
 
 

       Het weekend Lippenhuizen 700 was een daverend succes! 

 
Wat een reuring in het dorp, wat een activiteiten om te bezoeken en wat was het weer ons goed 

gezind. Niet te warm, zo nu en dan het zonnetje en de jas en paraplu konden thuis blijven! 
 
Donderdagavond 15 september was een gedenkwaardig moment: Om ruim 19.00 uur reed de 

eerste corsowagen de tent binnen en tegelijkertijd werden vele kratten met bloemen afgeleverd. Het 
was te merken dat bij de aanwezigen de temperatuur omhoog kroop. Zou het prikken van de 

bloemen wel lukken en zouden de wagens op tijd klaar zijn? De kratten werden op kleur naar de 
wagens gesleept en het prikken van de bloemen kon beginnen. Langzamerhand keerde de rust bij de 
wagenbouwers terug, toen bleek dat  alle wagens voldoende mensen hadden opgetrommeld en het 

prikken gemakkelijker ging dan misschien wel was verwacht. 
 

Vrijdagmorgen gingen de wagenbouwers van obs De Flecht aan de slag. De eigen fiets, kar of 
skelter moest van bloemen worden voorzien voor een optocht van de school naar het feestterrein. 
Na deze feestelijke en kleurrijke gebeurtenis stond voor iedereen het eten klaar en daarna was het 

voor alle groepen tijd voor de spelletjes. 
De officiële opening van het feest werd vooraf gegaan door een symbolische hardloopwedstrijd van 

Aldeboarn naar Lippenhuizen. De Liprunners brachten de “Liphúster flam” in de vorm van een 
bloementoef van locoburgemeester Coby van der Laan van de gemeente Heerenveen naar de 
feesttent in Lippenhuizen, waar burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland klaar 

stond om de boeketten in ontvangst te nemen. Zij plaatste de bloemen op één van de creaties, die 
meereed in het bloemencorso, waar op dat moment met man en macht aan werd gewerkt. De route 

van de Liprunners stond symbool voor de route die onze verre voorouders ooit met de boot hadden 
gemaakt over de Boorne (It Alddjip) om zo'n 700 jaar geleden in Luppingahusum voet aan wal te 
zetten. 

Inmiddels waren alle wagens 's middags in de tent gearriveerd (twee hadden er voor gekozen om 
zich niet in de tent te melden) en was het een drukte van belang met “adviseurs” en  

bloemenprikkers. De sfeer was geweldig: Door de catering werd iedereen op gezette tijden van 
koffie en koek voorzien; later op de avond gevolgd door een hapje en een drankje. En er werd 
keihard doorgewerkt, het scenario van de hele nacht doorwerken verdween al gauw in de onderste 

la. De saamhorigheid was groot en waren de bloemenprikkers klaar met hun eigen wagen, dan 
boden ze zich spontaan aan om elders te helpen. De grote tent was niet voor niets ingehuurd! 



 
Voor dag en dauw moesten zaterdagmorgen de corsowagens uit de tent gereden worden om deze 
klaar te maken voor de ontvangst van ongeveer 350 reünisten. Vanaf 10.00 uur konden de 

naambordjes en de tas met het lunchpakket worden afgehaald. In de tent was het een lawaai  
vanjewelste, oude bekenden troffen elkaar na jaren en dat betekende dat er vele verhalen verteld 

moesten worden. Toen om 11.00 uur het boek “Eenen geest van eensgezindheid” werd 
gepresenteerd dat 700 jaar dorpsgeschiedenis beschrijft, was de tent nauwelijks stil te krijgen. Het 
eerste exemplaar van dorpschroniqueur  Wytse van der Sluis en publicist Fokko Bosker werd door 

Henk de Glee aangeboden aan de schrijvers en vervolgens kreeg ook de vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur, wethouder Rob Jonkman, een eerste boek. De eerste boeken in het dorp werden 

uitgereikt aan mevrouw Jelsma en Lubbert S. Eppinga– de oudste inwoners van Lippenhuizen die 
geboren zijn en hun hele leven hebben gewoond – en aan de jongste leerling van obs De Flecht, 
Beau Zwart.     

