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DE HARKER
In dit nummer onder andere:
Ook deze maand alleen een digitale
Harker
Fleurig Ommetje Lippenhuizen

Ledenvergadering SV Thor

Kijk op www.lippenhuizen1.nl voor
de digitale Harker in kleur!

DOARPSKRANTE foar & fan LIPPENHÚZEN

DE HARKER
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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2020
27 oktober
25 november
15 december
Oplage: 555 stuks.
Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403
Financieel beheer:

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

Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 20 november voor 18.00 uur!!
❖
❖
❖
❖

Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
plaatsen.
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in
Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

dorpsagenda 2020
Helaas i.v.m. het corona-virus een lege dorpsagenda!

Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder in
deze Harker
Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Vaste (seizoens)activiteiten

i.v.m. het corona-virus gaan onderstaande activiteiten waarschijnlijk niet door
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Biljarten (gaat wel door!)

9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

mededelingen

Bezorg jij een ruiter met beperking een fijne paardrijles?
Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden
en ondersteunen van paardrijlessen voor ruiters met een beperking. Onze speciale manege
voor kinderen en volwassen met een beperking kan niet zonder hulp van vrijwilligers. Naast
de IPG-instructeurs (Instructeurs Paardrijden Gehandicapten) hebben we een gemotiveerd
team van circa 65 vrijwilligers die onze ruiters ondersteunen en begeleiden tijdens de
paardrijlessen. De paardrijlessen worden overdag gegeven en kunnen zowel recreatief als
therapeutisch zijn. Tijdens bijna alle lessen gaan we naar buiten, de bossen van
Beetsterzwaag in! Samen met de ruiter kun je genieten van de ontspanning die het zowel de
ruiter beleefd, als de vrijwilliger. Wil je graag zien hoe we dat doen? Kijk dan op de website
www.manegeonderdelinde.nl.
Interesse om ons team te komen versterken?
Neem dan contact op via 0512-38 92 97 of mail naar info@manegeonderdelinde.nl. Voor
meer informatie kunt u bellen met Trea Arkema, bedrijfsleider 06-41934626 .
Vrijwilligers bij Manege Onder de Linde ontvangen een informatiepakket over alle ins en
outs. Zo is er een reis- en onkostenvergoeding en zijn vrijwilligers bij ons ook verzekerd.
Kom gerust langs!

COLLECTEWEEK DEMENTIE
Een toekomst zonder dementie een stapje dichterbij?
Van 1 t/m 7 november zal er gecollecteerd worden voor Alzheimer Nederland.
Echte toelichting op dementie lijkt overbodig. Ik denk dat bijna iedereen wel iemand in zijn naaste
omgeving kent die op één of andere manier betrokken is bij dementie. Graag verwijs ik ook voor
meer informatie naar de website van Alzheimer Nederland, https://www.alzheimer-nederland.nl
Ook in Hemrik, Lippenhuizen en omgeving zullen weer een aantal collectanten langs de deuren gaan.
Natuurlijk worden de Coronamaatregelen van het RIVM hierbij in acht worden genomen.
Dit jaar zijn er meerdere mogelijkheden om een gift te doen, namelijk:

•
•
•
•
•

Munten of papiergeld direct in de collectebus van de collectant aan de deur
Via het scannen van de iDEAL QR-code op de collectebus van de collectant aan de deur
Via het scannen van de iDeal QR-code op de flyer welke door de collectant is achter gelaten
Door middel van het overmaken van geld in een ‘online’-collectebus van de collectant, zogenaamd mobiel
collecteren
Rechtstreeks via donatie https://doneren.alzheimer-nederland.nl/donatie

Collectant worden in Lippenhuizen?
Dankzij de jaarlijkse collecte in november kan Alzheimer Nederland onderzoek financieren waardoor
een toekomst zonder dementie elk jaar een stapje dichterbij komt. Duizenden collectanten gaan elk
jaar langs de deur of de straat op om geld in te zamelen. Help je ook mee?
Elke collectant erbij is van harte welkom.
Wil je ook collectant worden, neem dan contact op met Els Postema (wijkhoofd/coördinator),
Andryssingel 11, Hemrik. Tel. 0516 481348 of 06 58938916

