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

Casinonight Jeugdwerk 

Gezamenlijke jaarvergadering 

Pubquiz 

THOR oliebollenactie 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

 Voorwoord 

 Dorpsagenda 2018 

 Mededelingenbord 

 Activiteitenrubriek 

 Schoolkrant OBS de Flecht 

 De Thornado 

 
 
 

 



3 

 

 

 

 

 

   Inhoud 

 Dorpsagenda 2018 

 Mededelingen 

 Activiteiten 

 Schoolkrant OBS de Flecht 

 De Thornado 

 

 
 
 

DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijndata 2018 

28 november 
19 december 
 
Verschijndata 2019 
30 januari 
27 februari 
27 maart 
24 april 
29 mei 
26 juni 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 

Meintsje van Noordenburg 
Marten Janswei 10 
06 46110807 
 
Financieel beheer: 

Skelte Aukema,  
Feestlân 68/a   
Tel: 466118 
 
Rapen & nieten:  

Hilly Kootstra,  
De Buorren 146 
Tel: 463609 
 
Bezorging: 

Ruurdje Regelink 
Tel. 463780 
 
Kopiëren: 

Tine Bergsma 
Lute Huisman 
Willem Pol 
Durk Tolman  
 
 
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 Microsoft 

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

 
 
                     Kopij inleveren uiterlijk  
 

 Vrijdag 14 december voor 18.00 uur!! 
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Vaste (seizoens)activiteiten 

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder. 

1 december Pubquiz 20.00u Kobunderhûs 

3 tot 8 december Oliebollenactie Thor 

                             (bestellen) 

  

8 december Koersbal 14.00u. Kobunderhûs 

8 december Gezamenlijke jaarvergadering 20.00u. Kobunderhûs 

9 december  Together & Alone 14.30u. Piterkerk 

15 december Casinonight 
 

18.30u. - 
21.00u. 

Kobunderhûs 

16 december Inloop wijnproeverij 
Faberwineworld 

16.00u.-
20.00u. 

Attent supermarkt 
Faber 

22 december Koersbal 14.00u. Kobunderhûs 

29 december Vrij klaverjassen 20.00u. Kobunderhûs 

31 december  Oliebollenactie Thor  

(bezorgen) 

10.00u.- 
12.00u. 

 

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.  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania  oefenavond 
 

20.00 - 22.00u. Consistorie 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen – Gorredijk 
 

20.15 - 22.00u. Kobûnderhûs 

Iedere maandag  Biljarten ( ochtend, middag en 
avond) 

 Kobûnderhûs 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 
 

19.30u. Consistorie 

10-12- 2018 
14-01- 2019 
11-02- 2019 

Speel-o-theek 13.30 - 15.00u.  
19.00 - 20.30u.  

Kobûnderhûs 

ma-/di-/do- en 
vrijdagochtend  
 

Peuteropvang It Berneplakje 8.30 -12.00u. Kobûnderhûs 
Renskje Idzenga  
06 53949101 

29 december  
26 januari  
30 maart 
27 april  
 
23 februari 

Vrij klaverjassen 2018/2019 
Dit zijn zaterdagavonden. 
Vrij klaverjassen en 
schutjassen.  
 
Opsterlands kampioenschap  
klaverjassen  

20.00u. 
 
 
 
 
13.30u. 

Kobûnderhûs 
 
Tjidsger Rozenberg 
0513-463997 

Dorpsagenda 2018 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/
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Dit is een flik flak rol.  
                                                                              
 
                                                      
 
 
 
 
 

Mededelingen 

    It is goed sa 
Wy wisten dat de dei in kear komme soe, mar hjoed hawwe  
wy dochs samar ynienen ôfskied nimme moatten fan  
ûs leave, altyd warbere heit, skoanheit, pake en oerpake. 
 

  Gerhardus Kootstra 
         Gradus 
 ꙳31 maart 1923          † 10 novimber 2018             
      Easterwâlde                         Drachten             
                Sûnt 15 maaie 2004 widner fan Baukje Donker 
 
   Kees en Minke 
   Koos, yn leafdefolle neitins en Gea, yn leafdefolle neitins 
   Geert en Hilly 
   Theun, yn leafdefolle neitins en Thea 
   Tjitske en Pieter 
   Pieter en Ellie 
   Jan en Hennie 
   Johannes en Annie 
   Gerhardus en Catrien 
   Jelmina en Harry 
   Bauke en Annemarie 
   Anne en Antoinet 
   Pake-  en oerpakesizzers 
 
   De kremaasje hat ûnderwilens yn besletten rûnte plakfûn. 

Welkom in Lippenhuizen 
   Patrick Miedema en    
                      Bianca Miedema.   
   Afkomstig van  Drachten en  
                             Vriezenveen.  
   Bukehage 15 

  —GEZOCHT—GEZOCHT— 
 
Op 20 en 21 september 2019 
organiseren wij in Gorredijk een 
SamenLoop voor Hoop voor 
Gorredijk en omgeving. Dit is een 
24-uurs wandelevenement welke 
georganiseerd wordt in 
samenwerking met het KWF, met 
als doel zoveel mogelijk geld op 
te halen voor het KWF zodat er 
meer wetenschappelijk 
onderzoek gedaan kan worden 
naar kanker. 
Nu zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers… Voor zowel een 
functie in de verschillende 
commissies, maar ook voor de 24 
uur zelf.  
Lijkt het je leuk om ons hiermee 
te helpen en er een groot succes 
van te maken, meldt je dan aan 
bij Melissa de Jong; 06-33089153 
of melissa@fddj.nl. 
Alle hulp is meer dan welkom! 
 

Deze hebben we, gym Thor, kunnen kopen door geld wat door Pl. Belang beschikbaar is gesteld.  
Kinderen kunnen door middel van  de flikflakrol zelfstandig handstandoverslag, Arabier, flik flak 
oefenen.  
Ook kunnen we het gebruiken als opstap naar de balk, brug en dergelijke.  
We zijn er super blij mee en de meiden vinden het erg leuk om er mee te oefenen.         Bedankt. 
 

mailto:melissa@fddj.nl
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Opening bieb Beetsterzwaag 
Zaterdagmiddag 17 november werd de verbouwde bibliotheek in Beetsterzwaag 
officieel geopend.  
De bibliotheek is in de Buorskip aan de Vlaslaan en is voor iedereen geopend op 
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 18.00 uur. Wie kennis wil maken met de 
nieuwe bieb, kan tot 2019 kosteloos een proefabonnement afsluiten. De (gratis) 
koffie of thee staat voor u klaar! 
 

 

Oproep donatie kerstpakketten 
Voedselbank Opsterland wil alle sponsoren en donateurs hartelijk danken voor hun steun in 
het afgelopen jaar ! Ook dit jaar vragen we bedrijven, particulieren, instellingen etc. om hun 
kerstpakket aan de voedselbank te schenken om de huishoudens met een inkomen onder 
het bestaansminimum een extraatje te bezorgen met de feestdagen. U kunt het pakket 
afgeven bij de Voedselbank in Gorredijk, Stationsweg 8.  
Data waarop de voedselbank in december geopend is :  
Vrijdag 07 december, Woensdag 12 december, vrijdag 21 december, vrijdag 28 december 
van 13.30 tot 15.00 uur.Alvast bedankt en fijne feestdagen!    Voor meer informatie kunt u 
mailen naar: info@voedselbankopsterland.nl of telefonisch contact opnemen met:  
06 2193 4361    Voedselbank Opsterland  www.voedselbankopsterland.nl 

 
 
 
Beste bewoners van Lippenhuizen, 
 
In de afgelopen jaren zagen we in de maanden november en december een forse toename 
van het aantal woninginbraken in Opsterland. Dit jaar willen we dat niet weer! De politie is de 
komende weken dan ook extra alert op verdachte situaties. Maar ook u kunt hierbij helpen. 
Als wijkagent wil ik u daarom een aantal tips geven die eraan kunnen bijdragen dat inbrekers 
uw woning ‘met rust laten’. 
Tips om een inbraak te voorkomen: 

 Zorg voor goede buitenverlichting. Alleen licht aan als er iemand zicht erop heeft 

 Zorg voor zichtlijnen vanaf het openbare gebied naar uw prive gebied 

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren 

 Het aanbrengen van een alarminstallatie is het overwegen waard 

 Sluit ramen en deuren af, ook als u ‘even’ weggaat. Laat 's avonds een lamp aan, 
zodat het lijkt alsof iemand thuis is. 

