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Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 24 mei voor 18.00 uur!!
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❖
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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

Dorpsagenda 2019
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

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

27 april

Koningsontbijt

8.00 11.00 uur
v.a. 16.00

Kobûnderhûs

27 april

Koningscafe

27 april

Vrij klaverjassen

10 mei

Statiegeldactie/Jeugdwerk

17.00 uur

12 mei

Pier Hoekstraconcert

15.30 uur

Piterkerk

18 mei

Pubquiz

19.30 uur

Kobûnderhûs

20 t/m 23 mei

Avond4daagse

14-15-16 juni

Liphusterfeest

Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

20.00 - 22.00

Consistorie

maandag

Koor Melomania
oefenavond
Biljarten

Donderdagavond
15-10, 12-11, 10-12

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

ma-/di-/do- en
vrijdagochtend
Renskje Idzenga
06 53949101

Peuteropvang It
Berneplakje

19.30
13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
8.30 -12.00

Kobûnderhûs
Consistorie
Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

mededelingen
Nieuws van de Buurtbus Lijn 104
De Buurtbus rijdt van Maandag t/m Vrijdag de route in Opsterland.
Start is altijd Gorredijk (centrum), via Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude, Bakkeveen
naar Allardsoog. Als de bus weer terug is in Gorredijk rijdt hij via Terwispel naar Tijnje
en terug naar Gorredijk. De bus rijdt de route naar Allardsoog , 6x op en neer. In
vakanties 5x. Naar Tijnje in vakanties 4x op en neer.
Er zijn een aantal aanpassingen in de route per 1 April gedaan.
De aanpassingen zijn:
•

•

Aanpassingen in route per 1 April :
➢ Halte in Gorredijk er bij.
Deze is nu bij de Bibliotheek/Albert Heijn,
Dit is de Begin en Eind halte.
- Reden voor extra halte is dat mensen dichter bij het winkelcentrum zijn en niet zo ver met
tassen hoeven te lopen. En daardoor mogelijk eerder met de bus gaan winkelen in
Gorredijk.
➢ Wijnjewoude route wijziging :
- Halte erbij aan de Te Nijenhuiswei nabij Wâldhus.
- Bus rijdt vanaf Gorredijk via Loksleane naar Wàldhûs, en vervolgt dan verder de route
naar Allardsoog.
- Vanaf Bakkeveen via Te Nijenhuiswei , Loksleane via Merkebuorren weer naar Gorredijk..
➢ Halte in Allardsoog er bij.
- De “nieuw” halte bij het Natuur Vriendenhuis.
- Reden, regelmatig passagiers van bezoekers aan Natuur Vriendenhuis.
De bus stopt ook op de route bij “hand opsteken” ; let wel op veiligheid!!

De dienstregeling ziet er als volgt uit:

Gorredijk - Allardsoog:

Tijdstippen>

Gorredijk - Winkelcentrum
Gorredijk - Busstation
Gorredijk - Trimbeets
Lippenhuizen - De Driehoek
Lippenhuizen - De Buorren
Hemrik - De Manege
Wijnjewoude - Opperhaudmare
Wijnjewoude - Te Nijenhuiswei
Bakkeveen - De Brink
Allardsoog - Natuur Vriendenhuis

7:12
7:13
7:14
7:16
7:19
7:23
7:28
7:30
7:35
7:42

9:27
9:28
9:29
9:31
9:34
9:38
9:43
9:45
9:50
9:57

11:27
11:28
11:28
11:31
11:34
11:38
11:43
11:45
11:50
11:57

13:27
13:28
13:28
13:31
13:34
13:38
13:43
13:45
13:50
13:57

15:27
15:28
15:28
15:31
15:34
15:38
15:43
15:45
15:50
15:57

17:27
17:28
17:28
17:31
17:34
17:38
17:43
17:45
17:50
17:57

7:50
7:57
8:02
8:04

10:12
10:19
10:24
10:26

12:12
12:19
12:24
12:26

14:12
14:19
14:24
14:26

16:12
16:19
16:24
16:26

18:12
18:19
18:24
18:26

Allardsoog - Gorredijk
Allardsoog - Natuur Vriendenhuis
Bakkeveen - De Brink
Wijnjewoude - Te Nijenhuiswei
Wijnjewoude - Opperhaudmare