Tussendoor had de voorzitter van Plaatselijk Belang, Hinke Heida, de aanwezigen gewezen op de 
eensgezindheid, de saamhorigheid en de veerkracht van de inwoners; veel dorpen moeten strijden 

tegen krimp en neergang en  Lippenhuizen toont zich daarin een uitzondering. 
Na dit min of meer officiële deel konden de reünisten een bezoek brengen aan dorpshuis “Hûs de 
Mande”, voor velen hun “oude school”, waar de reüniecommissie een fototentoonstelling had 

ingericht. Mindert Wijnstra, geboren in Lippenhuizen, was hier aanwezig om een aantal keren de 
bezoekers te onthalen op zijn verhalen. 

Bij een bezoek van de reünisten aan de Piterkerk haalde oud-inwoner Piet Hullegie anekdotes op 
aan zijn tijd in Lippenhuizen en in de kantine op het sportveld begroette Foppe de Haan de 
bezoekers met behulp van een video, refererend aan zijn jeugd in Lippenhuizen en dan vooral over 

zijn belevenissen bij Thor.   
In de consistorie was nog een tentoonstelling over 700 jaar Lippenhuizen te bezichtigen en was er 

een diapresentatie over “hoe de boeren (bijna) uit Lippenhuizen verdwenen”. De openstelling begon 
op maandag 12 september en eindigde op zondag 18 september en dat leverde iets meer dan 450 
bezoekers op. 

Daarnaast was er nog de Kunstroute waarbij 22 kunstenaars, zowel amateurs als professionals, de 
bezoekers een blik gunden in hun atelier, werkplaats of schuur om recent werk te tonen. De meesten 

hadden veel werk gemaakt van de inrichting van hun expositieruimte en de presentatie van hun 
“Keunst of Kreaasje” gemaakt. De Kunstroute liep alleen in het weekend en was in totaal slechts 
acht uur open. Desondanks waren er kunstenaars die 80 of zelfs meer dan 100 bezoekers 

verwelkomden. Een zeer geslaagde eerste (en vooralsnog enige) Kunstroute! Veel kunstenaars 
vroegen na afloop naar een vervolg en dan met langere openingstijden. Zo'n vraag spreekt voor zich!  

Onder het motto “Liphúster Nijsgjirrichheden” kon ook nog gekozen worden voor een wandelroute 
door het dorp die de deelnemers langs historisch markante plaatsen leidt. Deze route is trouwens 
blijvend en nodigt de reünisten misschien uit voor een volgend bezoek aan het dorp. 

En dan was er om 15.30 uur na 44 jaar weer een bloemencorso. Maandenlang hadden de 
wagenbouwers gewerkt aan het ontwerp en de bouw van de wagens; eindelijk konden ze hun 

creaties tonen aan de reünisten en aan het bezoekende publiek. Het resultaat mocht er zijn, dertien 
prachtige praalwagens trokken door het dorp. Zowel op zaterdag als zondag stond het publiek 
rijendik zich te vergapen aan de vuurspuwende draak, de stoomtram of de trekschuit. Bij een aantal 

praalwagens sprong met name het gebruik van de verschillende kleuren bloemen in het oog, 
uitzonderlijk creatief. 

En om 19.00 uur stonden de mensen al weer in een lange rij voor de tent om getuige te zijn van 
Simmer 700, een cabareteske revu.  Er moesten stoelen gehaald worden uit Jubbega en Hûs de 
Mande om de 750 bezoekers een plaats te bieden. De toeschouwers waren getuige van een 

wervelende voorstelling met heel veel herkenbare sketches en liedjes, bedoeld om een ieder van ons 
een spiegel voor te houden. Soms opstandig over de huidige maatschappij, dan weer twijfelend over 

de vele veranderingen, maar ook beseffend dat je als dorpsgemeenschap met de tijd mee moet. Een 
groot compliment verdienden de acteurs/zangers door in steeds wisselende samenstellingen en 



steeds andere creaties op het toneel te verschijnen. De leerlingen van De Flecht en de Jazz dames 
van Thor zorgden met hun inbreng voor een bijzonder avondje theater. 
Hierna moest de tent gereed worden gemaakt voor het optreden van The Dirty Daddies, hetgeen 

voor de liefhebbers een “oorverdovend” succes was. 
 