 Registreer uw eigendommen(dit kan eenvoudig via de Stopheling app) 

 Laat zo weinig mogelijk kostbaarheden (laptop, pc, tablet, mobiel) in het zicht liggen 
Word lid van een WhatsApp groep Veilige Buurt. 
U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen 
langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag 
kan betekenen dat een inbreker op onderzoek uit is. Via een of uw bestaande WhatsApp-
groep kunt u dit soort verdachte situaties delen met uw buurtgenoten. U kunt op deze manier 
de politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties. 
Bel 112 bij een verdachte situatie. 
Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet of hoort, ook al is de situatie niet levensbedreigend. 
Noteer hoe de personen eruit zien. Noteer eventueel ook het merk, type en kenteken van de 
auto of bromfiets/scooter. Als politie betrappen wij inbrekers regelmatig op heterdaad op 
basis van tips van buurtbewoners. 
Tot slot   Voor meer informatie over hoe u uw huis inbraakveiliger kunt maken, kunt u kijken 
op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.  
Uw wijkagent,  Ron Leicht     Tel. 0900-8844 
Spreekuur elke dinsdagmiddag  van 14.00u.-17.00u. in bureau Gorredijk 

mailto:info@voedselbankopsterland.nl
http://www.voedselbankopsterland.nl/
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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                                                          OPENINGSTIJDEN: 1 x per maand op maandagmiddag en –  
                                               avond (data zie hieronder)  van 13.30 tot 15.00 uur  &  van  
                                               19.00 tot 20.30 uur in de Welzijnsruimte van MFA It  
                                               Kobûnderhûs. Buorsterwyk 36, 8408 JA Lippenhuizen. In    

LIPPENHUIZEN              onze kasten én op de uitleenzolder staat al ons speelgoed  

                                               uitgestald. Het is de moeite waard om eens te komen kijken,  
 KOSTEN:                              speelgoed-aanbod is zeer gevarieerd  
** een heel kalenderjaar kost € 12,50 per gezin (sept. t/m dec. € 6,25 per gezin)  
** ieder kind mag per keer 2 stuks speelgoed lenen, 4 weken lang.            
** maak gebruik van onze strippenkaart om 
gratis kennis te maken met de                        
WEES WELKOM IN DE SPEEL-O-THEEK. 
 
Voor Info: jeanettebrandsma@planet.nl 
 
 
Voedselbank Opsterland zoekt een coördinator vrijwilligers (op vrijwillige basis) 
Voedselbank Opsterland is op zoek naar een nieuwe coördinator voor de vrijwilligers-
groepen. Deze groepen zorgen voor inpak, uitdeel, vervoer, schoonmaak en voorraad-
beheer. Deze taak wordt samen met een collega-vrijwilliger uitgevoerd. 

Functie eisen: * Beschikken over goede contactuele eigenschappen en mensenkennis. 
Taken: * Bevordert door frequent contact, een goede samenwerking tussen alle vrijwilligers,  
               zodat taken goed worden uitgevoerd 
             * Organiseert vergaderingen met de verschillende vrijwilligersgroepen 
             * Rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang en de resultaten  
             * Neemt deel aan bestuursvergaderingen 
             * Neemt nieuwe vrijwilligers aan. 

Meer informatie over de Voedselbank kunt u vinden op onze website 
Iwww.voedselbankopsterland.nl. ndien u interesse heeft in deze functie, stuur dan een e-mail 
naar info@voedselbankopsterland.nl  of bel 06 - 2193 4361 

De eerstvolgende openingsdagen zijn: 
10 december 2018, 14 januari 2019,  

11 februari 2019 

Inloop Wijnproeverij 16 december.  
 
Op zondag 16 december 2018 organiseert  
Faberwineworld van 16.00 tot 20.00 uur een inloop wijnproeverij  
op onze eigen locatie Attent supermarkt Faber te Lippenhuizen. 
 
Op de proeftafel zal een assortiment uiteenlopende bijzondere wijnen staan die geproefd 
kunnen worden. Voor de wijnliefhebber de ideale mogelijkheid om voor de feestdagen een 
breed scala aan wijnen eens te proeven alvorens tot koop over te gaan. 
 
Wij bieden u een wijnarrangement aan waarbij u naast de wijnen ook kunt genieten van 
smakelijke bijpassende hapjes.  
 
De entree bedraagt € 10,00 per persoon. U ontvangt een proefformulier waarop u 
proefnotities kunt maken. Het entreebedrag ontvangt u weer terug als u op deze zondag  
wijn aanschaft voor minimaal € 50,00. 
 
Aanmelding voor de proeverij stellen wij zeer op prijs. U kunt dit doen door een e-mail te 
sturen met het aantal personen naar: info@faberwineworld.nl of te bellen naar 0513 4615 
 

mailto:jeanettebrandsma@planet.nl
http://www.voedselbankopsterland.nl/
mailto:info@voedselbankopsterland.nl
mailto:info@faberwineworld.nl
http://www.faberwineworld.nl/
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.     THOR Oliebollenactie 201 

Ook dit jaar organiseert sportvereniging THOR weer de oliebollenactie. In week 49 (van 3 tot 8 
december) komen we bij u aan de deur om uw bestelling voor oliebollen, krentenbollen of 

appelbeignets op te halen.(deze dient dan contant betaald te worden) 
Uw bestelling wordt op maandag 31 december tussen 10 en 12 uur thuisbezorgd. 

=================================================================================== 

Wegens gebrek aan hulp konden we vorig jaar helaas niet alle 
Liphústers van oliebollen voorzien.  

Wie helpt ons mee met de oliebollen actie,  
waarvan de opbrengst ten goede komt aan THOR? 

Het kost niet veel tijd; u loopt maar één (deel van een) straat om 
bestellingen op te halen en u helpt THOR  

hier enorm mee! 
Wilt u ons helpen? Bel dan even met:  

Tiny Reitsma, tel. 461295 of Rina Moes, tel. 460681 
 

 
Gezellig samen eten 
En gezellig was het! 
Op 31 oktober waren in het MFA veel dorpsgenoten samengekomen 
om met elkaar  te eten. In totaal zaten er 53 mensen aan de tafels in 
het sfeervolle Kobunderhûs. 
De maaltijd was georganiseerd vanuit het Dorpssteunpunt, Plaatselijk 
Belang en de Diaconie van de kerk en bestemd voor dorpsgenoten 
van 65 jaar en ouder. Anke Paas van het Dorpssteunpunt hield een 
korte inleiding, waarin zij inging op de vragen waarom dit georganiseerd werd en hoe het kon 
dat het zo goedkoop was. Ook stipte zij het belang van het 
Dorpssteunpunt even aan. De stemming was heel gezellig en 
geanimeerd. Het menu bestond uit een smaakvol stamppotbuffet met 
drie soorten stamppot met vlees en toebehoren en een toetje, 
verzorgd door cateringbedrijf KookNZo uit Donkerbroek. Alle 
deelnemers hadden van de organisatie twee consumptiemunten 
gekregen. Achter de hand gehouden kaartjes met gespreksvragen 
bleken niet nodig. De mensen hadden elkaar heel veel te vertellen en 
te vragen. Aan het eind vroeg Anke Paas nog even om de aandacht 
en polste de mening over een herhaling van dit etentje, hetgeen men 
met luid applaus aangaf graag te willen.  De organisatie kan bij deze 
dan ook alvast meedelen, dat de volgende datum staat gepland op 13 
februari 2019.  
In de Harker van januari leest u meer hierover. 

Activiteiten 
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 Plaatselijk Belang Lippenhuizen  

Gezamenlijke jaarvergadering 
zaterdag 8 december 2018 om 

20.00u. 
in het Kobunderhûs. 

 
Plaatselijk Belang, IJsclub, Liphústerfeest,  

Dorpshuis de Mande/NDL 

                               
                    Agenda: 
Opening en vaststellen agenda door PB 

Plaatselijk Belang:                          “IISNOCHT”                           Liphústerfeest: 

                    
      
 
 
 
 
 
Pauze met een sfeerimpressie van het Liphústerfeest 2018               
                                                 
Dorpshuis de Mande / NDL 

Gerrit Jonker sluit de vergadering met toelichting op de bestuursstructuren van het MFA  
 
Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang 16 december 2017 
Opening 
Hinke heet iedereen van harte welkom. 
Notulen vorige jaarvergadering. 
De notulen van vorig jaar vastgesteld. 
Het jaarverslag 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
Financieel verslag 
Gerrit ligt het financieel verslag toe. 
Marco Rozenberg en Arnout Batterink hebben de kascontrole gedaan. Ze hebben het 
financieel verslag goedgekeurd. Ze spreken ook de waardering uit voor de penningmeester. 
Nieuwe kascontrole is voor Marco Rozenberg en Theunis Osinga. 
Dick Schimmel vraagt naar het dorps gebonden budget, er staat in de Harker dat daar een 
beeldscherm voor het MFA gekocht is. Dit is nog niet gebeurd, omdat het gebouw nog niet 
klaar is. Dus weten we de wensen/kosten daarvan nog niet. Zodra het gebouw klaar is, komt 
er een scherm. 
Financieel verslag van de Harker 
Er staat veel geld op de rekening. Er zijn mensen in de zaal, die graag zouden willen weten 
wat ze ermee willen. 
Meintje van Noordenburg legt uit dat het geld eerst blijft staan totdat het MFA helemaal klaar 
is, omdat het nog niet duidelijk is hoe het met het apparatuur komt. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is, wordt er ook een bestemming voor het grote bedrag gezocht. 
Een extra opmerking over het financieel verslag is dat, Stichting dorpsactiviteiten 
Lippenhuizen financieel ook onder het Plaatselijk Belang komt te vallen. 