Hemrik - De Manege
Lippenhuizen - De Buorren
Lippenhuizen - De Driehoek
Gorredijk - Trimbeets
Gorredijk - Busstation
Gorredijk - Winkelcentrum

8:09
8:13
8:16
8:19
8:20
8:21

10:31
10:35
10:38
10:41
10:42
10:43

12:31
12:35
12:38
12:41
12:42
12:43

14:31
14:35
14:38
14:41
14:42
14:43

16:31
16:35
16:38
16:41
16:42
16:43

18:31
18:35
18:38
18:41
18:42
18:43

9:02
9:03
9:06
9:13

11:02
11:03
11:06
11:13

13:02
13:03
13:06
13:13

15:02
15:03
15:06
15:13

17:02
17:03
17:06
17:13

19:02
19:03
19:06
19:13

9:15
9:21
9:25
9:26

11:15
11:21
11:25
11:26

13:15
13:21
13:25
13:26

15:15
15:21
15:25
15:26

17:15
17:21
17:25
17:26

19:15
19:21
19:25
19:26

Gorredijk - Tijnje
Gorredijk - Winkelcentrum
Gorredijk - Busstation
Terwispel - De Streek
Tijnje - Winia Ikkers

Tijnje - Gorredijk
Tijnje - Winia Ikkers
Terwispel - De Streek
Gorredijk - Busstation
Gorredijk - Winkelcentrum
Oranje tijden rijden niet bij Schoolvakanties
Tarieven
In de Buurtbus kunt u uitsluitend cashloos betalen of met de Ovkaart:
Enkele reis vol tarief
10 rittenkaart vol tarief
Enkele rit gereduceerd tarief (PAS65+ kinderen 4 t/m 11 jaar)
10rittenkaart gereduceerd tarief (PAS65+ kinderen 4 t/m 11 jaar)
Alle OV en studentenjaarkaarten
Via OV-chip (apparaat in bus aanwezig
Kinderen tot 4 jaar mogen gratis meereizen
Kleine huisdieren in mand of tas zijn gratis
Honden mits aangelijnd tegen gereduceerd tarief
Houder OV-jaarkaart mogen een hond gratis meenemen
Blindengeleidehonden mogen op vertoon van legitimatie gratis mee
Voor informatie en/of op- of aanmerkingen kunt u bericht sturen naar:
buurtbusopsterland@gmail.com

€ 2,00
€15,00
€ 1,20
€10,00

14, 15 en 16 juni 2019
Opgave Zeskamp
De opgavetermijn loopt bijna op zijn eind. Dus heb je nog een team bij elkaar weten te
krijgen, geef je dan nog snel op! Dit kan via info@itliphusterfeest.nl of neem contact op met
één van de bestuursleden. Doe dit voor 2 mei 23:59 uur.
Coachmeeting
Traditioneel trappen we de zeskamp af met de coachmeeting. Deze vindt plaats op donderdag
16 mei. Ieder team wordt dan om 20:00 uur verwacht in de kantine van MFA it Kobunderhûs.
Het Liphústerfeestboekje
Op dit moment wordt de laatste hand aan het design gelegd. Als dat klaar is, gaat het boekje
naar de drukker. Tussendoor houden wij u op de hoogte via Facebook. Hier staat
bijvoorbeeld op welke buurten er meedoen aan de zeskamp en nieuws omtrek muziek en
spelletjes.
Kinderprogramma
Zoals elk jaar staat de vrijdag in het teken van de kinderen. Feestelijke tocht naar de tent, patat
eten, allerhande activiteiten en ook nog in de zweef of draaimolen. Voor de kinderen die wel
in het dorp wonen, maar niet naar school gaan in Lippenhuizen (of verbonden zijn met
Lippenhuizen), is er een mogelijkheid om mee te doen met het schoolprogramma en dus ook
de bijbehorende bonnetjes te kopen voor 5 euro. Zij kunnen zich melden bij Douwina Bantema.
Douwina kun je bereiken door een mailtje te sturen naar douwinadebos@hotmail.com. Of
knip onderstaand strookje uit en lever het ingevuld in op Buorsterwyk 32. Doe dit alles voor
vrijdag 31 mei.
Ja ik/wij doe(n) graag mee aan het kinderprogramma.
Naam:………………………………………………………………………….………
Telefoonnummer…………………………………………………..
Mailadres:…………………………………………………………..

Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Datum
28 apr
05 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Dienst te
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Hemrik
Langezwaag

Voorganger
Ds. P. Crom
Ds. R. Lafeber
Ds. S. Blok
Ds. L.P. Cnossen
Ds. S. Blok

Van de predikant
Pinksteren
Na Pasen volgt Pinksteren, het feest van de Geest. Geest van het
leven, adem die ons wordt ingeblazen, Geest van vernieuwing, Geest
die geen grenzen kent.
Afwezigheid
16 en 17 mei vindt het derde cursusblok plaats van de training Urban
Mission. Aansluitend heb ik een aantal dagen vakantie tot en met 22
mei. Neemt u bij dringende zaken deze dagen contact op met de
scriba. Ds. Ron Lafeber uit Gorredijk neemt voor mij waar.
Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of iets kleins, schroomt u dan niet om contact op te
nemen.
Heel vriendelijke groet,
ds. Sietske Blok
Prikkel
Vijgenboom in de wijngaard

Lukas 13

Jezus vertelt een gelijkenis over een vijgenboom in een wijngaard. De eigenaar van de
wijngaard heeft hem daar geplant. Een vreemde boom, een andere boom.
Misplaatst?
Er wordt op vijgen gehoopt. Maar al drie jaar draagt de boom geen vrucht.
De eigenaar van de wijngaard zegt tegen de wijngaardenier: hak hem maar om. Hij dient tot
niets en put alleen de grond uit.
Maar de wijngaardenier zei: laat hem ook dit jaar nog met rust. Ik zal de vijgenboom speciale
aandacht geven. Misschien zal hij dan volgend jaar vrucht geven.
~
Een gelijkenis is een uitnodiging. Wat hoor je, wat zie je, wat ruik je, wat proef je? Wat wordt
jou verteld? Wat ontdek je hier?
~

Jezus zelf was als een misplaatste vijgenboom.
Iemand die morrelde aan de gevestigde orde.
Die mensen op een nieuwe manier over God liet
nadenken. Over het leven. Over hoe samen te leven.
Dat roept ook wrevel op:
Hak hem maar om,
roei hem uit,
oproerkraaier!
Hij put ons uit. Al drie jaar lang.
Maar de vijgenboom blijft staan – hij krijgt nog tijd.
Misschien zal hij komend jaar vrucht dragen.
Een gelijkenis over geduld, over vreemd durven zijn,
over vrucht dragen of juist niet, over een wijngaard,
over iets wagen, over vertrouwen.
Wat leest u?
~
ds. Roel Bosch schreef:
Wat doet de vijg tussen de druiven?
Is het een indringer, met kale takken
of is het juist een oase in een droge rechte rij?
Wie bent u zelf, Heer? Vijg of wijnstok,
misplaatste struik en zo juist goed geplaatst,
vol schaduw, blad en kleur?
ds. Sietske Blok

Pier Hoekstra concert
Kerkkoor Te Wûnderlik uit Lippenhuizen brengt zondagmiddag 12 mei in samenwerking met
gemengd koor Excelsior uit Lemmer en Het Opsterlands Strijkers Ensemble een concert ter
ere van het honderdste geboortejaar van componist en dirigent Pier Hoekstra.
Het programma bestaat uit een aantal composities en arrangementen van deze Gorredijkster
componist waaronder De Lemmercantate.
Daarnaast wordt er door Te Wûnderlik en het O.S.E een werk van Antonio Vivaldi voor
strijkorkest, koor en solisten ten gehore gebracht. Excelsior voert twee delen van de
Bavarian Highlands van Edgar Elgar uit.
Het concert vindt plaats in de Piterkerk te Lippenhuizen.
Aanvang 16.00, vanaf 15.30 koffie, thee en iets lekkers gemaakt door de koorleden.
Entree €8.50. Donateurs €5.00. Kinderen tot 12 jaar gratis.

