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de digitale Harker in kleur! 
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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2018 
30 mei 
27 juni 
26 september 
31 oktober 
28 november 
19 december 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 
Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 
Financieel beheer: 
Skelte Aukema,  
Feestlân 68/a   
Tel: 466118 
 
Rapen & nieten: 
Coördinatie:  
Hilly Kootstra,  
De Buorren 146 
Tel: 463609 
 
Bezorging: 
Coördinatie: 
Ruurdje Regelink 
Tel. 463780 
 
Kopiëren:  
Durk Tolman,  
Tine Bergsma. 
 
Bankrekening-nummer  
dorpskrant: 
NL80 RABO 0322940133 

 
❖ 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 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  
 Vrijdag 25 mei voor 18.00 uur!! 
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Vaste (seizoens)activiteiten 
 

  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

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

27 april Koningsontbijt 8.00 – 11.00  De Mande 

25 mei Opening MFA 16.00  MFA 

28-31 mei Avond4daagse (opgeven!)   

2 juni  Creatieve markt  De Weefplaats 

8 juni statiegeldflessenactie 18.00   

    

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.  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania 
oefenavond 
 

20.00 - 22.00 Consistorie 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen – Gorredijk 
 

20.15 - 22.00 Hûs de Mande 

Iedere maandag  Biljarten  Hûs de Mande 

Dinsdagochtend 
Josien Bruinsma 06 
21500833 

Yoga 10.00 - 11.00 Hûs de Mande 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 
 

19.30 Consistorie 

1 maandag per maand  Speel-o-theek 
Let op! Tijden zijn gewijzigd! 

13.30 - 15.00  
19.00 - 20.30  
 

Hûs de Mande 

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

Peuteropvang It 
Berneplakje 

8.30 -12.00 MFA 

Donderdagavond 
Roel de Jong 464660 
Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande 

    

Dorpsagenda 2018 
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Wij bedanken het bestuur van Sportvereniging Thor voor de wijze waarop zij het sportieve 
leven van Ben Jaspers, na zijn overlijden, onder woorden bracht. 
 
Joke Moniek Nicole Jaspers 
Kleinkinderen Jasper en Lieke. 

 
 Verloren 

 
2 sleutels verloren 1 zit een sleutelhanger aan van Feyenoord de ander niet. 
Graag terugbezorgen bij redactie T. Zuidema Feestlan 11 

 

   
    Thema “Wereldse sferen” 
Muziek 
De meeste namen waren al gecontracteerd, maar nu kan het bestuur zeggen dat alle avonden 
zijn voorzien van artiesten. Vrijdagavond beginnen we met een lekkere foute fiësta! Haal je 

gekste outfit maar vast uit de kast… Knaller van de avond wordt Lytse Hille, bekend van hits 
zoals ‘Ik kwam je tegen (in de stromende regen)’ en ‘Tsjakkie Diekkie Boem’. Zaterdagochtend 

starten we met Piter Wilkens. Een bekende en welgeziene speler op het Liphústerfeest. Het 

optreden zal, net als vorig jaar, worden gecombineerd met een lunch. Avonds gaat Fragment 
een kneiter van een show neerzetten in de feesttent. Ook zij hebben de eer gehad om al eens 
eerder in Lippenhuizen te spelen. Dat was op de vrijdagavond van 2015. Destijds was dat zo 
goed bevallen, dat ze nu een plekje op de hoofdavond van het feest hebben verdiend. Het 

weekend sluiten we af met de speelkunsten van The Bounty Hunters in combinatie met 

zanger Johannes Rypma. De finalist van The Voice of Holland in 2012 heeft een leuke band 
opgezet en wij vertrouwen het ze wel toe om een knallend einde aan het feestweekend te 
geven! Hopelijk kan dat net als vorig jaar weer in de buitenlucht, we houden de berichten van 
Piet P. in de gaten…  

15, 16 en 17 juni 2018 
Het Liphusterfeestboekje 
Uitgebreide informatie zal traditioneel weer in het feestboekje te lezen zijn. Deze zal begin 
juni bij u in de bus liggen. 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 en onze website www.itliphusterfeest.nl. Hier staat bijvoorbeeld op welke 
buurten er meedoen aan de optocht. Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, 
mailt u dan naar info@itliphusterfeest.nl. 

 
 
 

mededelingenbord 

mailto:deharker.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 deharker.lippenhuizen@gmail.com  
 

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 op school melden bij Juf Ria 
of bij Douwina Bantema. 

 
Miniplaybackshow 
Na het grote succes van een aantal jaar geleden, hebben we dit jaar weer een 
miniplaybackshow.  En wel op vrijdagmiddag 15 juni. Vanaf 16.00 uur staan de artiesten 
klaar op het podium. Alle kinderen uit Lippenhuizen, van peuters t/m de kinderen van groep 8 
van de basisschool mogen mee doen. Iedereen kan zich vanaf nu aanmelden voor de 
playbackshow.  

Dit kan via school, door het onderstaand gedeelte uit te knippen en in te leveren. Of door te mailen 
naar douwinadebos@hotmail.com. Doe dit alles voor vrijdag 1 juni. 

Wij hopen op veel artiesten. Geef je snel op, want vol is vol! 

Ja ik/wij doe(n) graag mee aan de playbackshow. 