MS collecteweek (16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Lippenhuizen (OPSTERLAND)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Lippenhuizen (OPSTERLAND). Help jij ons
in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de
overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan.
Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten.
Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen.
Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
Lia collecteert al tien jaar

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook
Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in
2002, na een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het gezin was groot. ‘Hij
was 52 en een sterke en ondernemende man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet
accepteren dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel
zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een
wissel op het gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar
een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is
een proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het gevoel
dat ik toch iets kon bijdragen.’
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst
van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit
van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS
staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van S.V. THOR van 30
september 2020.
Aanwezig: Wytze Mulder, Tjidsger Rozenberg, Dick Schimmel, Ypie Zwart, Wimmie Jonker,
André Veenstra, BerendJan Niemeijer, Arjan v.d. Bosch, Theunis Osinga, Richard Janssen,
Marco Rozenberg, Thomas Visser, Jan Witteveen, Jan Harm Eppinga, Wiebe Tolman,
Sybren Visser, Ernst Pieter Bantema, Janny Osinga, Esther van Herk, Dick Bisschop, Johan
Meirink, Ankje Niemeijer.
Afwezig m.k.: Gooitzen Bosma, Dennis van den Drieschen, Hieke Jaarsma, Folkert de
Vries, Klaske de Vries.

1. Opening & vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ondanks de
corona zijn er gelukkig toch een aantal mensen gekomen. De agenda blijft
onveranderd.
2. Mededelingen met een korte terugblik op het afgelopen jaar.
Vreemd jaar dat vanaf 16 maart alles op slot ging, het leven werd stil gelegd, en ook
de sport. Wat dan ook een grote inkomstenderving voor THOR veroorzaakt heeft.
Er waren aftredende mensen, die niet direct konden worden opgevolgd en benoemd,
Dick is benaderd om als interim voorzitter aan te treden, hier heeft hij gelukkig ja
opgezegd. Hij geeft wel aan dat hij een andere voorzitter zal zijn als zijn voorganger.
Jan was van de 24 uur ongeveer 23 uur aanwezig bij THOR.
Direct bij aanvang werd duidelijk dat de trainer van THOR 1 zou stoppen, gelukkig
kon het huidige bestuur samen met Jan W. een nieuwe trainer benoemen.
Rondom het MFA gebouw gebeurde en gebeurt nog steeds van alles.
Helaas zijn er het afgelopen jaar een aantal mensen ons ontvallen, Michel de Jong,
Lammert Velde en Nelly Jonker. Voor deze mensen wordt een minuut stilte in acht
genomen.
Bij de vertrouwenspersoon zijn geen incidenten gemeld, gelukkig.
De maatschappij om ons heen verhard steeds meer, dus des te meer moeten wij er
met elkaar voor zorgen dat we het leuk en goed houden met elkaar.
3. Notulen Ledenvergadering 25 september 2019 zoals opgenomen op de site
www.sv-thor.nl
De notulen worden goedgekeurd.
Dick Schimmel vraagt nog naar de evenwichtsbalk.