Notulen vorige  vergadering 
Jaarverslag  
Financieel verslag 
Bestuursverkiezing                   

Notulen vorige vergadering  
Jaarverslag  
Financieel verslag 
Bestuursverkiezing                   

Opening 

Notulen en ingekomen stukken 

Mededelingen 

Jaarverslag secretaris 

Verslag penningmeester 

Verslag Kascommissie 

Bestuursverkiezing – Geen 

Rondvraag 

Sluiting 
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MFA 
Gerrit Jonker vertelt nog iets over MFA, hoe we er nu voor staan. Het schiet mooi op. De 
oplevering is in begin februari. Er zijn ook geldschieters, er is €2500 euro geschonken door 
de ijsclub, er is ook een gift van iemand gedaan, van €10.000 euro! En ook de Rabobank 
sponsort nog een aanzienlijk bedrag. Het fijn dat het dorp via Facebook ook op de hoogte 
wordt gehouden. Jan Wittenveen maakt vaak foto’s van het MFA. Dit wordt beloond met een 
applaus. 
De Whatsapp groep 
In de Harker stond een hele uitleg over de Whatsapp groep voor inbraakpreventie. Hinke ligt 
dit even toe. Ook is er een mogelijkheid om je aan te melden voor de Whatsapp groep. 
Bestuurswisselingen 
Er wordt met een woordje genomen van Nynke Tibbesma, bedankt voor je inzet. Er wordt 
ook afscheid genomen van Jan Blaauw. Nu het MFA bijna klaar is, neemt hij na vele jaren 
ook afscheid. Bedankt voor jullie inzet. Dorothea Snijder wordt voorgesteld als nieuwe 
kandidaat, ze wordt met applaus welkom geheten in het bestuur. 
Dorpssteunpunt 
Het dorpssteunpunt wordt nog even extra benoemd, zodat het misschien wat extra in de 
aandacht kan komen. Er zijn veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij het vorige 
dorpssteunpunt. Nu is er een mail gestuurd naar al die vrijwilligers die op die lijst stonden. Ze 
zouden graag willen dat al die vrijwilligers even willen reageren of ze wel of niet meer 
vrijwilligers willen zijn. Mocht u nu geen mail hebben ontvangen, maar toch graag vrijwilliger 
willen zijn, dan kunt u zich bij het dorpssteunpunt melden. Er komt ook huis aan huis een 
flyer, om ervoor te zorgen dat ook de dorpsbewoners weten van het dorpssteunpunt. Het 
staat vaak ik de Harker, maar toch blijkt dat veel mensen er toch niet vanaf weten. 
Jan Wittenveen vertelt dat er bij de gemeente wel meldingen met een zorgvraag binnen 
komen en dat er maar weinig bij dorpssteunpunt binnenkomen.Jan Harm Eppinga geeft nog 
een tip om het misschien te combineren met thuiszorg of buurtzorg, maar dit is erg lastig 
i.v.m. privacy. 
Rondvraag 
Hieke Jaarsma; Wij wisten niet dat er een preventieavond was. 
Het heeft helaas niet in de Harker gestaan, maar wel overal gehangen. 
 
Hieke Jaarsma; Nieuwe inwoners staat niet meer in de Harker. 
Dit komt de volgende Harker weer in. 
 
Wimmie Jonker; Kunnen er ook lantaarnpalen komen bij de Swanneblom? 
We hebben dit al eerder met gemeente besproken, zij geven aan dat ze dit pas gaan doen 
als het plan klaar is. Toch nemen we deze vraag weer naar het bestuurlijk overleg. 
 
Dick Schimmel; Hecht het Plaatselijk belang nog waarde aan de attent? 
Jazeker, maar er is geen aanbieder. 
 
Arnout Batterink; Is er nog nieuws over de watertoren? 
Wij als plaatselijk belang, hebben ons aangemeld als belangstellende, zodat we ook op de 
hoogte gehouden worden. 

 
Jaarverslag Plaatselijk Belang Lippenhuizen 
MFA  
Zo… het staat, als een huis! Iedereen weet dan waar we het over hebben. We willen 
nogmaals onze waardering uitspreken voor iedereen die meegeholpen heeft om dit te 
realiseren. Het resultaat mag er zijn. De kinderen van De Flecht namen al eerder gebruik van 
het schoolgedeelte en stap voor stap kwam er een stukje MFA bij wat klaar was voor 
gebruik. Op 25 mei hebben we de opening groots gevierd en er waren erg veel mensen 
nieuwsgierig naar het resultaat. Er is een uitgebreid programma aangeboden voor jong en 
oud. Grutsk! Dat zijn we, en elke keer als je binnenstapt is er nog steeds een bezoeker die 
complimenten maakt over wat we hebben neergezet. Dan besef je weer, dit hebben we toch 
maar even geflikt met z’n allen! Er zijn nog steeds wel klusjes, houdt u de Harker en 
Facebook in de gaten? 
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Speeltuin  
De 4 speeltuinen hebben intussen hun jaarlijkse controle gehad alle toestellen zijn weer 
gecontroleerd. Op Feestlân 1 wil de buurt de speeltuin opknappen de tafeltennistafel van 
speeltuin Feestlân 2 zal hierheen verhuizen, doordat de pannakooi bij het MFA vorig jaar is 
geopend word het speelveldje weinig gebruikt. Bij de speeltuin aan de Weeme is door enkele 
(groot) ouders, buurtgenoten, bewoners de speeltuin opgeknapt tijdens NL Doet. 
Aan diverse toestellen zal door de gemeente dit jaar onderhoud worden gepleegd. Denk aan 
het aanbrengen van valzand of het herstellen van de kleine onvolkomenheden. 
Door gemeente wordt 1 x in 2 weken gemaaid, met de bosmaaier 3/ 4 per jaar, tussen door 
faciliteren wij Jan Frans die het verdere onderhoud verzorgd. 
B&W  
Tijdens het overleg met Burgemeester en Wethouder bespreken we zaken waar wij, als 
Plaatselijk Belang ons mee bezig houden.Veel zaken die we daar besproken hebben komen 
in het jaarverslag onder verschillende kopje aan de orde.  O.a. oude lanen, watertoren, 
verkoop oude gebouwen (oude basisschool, dorpshuis)  en  MFA. Verder is er nog 
gesproken over het verplaatsen van de glascontainers en de supermarkt Attent. 
Dorpsgebonden budget 2018 
Het dorpsbudget wordt ingezet voor activiteiten en/of projecten die er aan bijdragen om de 
leefbaarheid in dorpen en de Burgerparticipatie te vergroten. 
Dit jaar wordt het budget gebruikt voor: 
* TV / beeldscherm voor in het nieuwe MFA 
* Extra Brandkast voor de opslag van archief 
* aanschaf nieuw gym materiaal SV THOR 
Archief commissie 
Afgelopen jaar hebben we het restant wat nog in ‘De Mande’ stond overgebracht naar de 
nieuwe kast. Al snel bleek dat we te weinig plek hadden om alles op te bergen. We hebben 
wat niet meer in de kast paste, verdeeld en meegenomen naar huis een tweede kast is erg 
welkom dus en hier wordt door PB aan gewerkt. In een oud doopboek zijn 32 familieleden 
getraceerd die allemaal gedoopt zijn in Lippenhuizen tussen 1772 en 1828. 
W v/d Sluis, M de Jong,  L Hoeksma 
Dorpsteunpunt 
In 2018 zijn we bij het Dorpssteunpunt bezig geweest om een aantal zaken duidelijk op een 
rijtje te krijgen. Wie zijn onze vrijwilligers? Klopt de lijst van een aantal jaar geleden nog? 
Weten hulpbehoevenden ons te vinden en wat kunnen we dan voor hun betekenen? Hoe 
lopen de communicatiekanalen? Wat kunnen we verwachten van het gebiedsteam van de 
gemeente? En wat verwachten zij van ons? Kunnen we iets organiseren voor bepaalde 
doelgroepen in het dorp? Hoe kunnen we meer vrijwilligers werven? En hoe krijgen we daar 
een bepaalde diversiteit in? Allemaal vragen die we afgelopen jaar 1 of meerdere keren 
besproken hebben en waar we natuurlijk antwoorden op proberen te krijgen. Het is fijn om te 
zien dat we als Dorpssteunpunt diverse hulpvragen krijgen en dat we daaraan ook nog 
steeds een vrijwilliger kunnen koppelen. Wel is onze vrijwilligers lijst kort, te kort, en zouden 
we dit graag aangevuld zien met nieuwe mensen, jong/oud, man/vrouw, maakt niets uit, 
iedereen is welkom! Wil je graag zo nu en dan iets voor je dorpsgenoot kunnen betekenen, 
meld je dan aan als vrijwilliger tijdens de jaarvergadering van 8 december! 
Nieuwe inwoners 
Nieuwe inwoners krijgen een omslagmap met daarin alle informatie over wat er in het dorp te 
vinden is. In de map komen dan o.a. losse kortingsbonnen, die te gebruiken zijn in het dorp. 
Vorig jaar hebben we 14 gezinnen mogen verwelkomen 
Oude Lanen  
Samen met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/ Olterterp en natuurvereniging Geaflecht 
hebben we een aantal bijeenkomsten gehad over het plan van de gemeente over het behoud 
oude lanen, wat ons aangaat de Swechsterwei. We hebben daarna een notitie opgesteld: 
Verenigingen voor Plaatselijk Belang en natuurorganisaties zijn door de gemeente gevraagd 
mee te denken over de plannen voor de lanen in Opsterland. Iedereen onderkent de grote 
kwaliteit van de lanen als beeldbepalende landschappelijke structurerende elementen die 
tevens cultuurhistorisch en ecologisch van aanmerkelijke waarde zijn. Over het waarom en 
de manier waarop deze waarden kunnen worden behouden en geborgd bestaan echter 
uiteenlopende ideeën.  
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Daardoor is het draagvlak voor de huidige plannen van de gemeente erg smal. In deze 
notitie van de PB’en Beetsterzwaag en Lippenhuizen alsmede Natuurvereniging Geaflecht 
wordt een voorstel gedaan met als oogmerk te komen tot een breed gedragen aanpak voor 
de instandhouding van de lanen in de gemeente Opsterland. Het gaat nu speciaal om de 
verbinding tussen Beetsterzwaag en de Trijehoek Lippenhuizen. 
We hebben voorstellen gedaan aan de gemeente en dit wordt nog terug gekoppeld. We 
wachten af. Insteek is dat de laan; gezond wordt en blijft! 
Lopende zaken 
Dorpshuis en oude schoolgebouw van De Flecht 
Zoals u heeft gezien worden beide gebouwen verhuurd door Carex. De gemeente zal ons op 
de hoogte houden wanneer de gebouwen te koop komen en of er eventuele gegadigden zijn 
en wat de plannen zijn. We zijn benieuwd! 
De Harker 
We zijn in overleg met het bestuur van de Harker over de toekomst van de dorpskrant. 
Een jaar geleden hebben we een enquête gehouden en toen was er een verrassend hoog 
percentage van mensen die de Harker op papier willen lezen. Dat houdt wel in dat er nieuwe 
mensen worden gezocht, op de jaarvergadering komt dit punt aan de orde. 
Glasvezel  
We hebben hier veel aandacht aan besteed, op Facebook en zijn de deuren bij langs 
geweest om mensen te informeren over de voordelen van glasvezel. En het is gelukt, meer 
dan 60% heeft zich aangemeld. Dus het gaat door! 
Meer informatie op; https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/nieuws/ 
Wettertoer 
Deze prachtige eyecatcher van ons dorp is te koop. Er is inmiddels een initiatief bekend voor 
overname. Dit heeft u eerder kunnen lezen in de Harker. Ook dit proces houden we 
nauwlettend in de gaten. Er zijn inmiddels twee kijkdagen geweest als u dit leest. 
WhatsApp groep Lippenhuizen-Alert 
Begin dit jaar is de WhatsApp groep Lippenhuizen Alert opgericht in deze groepen zitten nu 
ca. 90 inwoners verdeeld over 5 groepen, In deze groep kun je meldingen lezen en schrijven 
betreffende veiligheid en leefomgeving; zoals: - vernielingen,  - verdachte gedragingen van 
onbekende personen of voertuigen,- diefstal van zaken in en om het huis. Het gaat dus niet 
om zaken waarvoor je direct 112 belt, maar waarvan het handig is dat meer mensen het 
weten in het dorp zodat iedereen alert is en een vervolg kan worden voorkomen. Er zijn bij 
elke ingang van het dorp borden geplaatst waarop staat: WhatsApp buurtpreventie. 
1 Bûtewei- Heidereed- Sweachsterwei 
2 Trijehoek- De Buorren t/m het Dorpshuis, Bûkenhage, 
   Swanneblom, Pompeblêd,   Dotterblom. 
3 De Buorren vanaf nummer 79 en nummer 80 t/m de 
   Boerestreek (Lippenhuizen), Slûsleane, Feestlân, 
   Kobunderleantsje.   
4 Tjalling Harkeswei, Compagnonsfeart (Lippenhuizen)    
5 Corso, Buorsterwyk, Omgong, Weeme,  
   Rjochtskeamerpaed, Buorren tussen:32-74 en 51-95. 
                                             