De zondagmorgen was traditioneel ingeruimd voor de viswedstrijd. Zelfs de oproep van Wimmie 
Jonker leidde er niet toe dat de mensen thuis bleven, want velen zorgden er voor dat ze betaalden 
met 2 gulden. De uitslag van de viswedstrijd is elders in De Harker te vinden. 

Tegelijkertijd was er in de Piterkerk een kerkdienst met als thema Lippenhuizen 700. 
Om 13.30 uur stroomde het dorp weer vol om nogmaals het bloemencorso te kunnen bekijken. Over 

beide dagen werden er bijna 3000 betalende bezoekers geregistreerd, met de reünisten van zaterdag 
en de eigen inwoners waren dat zeker meer dan 4000 toeschouwers. Ruim 1300 daarvan hadden het 
formulier voor de publieksprijs ingevuld en ruim de helft had zijn stem uitgebracht op de 

vuurspuwende draak van de Wettertoer. Volgens velen de terechte winnaar! 
Na het bloemencorso werd het kunst- en cultuurweekend feestelijk afgesloten met het stratenfestival 

Tusken de Skodoarren. Dit evenement vond plaats op vijf verschillende locaties, die in en rond de 
kerk sfeervol waren aangekleed. Op de podia was plek ingeruimd voor singer-songwriters met 
optredens van Gerbrich van Dekken, Simon & Dirk, Tsjeard Nauta, Bauke en Campbell, Wouter 

van der Wal, Adri de Boer, Jack Bottleneck, Murk Aukema en festivalafsluiter Elske DeWall. 
Gezien de grote belangstelling en de bijzondere sfeer was dit een zeer geslaagd onderdeel en een 

mooie afsluiting van het Lippenhuizen 700 programma. 
Tijdens de prijsuitreiking van de viswedstrijd in de feesttent werd iedereen verrast door het bezoek 
van koningin Maxima in gezelschap van haar persoonlijke beveiligers, inclusief oortjes. De 

koningin behaagde het om de voorzitter van de Bestuurscommissie, Henk de Glee, te benoemen als 
“lid van verdienste” van Lippenhuizen 700, en dat vanwege zijn tomeloze inzet gedurende de 

afgelopen twee jaar om van het 700 jarig jubileum een succes te maken. De wens om de vele 
activiteiten te plaatsen in het kader van kunst en cultuur is meer dan gelukt en een geweldig succes 
geworden. De vele aanwezigen in de tent onderstreepten dit met een daverend applaus.  

Hierna werd het officiële gedeelte van het feestweekend symbolisch afgesloten; de door 
burgemeester Van Selm aangeboden boeketten werden ontbonden en uitgereikt aan de 

coördinatoren van de werkgroepen als dank voor hun grote inzet. Daarna werd de door Plaatselijk 
Belang ingestelde Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 ook met een zonnebloem beloond voor 
hun inzet in de afgelopen twee jaar. 

Hierna begon de nazit en was het tijd voor Folkert Hans Tolsma om het weekend muzikaal af te 
sluiten en de Liphústers te verleiden tot een dansje! Een actieve afsluiting van een super geslaagd 

weekend met heel veel activiteiten! 
 
Bestuurscommissie Lippenhuizen 700. 

 
  



 
Liphúster geestkracht 

 

We hadden met elkaar een geweldig jubileumweekend ! 

Laten we samen toosten op dit "bjusterbaarlike barren"! 

Het zou heel mooi zijn om dat te doen met het 

Exotische Liphúster geestkracht drankje, 

speciaal gemaakt voor het 700 jarig bestaan. 

 

Niet alle flesjes zijn in het feestweekend afgenomen. 

Graag verkopen wij de hele voorraad. 

De opbrengst is voor Lippenhuizen 700! 

Dit exclusieve eenmalige drankje mag u niet missen, 

speciaal met het logo Lippenhuizen 700 op het etiket. 

Voor slechts 2,-- euro nu in de Attent winkel, direct even halen! 

 

Een toost op het prachtige jubileumweekend ! 

 

 

 

 