4. Jaarverslagen 2019-2020 van de afdelingen zoals opgenomen op de site www.svthor.nl
Geen op- of aanmerkingen.

5. Communicatie en media S.V. THOR
In deze periode blijkt eens te meer dat de communicatie heel belangrijk is, het
bijhouden van de website, het communiceren van RIVM protocollen etc.en ook de
samenwerking met NDL en de communicatie daarin . We hebben Esther van Herk
bereid gevonden ons daarbij te gaan helpen. Hier zijn we erg blij mee. Esther stelt
zich kort aan iedereen voor.
6. Bestuursverkiezing
• Algemeen voorzitter: Dick Bisschop
• Voorzitter Gym en Jazz: Johan Meirink
• Communicatie: Esther van Herk
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering
melden bij het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten opgestaan en er is bij de
vergadering niemand die het hier niet mee eens is.
Op voordracht van het bestuur zijn bovenstaande personen benoemd. Ze stellen zich
allemaal even voor.
7. Financieel verslag van S.V. THOR over 2019 - 2020
• Verslag kascommissie Klaske de Vries en Folkert de Vries. Aftredend: Klaske
de Vries
• Financieel verslag Piterrun 2019 – 2020
Het is een grote uitdaging om de financiën op orde te houden in deze moeilijke
periode.
De acties zijn flink afgenomen in de corona periode, gelukkig hadden we voor de
corona nog wel de bingo, en proberen we het komende seizoen nog extra acties uit te
zetten.
We zijn als bestuur van mening dat de contributie eigenlijk verhoogd zou moeten
worden, echter zijn we tegelijk de mening toebedeeld dat we dit nu niet kunnen
vragen. Alle leden hebben hun contributie door betaald, ondanks dat er op dit
moment geen sport genoten kon worden. Hier zijn we erg blij mee.
In de basis moet een vereniging kunnen draaien op de contributies van de leden en
de sponsoring, dit lukt op dit moment niet, dus de contributieverhoging zal volgend
jaar zeker op de agenda staan.
Financieel verslag van de Piterrun.
Helaas is de Piterrun twee keer verzet en toch niet doorgegaan. Er zijn kosten
gemaakt, gelukkig mocht het bedrag van de sponsoren behouden blijven en zijn er
niet veel mensen die hun entree geld terug hebben gevraagd, daarom wordt er geen
financieel verslag van de Piterrun getoond.
De kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd.
Arjan v.d. Bosch stelt zich beschikbaar om volgend jaar met Folkert de Vries de kas
te controleren. De reserve voor volgend jaar is Marco Rozenberg.
8. Verslag van de sponsorcommissie en uitleg waar ze mee bezig zijn.
Helaas staat de sponsorcommissie een beetje stil, Marco doet de oproep of er
mensen zijn die deze commissie wil ondersteunen, zoeken van sponsors, de club van
50 nieuw leven in te blazen. Esther vraag wat een reclame bord kost, eerste jaar
195,00, daarna 125 euro per jaar. Er melden zich helaas niet direct nieuwe
commissie leden.

9. Afdelingszaken:
• Volleybal: geen grote aanwas van leden helaas, wel een nieuwe sponsor voor de
komende vijf jaar is Etos Gorredijk de sponsor voor de volleybal.

•
•

•
•
•

Gym & Jazz: leden aanwas vooral bij dans verdubbeld, 90 leden totaal, aanvraag
gedaan bij Thijens fundatie, veel materiaal vervangen. Kinderen zijn erg
enthousiast.
Voetbal: helaas een afname van een aantal leden, 2 eigen teams in de jeugd en
een aantal teams in de samenwerking. Hier zijn we nog opzoek naar
bestuursleden om de samenwerking weer vlot te trekken. Jan Harm Eppinga en
Theunis Osinga zijn hierin de kartrekkers, zij kunnen wel wat hulp gebruiken.
Leuke ballenactie gehad, dit was een mooi succes, opbrengst 39 ballen (t.w.v.
900 euro) de ballen zijn aangeschaft voor de jeugd.
Het partnership met Heerenveen hiervoor betalen we een kleine contributie, waar
zij ons dan helpen acties op touw te zetten. De tegenprestatie van Heerenveen is
o.a. ook 2 kaarten voor de thuiswedstrijd beschikbaar gesteld, op thema avonden.
Vanwege de corona is dit tijdelijk even stopgezet. Dick vraagt of de trainingen van
de jeugd op het grasveld achter het MFA kunnen worden gehouden. Dit zal zeker
mogelijk zijn, er is echter geen verlichting dus in de herfst/winter periode zal dit
lastig zijn.
Het beleid met WTTC is nog wel eens wat lastig, vooral met junioren die
meespelen met de senioren.
Dames voetbal lastig seizoen vorig jaar, dit jaar gestart met nieuwe leiders en
trainers, Dames 1 17 spelers en Dames 2 ook. Dit is een goed begin van het
nieuwe seizoen. Er zijn wat jonge meisjes ingestroomd.
Liprunners: elke donderdag is er toch steeds een mooi groepje van 8 tot 12
mensen die onder leiding van Jan de Vries looptrainingen volgen. Ook sporters
die terug komen van een blessure kunnen hierbij aansluiten. Er wordt wel eens
gevraagd door een andere club om op dezelfde tijd te trainen, in overleg met
veldbeheer en Jan de Vries, wordt dit elke keer goed opgelost. Op ieder niveau
kan deze looptraining gevolgd worden. Dus zin in een loopje kom langs.