           U kunt zich te allen tijde aanmelden! 
 
Sinterklaas  
Intocht Sinterklaas Lippenhuizen, 25 november 2017 
Wat gebeurde er veel tijdens de intocht van Sinterklaas op 25 november 2017. 
De Pietenband stond al gereed bij de Mande om de Sint met paard en wagen te begeleiden 
naar school waar weer vele kinderen vol smart stonden te wachten. Toen Sinterklaas kwam 
aangelopen om te vertrekken bleek er al iets niet in de haak te zijn. Er werden namelijk een 
aantal Pieten vermist. De Sint maakte zich zorgen over hun welzijn maar wilde nu toch wel 
snel vertrekken naar OBS de Flecht om de kinderen die daar stonden niet langer te laten 
wachten. De Sint was wederom blij verrast toen hij zoveel kinderen, ouders en pakes en 
beppes zag staan. Sinterklaas had natuurlijk al het een en ander gehoord over de bouw van 
het nieuwe MFA in Lippenhuizen en het viel hem gelijk op dat er vele kinderen waren met 
een gele helm op hun hoofd en een hamer in hun hand.  
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Hierdoor werd de Sint nog nieuwsgieriger en wilde hij zelf heel graag een kijkje gaan nemen 
bij het nieuwe gebouw. Daarom vertrok de stoet verder richting het bouwterrein…en wat 
bleek…de vermiste Pieten waren in het gebouw heerlijk aan het klussen. Na nog een mooie 
route door het dorp is er een weer een geweldig Sinterklaasfeest gevierd in het dorpshuis de 
Mande. De kinderen hebben mooie liedjes gezongen en gespeeld. Sinterklaas was erg blij 
met alle tekeningen die hij weer heeft mogen ontvangen. Vele pepernoten zijn er uitgedeeld 
en gestrooid. Om 12.00 uur ging ieder kind met een cadeautje en een grote lach weer naar 
huis. 
Met vriendelijke groet, Sinterklaascommissie Lippenhuizen 

Notulen jaarvergadering 
Eggie opent de vergadering. Er wordt dank uitgesproken voor het hele dorp. “Het was weer 
een geweldig feest.”Jaarverslag van het feest stond te lezen in de Harker. Er zijn geen op- of 
aan-merkingen op het jaarverslag. Het financiële jaarverslag wordt besproken, geen verder 
vragen. Er wordt alvast iets vertelt over het feest 2018; weer een optocht jaar. 
Bestuurssamenstelling: Er wordt afscheid genomen van Arvid en Geertje. Bedankt voor jullie 
inzet. Wiesje komt het bestuur versterken. 
 
Jaarverslag  IT LIPHÚSTERFEEST 15, 16 en 17 JUNI 2018 
Na een paar dagen revalidatie kijken wij als bestuur terug op een geslaagde en zonnige 
editie van it Liphústerfeest. Wij zullen in een notendop de hoogtepunten met u delen. 
Uitgebreide informatie vindt u op onze website en de evaluatie zal natuurlijk plaatsvinden 
tijdens de jaarvergadering aan het einde van dit jaar. Vrijdagmiddag hebben we het feest 
afgetrapt met de schoolkinderen, we zijn in één lange muzikale stoet naar school gelopen. 
Eerst lekker een patatje en daarna voor alle kinderen vanaf groep 1 een speurtocht door het 
dorp. Op de namiddag hebben we genoten van een spectaculaire playbackshow. De jonge 
deelnemers waren niet van echt te onderscheiden. Natuurlijk waren alle zes de optredens 
subliem en uniek maar de jury moest een keuze maken. De jury heeft de Spice Girls 
gekozen als winnaar van de playbackshow. Na het jongere publiek was het oudere publiek 
aan de beurt met een spetterende foute avond. De prijs voor de meest foute outfit is gegaan 
naar Fetsje en Jannie! Zij waren wel heel erg fout. De optredens van First Flash en Lytse 
Hille hebben ervoor gezorgd dat de hele tent in gebruik is genomen, tot springen van links 
naar rechts en roeiend op de grond zitten… Wat een super mooie avond. Zaterdagochtend 
werd de tent alweer vroeg klaar gemaakt voor het onderonsje. Jong en oud is komen kijken, 
luisteren en heeft meegezongen met het repertoire van de bekende Friese Leeuwarder Piter 
Wilkens. Na een gezamenlijke lunch met het publiek was het voor ons weer tijd om aan de 
slag te gaan met de optocht. Naast alle wagenbouwers is de Liphusterjeugd ook actief 
geweest tijdens de optocht. U heeft hen vast wel voorbij zien komen in hun gele tuk tuk en 
met hun collectepakken. Super, dat de jeugd zich zo actief inzetten voor het feest. Chapeau! 
Daarnaast hebben Berend Jan en Wietze ook dit jaar weer een ludieke actie bedacht voor de 
optocht, zij sloten de rij met een mooie oude Volvo 66. Zowel zaterdag als zondag stond er 
veel publiek langs de route. Bij de Attent werden zij vermaakt door het dweilorkest de 
Boljeiers. Er kwamen veel complimenten over versierde wagens en creativiteit van alle 
bouwers. Wij zijn dan ook trots op onze dorpsgenoten die na een drukke tijd (bouw van MFA 
e.d.) toch de mogelijkheid hebben gevonden om wederom een mooie wagen te bouwen.  
BEDANKT ALLEMAAL. 
De jury heeft een objectieve weergave gedaan en hieruit is naar voren gekomen dat de 
Marten Janswei met Rio de Janeiro de eerste prijs heeft verdiend. Misschien dat de sexy 
danseressen hier een aandeel in hebben, want die waren om op te vreten. Na een paar 
pechjaren voor de Marten Janswei hun wagens is deze prijs meer dan terecht. Bouwers en 
acteurs: jullie waren veel beter dan het carnaval in Rio. 
De Vosseburen heeft ons met hun wagen Aarde van Waarde weer met beide benen op de 
grond gezet. Want ook wij hebben invloed op de plastic soep en het is ook onze taak om 
verspilling en vervuiling tegen te gaan zodat de generaties na ons kunnen genieten van een 
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mooie een schone aarde. Bedankt Vosseburen en jullie hebben terecht de 1e prijs gekregen 
voor jullie presentatie vrijdagavond.  
De publieksprijsbriefjes vlogen eruit want iedereen wilde zijn of haar mening geven over de 
versierde wagens. Na de telling is gebleken dat de Wiken met hun thema “De Roep van de 
Draak” genomineerd is als publiekslieveling.  
Avond aan avond hebben zij met en in de straat gewerkt aan de wagens en kostuums.  
Grote complimenten voor de Wiken.  
Zaterdagavond hebben we weer genoten van de band Fragment. We waren al bekend met 
hun optreden maar ook deze keer voldeden ze wederom aan alle verwachtingen. Vooral in 
de laatste set werd het publiek van voor tot achterin de tent opgezweept en ging het dak er 
af. Zondagochtend was het tijd voor de 40e viswedstrijd en onze dorpsgenoot Roelie is al 40 
jaar een gewaardeerde vrijwilliger bij dit evenement. Zonder vrijwilligers is er geen feest, dus 
Roelie nogmaals bedankt voor uw inzet. Na de koffie en thee was het tijd voor een ander 
drankje. Met Niesje achter de tap en Eva haar vriendinnen in en om te tuk tuk werd het een 
waar feestje op deze iet wat bewolkte zondagochtend. Afslaan van een drankje was voor 
deze mooie dames geen optie, dus het eerste vaatje was al snel weer leeg. De jonge Yorick 
was super snel deze zondagochtend. Hij heeft namelijk de eerste vis uit de vaart gehengeld. 
Of heeft heit van te voren al wat voer in de vaart gestrooid? De jeugdwinnaar dit jaar is 
Djurre met een totaal van 20 centimeters, super gedaan Djurre! Bij de senioren was het Roel 
die in totaal 56 centimeter aan de haak heeft geslagen, wat een topprestatie Roel. Tenslotte 
iets aparts: zowel Kees als Ronald hebben de grootste vis uit de vaart gehaald, namelijk een 
knaap van 27 centimeter. Is dit toeval of dezelfde vis? Na de tweede optocht zijn we met het 
hele dorp naar het feestterrein gegaan waar het tijd was voor een spannende veiling. Onze 
veilingmeester Jan was erg scherp. Een zwaaiende handbeweging, biertje boven 
borsthoogte of twijfelende blik. Voor Jan aanleiding om aan te nemen dat er geboden werd 
op de unieke attributen. En wat een strijd tussen de dorpsgenoten, de Liphúster 
geschiedenis werd door oude en nieuwe dorpsgenoten ruim op waarde geschat. Menig hart 
ging sneller kloppen door de veiling van een Meet and Greet met Johannes Rypma ft. The 
Bounty Hunters. Uiteindelijk was Karolien de gelukkige winnaar. De ontmoeting met Karolien 
en haar vriendinnen vond plaats in de keet achter de tent, als deze keet kon spreken……  
Na de uitslagen en dankwoorden was het weer tijd voor feest met de sympathieke band de 
Bountyhunters. En dat feest was er, de onvermoeibare Liphústers en andere bezoekers 
hebben gefeest tot in de late uurtjes. Liphústers en andere betrokkenen bedankt voor dit 
mooie feest en alle hulp. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Op naar volgend jaar!  Saluut, 
Wilt u beelden bij bovenstaande verhalen of extra informatie over de uitslagen?  
Op onze website vindt u alle foto’s en  aanvullende informatie: www.itliphusterfeest.nl                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                                  

