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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2017
31 mei
28 juni
Oplage: 555 stuks.

Inhoud

Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403

 Voorwoord

Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118

 Dorpsagenda
 Mededelingenbord
 Activiteitenrubriek
 Skiednis Lippenhuzen
 Weeroverzicht maart
 Schoolkrant OBS de Flecht
 De Thornado

Rapen & nieten:
Coördinatie:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Coördinatie:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Jan v.d. Bij,
Riekje van der Meer,
Durk Tolman,
Tine Bergsma.
Bankrekeningnummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Let Op!!! Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 26 mei








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.
Graag het bestand opslaan onder de naam van uw club of vereniging.
emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com
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Voorwoord

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige Harker heb ik het stokje van Geesje
overgenomen, Geesje nogmaals bedankt voor al je werk en natuurlijk Meintsje als
stille kracht op de achtergrond ook heel erg bedankt! De kopij kan nog steeds
gewoon naar de deharker.lippenhuizen@ gmail.com gestuurd worden.
Er wordt de komende maand weer veel georganiseerd in Lippenhuizen en omgeving
zoals natuurlijk Koningsdag maar ook een herdenkingsbijeenkomst en een stille tocht
op 4 mei. Verder hebben we de 1e wandelvierdaagse van Lippenhuizen en Hemrik!
En verder weer een knutselmiddag en een uitnodiging voor beachvolleybal.
Al met al weer veel te beleven en te doen de komende weken.
Veel leesplezier!

LIPHUSTER VLAG
Plaatselijk Belang heeft Liphûstervlaggen op voorraad.
Dus als je nog geen vlag hebt, de vlag versleten of zoekgeraakt is of
je wilt iemand een leuk cadeau geven, dan zijn ze op onderstaand adres te bestellen.
De vlaggen zijn100x150 cm met een kopband, lusje en koord, geheel rondom
gezoomd, en kosten €27,50.
Gerrit Prikken, Bukehage 15, 8408 HS Lippenhuizen tel. 06-12991368 mail:
g.prikken@ziggo.nl
Naam :
Adres:
E-mail:
Tel.nr.:
Aantal Liphústervlag(gen):
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Dorpsagenda
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

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

Koningsdag; ontbijtbuffet (3 euro)

8.0010.00
16.0020.00
14.1515.45
20.00

Hûs de Mande

27 april

Koningsdag: Oranje Café

9 mei

Knutselmiddag Speel-o-theek

11 mei

Coachmeeting Liphusterfeest

15 -18 mei

Avondvierdaagse

Hemrik/Lippenhuizen

19 mei

Familiedag Thor

Sportveld

19 mei.

Jeugdwerk: Bubble voetbal

17:30

Sportveld

2 jun.

Jeugdwerk: Statiegeld flessenactie

18:00

Hûs de Mande

11 jun.

Jeugdwerk: Walibi

08:45

Hûs de Mande

Hûs de Mande
’t Lytshus (Dorpshuis)
Hûs de Mande

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
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Iedere maandagavond

Melomania oefenavond

20.00 tot 22.00

Iedere maandag

Biljarten

Iedere donderdag
Roel de Jong 464660
/Tjidsger Rozenberg
463997
Iedere donderdag
1x maandag per
maand
Elke ma-/di-/do- en
vrijdagochtend
geopend vanaf 8.30 u.
Gesloten tijdens de
schoolvakanties.
06-27310165
Iedere
dinsdagochtend
Josien Bruinsma
0621500833

