alternatief voor de oliebol van vorig jaar is heel goed aangeslagen en aangezien wij nog niet van
de COVID af zijn, helaas, is er besloten nogmaals de roomboter appelflappen te gaan verkopen.
U ontvangt van ons dit bestelformulier.
De prijs is hetzelfde als vorig jaar, 4 stuks appelflappen voor € 5,- en 10 stuks
voor € 10,In week 51 (van 14 tot 18 december) wordt het bestelformulier bij u opgehaald.
Wilt u bij bestelling contant betalen bij het ophalen van het formulier!

Alvast dank!
Namens gezamenlijke actie van Jeugdwerk, THOR en dorpshuis de Mande (NDL),
Petronella van Essen (06-55256744)
Jantsje Tolman (06-38918930)

Bestelformulier Appelflappen

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam

: ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres

: .…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode

: .……………………………… Plaats : ..………………………………………………………………

Telefoon

: ………………………………………………………………………………………………………………

Besteld Hierbij :
(aantal invullen)

Zak appelflappen (4 stuks)

€ 5,= per zak

(aantal invullen)

Zak appelflappen (10 stuks)

€ 10,= per zak

Bezorgen

Bestelling bezorgen op bovengenoemd adres

Afhalen*

Vanaf 10:30 bij het Kobunderhûs

Treffen we u niet thuis, lever dan het formulier met gepast geld in op :
Swanneblom 17 of Compagnonsfeart 6.
*Afhalen onder voorbehoud afhankelijk van de corona maatregelen.

Talent Boaz brengt blues & countryrock naar Piterkerk
Hij heeft talent, een krachtige rauwe stem & hij is jong en muzikaal. Vorig jaar drong Boaz
Roelevink (19) uit Harlingen door tot de finale van het SBS programma ‘We want More’. De
jury vond hem ‘echt te gek’ en een ‘coole gast’. De zanger brengt met gitarist Leon Sibum de
beste nummers van de hedendaagse countryrock ten gehore. De mooiste songs uit
Nashville klinken op zondagmiddag 19 december in de Piterkerk in Lippenhuizen.
Boaz is geboren in Franeker, heeft vervolgens bijna acht jaar in Zuid-Afrika gewoond en
streek daarna neer in Harlingen. Hij speelt al sinds jongs af aan. Zijn vader legde hem de
tienduizend uren regel uit, je moet eerst tien jaar uren achtereen oefen voordat je iets zo
goed kunt dat je het in de vingers hebt. Boaz over zijn opmerkelijk volwassen en doorrookte
stem: ,,Die rauwe stem heb ik van mezelf, dat is niet geforceerd. Ook als ik praat, heb ik een
kraak in mijn stem. Mijn stem is belangrijk voor me, ik besef dat ik daar zuinig op moet zijn.’
Op zijn zestiende trad Boaz op in het radio- en televisieprogramma Noardewyn van Omrop
Fryslân en liet een verpletterende indruk achter. Vanaf dat moment besefte hij dat al die
oefeningen op gitaar en de zanglessen loonden. ‘Ik luister graag naar Chris Stapleton, die
heeft ook een rauw stemgeluid.’ Gestaag werkt hij aan eigen nummers en een eigen stijl.
De intensieve gitaarlessen die hij volgde en de zangbegeleiding lonen. Boaz is vast van plan
een carrière in de muziek te maken. ‘Daar wil ik uiteindelijk van leven.’ Na zijn doorbraak bij
SBS ging het snel. Vanwege de coronapandemie treedt Boaz zonder zijn band op met louter
de begeleiding van gitarist Leon Sibum onder andere bekend van zijn podcast en optredens
met Davina Michelle.
Boaz en Leon hebben een intiem programma voor maximaal veertig belangstellenden
samengesteld. Dat belooft een fijne middag blues & countryrock te worden, een vleugje
warmbloedige muziek uit de ‘cottonfields’ in de winterse Friese Wouden.
Twee keer eerder stond Boaz met dit concert geprogrammeerd in de concertreeks van de
Piterkerk. Beide keren gingen niet door vanwege de geldende coronamaatregelen. Dit keer
gaan we er van uit dat drie keer toch echt scheepsrecht is. We duimen dat het door kan
gaan.
Het concert op 19 december begint om 14.30 uur en eindigt rond 15.45 uur.
Tickets kosten 12,50 euro. Met het oog op de coronaregelgeving is vooraf reserveren met
opgave van naam en contactgegevens noodzakelijk. Dat kan op
www.piterkerklippenhuizen.nl. Vanwege de geldende richtlijnen is het aantal beschikbare
plaatsen beperkt tot veertig.