                                              It  Liphústerfeest bestuur 

http://www.itliphusterfeest.nl/
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Persbericht Cultuurteam Piterkerk Lippenhuizen 
Lippenhuizen, 21 november 2018 
 
Drie Friese troubadours op één podium: Together & Alone 
Het zijn grootmeesters van het Lied en ze spelen verdienstelijk gitaar, schrijven hun eigen 
teksten en componeren daarbij de muziek. Alle drie hebben de afgelopen jaren een uniek 
oeuvre geschapen. De een in het Fries, de ander gebruikt het Bildts en de derde bracht al 
zeventien cd's uit in een uniek Nederlandstalig zangidioom. Poëzie, zangkunst en 
muzikaliteit weten de singer-songwriters Adri de Boer, Jan de Vries en Sido Martens op 
volstrekt originele wijze te verbinden. Nog nooit stonden deze Friese troubadours op één 
podium. De Piterkerk in Lippenhuizen brengt op zondagmiddag 9 december de Zangers voor 
het eerst samen. Tijdens het concert 'Together & Alone' spelen Adri, Jan en Sido nieuw werk 
en putten ze uit hun rijk liedjesmateriaal dat door de jaren heen is opgebouwd. En als het 
bloed kruipt... dan ontstaan er mogelijk spontane improvisaties waarbij de ene gitarist de 
andere zanger ondersteunt of een van hen een tweede stem zingt bij het lied van zijn 
collega. Ook als zij alleen op het podium staan, vormt de herkenbare eigenheid van 
zangstem en muziek de rode draad die dit concert op voorhand tot een van de meest 
gedenkwaardige in Fryslân maakt. Adri de Boer zingt inmiddels ruim dertig jaar in het Fries 
en schreef honderden liedjes en vertaalde het werk van veel internationale artiesten, o.a. 
James Taylor, naar zijn 'memme' taal. Jan de Vries bracht onlangs een cd uit met werk van 
JJ Cale in het Bildts. Voor 'Keel' kreeg hij veel enthousiaste reacties. Onlangs bracht hij de 
digi-single 'Land van Taal' uit. Sido Martens presenteerde in november zijn zeventiende cd 
die eenvoudig SM 2018 heet. De cd en het bijbehorende boek sluiten aan op het in juli 
gepresenteerde werk 'Monomaan'. '15 nagelnieuwe liedjes waar ik mijn stinkende best op 
heb gedaan', aldus Sido Martens.De drie grote muzikanten van het Lied leggen vanaf half 
drie zondagmiddag 9 december de lat hoog en nemen elkaar de maat. Ze kruisen de gitaren 
met elkaar en maken het publiek deelgenoot van hun gezongen verhalen. Bitterzoet, wrang, 
vrolijk en soms met een oorvijg, het is muziek die altijd raakt. Weerbarstig en dan weer 
makkelijk in het gehoor. 
Together & Alone begint om 14.30 uur op zondagmiddag 9 december in de Piterkerk in 
Lippenhuizen. De entree kost 10 euro inclusief een kop thee of koffie. In de pauze en na 
afloop van het concert is er catering aanwezig. Het concert duurt tot half vijf. 

 
                                                                                                     
         Voor meer informatie zie:                      
                                                                                             
        www.piterkerklippenhuizen.nl      
 

 
 
 
 

 



 
 

17 

 

Vrouwenstemmen plaveien de weg naar Kerst 
Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op 
zondag 16 december om 15.30 uur een kerstconcert in 
de Witte Kerk Hemrik. Opnieuw zal het koor de grote 
diversiteit van het kerstrepertoire laten horen. Ze 
brengen zowel delen uit de Missa Brevis in Bes van 
Mozart als verrassend sfeervolle hedendaagse 
composities van onder andere Ola Gjeilo. Ook zingen zij  
Kerst-songs in close harmony en zal een aantal 
traditionele Christmas Carols niet ontbreken. Het koor 
staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met 
haar bevlogen directie garant staat voor zowel sfeer als 
vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van 
de gezongen werken. Professioneel pianist Jan de Roos zorgt voor de begeleiding. 
Het concert begint om 15.30 uur. De kerk in Hemrik is open vanaf 15.00 uur.  
Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-. Kaarten zijn te reserveren 
via: femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com Femmes Vocales is één van de vele 
activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer ‘Ars Musica’. Voor meer informatie 
over het koor, zie: www.arsmusica.nu en kies onder ‘aanbod’ voor ‘koor’. 

 
 
 

                               KOBUNDERHÛS   

     SAMEN 1 IN HET KOBUNDERHÛS  SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE MANDE 
 
Nieuwsbrief Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen (NDL) de Mande November 2018  
Het Kobunderhûs 

Zijn er vragen, opmerkingen of tips laat het ons weten, beheerster Wietske Rozenberg helpt u 
graag en is altijd benaderbaar voor vragen of verbeterpunten.  
Ook voor buurt feesten en partijen, cursussen, vergaderingen, workshops met catering kun je 
terecht in het Kobunderhûs. Voor een offerte op maat kun je contact zoeken met onze beheerster 
Wietske Rozenberg op 0513 856728 in het Kobunderhûs en het mobiele nummer is 06 50445471. 
 
Ook voor het Kobunderhûs geldt ….. 
       

Jaarvergadering 
Tijdens de gezamenlijke jaarvergadering van Lippenhuizen op zaterdag 8 december 2018 zijn wij er 
ook:  * Dorpshuis de Mande, laatste en afsluitende jaarvergadering van de “ âlde Mande ” 
        * Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen “ de Mande “ met presentatie nieuwe bestuursleden.  
Biljartclub de Mande: Elke maandag is de biljartclub actief in het Kobunderhûs en met veel 
plezier wordt er op elk niveau gespeeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

                  Mee doen kan altijd, loop gewoon even binnen op een maandag 

 
Elke…Vrijdagavond…Dorpsavond…Kobunderhûs  
Van de vrijdagavond willen we een avond maken waar we elkaar tegen komen een praatje maken. 
Het begin van het weekend waarin dorpsgenoten & buurten met elkaar een bakje koffie & thee en 
een hapje en een drankje.  

Klaverjassen: Elke donderdagavond is er klaverjassen in het Kobunderhûs. Ook hier zijn nieuwe  
                       leden van harte welkom en mee doen kan altijd.  
Activiteiten : De activiteiten commissie is weer druk bezig om een aantal leuke activiteiten te 
organiseren: *  Pub quiz zaterdag 1 december  

        *  Verwacht een high tea & wine & beer  
        *  Eten in het Kobunderhûs 

Lijkt het je nu ook leuk om een keer een activiteit te organiseren samen met je vrienden of 
buurtgenoot in het Kobunderûs. Dit kan zowel op het gebied van cultuur of informatief.  
Laat het ons weten en we helpen graag mee om het te organiseren.  