18 mei 2019 Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.30 uur

Kobunderhûs

Pubquiz
Geef je op met een team. Een team bestaat uit minimaal 4
personen en maximaal 6.
Entree € 5,- per persoon, inclusief een consumptie.

Opgeven kan tot 1 mei 2019 door een mail te sturen naar:
ustwakes@gmail.com

Activiteitenbord
Dorpshuis de Mande
SAMEN 1 IN IT KOBUNDERHÛS: SV THOR & OBS DE FLECHT & DORPSHUIS DE MANDE
NIEUWS
APRIL 2019
Donateurs
We zijn druk bezig met het invoeren van alle donateurs. Dit vergt wat tijd, o.a. door de
vele machtigingen die zijn afgegeven, waar we natuurlijk bijzonder blij mee zijn!
Activiteiten
Op de planning:
* 27 april: Leg een goede bodem voor Koningsdag en kom tussen 8.00 en 11.00 uur
voor een stevig Koningsontbijt.
Om niet alleen met een goed gevulde maag aan Koningsdag te beginnen, maar ook goed
voor de dag te komen, zijn er tijdens het ontbijt twee kapsters aanwezig. Zij toveren elke
kapsel om in een ware ‘Oranje coupe’!
Kosten ontbijt: € 3,- p.p. Kosten Koningsdagproof ‘Oranje coupe’ € 2,50!
Vanaf 16.00 uur gaat het Oranjecafé mét Oranjemenu én springkussen open!
* 18 mei: Pubquiz! Er kunnen zich nog teams opgeven! Geef je met je team vóór 1 mei
a.s. op via: ustwakes@gmail.com (Min. 4, max 6 spelers per team).
Welk team van geleerde, intelligente, slimme, pientere, knappe, scherpe en snuggere
pubquizzers pakt deze editie de winst?
Welk team houdt het hoofd koel en gaat er met de titel Winnaar Pubquiz 18 mei 2019
vandoor?
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. Kosten: €5,- p.p.
* Elke vrijdagavond = Dorpscafé -> Dorpsgenoten & Buurten & Sporters & Iedereen die
zin heeft!
Geweest:
* Op 13 april heeft u kunnen genieten van een hilarisch stuk van toneelvereniging Rjocht
en Sljocht, waarvan drie van de spelers woonachtig zijn in Lippenhuizen. Dit was tevens
de eerste keer dat er een toneelvoorstelling in de activiteitenzaal van it Kobunderhûs
plaatsvond. De zaal bleek zich er bijzonder goed voor te lenen. Het had nog best wat
voller gekund, maar de voorstelling én het enthousiasme van de spelers was er niet
minder om. Iedereen heeft enorm genoten!
Vragen? Opmerkingen? Tips?
Laat het ons weten. Beheerster Wietske Rozenberg helpt u graag en is altijd benaderbaar
voor vragen of verbeterpunten. Telefonisch zijn we bereikbaar in it Kobunderhûs op
0513-856728 of 06-50445471 (Wietske). Ook kan er gemaild worden naar:
dorpshuisdemande@gmail.com.

Op maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei kan de avondvierdaagse weer
worden gelopen!
Op maandag en dinsdag in Lippenhuizen.
Op woensdag en donderdag in Hemrik.
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 of 10 km.
De woensdag gaan we de Poezie route lopen. De start is dan ook niet bij de
Bining, meer informatie volgt later!
Opgeven kan voor 13 mei via de mail:
a4d.hemrik-lippenhuizen@outlook.com.
Gaarne duidelijk naam en afstand vermelden!
Als u een medaille wilt, dan graag ook vermelden voor de hoeveelste keer u
deelneemt.
De kosten bedragen 4 euro, deze kunt u de eerste avond bij het aanmelden
voldoen.
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag!
Groeten Kees, Evert, Renskje, Wimmie, Yvonne, Debbie en Frouwke Martha

Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen
Op 7 april hebben wij van Vrouwen van Nu op kermisfair gestaan van het jeugdwerk
Lippenhuizen.
Wij hadden daar een mooie stand met bloemstukjes, gemaakt door tuinclubleden.
Er werd een met bloemen opgemaakte etagère verloot en die is gewonnen door Clara
Bosma.
Om drie uur waren alle bloemstukjes verkocht en konden we zelfs het jeugdwerk nog wat
extra geld schenken.
Het was een prachtige dag mede dankzij het mooie weer.