Club klaverjassen

20.00

Hûs de Mande

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

19.30
14.00 tot 15.30
19.00 tot 20.00

Consistorie
Dorpshuis

De Harker

Hûs de Mande

Hummelmande;
Een peuter opgeven kan op
www.detorteltuin.frl

Yoga

Waar

Dorpshuis

10.00 tot 11.00

deharker.lippenhuizen@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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Mededelingenbord
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Open trainingen bij vv Reva Gorredijk
Iedereen kan -beach- volleyballen!
Bij vv Reva in Gorredijk staat de deur altijd wijd open voor
iedereen die kennis wil maken met volleybal. Belangstellenden
zijn van harte welkom om drie trainingen gratis mee te doen,
geheel vrijblijvend. Vanaf 10 mei in het zand en na het
beachseizoen vanaf begin september in de zaal.
In de zomermaanden is de club actief op de beachvelden bij zwembad De Delte in
Gorredijk. Daar wordt nu hard gewerkt om vier prachtige nieuwe velden te realiseren.
Op woensdag wordt er getraind en er worden allerlei leuke activiteiten en toernooien
georganiseerd.
Mini’s, jeugd, dames en heren; in iedere leeftijdsklasse en op elk niveau wordt bij
Reva gevolleybald. Mini’s spelen eens in de maand op zaterdag een toernooi, de rest
speelt de competitiewedstrijden vooral op de vrijdagavond, vooralsnog in De Skâns.
Zaaltrainingen zijn op maandag- en woensdag.
Juist ook voor de jongste jeugd
Voor mini’s vanaf 6 jaar is een laagdrempelige manier van volleybal bedacht:
circulatievolleybal. Spelenderwijs worden zo volleybalkwaliteiten bijgebracht; op ieder
niveau is het voor de basisschooljeugd een leuk spel om te spelen. Bovendien
worden balgevoel en spelinzicht ontwikkeld.
Reva is een gezellige club waarbij de - ontwikkeling van - de jeugd voorop staat.
Naast het volleybal zijn er activiteiten als het oliebollentoernooi, het jeugdkamp, een
jaarlijks feest en de viooltjesverkoopactie in het voorjaar.
Kun jij volleyballen?
Kun jij volleyballen? Met een beetje balgevoel kom je al een heel eind. Na een paar
trainingen zitten de basistechnieken er doorgaans wel in, en dan is het fijnslijpen en
vooral veel lol maken! Bekijk de website vvreva.nl voor meer informatie.
F O T O B I J S C H R I F T:
Leden van Reva actief tijdens een beachvolleyclinic
in Spanje
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Timpaan Welzijn is op zoek naar:
VRIJWILLIGERS VOOR HET BEGELEIDEN VAN NIEUWKOMERS
Voor meer informatie: 06 - 25000644/ 06 - 46073968
Of loop even naar binnen bij
Timpaan Welzijn, Molenlaan 6a te Beetsterzwaag

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ LET OP opgave is mogelijk tot en met 1 mei LET OP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Coachmeeting, zet in je agenda!!
Waar:
Wanneer:
Hoe laat:
Wie:

Dorpshuis de Mande
Donderdag 11 mei
20.00 uur
De coach + 2 teamleden

Opgave: via
info@liphusterfeest.nl
(Vermeld naam, team, naam,
coach en contactgegevens)
of binnenkort op
www.liphusterfeest.nl

Koningsdag
Koningsontbijt tussen 8 en 10 uur.
Voor € 3,00 kunt u deelnemen aan het ontbijtbuffet ter ere van
Koningsdag.
Van 16.00 tot 20.00 Oranjecafé Hûs de Mande
(Natuurlijk is dan het springkussen aanwezig en snackbar “Oranje” is
open)
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Culinaire hoogstandjes voor bedrijfsleven met Tastoe
Maaltijdservice Van Smaak is gestart met de verkoop van maaltijden aan werknemers met
de nieuwe bedrijfstak Tastoe. ‘Werkenden hebben een druk bewogen leven en komen vaak
niet toe aan gezond eten, we zien hier groeikansen’’, vertelt Lieke Smit, manager en
initiatiefnemer van Tastoe. Binnen enkele dagen waren al ruim tien bedrijven aangemeld.
De nieuwe bedrijfstak levert maaltijden die wat kwaliteit betreft ook in een sterrenrestaurant
geserveerd zouden kunnen worden. Althans dat is wat maaltijdservice Van Smaak beweert. De
gerechten worden op werklocatie afgeleverd. Medewerkers kunnen de maaltijden thuis of op het
werk verwarmen.
Het assortiment dat nu door Van Smaak aangeboden wordt, is vooral gericht op senioren. Met
Tastoe wil de maaltijdservice haar doelgroep verbreden en heeft hiervoor een geheel nieuw
assortiment ontwikkeld. ‘Door het hectische leven wordt vaak niet genoeg tijd besteed aan gezond
eten. Om deze werkende doelgroep van dienst te zijn, hebben we fors geïnvesteerd in
automatisering. Hierdoor kunnen we een besteltermijn van slechts twee werkdagen hanteren’’,
vertelt Smit.
Doordat Tastoe de ingrediënten ontvangt na de bestelling, gaat er geen voeding verloren. Een
uitkomst voor mensen die geen tijd of zin hebben om boodschappen te doen en zelf eten te koken.
Tastoe levert inmiddels in Drachten, Assen en Groningen. Dit zal door de verwachte groei snel
beschikbaar worden voor heel Noord-Nederland.
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Activiteitenrubriek
Jeugdwerk Lippenhuizen
Zaterdag 22 april hebben we de Casinonight gehad waar de jeugd een gokje kon
wagen. Altijd spannend natuurlijk!
Zie onderstaand programma voor de resterende activiteiten van dit seizoen.