         KOBUNDERHÛS   

SAMEN 1 IN HET KOBUNDERHÛS  & SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE 
MANDE 

mailto:femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com
http://www.arsmusica.nu/
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Jeugdwerk Lippenhuizen 
We hebben afgelopen zaterdag met zijn allen een gezellige bowlingavond gehad in 
Drachten. Er is lekker veel animo onder de jeugd om mee te doen aan de activiteiten! 

Volgende activiteiten:    Zaterdag 15 december : Casinonight 
Waar  : MFA Kobunderhûs 
Kosten : € 1,-                            Tijd :  18.30 tot 21.00 uur 
Opgave : voor 10 december via:  ustwakes@gmail.com 
Het is verplicht om in gepaste kledingstijl te komen. Er is een prijs voor best 
dressed boy and girl! 
Vrijdag 4 Januari 2019 : Flessenactie  
Waar : start vanaf MFA, daarna door hele dorp. 
Kosten: gratis   Tijd : vanaf 16.00 uur tot ongeveer 
19.30 uur ( na afloop wat eten en filmpje kijken!) 
Spaart u vast voor ons mee? 

 
Alvast een preview voor het programma in 2019… 
26 januari 2019      : Darten                        2 maart 2019 : Minute to win it 
? maart 2019 : Thialf 
7 april 2019  : Liphúster Kermis Fair (Wilt u ook een stand, laat het weten!) 

26 mei 2019  : Walibi ( hiervoor moet je minimaal aan 3 activiteiten hebben meegedaan!) 

29 juni 2019  : Surprise afsluiting. 
De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig  onze 

website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl 

mailto:ustwakes@gmail.com
http://www.jeugdwerklippenhuizen.nl/
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen  

 
 
Op de tweede bijeenkomst van dit seizoen stond er een lezing over adoptie op het 
programma. In de opening heette voorzitter Froukje Reitsema iedereen welkom en in het 
bijzonder onze spreekster van  deze avond, mevrouw Klaske Duursma. Er waren enkele 
mededelingen en een aantal bedankjes van leden, die een attentie hadden ontvangen. Na 

een bakje koffie of thee kwam mevrouw Duursma aan het woord.  
Zij heeft ons haar ervaringen met adoptie verteld.  
Het is al 40 jaar geleden, dat zij een aanvraag hebben ingediend 
voor een kindje uit Indonesië. Zij hebben 3 jaar moeten wachten 
voor ze een jongetje kregen toegewezen en dit hebben zij zelf 
opgehaald uit een kindertehuis in Jakarta.  
Het jongetje, Jumarno genaamd was toen 4 maanden oud. Het 
eerste contact was via eten, want dat was waar deze kinderen op 
reageerden.  
Via eten ontstond er immers een soort van band en natuurlijk enige 
herkenning. Na een tiendaags verblijf ging het gezin terug naar huis.  
In de jaren die volgden, waren er weinig moeilijkheden.  
Marno, zoals hij genoemd werd groeide op in een stabiel gezin, 
waar na hem nog spontaan een broertje en een zusje werden 

geboren. Zijn wat donkerder huidskleur is nooit een reden geweest, dat hij zich een 
buitenstaander voelde. Hij wist dat hij geadopteerd was, maar maakte er geen punt van. 
Rond zijn veertiende kwamen de vragen, maar omdat de pubertijdsjaren nooit de 
gemakkelijkste zijn, ging het ook hier met ups, maar nog meer downs.  
School, meisjes, blowen, alles werd uitgeprobeerd en daarom besloten zijn adoptie ouders 
(als Marno 17 jaar is) met het hele gezin naar Indonesië te gaan om hem te laten zien waar 
hij vandaan komt. Zij bezoeken dan ook het kindertehuis waar Marno vandaan gehaald is.  
Hij wil daarna zijn biologische moeder vinden en gaat op kamers omdat hij denkt zich 
zelfstandig beter te kunnen ontplooien. De eerste tijd is natuurlijk erg druk. Alles is nieuw: 
studie, vrienden, wonen en dan komt er plotseling een telefoontje van iemand die zegt zijn 
biologische moeder gevonden te hebben.  
Marno gaat dan met zijn adoptieouders, pake en vriendin Suze terug naar Jakarta.  
De ontmoeting met zijn biologische moeder (en een broer) doet hem helemaal niets, maar  
hij komt tot de ontdekking dat zijn Nederlandse ouders de mensen zijn, waar hij van houdt  
en die hem gemaakt hebben tot wat hij is. Ook is er het besef, dat doordat hij is afgestaan, 
hij wel een veel beter leven heeft gekregen dan zijn bloedbroer, maar het geeft een dubbel 
gevoel. Zijn pake maakt hem duidelijk dat hij zijn besluit zijn biologische moeder niet weer te 
hoeven zien, overhaast neemt en eist van Marno, voor ze naar Nederland teruggaan 
afscheid te nemen. Dit verloopt rustiger dan de eerste ontmoeting, maar het verandert niets 
aan zijn gevoelens.  
Na terug-komst in Nederland begint eigenlijk het verwerkingsproces en doordat Marno niet  
in staat is zijn gevoelens te uiten, belandt hij in een depressie, die hem zijn relatie kost.  
Ook latere relaties lopen op de klippen, evenals vele banen. De bindingsangst beheerst zijn 
leven. Hij krijgt wel het gevoel, zelf graag een kind te willen om iets heel eigens te hebben. 
Marno heeft dit alles na jaren verwerkt in een boek, “Gevangen in onvoorwaardelijke liefde”, 
waarin hij zijn gevoelens veel beter kan uiten, dan hij met praten kan verwoorden.  
Hierdoor hebben zijn ouders een beeld gekregen van wat hij allemaal doorgemaakt moet 
hebben. 
   
Klaske Duursma heeft dit alles op een bijzonder prettige manier verteld en ons een duidelijk 
inzicht gegeven in wat er kan spelen bij een adoptie, zonder dat het een “zware” avond werd. 
 
In haar slotwoord geeft de voorzitter dit ook aan en bedankt Klaske namens alle aanwezigen 
voor de mooie avond.                
                                                             Hieke Jaarsma. 
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Op 1 november heeft burgemeester van Selm bij ons verteld over haar functie als 
Burgemeester van de gemeente Opsterland. Ze is voorzitter gemeenteraad en college van 
Burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de 
Burgemeester is de handhaving van de veiligheid.In principe moet ze 24 uur beschikbaar 
zijn. Ze brengt bezoekjes aan honderdjarigen en bruidsparen die 60 jaar getrouwd zijn. 
Ook is ze voorzitter van de landelijke plattelandsgemeenten. We hebben haar mooie 
ambtsketen kunnen bewonderen. Na nog enkele vragen te hebben beantwoord vertrok ze 
om 11 uur met dank van onze voorzitter en een prachtig boeket bloemen. 
Het was een gezellige koffiemorgen. 
 

 11 december maken we een                                                                                                        
  kerststuk o.l.v.Fenna.                                                                                                  
 
 
 
  Op 18 december komt  
  Inez Timmer met haar    
  programma;  
  Vermaarde vrouwen 3x30 =? 
 
 

Froukje van der Veen 
 
 
 

 

 
Lokale Energie Coöperatie Opsterland komt naar u toe. Op woensdag 12 december 
a.s. om 19.30 uur zijn wij in It Kobunderhûs, Buorsterwyk  te 8408 HV Lippenhuizen. 
Wat komen wij doen? Wij willen u informeren over wat wij doen op het gebied van 
duurzaamheid voor en in de dorpen van Opsterland en omstreken. De energiekosten van 
stroom en gas gaan omhoog in 2019. U zou wel willen profiteren van de stroom van 
zonnepanelen, maar u kan dat niet betalen of u kan het wel betalen, maar u wil die dingen 
niet op uw dak. Prima, wij hebben voor u een voorstel. Voor elke portemonnee is er een 
oplossing.  Wij leggen het uit op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur.  
Dus de stroomkosten gaan per 1 januari 2019 omhoog, maar niet bij ons.  U wordt 
overspoeld met reclamespotjes op radio en tv, zelfs wordt u gebeld of u klant wil worden voor 
levering van stroom en gas. Wij doen niet aan reclame op tv en komen niet voor in 
vergelijkingscijfers. Waarom niet? Het is duur en de grote maatschappijen betalen fors om in 
de vergelijkingen te worden meegenomen. U kunt klant bij ons worden voor stroom en gas. 
De stroom komt onder andere van onze zonnepanelen op daken van bedrijven in Opsterland 
en omgeving. Groene stroom/ Opsterlandse stroom. Ons leveringsbedrijf EnergievanOns 
heeft onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat de stroomkosten via LECO goedkoper dan zijn 
dan die van Nuon, Essent en zelfs van Greenchoice. Op onze website www.leco-energie.nl 
kunt u dat onderzoek  bekijken. Op de voorlichtingsavond ligt een overzicht van het 
onderzoek op de tafel. Door klant te worden van EnergievanOns /LECO energie helpt u uw 
vereniging waar u lid van bent ! Hoe dan? Wij betalen € 40 per jaar aan de door u als klant 
aangewezen vereniging/sportclub/organisatie. Waar kom je dat nog tegen?  
Wij informeren u over de zogenaamde postcodeprojecten. Vast wel van gehoord? U kunt 
voor € 100 inleg voor 1 zonnepaneel een hoeveelheid stroom afnemen. U betaalt 15 jaar 
lang geen energiebelasting.  Die belasting is al meer dan de helft van de kwh prijs.  En nog 
iets ! Uw inleg van € 100 wordt in 15 jaar terugbetaald. U kunt ook € 300 inleggen. Dan heeft 
u drie keer zoveel voordeel en kwh stroom.  Voor 12 december a.s. wordt huis aan huis nog 
een folder bezorgd.   U bent welkom. 
Stap over op LECO energie is altijd goed en voelt goed. Maak uw vereniging blij!  
Leo Andringa, voorzitter LECO energie. 