10. Vooruitblik toekomst van de vereniging.
Speerpunten voor het komende jaar: als Dick de zaal in kijkt ziet hij dat iedereen die
hier zit wel iets voor THOR doet, daar kun je best trots op zijn. Helaas komt het vaak
wel op dezelfde mensen neer. Dus wil je iets betekenen voor THOR je bent van harte
welkom.
Meer structuur geven aan de communicatie, volgend jaar bestaan we namelijk 100
jaar. Hoe fantastisch is het dan als je na 1 vergadering al een raamwerk hebt staan.
Thema week 100 jaar THOR in de week voorafgaand aan het Liphústerfeest. De tent
staat al een week voor het Liphústerfeest op het feestterrein.
Er komt een jubileumboek dit wordt gesponsord vanuit de Jumbo.
We hebben te maken met corona en een financiële situatie, er is een gezamenlijk
overleg geweest met NDL THOR en MFA. De verbinding is opnieuw gelegd, zodat de
samenwerking nog meer verbeterd kan worden. Want uiteindelijk willen we de BV
Lippenhuizen in stand houden.
We hebben o.a. nog vacatures, binnen het jeugdbestuur voetbal en de
sponsorcommissie.
Lopende en komende ACTIES waar THOR aan mee doet:
Partnership SC. Heerenveen.
Jumbo spaaractie die start vanaf vandaag.
Rabo clubsupport hebben we weer voor ingeschreven, stemmen kan vanaf 5
oktober.
De wc papier actie zal dit jaar ook weer worden gehouden.
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Jan Witteveen wil graag weten wat we met het sportbeleid Opsterland/Sport Akkoord
gaan doen. In verschillende zettingen op twee vergaderingen geweest. Er is een
sportakkoord tot stand gekomen en toen kwam de corona.

Jan zegt dat sportakkoord een budget heeft, Code Hans heeft 40.000,00 te verdelen.
Jan geeft aan hier moeten we misschien wel wat doen, om op een deel daarvan
aanspraak te maken. Buitenschoolse sportopvang was de insteek dus hier moeten
we verder mee. We komen hier op terug, het heeft onze aandacht.
Dick Schimmel meldt dat het vorige week de week van de sport was.
Hoe komt het de komende drie weken met de voetbal/kantine etc.?
Vooral met trainingen op vrijdag, de komende weken zal de kantine dicht zijn. Ook op
vrijdagavond. Er zal binnenkort wel weer een persconferentie volgen.
Jan Harm vraagt of er nagedacht wordt over het verbreden van de sportactiviteiten.
Om nog meer clubjes naar ons MFA te trekken. We zijn er wel over in gesprek binnen
het bestuur, maar er zijn nog geen beslissingen over genomen. De wens is wel om
het sportaanbod uit te breiden.
Communicatie Esther hoe zien jullie dat? We communiceren nu via facebook en
twitter? Dit is de reden waarom we de functie hebben bedacht. We bereiken namelijk
nog niet iedereen en ook niet tijdig. Morgen is er ook een bijeenkomst met de
denktank van de Harker en Plaatselijk Belang. Ook de tv. In de kantine kan veel meer
betekenen in de communicatie.
BerendJan vraagt naar de kantine bezetting bij jeugdwedstrijden, deze zijn moeilijk in
te vullen. Vooral in de WTTC teams is dit een probleem. Als er weinig spelers van
THOR in een team zitten moeten de ouders iets vaker. Er wordt wel over gesproken
binnen de verschillende bronnen. Om tot een goede oplossing te komen.
12. Sluiting.
Dick bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng, biedt de aanwezigen een
drankje aan, en wenst iedereen wel thuis.