Vrijdag 19 mei : Bubble voetbal
Tijd
Waar
Opgave

: 17.30 tot 19.30 uur
: Sportveld de Kobunder
: niet meer mogelijk

Vrijdag 2 juni

: Statiegeldflessenactie!

Tijd
Waar

: vanaf 18.00 uur
: dorpshuis

Zondag 11 juni : Walibi!
Tijd
Waar
opgave

Kosten

: 08.45 – 19.00 uur
: vertrek vanaf dorpshuis
: uiterlijk 15 mei via de mail:
jwwj@hetnet.nl , of groepsapp.
Niet via de site opgeven!
: € 12,50 ( = incl. vervoer, entree, eten/drinken)

Let op! Je moet dit seizoen wel aan minimaal 3 activiteiten hebben
meegedaan om mee te mogen naar Walibi.
De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- tenzij anders vermeld.
Check ook regelmatig onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl
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Spel-Knutsel-middag
Binnenkort is er weer een spel-knutsel-middag voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kom jij ook?
We gaan een mooi knutselwerkje maken, spelen met het speelgoed van de speel-otheek en samen spelletjes doen.
* Datum: Dinsdag 9 mei
* Plaats: ’t Lytshus (dorpshuis)
* Tijd: 14.15 – 15.45
* Kosten: Speel-o-theekleden gratis, voor niet-leden 2 euro per kind.
Ter info: lidmaatschap van de Speel-o-theek kost 12,50 euro per jaar per gezin.

* Opgave bij Renskje Idzenga voor 6 mei op mailadres: renskjeidzenga@gmail.com.

Hallo wandelaars,
Op maandag 15 mei t/m donderdag 18 mei
kan de avondvierdaagse weer gelopen
worden! Dit jaar de avondvierdaagse van
Hemrik en Lippenhuizen!
Op maandag en dinsdag in Lippenhuizen
en op woensdag en donderdag in Hemrik.
De afstanden die gelopen kunnen worden
zijn 5 of 10 km. Wilt u mee lopen geef u op voor 1 mei via mail;
a4d.hemrik-lippenhuizen@outlook.com.
Vermeld duidelijk uw naam en aantal km die u wilt lopen, wilt u een medaille dan
graag ook vermelden voor de hoeveelste keer u deelneemt.
De kosten bedragen 4,- pp deze kunt u de eerste avond bij het aanmelden voldoen.
Heeft u nog vragen dan horen wij dat graag,
Groetjes Frouwke Martha , Renskje, Wimmie, Yvonne, Debbie, Kees en Evert.
De Harker
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Donderdag 4 mei 2017
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:
De Harker
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18:45

Zaal open: Lokatie Schansburg 3 (Ontmoetingskerk)

19:00

Aanvang herdenkingsbijeenkomst
- opening en welkom door bestuurslid
Commissie Gedenkdagen
- Muzikale omlijsting door het Opsterlands
Vocaal Ensemble o.l.v. Jan Andries Dijkstra

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
Engelse piloten en verzetstrijders

19:55

Krans leggen bij het monument

20:00

Twee minuten stilte

20:02
Het Wilhelmus
Daarna terugtocht naar de ontmoetingskerk
of thee wordt aangeboden.

waar u een kop koffie

Verzoek aan alle dorpsgenoten:
Vlag vanaf 17:00 uur halfstok
Met elkaar vrijheid vieren op 30 april