Naam:………………………………………………………………………….………  

Liedje:………………………………………………………………………………… 

Artiest:……………………………………............................................... 

Telefoonnummer………………………………………………….. 

Mailadres:………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 
 

Koningsdag 
Koningsontbijt tussen 8 en 11 uur, in de Mande 
Voor € 3,00 kunt u deelnemen aan het ontbijtbuffet ter ere van 
Koningsdag. 
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De leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân komt nei Talepaviljoen 
MeM yn Ljouwert! 
 
Op freedtemiddei 1 juny om 14:30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de Afûk wer in 
Fryske kroechkwis. Diskear yn it Talepaviljoen MeM yn de Ljouwerter Prinsetún.  
 
Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) fan hjoed ôf oan op fia 
praatmarfrysk@gmail.com. Dielname is fergees. 
 
Der is muzyk, der is bier, wyn en fris en fansels de leukste fragen oer Fryslân, Ljouwert en it 
Frysk. De presintaasje is yn hannen fan stand-up comedian Douwe Gerlof Heeringa. 
 
De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, Weidenaar 
Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk. Graach oant sjen op freed 1 juny yn 
Talepaviljoen MeM yn Lân fan Taal! 
 
Praat mar Frysk organisearret sûn 2013 al Frysk kroechkwissen rûnom yn de provinsje. De 
Fryske kroechkwis yn Talepaviljoen MeM is alwer de 11e edysje. Praat mar Frysk is in 
kampanje fan de Afûk mei as doel Friezen bewust te meitsjen fan harren twataligens en 
harren dêr grutsk op te meitsjen. 
 
Foar mear ynformaasje sjoch op www.praatmarfrysk.nl. 
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Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag 
 
Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 
 
Datum  Tijd  Dienst te Voorganger  
29 april 10.00  Lippenhuizen Ds. Sietske Blok 
06 mei  10.00  Langezwaag Ds. L. de Ruiter 
13 mei  10.00  Lippenhuizen Ds. P. Crom 
20 mei  10.00  Langezwaag Ds. Sietske Blok, Pinksteren m.m.v. Cantorij 
27 mei  11.00 *  Hemrik  Ds. P. Hulshof, gewijzigde aanvangstijd 
03 juni  10.00  Langezwaag Ds. D. Deuzeman 
 
Van de predikant 
 

Wat een bijzondere week was het, de stille week, de week van Palmpasen, 
witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen. Een week waarin we 
bezig zijn met de kern van ons geloof. Een week waarin we meeleven met de 
laatste momenten van Jezus’ leven. Een week waarin het donker werd in de 
kerk en stil, en waarin het licht werd binnen gebracht. 
Een intensieve week. Behoorlijk spannend om als predikant nu voor het eerst 
‘te doen’. Dat vroeg best wat denk- en voorbereidingstijd. Van hoe dan en wat 
dan. En uiteindelijk gebeurde het ook mij. Mocht ik mee gaan in dat verhaal, in 
de gang van de rituelen en gebaren, in het samen zingen, in het delen van 

brood en wijn, in het stil worden, in de verwondering over de opstanding.  
Na Pasen was ik een weekje vrij, heerlijk.  En nu barst opeens de lente los, wordt het groen en 
kleurrijk in de tuin en daar wordt iedereen vrolijk van. Ik voel het in mijzelf, wanneer ik de warmte 
voel van de zon, wanneer ik opeens weer buiten kan eten. Alsof opeens alles lichter voelt en is.  
We leven in de Paastijd, deze tijd tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren in. En op het rooster 
staat het Johannes evangelie. Het evangelie van de tekenen en van de ‘Ik ben’ woorden. Een mystiek 
evangelie, mysterieuzer en lastiger soms dan de andere drie, met een eigen taal en eigen beelden. 
Daar dompelen we ons deze weken in onder.  
 
Refugio – Overnachting voor de pelgrim   
Deze maanden wordt er vanuit verschillende kanten van Nederland in etappes gewandeld naar Sint 
Jacobiparochie. Een pelgrimage. Sint Jacobiparochie draagt de naam van Sint Jacobus, 
beschermheilige van pelgrims. Normaliter is deze plek één van de beginpunten voor een tocht naar 
Santiago de Compostella. Maar dit jaar, dit jaar waarin Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad 
van Europa zijn, is het omgekeerd en is Sint Jacobiparochie het einddoel. 25 juli, feestdag van de 
heilige Jacobus, komen de pelgrims aan. Onderweg is er mogelijkheid tot logeren in refugio’s, kerken 
die hun deuren open zetten voor pelgrims. Een eenvoudige manier van overnachten. Een vorm van 
gastvrijheid voor hen die dat nodig hebben. Ook de kerk van Lippenhuizen wil graag meedoen. Maar 
daar is wel hulp voor nodig. Van sleutelmensen bijvoorbeeld. Van mensen die wellicht iets willen 
vertellen over het dorp, de kerk, of voor ontbijt willen zorgen.  Bent u enthousiast, meld u dan aan! 
Dat kan bij mij via dssietskeblok@gmail.com, of schiet u een van de kerkeraadsleden aan.  
Het refugioproject loopt de hele zomer lang. Een experiment. En wie weet dan volgend jaar weer.   
 