Geen oplichting maar een creatieve oplossing !
Wethouder De Vries van Opsterland opent de digitale giftshop van de Voedselbank.
Voedselbank Opsterland in Gorredijk zet alle zeilen bij om door deze tijd te komen. “Wij
verwachten de komende tijd door de gevolgen van Corona, meer klanten te krijgen en dan is
naast alle materiele hulp ook een beter gevulde kas nodig” aldus Henk Marinus van het
bestuur.
Naast de donateursactie opent de voedselbank haar digitale giftshop.
Het is een winkel, waar je iets weggeeft. De naam is bedacht door een van de vrijwilligers
van de Voedselbank en de digitale winkel is kosteloos gemaakt door aWebsheep te Utrecht.
In de goed gevulde winkel kun je zonder mondkapje en winkelwagentje, rustig rond kijken, je
aankopen in het winkelmandje doen en gemakkelijk online betalen.
Er is echter één groot verschil met een gewone webwinkel: alles wat je in het winkelmandje
doet, moet je wel betalen, maar je hoeft de volgende dag niet thuis te blijven, want er komt
niemand aanbellen om de boodschappen te brengen.
Het geld van de producten, die je bestelt, komt namelijk direct ten goede van de
voedselbank. De webshop zegt dan ook: Uw aankoop is een gift, u ontvang geen producten
maar uiteraard wel een bedankje!
“Wel betalen, maar niets krijgen, is op het internet niet uniek natuurlijk, maar dan heet het
oplichting, maar voor ons is het een ludieke oplossing om een gift te doen aan de
voedselbank” aldus Henk Marinus.
Het adres: https://giftshop.voedselbankopsterland.nl/

Nadere informatie bij:
H.Marinus, bestuurder/ fondsenwerving tel. 06 24695808

Kleurrijk verbinden 10

Hoewel de meeste vergaderingen dit jaar geschrapt zijn vanwege de corona maatregelen
heeft de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen niet stil gezeten. Gelukkig konden we
buiten aan de slag . Op Koningsdag zijn we langs de vaart bij Fokko Bosker, de
(adoptie)driehoek bij de vaart richting Gorredijk en bij de school De Flecht bezig geweest en
ingezaaid met een inheems bloemenmengsel van Cruydt-Hoeck. Het werd daarna prachtig
en vooral droog weer, wat niet bevorderlijk is voor de kieming van de zaden.
En ondertussen was er een mooie folder in de maak van Fleurige Ommetjes in en rond
Lippenhuizen. Maar net als je de hoop wilt opgeven komt er regen en wat hogere
temperaturen. En zijn de 'proefveldjes' toch nog aardig in bloei gekomen. Ook verschenen
toen overal in het dorp verspreid de zonnebloemen, dit om het dorp op te fleuren en voor
voer voor de vogels, die hun intrek hadden genomen in hun nieuwe woonhuisjes in en om
Lippenhuizen. Na controle door Willem Paas bleek de bezettingsgraad hoog! Een goed
initiatief !
De folder voorzag in een behoefte. Veel mensen hebben een of meerdere ommetjes
gemaakt.
Zondag 13 september was er het eerste muzikale ommetje. De weergoden waren ons zeer
goed gezind. (alleen jammer dat iemand net van tevoren de zonnebloemen had
Geplukt) Genietend van het mooie weer en de prachtige omgeving; de toepasselijke muziek
van het duo Tom Theuns en Aurélie Dorzée. We eindigden toepasselijk in de tuin achter de
consistorie. Het is de bedoeling deze tuin in de nabije toekomst om te dopen als dorpstuin.
We willen de tuin duurzaam inrichten en zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ideeën
zijn van harte welkom.
Ons eerste project het Saunaveldje heeft enige vertraging opgelopen. Na de brand van de
Sauna zijn de plannen weer gewijzigd. Wel staat vast dat er een poeltje komt dat in
verbinding staat met de nog te graven schouwsloot. Met een beetje geluk wordt het dit jaar
toch nog gerealiseerd.
Naast de dorpstuin staat De Trijehoek ook op het programma om op te fleuren. De struikjes,
die er nu staan bieden een wat armoedig aangezicht. We zijn hierover met de gemeente in
gesprek geweest en zullen hiervoor een plan aanleveren.
Volgend jaar komt er in de bibliotheek van Gorredijk een zadenbibliotheek. Het idee is : je
leent zaden, oogst later zaden van de sterkste planten en brengt de zaadjes weer terug voor
andere gebruikers. Door uitwisseling van kennis en tuin ervaringen ontstaat een collectie