http://www.leco-energie.nl/
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Kerkdiensten  Prot. Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 

02 dec  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok, 1e Advent mmv Cantorij 
09 dec  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok, 2e Advent mmv Cantorij 
16 dec  10.00  Langezwaag  Ds. J. Jurjens, 3e Advent 
24 dec  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok, 4e Advent mmv Cantorij 
24 dec  22.00  Langezwaag  Ds. S. Blok, Kerstnachtdienst mmv OKK 
25 dec  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok, Kerst mmv Te Wûnderlik 
 
Van de predikant 
Het zijn deze weken intensieve weken waarin we toeleven naar kerst.  In november had ik 

nog een weekje vakantie, dat begon met een stilte retraite in het stiltehuis in 
Nijmegen. Een initiatief van de Maristen (religieuzen). Een mooie plek van 
stil vallen, eenvoud en aandacht. Een eigen kamer om je op terug te 
trekken, gezamenlijke stilte momenten, een labyrint in de tuin, boeken en 
tekenmateriaal en het bos om in te wandelen. De stilte is mij bekend,  

bijvoorbeeld van Taizé, en toch is de stilte ook elke weer nieuw en is het de 
vraag of de stilte ook aan mij mag werken of dat ik de stilte bezet. Deze dagen 

deden mij goed. Het herinnerde mij aan het elke keer weer ruimte maken voor het 
onverwachte, niet alles bezetten met plannen of woorden. Vertrouwen ook, dat de weg zich 
ontvouwt.  
 
Afscheid ambtsdrager 
Alwin de Jong stopt per 1 januari als ouderling-kerkrentmeester. In de dienst van 20 januari 
wordt hij officieel uit het ambt ontheven. We danken Alwin voor al zijn inzet! 
 
Bij de diensten 
Met advent lezen we dit jaar uit Openbaring. Het uitkijken naar een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Dat past mooi bij uitkijken naar kerst. Kerst waar God iets nieuws begint met 
deze wereld. Waar de hemel inbreekt op het aardse. Met een nieuwe mens, een kind. Naast 
de lezingen uit Openbaring lezen we Psalmen. Beide teksten van poëzie en vol van beelden. 
Openbaring is een boek van onthulling. Het komt uit de tijd van de eerste christelijke 
gemeentes, een tijd van vervolging en bezetting door de Romeinen.  
Openbaring wil tonen wat er echt aan de hand is, in beeldtaal, geheimtaal misschien wel, 
zodat de Romeinen niet mee konden lezen. Ze gebruikt grootse taal van draken en beesten 
en engelen en ruiters.  
Ze put uit de profeten van het Oude Testament, en ze herinnert aan de hoop op een nieuw 
Jeruzalem, een stad van vrede en recht. 
Er zijn verschillende manieren om advent te beleven, deze tijd van verlangen, van uitkijken.  
Sommige mensen branden thuis adventskaarsen, of volgen de adventskalender van de 
Protestantse Kerk, met elke dag een tekst.  Ik heb mij geabonneerd op de digitale 
adventsretraite van de jezuïten, Zie, Ik maak alles nieuw. Zij schrijven hierover het volgende: 
“Onze wereld is vaak onvolmaakt en onaf. Deze retraite wil je laten ontdekken dat God juist 
in deze chaotische wereld mens wordt om alles nieuw te maken”. De retraite is te vinden op 
www.ignatiaansbidden.org en je kunt je inschrijven om dagelijks een mail met het materiaal 
te ontvangen.  
 
Diaconaal predikantschap – Urban Mission training 
Zoals u weet heb ik als predikant van de gemeentes Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân 
en Lippenhuizen-Hemrik een bijzondere 100%  aanstelling waarin ik voor 40% betaald wordt 
door de diaconie. Een unieke aanstelling in Nederland.  Als predikant zoek ik daarom samen 
met de kerkenraden en in het bijzonder met de diakenen naar vormen en wegen om als kerk 
en als predikant diaconaal werk te doen binnen onze dorpen. In Lippenhuizen hebben we op 
31 oktober een maaltijd georganiseerd voor 65plussers in het dorp in samenwerking met 
dorpssteunpunt en plaatselijk belang.  
Het gaat ons om plekken en momenten te creëren waar mensen elkaar (laagdrempelig) 
kunnen ontmoeten. In een tijd waarin eenzaamheid een groot thema is vinden we het 
belangrijk hier aan te werken.  
 

http://www.ignatiaansbidden.org/
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Inspiratiefestival op Terschelling 
Al uitwaaiend op Terschelling inspiratie op doen, beter kan toch niet?! Ik heb gedanst op de 
woorden van Genesis 2 – en God blies de mens de adem in-, heb gezongen met het Vocaal 
Theologen Ensemble, heb de nacht begroet met een stilte viering, heb theater gezien waarin 
het verhaal van Izaäk en Rebekka werd verteld en heb gemediteerd aan de hand van de 
verschillende (katholieke) sacramenten. Ikzelf verzorgde een workshop contextueel 
bijbellezen samen met Jacobine Gelderloos. We lazen het verhaal van de storm op het meer 
(Matteüs 8: 23-17) en spraken over hoe het kan stormen in je eigen leven of in de 
maatschappij. En over wie er dan wakker gemaakt moet worden om iets in beweging te 
zetten, iets te veranderen. Een veelzijdig weekend waarin van alles te beleven viel en waar 
er continue verrassende ontmoetingen plaats vonden. En dan ook nog tijd om te fietsen en 
op het strand te zijn en koffie te drinken aan de haven! Je voelde: geloof leeft en bezielt.   
Op de terugweg op de langzame boot, terug naar vaste wal, was er genoeg tijd om te 
mijmeren en uit te kijken over de Waddenzee, de zon die schitterde op het water. Om te 
voelen: ja, we hebben wat beleefd! Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of kleins, dat 
maakt niet uit, schroomt u dan niet om contact op te nemen. 
Heel vriendelijke groet,  ds. Sietske Blok 

Van de Diaconie 

Fruitbakjes met Kerst 
Ieder jaar worden er rond Kerst fruitbakjes gebracht bij ouderen. Krijgt u geen bakje en wilt u 
er wel een ontvangen?  Mensen vanaf 80 jaar kunnen zich aanmelden bij de Diaconie:  
0516-471387 of diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl 
 
ACTIE KERKBALANS 2018 
Voor zover u voor het jaar 2018 nog geen kerkelijke bijdrage heeft betaald, verzoeken wij u 
vriendelijk om het toegezegde bedrag over te maken voor 31-12-2018 op rekening  
NL58 RABO 0322 9004 68                    

Hartelijk dank! De kerkrentmeesters 
 
Te gast bij de Dominicanen in Huissen  
1-3 maart 2019 organiseert de protestantse gemeente Lippenhuizen-Hemrik en, 
Langezwaag Luxwoude, Jonkerslân  een weekend in het Dominicanenklooster in Huissen. 
We zullen vieren, we zullen samen stil zijn, we gaan in gesprek met een Dominicaan en we 
gaan zingen. Een prachtig begin van de veertigdagentijd.  Die gaat namelijk van start op 
woensdag 6 maart 2019. Bij ontvangst op vrijdagavond krijgen we een korte rondleiding door 
het klooster en de kapel. Op zaterdag staan er staan twee workshops op het programma. In 
de eerste workshop gaan we in gesprek met een broeder van het klooster en leidt hij ons in 
een meditatie van een Bijbeltekst. In de tweede workshop gaan we zingen. Liederen van 
inkeer, van vasten, en van uitkijken naar Pasen. Meerstemming zingen verbindt, we maken 
samen muziek! Dagelijks is er om 08.00 uur een ochtenddienst (Lauden) en om 18.30 uur 
een avonddienst (Vespers).  Op zondagmorgen viert de gemeenschap om 10.00 uur samen 
met de gasten en de bezoekers de eucharistie, waarin de Kloostercantorij zingt. Na afloop 
van de zondagsviering is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie. 
Opgave voor 1 januari 2019 bij  dssietskeblok@gmail.com of tel. 0513-856183.  
 
Weekend: vrijdag 1 maart 2019 (eind van de middag/begin van de avond in overleg) tot en 
met zondag 3 maart 2019 (vertrek na de lunch). 
Locatie: Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen 
Kosten: €182,-p.p. Inclusief alle maaltijden, koffie en thee, exclusief (fris)dranken.  
Er is gereserveerd voor 15 individuele gasten. De warme (middag)maaltijd in het klooster is 
vegetarisch. Hebt u een speciaal dieet op medische gronden of heeft u allergieën, laat dit 
dan weten bij opgave. Het keukenteam van het klooster heeft veel ervaring met diëten en 
allergenen.  Iedereen (wel of geen lid van de kerk) is van harte welkom bij deze 
kloosterweekenden.  
 
       

mailto:diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl
mailto:dssietskeblok@gmail.com
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Taxi Koopmans uit Jubbega is o.a. gespecialiseerd in het patiëntenvervoer voor 

nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars en naar alle ziekenhuizen en instanties.  

 

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit! 

 

Taxi Koopmans 

(0516) 46 15 58 
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PITERKERK HUREN? SFEERVOL 

ONDERDAK! 
 