Wilt u mij graag spreken, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 
Een heel hartelijke groet, 
ds. Sietske Blok 
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Voor in de agenda 
 
Dialoogtafel over diaconaat 15 mei 20:00 in Lippenhuizen 
U bent uitgenodigd deel te nemen aan een dialoogtafel rondom ‘diaconaat’ op 15 mei 20:00 in de 
consistorie in Lippenhuizen. Vanaf 19:45 is er inloop met koffie en thee.  Deze avond is bedoeld voor 
de gemeenteleden van Lippenhuizen – Hemrik en Langezwaag e.o. samen. Samen met diaconaal 
werker Anna van der Meer uit Drachten gaan we met elkaar in gesprek. Diaconaat is één aspect van 
gemeente zijn. Een aspect dat nu met mijn deels diaconale aanstelling wat meer op de voorgrond 
staat. Diaconie is het waard om samen over na te denken en uit te wisselen. Wat is diaconaal kerk 
zijn? Van harte welkom! 
Anna over wat een dialoogtafel is: 
Een dialoogtafel is een dialoog - en dus niet een discussie met voor en tegens- waar je in 
een kleine groep met elkaar in gesprek gaat over een thema (bijvoorbeeld verbondenheid, 
eenzaamheid, armoede, enz.). De Talking stick is daarbij een belangrijk voorwerp of 
symbool. De Talking stick zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt. Het horen van elkaars 
standpunten, gevoelens, ervaringen, dromen en acties, geeft nieuwe inzichten, verbinding, 
inspiratie en (gezamenlijke) acties.  
 

Van de Diaconie 
Met Goede Vrijdag zijn er fruitbakjes naar de Voedselbank gegaan om te worden uitgedeeld bij de 
voedselpakketten. Twee kinderen van basisschool De Flecht hebben geweldig goed geholpen om de 
dozen klaar te maken. Sabrina Postma en Feitze Pool. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Akoestiek in het kerkgebouw 
De verbouwing van de Piterkerk levert altijd weer veel positieve reacties op. Wat is het een mooi 
geheel geworden. Maar er blijven een paar verbeterpunten, die best lastig op te lossen zijn. Zoals 
vaker voorkomt in grote gebouwen is de akoestiek een punt van aandacht. Er is nogal wat galm. Dit 
heeft te maken met de weerkaatsing van het geluid via muren en plafond. Binnen de kerkenraad is 
dit al enige tijd punt van aandacht en verschillende mogelijkheden zijn onderzocht. Binnenkort zullen 
er geluiddempende platen op de muren geplaatst worden, waardoor de galm moet verminderen. 
Deze platen worden in de kleur van de muren gespoten, zodat het optisch gezien niet opvalt. Er 
hangt wel een prijskaartje aan deze oplossing en er wordt gezocht of er eventueel nog fondsen 
beschikbaar zijn, waar aanspraak op gemaakt kan worden. Wij hopen dat na het plaatsen van de 
panelen het grootste deel van de problemen is opgelost. Ook wordt het aanschaffen van een andere 
microfoon in de vorm van een headset bekeken. 
Voor uitgebreidere informatie: kijk op onze website: www.kerklippenhuizenhemrik.nl 
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Plaatselijk Belang Lippenhuizen     
 

Bestuursleden: 
Hinke Heida:   Voorzitter   06-34869736 
Gerrit Prikken:   Vice voorzitter   06-12991368 
Douwina Bantema:  Notulist   06-10099884 
Dorathea Snijder:  Algemeen lid  06-46511930 
Alma Veldkamp:   Algemeen lid  06-25336533 
Leo Boskma:   Algemeen lid  06-31557410 

Mail contact:  pb.lippenhuizen@gmail.com 

Nieuwe toekomst voor monumentale Wettertoer Lippenhúzen 

Er is een brede alliantie in de maak die onderzoekt of er een nieuwe toekomst voor de 
watertoren van Lippenhuizen kansrijk is, nu het markante gebouw in de etalage staat. De 
groep geïnteresseerden zet in op een publieksfunctie met commercieel gebruik als vergader- 
en werklocatie. De stichting beekdallandschap Koningsdiep|de Nije Boarn en It Fryske Gea 
hebben interesse de mogelijkheden voor een bezoekerscentrum te onderzoeken. Er zijn al 
verkennende gesprekken gevoerd om recht te doen aan de monumentale status van het 
pand. De stichting DBF in Heerenveen heeft veel expertise opgedaan in het opknappen en 
herbestemmen van monumentale panden en industrieel erfgoed in Noord-Nederland en wil 
graag meedenken over de toekomst van het beeldbepalende pand waarbij een 
maatschappelijk- en commercieel gebruik goed denkbaar is. Conferentiecentrum Nieuw-
Allardsoog is eventueel geïnteresseerd in een exclusieve vergaderlocatie. Namens stichting 
beekdallandschap Koningsdiep/de Nije Boarn en It Fryske Gea heeft bestuurslid Fokko 
Bosker Plaatselijk Belang Lippenhuizen gevraagd ook deel te nemen aan deze brede 
verkenning van een multifunctioneel gebruik van de watertoren zodat deze voor het dorp 
behouden blijft en een rol kan blijven spelen als gezichtsbepalend monument. 

Bedoeling is vervolgens gezamenlijk de directie van Vitens te verzoeken eerst een 
haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de kansrijkheid van dit brede maatschappelijke 
initiatief alvorens de toren wordt gegund aan de meest biedende partij. 