zaden, die het lokaal goed doen en kiemkrachtig zijn . In de bibliotheek is er plek gemaakt
om zaden in te leveren. De opening is 12 en/of 13 februari 2021.
November staat in het teken van een Bloembollen-Boost. Biologische bloembollen voor
verwildering. Het is de bedoeling hier de schoolkinderen bij te betrekken en er een kleurig
en fleurig voorjaar 2021 van te maken in Lippenhuizen.
Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn graag doorgeven per mail.
En vergeet vooral niet te genieten van de mooie en fleurige herfstkleuren!
Uit naam van de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser

gelbrigjevisser@gmail.com

Vanuit de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
De voormalige kosterswoning aan de Buorren 55/57 is door de Diaconie aangekocht en zal
binnenkort worden gebruikt als noodvoorziening voor mensen in een crisissituatie.
Het is een groot maatschappelijk probleem, dat er weinig betaalbare huurhuizen beschikbaar
zijn. Er zijn mensen, die van de ene op de andere dag in een situatie terecht kunnen komen,
waardoor zij zonder woning komen te zitten. Dit kan allerlei oorzaken hebben.
De Diaconie stelt de aangekochte gemeubileerde woning tegen een redelijke huurprijs
beschikbaar om mensen in een noodsituatie te helpen. Er zijn voorwaarden aan verbonden.
De huurder krijgt een half jaar de tijd om rustig naar een ander huis uit te kijken. Zodoende
kan het zijn, dat er regelmatig andere mensen in het huis wonen.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Diaconie Protestantse Gemeente
J. Quarré 0516-471387

Datum
1 nov

Tijd
10.00

Voorganger
Ds. J.N. Jurjens

Dienst in
Lippenhuizen

Bijzonderheden/collecte voor
Ziekenpastoraat

8 nov

10.00

Ds. J. Vlasblom

Langezwaag

Jeugdwerk

15 nov

10.00

Ds. J.N. Jurjens

Langezwaag

Solidaridad

22 nov

10.00

Ds. J. Goorhuis

Lippenhuizen

29 nov

10.00

Ds. W. Roobol

Langezwaag

Herdenking overledenen
collectedoel Hospice Drachten
Kinderen in de Knel

42 Kunstgeschiedenis Lippenhuizen, Klaas Bouma, schilder,
tekenleraar 1
Lippenhuizen
In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Velen hebben daarvoor het leven
gelaten. Een van hen is de op 2 april 1914 in Lippenhuizen
(Opsterland) geboren schilder, tekenaar, kunsthandelaar, tekenleraar
en verzetsman Klaas Bouma. Zoon van de op 1 januari 1881 in
Minnertsga geboren Pier Bouma, wasserij agent, en de op 3 april 1880
in Beetsterzwaag geboren Jitske Klazema, volgens de burgerlijke stand
zonder beroep. Pier is op 28 november 1955 in Groningen overleden,
Jitske overleed op tachtigjarige leeftijd op 2 juni 1965 in Groningen, een
halve eeuw nadat zoon Klaas op dertigjarige leeftijd als verzetsman uit
het leven was weggerukt door verraad. (Pasfoto Klaas Bouma en K.