Kleurrijk verbinden december 2021
Nog een paar weken en dan zit het jaar 2021 er weer op.
Wat betreft Fleurig Ommetje Lippenhuizen zijn we dit jaar druk
bezig geweest. In de dorpstuin (achter de consistorie) zijn we van februari tot en met oktober bijna
elke dinsdagmiddag bezig geweest. Een van de eerste dingen, die we hebben aangeschaft was een
1000 liter watervat (naar aanleiding van de afgelopen twee droge zomers). Het regenwater van het
dak van consistorie komt in dit vat en wordt gebruikt in de tuin. Aan regenwater echter geen gebrek
dit jaar!
Het waren gezellige middagen en met een vaste groep is er veel werk verzet.
We hopen binnenkort het kunstwerk te plaatsen en volgend jaar een aantal zitjes.
Vorig jaar is het saunaveldje onder handen genomen in samenwerking met de gemeente.
Er is een poel gegraven en er is variatie in de hoogte van het maaiveld aangebracht.
Langs de poel zijn planten geplant en de oostkant van het heuveltje is ingezaaid.
Ook komt er een bankje, wat geschonken wordt aan Fleurig Ommetje Lippenhuizen
door Geaflecht i.v.m. hun 40 jarig bestaan.
Afgelopen januari is de zadenbibliotheek van start gegaan in de bibliotheek van Gorredijk
Hier kun je gratis zaden lenen en in de herfst kun je dan weer zaden inleveren. Doordat
de bibliotheek deze zomer 6 weken gesloten was heeft de zadenbieb deze weken in
museum Opsterland gestaan. Bijna al het zaad is uitgeleend en is er ook al weer veel
ingeleverd. Zo kunnen we januari 2022 weer van start gaan met het uitlenen
van de zaden.
Ook werden er twee excursies georganiseerd door de zadenbieb. Prachtige zomeravondwandelingen rondom Gorredijk in samenwerking met Fokko Bosker.
De bermen hebben het dit jaar nogal wat te verduren gehad; het zware landbouwverkeer drukte letterlijk en figuurlijk een stempel. Verrassend was wel dat het zaaigoed in de berm
aan de andere kant van de weg (dan de vaartkant ) het redelijk goed heeft gedaan door het natte
weer.
Op de Trijehoek hebben we drie stukken ingeplant met planten. We werden dikwijls
aangesproken door voorbij komende fietsers en wandelaars en hebben leuke gesprekken
gevoerd over de kracht van biodiversiteit.
Ook ontving Fleurig Ommetje Lippenhuizen in augustus Omrop Fryslân op de Trijehoek.
Mooi weer, gezellig en 2x 3 minuten radio. Kort maar krachtig.
Op basisschool De Flecht is in het voorjaar begonnen met het verplaatsen van de moestuin
naar de voorkant van de school. De kinderen hebben hier enthousiast aan mee geholpen.
We konden zelfs nog aardappelen rooien! In 2022 geven we hier een vervolg aan.
De kinderen hebben in november een zakje narcissen mee naar huis gekregen. Biologische bollen,
die zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld, wat van groot belang is voor
de gezondheid van mens, plant en dier !!!
Net als vorig jaar hebben we voor het dorp weer bloembollen aangeschaft.

Deze zijn onder andere geplant aan de Swanneblom.
Zo willen we elk jaar een stukje Lippenhuizen opfleuren in het voorjaar.
We sluiten het jaar af met : Geniet van de natuur, maar nooit met mate!
Fijne Feestdagen en een gezond, inspirerend 2022 namens
Fleurig Ommetje Lippenhuizen
Gelbrigje Visser en Christien Hofman