Nu is de vraag aan het dorp of er nog meer initiatieven zijn vanuit het dorp. Als dit zo is, dan 

graag voor 14 mei reageren via de mail; pb.lippenhuizen@gmail.com 
 
Hondenpoep 
 
Dorpsgenoten die in het bezit zijn van een trouwe viervoeter, graag uw aandacht voor 
het volgende!  Wij van Plaatselijk Belang krijgen geregeld mailtjes van dorpsbewoners die 
zich ergeren aan hondenpoep door het hele dorp. Op stoepen, langs paadjes en in 
speeltuinen liggen 'grote hopen'. Zelfs hondenpoepzakjes liggen "vol" in bepaalde perkjes. 
Ook de route van de kinderen naar de nieuwe school wordt helaas niet overgeslagen door 
de viervoeters. Laten we met z'n allen zorgen voor een leefbaar en schoon dorp, wanneer 
iedere hondenbezitter de uitwerpselen netjes opruimt, heeft niemand er meer last 
van.  Misschien is het zelfs een idee om elkaar erop te attenderen!  Alvast bedankt voor de 
medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Plaatselijk Belang Lippenhuizen 
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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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   De Mande & NDL - april  
 
 
OPENING MFA 
Wat hebben we ervoor geknokt de afgelopen jaren en uiteindelijk is het dan zover de officiële 
opening op vrijdag 25 mei 2018. Voor het programma zie de uitnodiging bij de Harker, wij 
rekenen op jullie komst 
 
MFA en geld  
Inmiddels is ‘huis aan huis’ een persoonlijke brief bezorgt met het verzoek om een financieel 
“steentje bij te dragen”. Hier zijn al vele positieve reacties en giften op binnen 
gekomen…fantastisch.  
In de Harker nogmaals deze brief en nu op verzoek ook met bankrekeningnummer. U 
donatie is zeer welkom en schroom niet om contact te zoeken indien u vragen heeft. 
 
Beheerster 
Zoals jullie weten heeft Thea kenbaar gemaakt niet mee te gaan als beheerster naar het 
MFA.  
Haar huidige werk is niet langer te combineren met het werk als beheerster. Dus zijn we op 
zoek naar een nieuwe gastvrouw of heer voor het MFA. Op de vacature in de Harker hebben 
een aantal serieuze kandidaten gereageerd. Inmiddels zijn de sollicitanten benaderd voor 
een gesprek.   
 
Besturen 
Het bestuur van NDL wil gaan verjongen, lijkt het je leuk om alles achter de schermen goed 
te laten verlopen. Ben je geïnteresseerd laat dan wat van je horen en zoek contact met Jan 
Harm Eppinga 0513 851336 & eppinga@home.nl  
 
Klussen 
Ook de volgende klus zaterdagen zijn zeer goed bezocht en de werkzaamheden liggen goed 
op schema. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Aanstaande zaterdag 12 mei is de 
volgende klus ochtend, we beginnen om 8.00 uur en om circa 13.00 uur sluiten we af met 
een warme hap en een drankje. Ook zijn er een aantal klus avonden in gepland.  Zie ook 
uitnodiging in de Harker, kom eens langs!                   
 

De ‘Lead om ald izer’ toertocht gaat wegens te weinig deelname niet door…Wie weet proberen we het volgend jaar opnieuw. 

               

 

Afscheid 
De meeste verenigingen hebben inmiddels hun laatste activiteit gehad in het Dorpshuis, toch 
wel weemoedig  “zachtjes treuren om wat voorbij is”  voor een groot aantal dorpsgenoten en 
verenigingen die jarenlang trouw te gast waren in ons dorpshuis.  
  
It âlde doarpshús  
Het is de bedoeling om het dorpshuis per 1 juni over te dragen aan de Gemeente. De 
Gemeeente heeft inmiddels een tijdelijke woonbestemming aan het dorpshuis gegeven en 
wil het zo snel mogelijk ‘anti-kraak’ laten bewonen. De gemeente is van voornemens om het 
dorpshuis te verkopen, voor meer informatie kan er contact worden gezocht met dhr. De 
Boer van de Gemeente Opsterland. 
 
Veiling 
Voor de spullen die achter blijven gaan we een veiling organiseren. De opbrengst van de 
veiling is voor het MFA, we zullen iedereen hierover te zijner tijd nader informeren.   
 

 
    HÛs de Mand                             ....thús in de Mande!                HÛs de Mand  ....thús in de Mande!                                          
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“DRAAG EEN STEENTJE BIJ” 

 

 
 

Met uw steun maakt MFA Lippenhuizen een voorspoedige 
start 
 
Wat hebben we ervoor geknokt de afgelopen jaren. De multifunctionele accommodatie in 
Lippenhuizen moest van ver komen. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw sprong het 
dorp op de bres om het huidige dorpshuis Hûs de Mande drastisch uit te breiden. Het kwam 
er niet van. In 2005 nam s.v. THOR het voortouw om samen met basisschool De Flecht en 
Hûs de Mande een duurzame multifunctionele voorziening te realiseren. Uiteindelijk wist het 
dorp de gemeentepolitiek mee te krijgen en dan is het zover 25 mei 2018 is de officiële 
opening!! 
 