Froukje van der Veen

Zaterdag 4 mei 2019
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
herdenkingsbijeenkomst, met aansluitend een stille
tocht naar de begraafplaats.
Het programma ziet er als volgt uit:

18:45

Zaal open: Lokatie Schansburg 3 (Ontmoetingskerk)

19:00
Aanvang herdenkingsbijeenkomst
- Opening en welkom door bestuurslid Commissie Gedenkdagen
- Gedicht
- Toestpraak
19:20

Buiten opstellen en aansluitend vertrek
begraafplaats aan de Hegedyk.

naar de

Stille tocht via Schansburg en Hoofdstraat, we staan een moment stil
bij het monument bij de Hoofdbrug.
19:45

Rondgang begraafplaats en bloemen leggen bij de graven van de
verzetstrijders en de Engelse piloten.

19:55

Krans leggen bij het monument

20:00

Twee minuten stilte

20:02

Het Wilhelmus

Daarna terugtocht naar de ontmoetingskerk waar u een kop koffie
of thee wordt aangeboden.

Verzoek aan alle dorpsgenoten:
Vlag vanaf 17:00 uur halfstok

Jeugdwerk Lippenhuizen
De Liphúster Kermisfair van 7 april was een groot succes! Onder het genot van
prachtig lenteweer konden veel mensen genieten van een leuke fair. Voor een ieder
was er wat wils, van lekker eten en drinken tot diverse kraampjes met allerlei leuke
produkten. We willen de standhouders en alle bezoekers hartelijk bedanken voor
deze fantastische dag! Tevens bedanken we Bamboe Friesland, Koningsblaauw,
Raadsma, Woonflair, Tuindorado en EscaperoomPlaza Gorredijk voor het
beschikbaar stellen van diverse prijsjes en materialen. En Bertus bedankt voor het
roken van de overheerlijke paling!

Vrijdag 10 mei hebben wij vanaf 17.00 uur weer onze
Statiegeldflessenactie. Wij halen graag weer
statiegeldflessen bij u op, bent u niet thuis? U mag de
flessen ook in een tas aan de deur hangen…
Start vanaf Kobunderhûs.

Steun met uw lege statiegeldflessen
het Jeugdwerk Lippenhuizen!!!!

Zondag 26 mei
Kosten
Vertrek

Zaterdag 29 juni
Opgave
Kosten

: Walibi
: € 12,50 (opgave reeds gesloten)
: uiterlijk 09.00 uur vanaf Kobunderhûs
( ongeveer 19.00 uur zijn we terug)

: Surprise afsluiting.
: voor 15 juni via de app of ustwakes@gmail.com
: € 1,-

Koningsdag
Tussen 8.00 en 11.00 uur
Koningsontbijt (€ 3,- p.p.)
Er zijn twee kapsters aanwezig om
iedereen van een ‘Oranje coupe’ te
voorzien (€ 2,50 p.p.)
Vanaf 16.00 uur Oranjecafé mét
Oranjemenu én springkussen!