Tuinieren in december
In december is tuinieren een heel ontspannende bezigheid! Je leent een paar boeken over
tuinieren bij de bibliotheek en maakt plannetjes voor volgend jaar. Wat zou je volgend jaar in
je tuin willen? Welke groentes, sla-soorten, bloemen lijken je leuk? Welke
kleurencombinaties kun je maken in de bakken of plantvakken bij je voordeur.
Wil je niet wat grote struiken bij de ramen tegen de inkijk? Misschien is het een goed idee om
een boom te planten voor wat schaduw in een warme zomer. En wanneer je tuin eigenlijk
wel erg donker is, moet er misschien iets gesnoeid worden of kun je op zoek naar planten
voor schaduwrijke plekken. Heb je al een compostbak in je tuin, of een regenton?
Alleen al te grote stapels tuinboeken sjouwen of teveel onderuitgezakt op je bank plannen
maken, levert nu kans op pijn in je rug bij het tuinieren.
Een goede methode is ook: met je knieën tegen de verwarming staand naar buiten kijken.
Waar is de tuin nu erg kaal? Kun je op die kale plek iets planten dat bloemen, bessen of
groene blaadjes heeft in deze tijd van het jaar?
En waar zijn de plekken waar de vogels in je tuin meestal zitten? Kun je meer van die
plekken maken? Heb je genoeg planten in je tuin met veel zaden, bessen of andere
vruchtjes, wat voedsel oplevert voor vogels en andere dieren? Wanneer er een egel
langskomt, waar kan die zich dan schuilhouden of overwinteren? Kun je van al die
herfstbladeren een grote hoop maken in een hoek van de tuin of onder een struik, dan is dat
misschien een goede egelplek. En de merel kan dan rustig aan de slag met het omkeren van
elk blaadje, op zoek naar lekkere hapjes.
Wanneer je plannen al wat concreter zijn, kun je bijvoorbeeld bij de zadenbieb kijken om
zaden te zoeken of te ruilen. Tuinieren in december is lekker dromen!
Fleurig Ommetje Lippenhuizen
Christien Hofman

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE GLASVEZELCAMPAGNE
Op 12 januari a.s. is er vanwege de coronamaatregelen een extra online informatieavond.
Meld je hiervoor aan via GunOpsterlandGlasvezel.nl.
Hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens de online informatieavond van 23
november.
Waarom moet ik voor glasvezel kiezen? Ik heb nu een prima verbinding.
Met glasvezel ben je klaar voor nú en de toekomst. Jaarlijks verdubbelt het internetverbruik
en voor toekomstige ontwikkelingen is een stabiele verbinding nodig. Met glasvezel kun je
even snel up- als downloaden, zonder problemen met het hele gezin tegelijk online, tv kijken
en gamen met de snelheid van het licht. Je hebt daarbij tevens keuze tussen diverse
telecomaanbieders.
Kan iedereen in Lippenhuizen een glasvezelabonnement afsluiten?
Alle inwoners van gemeente Opsterland kunnen zich aanmelden en vóór 22 december 2021
(Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag) of 2 februari 2022 (Lippenhuizen en overige dorpen),
een abonnement af te sluiten bij 1 van de 5 telecomaanbieders (Caiway, Delta, Helden Van
Nu, Kliksafe of Online.nl). De looptijd van een abonnement is 1 jaar. Als 25% van de
inwoners zich aanmeldt, komt er glasvezel in gemeente Opsterland!
Moeten de inwoners van Opsterland een toeslag betalen om glasvezel te krijgen?
Indien je glasvezel wilt, hoef je alleen een abonnement af te sluiten bij een
telecomaanbieder. Dus geen toeslag of vastrechtvergoeding.
We zien veel slechte reviews over DELTA en Caiway? Hoe zit dat?
Slechte reviews zijn er over alle internetbedrijven. Wanneer de internet- of
televisieverbinding niet goed is, is het ongemak en de ontevredenheid snel erg groot. DELTA
scoort bij de onafhankelijke vergelijkers erg goed. DELTA is al 2 jaar op rij de beste
internetprovider volgens de consumentenbond met de beste klantenservice.
Waarom kan ik niet mijn eigen telecomaanbieder kiezen?
Omdat DELTA Fiber Netwerk een open glasvezelnetwerk aanlegt, zijn alle
telecomaanbieders welkom om zich aan te melden voor toegang tot het netwerk en een
samenwerking aan te gaan voor de uitrol van glasvezel in een bepaald gebied. Als een
telecomaanbieder niet beschikbaar is, is dit de telecomaanbieder’s keuze.
Het Glasvezel informatiepunt
Wil je meer informatie of je inschrijven? Bezoek het Glasvezel informatiepunt, Hoofdstraat 63
te Gorredijk, van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Wil je een glasvezeladviseur even telefonisch bevragen, bel tijdens openingstijden naar: 06 1885 7483.

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