Om zover te komen dienden dorpshuis, THOR en De Flecht een grote financiële inspanning 
te leveren. De Mande en de sportvereniging brengen 90.000 euro in om de verhuizing naar 
een modern gebouw waarin alle voorzieningen voor het dorp zijn ondergebracht voor elkaar 
te krijgen. De verenigingen in het dorp vonden dat het gezamenlijk belang de doorslag gaf. 
Voor de leefbaarheid van Lippenhuizen is immers een dergelijke voorziening essentieel. Het 
brengt saamhorigheid. 
 
Nu de opening van het gebouw nadert, is het tijd opnieuw eendracht te tonen. De MFA kan 
nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Lippenhuizen kan daarbij helpen. In deze 
persoonlijke brief vragen we daarom aandacht voor de actie 'draag een steentje bij'. 
Onlangs ontving het nieuwe dorpshuisbestuur een legaat van €10.000 voor het nieuwe 
complex. Geweldig. Dat bracht ons op het idee alle inwoners in de gelegenheid te stellen 
naar eigen draagkracht een schenking aan de MFA te doen. Het geld is bestemd voor de 
aanschaf van extra zonnepanelen, de inrichting van het dorpshuisdeel en de aflossing van 
de lening. Alle steun is welkom. 
 
Iedereen die een substantiële bijdrage doet, kan een tegeltje als dank en daarmee een plek 
in de MFA krijgen. Ook verenigingen staat het vrij een geldbedrag beschikbaar te stellen, de 
ijsclub heeft al €2.500 geschonken. Met elkaar leggen we een hoeksteen. Vele handen 
dragen licht. 
 

NL76RABO0171569377 tnv Stichting Beheer en Exploitatie NDL o.v.v. GIFT MFA 
 
Wie eerst in gesprek wil of meer informatie neem dan gerust contact op met Gerrit Jonker 06 
51846154 gjo@omnicol.nl of Jantsje Tolman 06 38918930 fam.tolman@hetnet.nl  
 

“DRAAG EEN STEENTJE BIJ” 
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Activiteitenrubriek 
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PITERKERK HUREN? SFEERVOL 

ONDERDAK! 
 

Trouw-,Rouw-,Doopdienst of 
(familie)Feest 

06-83266955 
piterkerkbeheer@gmail.com 

 
Verhuur voor Culturele activiteiten 

Concerten, Uitvoeringen, Lezingen 

info@piterkerklippenhuizen.nl 
 
 
 

 
 
Hier had uw advertentie ook kunnen staan. 
Informeer naar de mogelijkheden! 
 

 
Hier had uw advertentie ook kunnen staan. 
Informeer naar de mogelijkheden! 
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Schaapscheerdersdag  
 
Wij zijn net in Lippenhuizen komen wonen, op de Compagnonsfeart 3. Wij 
hebben een schaapskudde en daarmee organiseren wij op 28 april een 
schaapscheerdag in Heerenveen.  
 
groeten, 
Martin en Elsa Reitsma 
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We zitten inmiddels bijna 2,5 jaar in het voormalig gereformeerd kerkje in Hemrik, maar voor de 

mensen die ons nog niet kennen doen we nog even een 'voorstelrondje'.  
 
De Weefplaats is een ambachtelijke werkplaats, waar inmiddels acht medewerkers en een stagiair in 
het kader van hun dagbesteding leren weven, spinnen, vilten, stof beschilderen enz. Het 
uitgangspunt is ambachtelijk werken met (zoveel mogelijk) natuurlijke materialen. Naast deze 
werkzaamheden wordt er ook gehaakt, geborduurd, gebreid, met de naaimachine gewerkt … als het 
maar met textiel te maken heeft.  
We doen ook aan hergebruik: we verwerken oude katoenen lakens en dekbedhoezen. Het materiaal 
wordt gescheurd, geverfd en daarna ingeweven op een getouw of op weeframen tot prachtige 
gekleurde voddenkleden en – kleedjes.  
 
De werkplaats is in de ruimte achter de kerk. Hier staan de werktafels, weefgetouwen e.d.  
Het kerkje zelf is ingericht als winkeltje, waar prachtige kadootjes te vinden zijn. Naast ons eigen 
werk (o.a. kussens, voddenkleden, tafellopers, placemats, zijden sjaals, t-shirts, gevilte 
bloemenslingers, bloemen, gevilte zeepjes … teveel om op te noemen) zijn er ook artikelen te koop 
van andere creatievelingen en dagbestedingen. De moeite waard om eens te komen kijken! 
We zijn in principe iedere dinsdag, woensdag en donderdag open van 10 tot 16 uur.  
 
Week van het Weven 
In de laatste week van mei vindt in Friesland, Groningen en Drenthe de Week van het Weven plaats. 
Dit is een atelierroute door deze drie provincies: allerlei galeries, werkplaatsen, huiskamerateliers 
zijn in die week geopend en er vinden allerlei activiteiten plaats.   
Onze werkplaats doet daar ook aan mee.  
 
Ons programma ziet er als volgt uit: 

1. Van maandag 28 mei t/m zaterdag 2 juni is het kerkje incl. de werkplaats open van 11 tot 17 
uur voor belangstellenden. 