Trouw-,Rouw-,Doopdienst of 
(familie)Feest 

06-83266955 
piterkerkbeheer@gmail.com 

 
 

Verhuur voor Culturele activiteiten 
Concerten, Uitvoeringen, Lezingen 

info@piterkerklippenhuizen.nl 
 

                   KOBUNDERHÛS                     
 

VOOR AL UW: 
 Buurt- en familie feesten 

 Koffietafel, koude- en warme buffetten 
 Vergaderingen, cursussen en andere bijeenkomsten 

 
VOOR EEN OFFERTE OP MAAT BEL MET ONZE BEHEERSTER, WIETSKE ROZENBERG.  

ZIJ HELPT U GRAAG   
WIJ ZIJN BEREIKBAAR IN HET KOBUNDERHÛS op 0513 856728 en mobiel 06 50445471. 

 
STICHTING BEHEER en EXPLOITATIE NIEUW DORPSHUIS LIPPENHUIZEN DE 

BUORSTERWYK 34 & 8408 JA 
 

mailto:piterkerkbeheer@gmail.com
mailto:info@piterkerklippenhuizen.nl
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Kunst en dorpsgeschiedenis 28. Marskramers en heideproducten (1) 

 
Heideproducten 
Heidebewoners werkten vaak als dagloners. Ze verdienden niet genoeg 
om daar het hele jaar van rond te kunnen komen. Ze trokken daarom 
met producten van de heide door de wijde omtrek. Ze liepen van huis tot 
huis, van dorp naar dorp en langs de hoeves en boerenplaatsen. Het 
lopen met een zware last was uitputtend, zeker als het weer tegenzat. 
De marskramers liepen met een stok. Dit is onder meer te zien op de 
afgebeelde, monochrome en polychrome tegels. De stok gaf steun             

                               tijdens het reizen over de nog onbestrate wegen. Deze waren in die tijd  
                               bij slecht weer vaak moeilijk begaanbaar.  

Per trekschuit 
Andere marskramers trokken er het hele jaar op uit. Ze reisden met 
boenders, bezems, heidehoning, was of bossen riet in grote korven en 
manden of hadden hun waren direct op de rug gebonden. Meestal 
reisden ze dagen of weken lang te voet. Ook lieten ze zich wel 
overzetten met veren of legden ze een deel van de lange reis af op een    

                                trekschuit die grotere steden of dorpen aandeden. (Op het afgebeelde  
                               detail uit het werk van Jan van de Velde stapt een marskramer aan  
                               boord, collectie Rijksmuseum, Amsterdam) 

Dagtocht 
Het woord mars in marskramer verwijst niet naar de lange dagmarsen, 
die de marskramers aflegden. Die mars (afstand) schreef je vroeger als 
marsch. De mars in marskramer verwijst naar de mars in uitdrukkingen 
als ‘Heel wat in je mars hebben’. Dit is nu een compliment voor een 
persoon die veel vaardigheden bezit of veel weet. Die mars, werd 
vroeger ook wel als merse, meerse of maerse geschreven en was toen 
een korf voor of vol koopwaar. De handelswaren bestonden vaak uit  

                                zelfgemaakte producten, waarvoor kennis, ervaring en vaardigheden                 
                                vereist waren. 

Middelnederduits als handelstaal 
Het woord mars of meerse is ontleend aan het Middelnederduits en het 
Oudnederduits waaruit deze taal ontwikkelde. Middelnederduits werd in 
de Middeleeuwen vooral gesproken en geschreven in Noord-Duitsland, 
Hamburg en Lübeck. Van daaruit trokken er ook marskramers naar 
Friesland. Middelnederduits werd een zogenaamde lingua franca (een   

                                 gemeenschappelijk communicatiemiddel of handelstaal) in het hele  
                                 Hanzegebied zoals te zien op de kaart van het Hanzegebeied.  
                                 Kooplieden uit Brugge, Danzig (Gdánsk), Riga of het verre Nowgorod  
                                 communiceerden in die taal. Het Nederduits verschilde weinig van de  
                                 taal die toen in Holland werd gesproken. Kraam, ‘winkeltent’ was in het  
                                 Middelnederduits merse, in Oudhoogduits merze. Het woord ontstond  
                                 uit ‘mercibus’ de romaanse vorm van de Latijnse merx (meervoud  
                                 merces), dat ‘koopwaar’ of mars betekent. De marskramer, vroeger  
                                 geschreven als meerskraemer of meersman, was letterlijk een koopman  
                                 met een korf vol koopwaar.  

Kramer en marskramer 
De marskramer was niet aan een plaats gebonden. De kramer wel, die 
had een kraam zoals in de zeventiende eeuwse uitdrukking ‘In iemands 
kraam te pas komen of dienen’. Tuinman (1, 132) omschreef dat als 
‘een kramer die waaren heeft, waar mede hy winst kan doen’. De 
kramer is een koopman, die in zijn kraam of winkel van alles verkoopt. 
De kraemer of kramer was een kraamhouder en had een vaste 
standplaats, de marskramer was een marsdrager die rondtrok.  
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Santenkraam  
Marskramers trokken ook naar de grote steden waaronder de 
Hanzesteden waar wel markten gehouden werden door kramers. De 
marskramers  konden daar hun boenders kwijt, Iedereen kon deze 
vegers, boenders en stoffers  wel gebruiken. Ze waren gemaakt van 
heide en twijgen of takken van struiken en bomen en ook andere 
planten die op de heide en bij de vennen gevonden konden worden. De 
heidehoning was een mooi product  en werd gebruikt voor het bakken 
van zoetwaren die zeker met de feestdagen aftrek vonden. De kraam 
van de kramers was oorspronkelijk een eenvoudige tent van hout en/of 
(zeil-)doek, om waren te verkopen. Dat is de kraam waar De hele 
santenkraam bijéénpakken, slaat nu op rommel of ongeorganiseerd  

                                  zijn, maar was oorspronkelijk het inpakken van alle handelswaar, zoals  
santen of sinten. Die heiligen beeldjes of heiligen van koek, zoals speculaas  en taaitaai 
lagen en stonden en hingen er in alle soorten en maten. Wanneer na afloop ingepakt moest 
worden in vaak korte tijd braken er wel eens santen of viel wel eens iets. De kramers stelden 
het inpakken zo lang mogelijk uit, om zo lang en veel mogelijk te kunnen verkopen, maar ze 
moesten zich wel houden aan de verordening om op de voorgeschreven tijd te sluiten. 
 
Kraam in een kinderrijm 
Het woord kraam komt ook voor in oude liedjes. In de in het jaar 1871 uitgegeven bundel 
Nederlandsche baker- en kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten staat een bij ouderen 
nog steeds bekend lied over een kraam. Het eerste couplet luidt: 
Ik stond laatst voor een poppenkraam, o, o, o. /Daar zag ik mooie poppen staan, zo, zo, zo.  
De poppenkoopman ging op reis, / de poppen raakten van de wijs, / ze deden allemaal zo 3x 
 

Romantiek 
Tijdens de romantiek, de kunstzinnige maatschappelijke stroming die in 
de 18de eeuw  begon en tot halverwege de twintigste eeuw duurde 
werden vanaf het begin volksverhalen en volksliederen verzameld. 
Tijdens het verzamelen in de jaren zeventig van de negentiende eeuw 
van de baker- en kinderrijmen werd het lied  over de poppenkraam nog 
‘in de kinderkamer’ gezongen. Poppen waren al heel lang een geliefd 
speelgoed. Men beschouwde het lied over de poppenkoopman in die tijd 
als een traditioneel en al ouder lied. De tekstschrijver en componist 
waren niet meer bekend. Als kind maakten we een klein toneelstukje 

van het lied, met bijpassende gebaren en mimiek. De oude luifelwinkels en poppenkramen 
waren toen al uit het straatbeeld verdwenen, evenals marskramers zoals afgebeeld op 
centsprenten of de ets hiernaast van een rustende marskramer. Hij staat op een detail van 
een ets van Cornelis Bloemaert II naar Abraham Bloemaert. (Rijksmuseum) 
 

Kramen en tenten 
De kramen uit vroeger eeuwen zijn het best vergelijkbaar met 
eenvoudige marktkramen en –tenten, niet te verwarren met de veel 
luxere, vaste haringkramen of de poffertjeskraamwagens in de 
eenentwintigste eeuw. Marskramers, kiepkerels, poepen of Friese 
kypmantsjes droegen hun zeer grote mars, ook wel marskorf of -mand 
genoemd, met schouderbanden op hun rug. Om deze rugmand te 
verschikken of te laten afglijden liet de marskramer met zijn ene hand 
de mand steunen op een stok, zodat hij de andere kon gebruiken om 
de mand af te doen. En onderweg rustte hij wel op zijn stok, zoals de 
Marskramer hiernaast van Salomon Savery, Pieter Jansz. Quast. 
Aldtsjerk, 2016/2018 ©Gerhild van Rooij, Noten, bronnen,  zie  tekst;   

                                  Etymologiebank, Nicolien van der Sijs,  2010; Ad van der Zee,  
                                  De taal van de Hanze, 2014 
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     Weeroverzicht Oktober 
      
      De totale hoeveelheid neerslag is 40,5 mm en was vorig jaar 97 mm.                              

 

 

    Gemiddelde max. temp. is 16,3 gr. en was vorig jaar 16,1 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 7,2 gr. en was vorig jaar 10 gr. 

 
 

      
     Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl 
     Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht" 
                                                                                                                       Willem  en Renske 
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