Kunst en dorpsgeschiedenis 31. Oliekoek, smeerbol en boekweit, 2
Boekweitenkoek
Het oude gezegde ‘Die roomwafels beloofd hebben, meenen dikwijls veel te
doen, als zij boekweiten koeken bakken’, betekent: meer beloven dan waar
maken. Roomwafels werden gemaakt van duurdere ingrediënten en waren
eerder een lekkernij voor het patriciaat. De boekweitakkers bij Lippenhuizen
leverden boekweit. Van de gedopte boekweitvruchtjes kon meel gemaakt
worden om onder andere vette, calorierijke koeken mee te bakken.
Boekweitkoeken waren platte koeken gebakken in een laagje olie, soms in
vet of reuzel. Een lekkernij: “Men zou erop verlieven, als een boer op een’ boekweiten koek.”
(bron: 25 Tuinman I. bl. 131, 311).
Van ver
Met extra ingrediënten voor de vulling werden de oliekoeken feestgebak.
Via de VOC-handel kwam meer olie beschikbaar waarna boekweitkoeken in
olie gefrituurd werden. Ook het monopolie op specerijen verdween.
(Itineraria, Voyage ofte Schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naar
Oost of Portugaels Indien, 1596, collectie Koninklijke Bibliotheek)
Oudste recept
Het oudst bekende recept voor oliekoeken staat in het afgebeelde, in 1667
anoniem verschenen, boek “De verstandige kock, of Sorghvuldige huyshoudster”. Dit enige nieuwe Nederlandstalige kookboek in de zeventiende
eeuw, wordt beschouwd als het eerste origineel Nederlandse kookboek en
is als boek meerdere keren herdrukt. Daarnaast is het uitgebracht als deel
van het zeer vaak herdrukte driedelige boek: “Het vermakelyck landtleven”, over de aanleg van siertuinen, het onderhoud van de moestuin en
boomgaard, bijen houden, vee verzorgen en voorkomen of bestrijden van ziektes.
Oliekoecken
Rond 1667 bakte men oliekoeken in circa 1.2 liter olie. In de uitgave van
1769 staat: Om oliekoecken te backen Neemt tot 2 pont tarwemeel 2
pont lange rosijnen (als die schoongewassen zijn, laetse in lauw water wat
staen zwellen), een kop van de beste appelen (schilt die en snijtse in heel
kleyne stucxkens, de klockhuysen wel uytgedaen), een vierendeel of
anderhalf gepelde amandelen, een loot caneel, een vierendeel loots witte
gember, een weynigh nagelen (dit wel ondereengestoten), enkele half
kommeken gesmolten boter, een groote lepel gist en niet wel een pintje
lauwe soetemelck, want het moet heel Dick beslagen zijn, dat het beslagh
noch tay om de lepel blijft. En dan alle het andere daerin geroert en soo
laten rijsen. Neemt daertoe een mengelen van de beste raepolie, doet
daerin een korst broot, een halve appel. Settet op het vuur en laet het
uytbranden. Keert het broot en appel altemet om tot het zwart en hart wort.
Giet er dan een schootjen schoon water in en laet het dan in de lucht kout
worden, en daernaer weder op 't vuur geset, als ghy die wilt gebruyken.
(Illustraties: ‘O, Oliekoeken, zoo versch en zoo vet’ en ‘A is een Appel met
kleurtje en steel’, uit het afgebeeld boek Smakelijk eten, ABCboekje voor
lieve kinders, Derde druk, Schoonhoven, S. & N. W. van Nooten, website
Geheugen van Nederland)

De Friesche Keukenmeid
Het boek “De volmaakte Hollandsche keukenmeid” uit 1746, beveelt
een ijzeren pot aan gevuld met 2,5 liter raapolie. “De Friesche
Keukenmeid” uit 1775 geeft als ingrediënten voor oliekoeken die in
zo’n pot bereid werden: ‘Twee pond boekweitenmeel, een half pond
krenten en even zo veel rozijnen, een ordentelijk tafelbord vol aan
dobbelsteenen gesneedene appelen, twee lepels vol goede gerst en eene
vierde pond stroop; roert dit met lauw gemaakt water tot een dik beslag en
laat het rijzen.” De ingrediënten zijn minder kostbaar dan in De verstandige kock:

boekweitenmeel, gerst, stroop, water en roggebroodkorst in plaats van tarwemeel,
soetemelck, gesmolten boter en gist. Amandelen en specerijen missen en de helft van de
rozijnen wordt vervangen door krenten. De Friese keukenmeid vervolgt: hebt voorts olie in
een wijde ijzeren pot over het vuur, snijd er een korst roggenbrood bij in, waar in de
groenigheid trekt; een korte poos gekookt hebbende, zo neemt er de korst uit en bakt er
oliekoeken in. Veel voorzichtigheid wordt er vereischt bij het vervaardigen van dit gebak,
dewijl de vlam in de olie slaande, zeer ligtelijk brand kan verwekken’. Blusapparaten en de
112lijn bestonden nog niet. (Illustratie: Keuken met wijde ijzeren pot uit titelgravure van De
Verstandige Kock)
Dutch doughnut
Toen ik in het pre-digitale tijdperk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw van New York
naar Connecticut reisde, vertelde een Amerikaanse pianiste me dat ze zo dol was op
'Dutchies of Dutch doughnuts'. Ik had geen idee wat dat voor donut (letterlijk deegklont) was
en kon er alleen maar achter komen door te vragen wat een Dutch Doughnut was. Het leek
me ‘oliekoeken dom’ om als Nederlander te vragen wat er Nederlands was aan die
Amerikaanse lekkernij. Ik kreeg een zoet, gefrituurd broodje met in het midden een gat. Een
donut in de pure vorm bestoven met poedersuiker die op het vettige baksel bleef plakken.
Voorloper
Naast die donut waren er donuts met andere toevoegingen, maar welke
variatie van al die donuts gevuld met confiture, room, vruchten of chocolade
en al of niet bedekt met glazuur of fantasiestrooisels was nu de Dutch
doughnut? De lekkernij bleek een overblijfsel van de Nederlandse (en
Friese) aanwezigheid tijdens de 17e eeuw in Nieuw-Nederland. Connecticut
ligt voor een groot deel in dit historische ’Nieuw Nederland’, dat bestaat uit
de staten New Jersey, Delaware en gedeelten van Connecticut en
Pennsylvania. Veel later las ik dat de ‘Dutch doughnut’, een ’Hollandsche Oliebol’ was, die
pas later rond werd, en in de tijd dat de Nederlandse kolonie ontstond nog een oliekoek was,
een in olie gebakken koek. De oliebol of beter oliekoek werd gezien als de voorloper van de
Dutch doughnut of donut, die een uitbinding zou zijn van Nederlandse Amerikanen. In de
negentiende eeuw werd de oliebol in ons land een lekkernij voor tijdens de jaarwisseling. De
oliebol verdrong langzaam de oliekoek en het woord werd opgenomen in het woordenboek.
(Illustratie Albert Cuyp, Dordrechts Museum Jonge vrouw met kookpot vol oliebollen,
schilderij, olieverf op paneel 40 x 34 cm, ca. 1652 ondertekent r.o.: A.cuyp. Fecit)
Smeer, smalt- en smoutbollen
Er zijn meer namen voor oliebollen. Eind 18e eeuw worden in ‘De nieuwe
vaderlandsche kookkunst' (1797) smeerbollen genoemd. Deze worden
bereid als oliekoeken en zijn, net als oliekoeken, genoemd naar het
ingrediënt waarin zij gebakken zijn, ‘smeer, dat hier ganzenvet is. Dit kwam
niet kant-en-klaar uit een pot of blik, maar bleef over na het braden van een
vette gans en werd gezeefd. Of er was vooraf een deel van het vet,
bijvoorbeeld bij de ganzenstaart, afgesneden, in stukjes gesneden,
uitgesmolten en gezeefd. Smalt of smoutbollen waren reuzelbollen en
gebakken in reuzel, varkensvet, meestal van de buik van het varken.
(Gans uit: volksprent met zes dieren, ingekleurde houtsnede, collectie Gelderland, Stadskasteel Zaltbommel; OudHollandsch varken, Varkens I, gravure 5179, Winkler Prins, 1911)
Gerhild van Rooij
Bronnen http://www.kookhistorie.nl/ ; https://coquinaria.nl/, zie tekst, zie nr. 30, januari. 2019

Weeroverzicht Maart
De totale hoeveelheid neerslag is 139,5 mm en was vorig jaar 48,5 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 10,7 gr. en was vorig jaar 8 gr.
Gemiddelde min. temp. is 4 gr. en was vorig jaar 0,3 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

S & S Caravans Gorredijk
De Werf 28
8401JE Gorredijk
tel: 0513-436561
Website: www.caravans-gorredijk.nl
S & S Caravans Bied aan:





Stalling van Caravans en Campers
Monteren en uitbalanceren van uw banden.
Pack keuring
Poetsen van caravan en camper

Wegen van uw caravan

Stalling zomer en winterbanden
Focwa onderhoudsbeurt caravan, aanhangers en paardentrailers
Verkoop bemiddeling van uw caravan