2. Op woensdagmiddag 30 mei en zaterdagmiddag 2 juni organiseren wij mini-workshops 
weven voor kinderen. Op kleine weefraampjes gemaakt van takken kunnen ze met allerlei 
materialen gaan weven. Het resultaat mogen ze mee naar huis nemen. De bedoeling is om 
per middag op drie verschillende tijdstippen met een groepje van max. zes kinderen te gaan 
weven. Duur van de workshops plm. 45 minuten. Opgave kan nu al via 06-29287672 of via de 
mail: aafje-bouwer@kpnmail.nl.  

3. Zaterdag 2 juni: kleine creatieve markt op het terrein bij De Weefplaats. 
 
  

Nieuws van De Weefplaats 
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Creatieve markt op 2 juni 
Misschien zijn er in Hemrik, Lippenhuizen of Wijnjewoude mensen die mooie producten maken die 
passen bij onze producten en die het leuk lijkt om op deze dag een kraampje te huren en spullen te 
koop aan te bieden? Graag melden voor 5 mei a.s. op 06-29287672 of aafje-bouwer@kpnmail.nl.  
 
Meer informatie over de Week van het Weven 
Op de websites www.week-van-het-weven.blogspot.nl en op www.wolindehoofdrol.nl is meer 
informatie over de Week van het Weven te vinden. Daar is ook het routekaartje te vinden. 
 
Ook hier in de omgeving zijn nog meer adressen die het bezoeken waard zijn. In Haule doet Damast 
Atelier Strykljocht van Corrie Sevinga mee. In Drachten zijn twee adressen geopend: Corrie van Eijk 
met o.a. Ook damast weven en Atelier Buisman met weven, porselein, glas en grafisch werk. In 
Oldeberkoop is Hawar geopend en in Oosterwolde is het Weefcollectief Fryslân geopend.  
Leuk om in die week zo een rondje te maken langs verschillende ateliers! 
 
Meer informatie over onze activiteiten komt nog via aanplakbiljetten, foldertjes, facebook en in de 
Sa en Woudklank. En volgende maand in de dorpskrant! 
 
Oude lakens en dekbedhoezen 
Deze zijn nog steeds welkom! U kunt ze altijd komen brengen op de dagen dat de werkplaats open is: 
maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.00 uur. 
 
Verfplantentuintje 
Vorig jaar hebben we voor het eerst wol geverfd met planten uit ons tuintje. Op dit moment krijgt 
onze verfplantentuin een opknapbeurt. Vrijwilligster Christine maakt er iets moois van én zorgt voor 
een buurvrouw van de verfplanten: een theeplantentuintje!  
Kunnen we deze zomer tijdens het harde werken genieten van een heerlijke kop thee uit eigen tuin! 
 

        

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Op maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei kan de avondvierdaagse weer gelopen worden! Op 
maandag en dinsdag in Hemrik en op woensdag en donderdag in Lippenhuizen. De afstanden die 
gelopen kunnen worden zijn 5 of 10 km. 
 
Opgeven kan voor 18 mei via de mail:  
a4d.hemrik-lippenhuizen@outlook.com. 
Groeten Kees, Evert, Renskje, Wimmie, Yvonne, Debbie en Frouwke Martha 
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  Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
 
 

Zaterdag 14 april zijn we wederom in kolonne richting Heerenveen vertrokken, 
ditmaal naar het springparadijs Jump XL. De jeugd heeft zich heerlijk kunnen uitleven 
op allerlei springkussens en trampolines. Er zaten behoorlijke hoogvliegers bij.  
Een fantastische activiteit waar 38 kids aan meededen! 
 
 

Zaterdag 19 mei: Graffiti workshop ( terug van weggeweest….) 

Tijd   :  15.30 uur – tot we klaar zijn 
Waar   : “oude” gymzaal dorpshuis de Mande 
Opgave  :  reeds gesloten 
Kosten  :  € 10,- ( incl. jouw eigen graffitipaneel en hapje en drankje) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vrijdag 8 juni vanaf 18.00 uur halen wij weer graag 
uw lege statiegeldflessen op, zodat wij volgend 

seizoen ook weer fantastische activiteiten kunnen 
organiseren! 

Spaart u vast voor ons mee? 
 

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig  onze 
website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl 
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27 mei Marjolein Meijers trio in de Piterkerk 
 
Marjolein Meijers was jarenlang de frontvrouw van De Berini’s. Ook in Friesland is 
deze Rotterdamse goed bekend, want zij trad hier diverse keren met veel succes op. 

Met haar nieuwe trio heeft zij de koers enigzins verlegd, wat ook de titel van het 

programma verklaart. 

Marjolein Meijers kent u wellicht nog als Annie van de Berini’s in het programma 

‘Solex’. Al die tijd werd haar muziek steevast onthaald op lovende kritieken. Hoog tijd 

voor een overzicht. In ‘Van Berini tot Solex’ leidt Marjolein het publiek door haar 

muzikale leven, samen met de muzikanten Walter en Onno Kuipers. Het drietal brengt 

de allermooiste oude liedjes, maar ook gloednieuwe, afwisselend spetterend en 

ingetogen, vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. En zoals we 

van Marjolein gewend zijn, wordt alles gelardeerd met smeuïge verhalen, ontroerende 

achtergronden en een vette lach. 