Met elkaar onze vrijheid vieren. Dat
doen we op zondagmorgen 30 april tijdens een bijzondere viering in de Piterkerk in
Lippenhuizen. Het Opsterlands Vocaal Ensemble zingt tijdens de viering: het
Verleich’ uns Frieden van Medelssohn en het Cantique de Jean Racine van Faurre.
Ds. Piet Hulshof gaat in deze viering voor. Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens op 30 april!
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Vrouwen van Nu afdeling Lippenhuizen.
Op 21 maart hadden we een avond met Auke Zeldenrust, verslaggever bij Omrop
Fryslân om over zijn boek “Dorp achter tralies “ te vertellen. De mannen waren deze
avond ook uitgenodigd en 13 waren er present. We hebben met elkaar een mooie
avond gehad, want Auke kan boeiend vertellen. Hij heeft een jaar lang met
verschillende delinquenten gesprekken
gehad. Ook heeft hij zich 24 uren in een
cel laten opsluiten.
De oudste bewoner, veroordeeld voor
een dubbele moord, had levenslang,
tenzij gratie verleend wordt. Tijdens een
gesprek met hem viel de deur dicht,
maar de celbewoner zei: “Wees maar
niet bang, ik ben in een relaxte bui
vandaag. “
Jappie is een boef met een kort lontje en
heeft een drankprobleem. Hij is gevat,
heeft veel humor, maar zit een derde van
zijn leven achter de tralies.
Hij heeft wel de gevangenis geschilderd voor een uurloon van € 0,76.
70 procent van de delinquenten gaat later weer de fout in.
Om een vriendin of echtgenoot op bezoek te krijgen moet er aan de volgende
voorwaarden voldaan worden
 Je moet al veroordeeld zijn ( dus niet in voorarrest ).
 Er moet een stabiele relatie zijn.
Een keer per maand is er de mogelijkheid voor een knus samen zijn van 2 uren.
Hij haalt nog de spectaculaire ontsnapping van 1991 aan met een helikopter. Om
zoiets voor elkaar te krijgen moet je over geld en connecties beschikken.
Na de pauze was er de gelegenheid tot het stellen van vragen, waar druk gebruik
van gemaakt werd.
Het seizoen van de Vrouwen van Nu loopt
bijna op zijn eind, maar toch staan er voor
de laatste maanden nog verschillende activiteiten
op het programma.
 11 april: paasstuk maken.
 18 april: onze laatste avond met

als onderwerp: Frysk hynder.
 26 april: een reisje naar de Keukenhof.
 10 mei : onze jaarlijkse fietstocht.
Mocht je meer informatie willen hebben,
bel met Fenna Liemburg. ( 0513-46500)
Klaasje van der Sluis
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Kerkdiensten
Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 2017
Datum
30 apr

Tijd
11.00

Voorganger
Ds. P. Hulshof

07 mei
14 mei
21 mei
28 mei
04 juni

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Da. W. Roobol
Da. Y. Slik
Dhr. J. Koerts
Ds. P. Crom
Ds. D.J. Deuzeman

Dienst te
Lippenhuizen, gewijzigde aanvangstijd
m.m.v. Opsterlands Vocaal Ensemble
Langezwaag
Lippenhuizen, m.m.v. Kerkkoor Te Wûnderlik
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag

Plaatselijk Belang
Dorpsbudget 2017
Aanleiding
De gemeente Opsterland, de raad en het college is van mening dat de kwaliteit van
leven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van burgers, instellingen en de
overheid. Burgers en instellingen worden in een vroeg stadium bij de planvorming
betrokken.
Het uitgangspunt is dat dorpsbudgetten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en
de Burgerparticipatie vergroten.
Het budget voor Lippenhuizen is dit jaar € 3560, - van de gemeente voor kleine
dorpsinitiatieven.
Richtlijnen
 Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen
aan de leefbaarheid en burgerparticipatie binnen het dorp.
 Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de
gemeente
 Plaatselijk Belang beheert en verdeelt dit budget en rapporteert aan eind van
het jaar aan de gemeente voor welke projecten dit budget is ingezet.
 Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in
strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de
gemeente.
 De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet
hebben geen structureel karakter.
Zijn er projecten en /of activiteiten waar aan deze criteria aan voldoen. Gaarne deze
voor 1 juli 2017 mailen naar: pb.lippenhuizen@gmail.com
Of per post naar: Plaatselijk Belang Gerrit Prikken Bukehage 15 8408HS
LIPPENHUIZEN
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Skiednis fan Lippenhuzen
Underwiis 10
Doe ‘t Lippenhuzen yn 1832 de skoalle opknapt en fergrutte krige,barde datselde,
fanwege nije wetten yn in soad oare doarpen yn Opsterlân. Dat wie ek wol heech
nedich, want de romten wienen fiersten te lyts mei in iepen fjoer yn it midden, mei dêr
omhinne lange tafels en banken, wêr ‘t sa’n tsien as mear bern oan wurkje moasten.
Fanwege de lytse raamkes wie it ljocht foar de bern ek net al te bêst. It dak fan de
skoalle yn Lippenhuzen wie oanein, dat by min waar kaam der snie as reinwetter nei
binnen en dêr kaam noch by dat it allegearre slim sigerich wie. Noflik sitte te learen
wie der faak net by. Mei sa’n iepen fjoer sil it ek meastal bêst rikke hawwe. De nije
skoalle waard grutter, de ramen waarden grutter, der kaam in souder yn en de romte
waard opdield yn twa parten mei elk in eigen ferwaarming. Sa koenen de jongste en
âldste bern yn in skieden romte les krije. It wie dan ek nedich dat master de Roas der
in helpmaster by krige.
De tsjerke wie, troch de nije wetten net mear ferantwurdlik foar it lean fan de masters,
want dy wienen no by de gemeente yn tsjinst. Wol soarge de tsjerke foar in wenning
en koe master by fertsjinje troch foar koster te spyljen. Hy moast dan de tsjerke skjin
hâlde, it tsjerkhôf ûnderhâlde, de klok liede en foarsjonge by de preek (der wie doe
noch gjin oargel ), en de administraasje byhâlde. Mei-inoar koe master sa’n 400 gûne
yn ‘t jier fertsjinje. Yn fergelyk mei omlizzende doarpen wie dat in hiel goed lean. Yn
Bakkefean wie dat f 134,60, yn Koartsweagen f 100,--, Terwispel f 75,--, yn De
Gordyk wie it wat mear mar yn De Sweach en Langsweagen in bytsje minder : f 330,-. De ûndermaster moast it dwaan mei f 100,-- yn ‘t jier, want dy koe by de tsjerke
neat by fertsjinje. Fan master de Roas syn lean wie f 168,-- fan de gemeente, ± f 75,- fan de tsjerke en de rest kaam fan it skoaljild, dat bern betelje moasten, sa’n 5
sinten yn de wike. De skoaltiden leinen no ek fêst: moarns 8 oere begjinne oant 10
oere, dan fan 11 oant 1 oere en middeis fan 2 oant 4 oere. Op saterdei allinne de
moarns les. Yn de winter wienen de lesdagen koarter: moarns fan 9 oant 11 oere en
middeis fan 1 oant 3 oere.
Doe ‘t yn 1832 de skoalle sluten waard fanwege de ferbouwing, hie de gemeente
neat regele foar in tydlike lokaasje, de bern moasten sa lang mar thús bliuwe.
Foarhinne wie it hiel gewoan dat der simmerdei amper les jûn waard, mar de tiden
feroaren en master de Roas fûn dat de bern eins wol les hawwe moasten. Hy hat
doe ris om him hinne sjoen en fûn dat de skuorre fan boer Hylkema bêst foar dat
doel brûkt wurde koe. Boer Hylkema hie der gjin beswier tsjin en dêrom giet de
folgjende brief nei it gemeentebestjoer.
Hoog Geachte Heeren,
Het is U Edele bekend dat den tijd aanstaande is dat het schoolgebouw te
Lippenhuizen afgebroken en vernieuwd zal worden en het ons dus derhalve niet
behoeft te bevreemden dat daardoor aldaar het onderwijs spoedig gestaakt moet
worden, en dat het voor mij en de kinderen van veel belang is om het onderwijs
ongehinderd voort te zetten, zooals op de meeste plaatsen gedaan wordt, al waar
een nieuw gebouw voor het onderwijs gesticht wordt. Het gekozen lokaal alwaar het
onderwijs dan nu op een geschikte wijze, naar mijn inzien, kan gehouden en
voortgezet worden, is de schuur van boer F. J. Hylkema.
De Harker
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Deze man is hier toe ook wel genegen, doch wat hij voor dit ongerief vraagt, weet ik
echter niet te zeggen, maar ik hoorde toen ik de pen opvatte, om dit genoemde
lokaal aan de Heeren van het Grietenijbestuur voor te stellen, dat het reeds door den
Assessor A. W. van der Sluis ( assistent van de burgemeester ) in ogenschijn was
genomen, welke zeker hiervan breedvoerig mag ten spreeken. Het doet mij althans
genoegen, dat den Assessor zich hiertoe verledigd heeft om de schokken van het
lager onderwijs voor te komen en de ware belangen van hetzelve zaak te
bevorderen. Het is derhalve mijn wensch, dat dit voorslag, daar ik geen betere plaats
weet aan te wijzen, het genoegen van het Bestuur mag weg dragen.
Mijne Heeren Uw dienstwillige dienaar
J.F. de Roosz onderwijzer.
Master de Roas naam syn wurk dus tige serieus en woe gjin moannen ekstra
fekânsje hawwe, mar as syn foarstel ek trochgien is, wit ik net.
Wytse
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Weeroverzicht – maart
De totale hoeveelheid neerslag is 73,5 mm en was vorig jaar 70 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 12,5 gr. en was vorig jaar 8,8 gr.
Gemiddelde min. temp. is 4 gr. en was vorig jaar 1,4 gr.
temperatuur
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Het weer actueel op uw mobiel, sms: “go weer lippenhuizen” naar 1008 (0.60 p.o.b)
Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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