Bouma op een van de plaquettes in Van DoorenVeste,
Hanzehogeschool)
Akten M.O en N.O. en Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Klaas studeerde in Den Haag en behaalde er in 1936 de akte M.O. (Middel-baar Onderwijs)
en drie jaar later de akte N.O., Nijverheid Onderwijs. Het Ministerie OCW is
eerstverantwoordelijk voor: “het Pedagogisch diploma, pedagogisch getuigschrift (akte Q1:
p.d.) afgegeven door een avondschool van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van
Leraren voor het Beroepsonderwijs of het pedagogisch getuigschrift voor het
nijverheidsonderwijs verkregen ingevolge het Besluit Pedagogisch Getuigschrift. ‘Q’ is bewijs
van met goed gevolg afgelegd examen in theorie van onderwijs en opvoeding verkregen
ingevolge desbetreffende bepalingen krachtens de Middelbaar-onderwijs-wet.”’
Wetten.overheid.nl vermeldt dat de akten sinds 2006 vervielen als “specifieke bewijzen van
bekwaamheid op het gebied van tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.” (Art. 6,
Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O).
Tekenleraar
Klaas Bouma werd tekenleraar aan de middelbare technische school
(MTS) die voortkwam uit de 222 jaar geleden, in 1798, opgerichte
Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde. Afdeling
Beeldhouwkunde verhuisde in 1872 naar het Waaggebouw in
Groningen als Academie Minerva. (Prijspenning Akademie Minerva van
teken-, bouw- en zeevaartkunde (heden: beeldende kunst, vormgeving
en popcultuur), uit 1843, opschrift AKADEMIE MINERVA TE
GRONINGEN. Gesigneerd M.E . De Vries jr.,vervaardiger Mozes Eliazar Cohen Fantaas de
Vries jr.(1807-1883). Zilver, ø 40,13 mm, 23,0555 gr. met, Minerva , gehelmd en met speer
in de rechterhand en schild waarop Medusa (slangenhoofd) in de linkerhans. Keerzijde:
olijfkrans en ruimte om naam prijswinnaar te graveren.
MTS Nijverheidsschool en Kunstacademie en Zeevaartschool
In 1913 werd academie Minerva heropgenomen in de nieuwe
middelbare technische school, met afdelingen beeldende en toegepaste
kunsten, bouwkunde en zeevaartschool, samen 'Gemeentelijke
inrichtingen voor nijverheidsonderwijs', kortweg Nijverheidsschool
genoemd. In 1923 verhuisde de MTS, Nijverheidsschool naar een
nieuw schoolpand. Klaas Bouma zou er tot zijn dood lesgeven.
(Zandloper, een van twee natuursteenmozaïeken bij monument verzet oorlogsslachtoffers
zeevaartschool, dat nu in Hanzehogeschool Groningen hangt)
Architecten Wiebenga en Van de Vlugt
Civiel ir. Jan Gerko Wiebenga (Surakarta (Java), 20 december 1886 - Den Haag, 1 januari
1974) ontwierp de nieuw gevormde Nijverheidsschool in zes weken. Zijn assistent was
Leendert C. van der Vlugt (Rotterdam, 13 april 1894 - aldaar, 26 april 1936). De goedkoop
en snel te realiseren Nijverheidschool (MTS en’ Ambachtsschool’ ineen genoemd) had als