Zondagmiddag 27 mei 2018         Aanvang: 14.30 uur       Entree: 10 euro    Info & 

Reserveren: www.piterkerklippenhuizen.nl 

 
  
Vrijdag 4 mei 2018 

 
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 
   - Toespraak door wethouder dhr. W. Kooistra                       

  
19:20  Buiten opstellen en aansluitend vertrek naar de begraafplaats  
  aan de Hegedyk   

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 
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Dorpsgeschiedenis en kunst deel 23. Herder en Grietman op de hei  
 

Standsverschil 
Het standsverschil was vroeger enorm. Dat is onder meer terug te lezen in 
verhalen en gedichten over de heide, zoals in het boek Rimen en Teltsjes 
van de drie broers Halbertsma. De originele uitgave van deze rijmen en 
verhaaltjes stamt uit 1871. In 1993 en 1994 zijn ze opnieuw uitgegeven met 
de illustraties uit 1918 van beeldend kunstenaar Ids Wiersma. Gosse Dam 
heeft Ids Wiersma in 1996 ten voeten uit vereeuwigd in een bronzen 
standbeeld. Het staat in de Ids Wiersmastraat in Brantgum, het dorp waar 
Ids geboren is. Eeltje Halbertsma hertaalde ‘Nimmen libbet fan 'e oerfloed. 
De âlde skeper en de grytman.’ Boven de coupletten van dit rijm staat, ‘Nei it 
Dútsk’. In de tijd dat hij deze Duitse tekst in een Friestalig rijm omzette waren 
stichtelijke teksten heel gewoon. Veel centsprenten met onderschriften, 
gedichten en verhalen bevatten een boodschap voor de lezer of toehoorder 
hoe je eerbiedwaardig moest leven en je kinderen opvoeden. Ook school-
platen en -boeken maakten dit duidelijk. In wereldse verhalen die in 
familieverband werden verteld en in (gelegenheids)gedichten draaide het 
eveneens om de moraal. 

 
Grietman 
Het gedicht over de oude herder en de Grietman bevat ook een les. Een 
eenvoudige schaapherder vertelt de hooggeplaatste Grietman dat niemand 
van overvloed leeft. Deze schaapherder staat centraal in de illustratie van 
Ids. Hij aait de hond naast hem over zijn kop, heeft een breiwerk op zijn 
schoot liggen en strekt een arm uitnodigend uit naar de Grietman, heer en 

meester op de stins. Een positie als Grietman gaf extra status en moest wel gezien en 
gerespecteerd worden.  
 

Verschil  
De Grietman leefde als de eerste (belangrijkste) van het land in zijn stins 
en in het gedicht staat dat hij alles at wat hij maar wensen kon én ook alles 
in zijn hand had. Grietmannen bezaten door hun afkomst bepaalde 
privileges, bewoonden stinsen als paleizen en hadden vaak eten en 
drinken in overvloed. Dit was voor hun personeel in de state of arbeiders 
op het land onbereikbaar. De heidebewoners en schaapherders moesten 
hard werken voor de kostlen waardeerden hun eten. De Grietman, die alles 
at wat hij lekker vond en eeuwig de fles met drank aan zijn mond zette, was 

niet tevreden.  
Lammetjes 
De Grietman vond geen rust, zijn leventje stond hem tegen. Hij raasde door 
het hele slot en reageerde zich vloekend af op de dienstmeisjes, al dienden 
ze hem als lammetjes. Het beeld van een lam of lammetjes wordt vaak 
aangehaald in Bijbelse verhalen. De kudde staat dan symbool voor 
gehoorzaamheid, volgzaamheid en het juiste doen. De herder is in Bijbelse 
verhalen een metafoor: zoals hij zorgt dat er geen schapen afdwalen van de 
kudde, zo zorgt de Heere voor Zijn kinderen. Wie afdwaalt, wordt gered. 
Geld  
De Grietman raakt uitgeraasd. Na zijn rare bui wilde Mijnheer jagen en riep, 
zoals vroeger gebruikelijk, Diana aan, de godin van de jacht. Hij zocht de 
goede richting om wild en de tijd te doden. Het had geregend en het bos 
was hem te nat, daarom trok hij maar naar de heide, waar Oeds-oomke bij 
zijn schaapjes zat. Hij rookte een pijpje en breide in alle rust. De Grietman 
rinkelt met de hand in het geld en de schaapherder zegt hem goedendag. 
“Zo Oeds, zo alleen in het veld? Wat brengt zo’n dag je nu?” Het waren 
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andere tijden dan tegenwoordig in Nederland. Oeds antwoordt: “O Jonker, dag in, dag uit 
verdien ik hier niet meer dan de kost en kleren. lk leg mijn centjes opzij.” Waarop de Jonker 
uitroept: “Dat is maar een schijntjje. Dat is geen billijk (redelijk) loon.” “Heeft u dan meer?” 
vraagt  Oeds-omke en met die woorden kon Mijnheer de Grietman wel instemmen en  
vertreken.  
 

Stins  
De hier, en in vele andere verhalen, geïdealiseerde schaapherder hoedde 
zijn schaapjes op de grote stille heide. De karikaturaal neergezette 
Grietman zou teugkeren naar zijn Friese stins, een groot stenen landhuis, 
zoals vroeger neergezet door een heer met veel aanzien. Vaak kwamen de 
bewoners uit een familie van adel. Ze konden studeren, reizen en hadden 
vaak  machtsposities. Oorspronkelijk was een stins de stenen wachttoren 
bij een meestal houten state, een versterkte adellijke woning. Later was de 
benaming 'stins' van toepassing op het hele gebouw. (De voor culturele 
doeleinden gebruikte Schierstins in Veenwouden is de enige nu nog 
bestaande middeleeuwse stins.) De hoofdbewoner van een stins bezat 
vaak landgoederen die hem vele inkomsten bezorgden, en had vaak het 
jachtrecht.  
 
