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Een groep hardlopers brengt symbolisch een bloementoefvan Aldeboarn naar hetjubilerende Lippenhuizen.
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keert voor even terug, nu het dorp
zevenhonderd jaar oud is.

,,EHBO!" Een vrouwenstem over-
stiigt vriidagmiddag het opgewekte
zomerhitje van de Vengaboys dat
door de feesttent van Lippenhuizen
schalt. De dame laveert tussen tien-
tallen kratten vol kleurige dahlia's.

Aan lange tafels voorzien dorpe-
lingen duizenden bloemen van een
naald, om ze vervolgens aan een
praalwagen te prikken. Iemand, zo
blijkt, moet zich bij dat delicate
steekklusje hebben bezeerd.

Niettemin hangt er in de tent een
uitgelaten sfeer. Lippenhuizen is in
feeststemming. Het dorp is namelijk
jarig. Zevenhonderd iaar geleden
trokken boeren uit de omgeving van
Aldeboarn en Akkrum oostwaarts,
naar hoger en droger terrein, om

Du Lzenden dahlia's voor
iubilerende Liphusters
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daar een nieuwe qeáerzetting te
stichten: Lippenhuizen.

Het dorp zet dit jubileum dit
weekeinde luister bij met een reeks
festiviteiten. Het meest in het oog
springt het bloemencorso, dat zowel
vandaag als morgen door het dorp
trekt. Een fleurige stoet, for old ti-
mes sake. Het laatste corso was in
1972,ïoen de boeren rond het dorp
daar zelf nog bloemenvelden voor
inzaaiden.

Nu komen de bloemen, 33o.ooo
dahlia's in veertig verschillende
kleuren, uit Vollenhove en Sint Jans-
klooster. Dertien bonte praalwagens
worden van die vrolijke kelkjes
voorzien. Twaalf ervan vertegen-

woordigen buurtverenigingen, aan
het dertiende rildende dahliabloem-
stuk kleeft een biizonder verhaal.
Dat wordt namelifk gemaakt door
een verzameling oud-LiphÍsters.

Voormalig dorpeling Paulien Ep-
pinga kwam met het idee en postte
dat op Facebook. Al snel meldden
zich meer ex-inwoners van het dorp
om mee te doen. Echt iets voor Lip-
penhuizen, vindt Eppinga, die be-
trokkenheid van gewezen LiphÍs-
ters bij hun oude dorp. Nu woont Ep-
pinga in Gorredijk, ook leuk, slechts
drie kilometer verderop, maar toch
een beetje een andere wereld.

,,De earste fergadering oer it korso
yn it doarpshfis fan Lippenhuzen
fielde in bytsje as thriskommen",
stelt Eppinga. ,,Werkenst hjir fuort
de mienskipssin."

Als een soort olympische vlam
bracht een groep langeafstandslo-
pers gisternamiddag een bloemen-
toef naar de feesttent. De atleten be-
gonnen hun run in Aldeboarn. ]uist:
net als ooit de eerste LiphÍsters.