basis, een skeletsysteem van gewapend beton waarmee plattegronden vrijer in te delen
waren dan tot dan toe gebruikelijk.
Veel te modern Schoolgebouw
Deze symmetrische gebouwen in simpele, abstracte architectuur waarin veel staal, beton en
glas was toegepast, was op tijd af voor de inauguratie in 1923. De scholen waren helder en
transparant in plaats van een in zichzelf gekeerde wereld, en boden zicht op de buitenwereld
waarvan ze deel uitmaakten.” Wiebenga was zijn tijd ver vooruit met zijn grote bijdrage aan
de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur. Zijn industriële schoonheidsbeeld waarbij
functionaliteit, technologische vernieuwing en rationeel
materiaalgebruik moesten leiden tot perfectie verhinderde niet dat op
het naastgelegen Bernoulliplein al snel huizenblokken werden
opgetrokken volgens de traditionele Amsterdamse School om zijn ‘veel
te moderne gebouw’ aan het zicht te onttrekken (gevel
Nijverheidsschool, foto Gramho.com; entree CC3)
Rijksmonument Nieuwe Zakelijkheid in WIebengacomplex
In dit eerste gebouw in Nederland in stijl van het Nieuwe Bouwen of
Nieuwe Zakelijkheid gaven Klaas en collega’s les, ook werkten ze
samen in het verzet. Het Wiebengacomplex, met een zwartgrijze
kopzijde aan Eyssoniusplein 18 heeft als zijvleugels de
Nijverheidschool met boven de oude ingang Petrus Driessenstraat en C.H. Petersstraat de
enige versiering: ‘Nijverheidsschool’ in goudgele letters keramieken tegels omgeven
doorheldergroene die ook het gebouw omringen. Nadat de HTS vertrok is het complex in de
jaren negentig rijksmonument geworden. De Hanzehogeschool vestigde in het
Wiebengacomplex gezondheidszorgonderwijs.
(Klaas Bouma op de digitale Erelijst van Gevallenen 1940-1945 lijst Verzet
Academie Beeldende kunsten Minerva
De MTS wordt in 1957 een Hogere Technische School omdat ambachtsscholen omgevormd
worden tot Lagere Technische Scholen (LTS). De HTS en Hogere Zeevaartschool (HZS)
groeien. De kunstafdeling moet daarom in 1984 moet verhuizen, Academie voor Beeldende
Kunsten Minerva krijgt een nieuwgebouwd onderkomen aan het Gedempte Zuiderdiep van
architect Piet(er) Blom (1934-1999). In 1986 verlaat de HTS de Petrus Driessenstraat en zijn
beide opleidingen ‘herenigd’, nu onder de Rijkshogeschool Groningen, later
Hanzehogeschool geheten. Op 1 april 1993 fuseren Rijkshogeschool Groningen en de
Hanzehogeschool tot Hanzehogeschool Groningen, de oudste en grootste hbo-instelling in
het noorden. In 1997 verhuist de Faculteit Techniek (Petrus Driesenstraat) naar het
Zernikeplein. Het technisch onderwijs begon met kunstacademie Minerva, de academie die
sinds 1998 onder Hanzehogeschool Groningen, vanaf 1 september 2004 werden de
faculteiten schools waarvan Minerva er een is.
Siemtje Wubbena
Klaas Bouma is in 1944 in Westerbork gefusilleerd, omdat hij in het
verzet werkte. Klaas huwde op 15 oktober 1942 in Groningen met de op
10 augustus 1917 in Groningen geboren Siemtje Wubbena, roepnaam
Sien. De weduwe overleefde Klaas 45 jaar en is op 27 februari 1999 in
verpleeghuis ‘de Twaalf hoven’ in Winsum, kinderloos overleden.
(Koningin Beatrix opent 12 april 1983 Herinneringscentrum Kamp

Westerbork foto Rob Bogaerts/Anefo CC4)
Leerling Ina van der Werff
Een kwart eeuw na zijn dood noemt Pieter A. Scheen in Lexicon Nederlandse Beeldende
Kunstenaars 1750-1950, 1, in de 1e druk 1969-1970 (‘s-Gravenhage, Kunsthandel Pieter A.
Scheen), op pagina 145 Klaas Bouma als tekenleraar van illustratorschilder Ina van der
Werff-Braaksma, geboren 1925 in 't Zandt (Loppersum) en werkzaam in Zutphen. Zij maakte
figuurvoorstellingen, interieurs, landschappen (genre) en stillevens. Ook in Jacobs 2000, vol.
6, p. 359 wordt ze genoemd en op RKD.nl staat: opgeleid aan Academie Minerva.
Gerhild van Rooij, bronnen in deel 3 en op aanvraag.
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