‘Nimmen libbet fan 'e oerfloed. De âlde skeper en de grytman. 
 ‘In grytman libbe op syn stins / As d' earste fan it lân;  
Hy hie dêr alles nei syn winsk,/  En alles yn syn hân. 
   Hy iet al wat syn mûle mocht, / Siet ivich oan 'e flesse,  
En dochs by krige gau syn nocht, / En waard dat libben wêrs. 

   Soms reage er troch it hele slot. / En flokte op 'e fammen.  
Dan wie ‘t: ‘verd..de kale rot!’/  As tsjinnen s' him as lammen. 
  Sa'n mâle buoi wie wer ris oer, / Mynhear woe út te jeien.  
Hy socht Diana en syn roer / Om wyld en tiid te deien. 
  't Hie reind, it bosk wie him te wiet;/  No teach er nei de heide, 
Dêr Oeds-om by syn skiepkes siet, / En fredich pypke en breide. 
    Hy rink'le mei de hân yn 't jild,/ En Oeds sei: ‘Goeden dei!’ 
‘Sa, Oeds-om, sa allinne yn 't fjild? / Wat jout dat wol sa'n dei?’ 
   ‘O, jonker, neat as kost en klean /  Fertsjinje ik dei op dei; 
 Dat is jier út, jier yn, myn lean. / Ik lis myn botsen wei.’ 
    ‘Dat is in bytsje!’ sei mynhear; / ‘Dat is nin billik lean.’ 
 Mar Oeds-om sei: ‘Ha jo dan mear?/ ’Dêr koe mynhear mei gean 
Lippenhuizen, Aldtsjerk, 2018 ©Gerhild van Rooij (www.gbv-artgallery.nl) 
 
Illustraties   
Gosse Dam, Ids Wiersma, brons, 1996, Ids Wiersmastraat, Brantgum,Keunstwurk.nl; 
http://schotanus.us/Maps/1718_BSS/BSS_1718 (schaapjes);  
Illustratie uit boek uit 1899, Artemis met hert en pijlenkoker en boog, bekend als Diana van 
Versailles, marmer, Romeins 1ste -2de eeuw v.C., Italië, 2 meter hoog, geschenk van Paus 
Paulus IV aan Frankrijk, collectie Louvre Museum (Grieks Etruskisch en Romeins antieke 
beelden), Parijs, wikidata:Q19675  
Bronnen 
in tekst; meer over Ids Wiersma in Harkert november, december 2017, januari, februari 2018 
Gedicht p.37 http://www.dbnl.org/tekst/halb003rime01_01/halb003rime01_01_0018.php; 
Frysk Hânwurdeboek ©2008, Fryske Akademy;  

Halbertsma, diverse documenten in HCL, Leeuwarden 
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Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen - vergadering op 20 maart 2018. 

 

Op de afdelingsavond van 20 maart was Jan Bos uitgenodigd bij 
Vrouwen van Nu om te vertellen over de honingbij.  
Voordat Jan met zijn lezing begon, las Froukje Reitsema het 

gedicht De Honingbij van Annie M. G. Schmidt voor. 
 
Een kort verslag van de leerzame, interessante lezing:  
Bijen zijn belangrijke dieren. Als zij er niet waren zouden er geen appels, 
peren enz. aan de bomen groeien. Ook bes-dragende struiken zouden het 
laten afweten. Wat weer tot gevolg zou hebben dat de vogels gebrek 
hebben aan voedsel. 
In de winter krijgt het bijenvolk, zo’n 15 duizend bijen, 12 kilo suiker mee, 
want de honing zit inmiddels in potjes. Zo komen ze de winter door.  
In het voorjaar wanneer de zon wat hoger komt en de eerste bloemen 
gaan bloeien, legt de koningin steeds meer eitjes. Dan moet de 
temperatuur van 18 gr./C. naar 35 gr./C. in de korf. Dat vraag veel energie 
van het bijenvolk. 
Eind mei is het volk zo sterk dat het zich wil delen. We krijgen een zwerm. 
Dat is een wonderlijk schouwspel, duizenden bijen in de lucht. Na 10 
minuten is het weer rustig, de zwerm zit ergens in een boom en wordt door een imker 
gevangen in een korf.  

In het volk dat overblijft, worden na een paar dagen jonge 
koninginnen geboren. Er vindt vervolgens een zustermoord plaats 
en zo blijft er 1 nieuwe koningin over. 
Nu zijn er dus 2 volken, 1 met de oude koningin en 1 met een jonge 
koningin. 
Moderne imkers willen eigenlijk geen zwermen. Dat geeft alleen 
maar onrust in de buurt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om 
het zwermen in de hand te houden. 
Het is inmiddels zomer geworden. Het volk bestaat nu uit ongeveer 
40.000 werksters, een paar honderd darren ( mannetjes bijen) en 1 
koningin. 
Door middel van een dans vertellen de bijen elkaar waar bloeiende 

planten en bomen staan waar nectar te halen is. Ze moeten soms kilometers vliegen 
en vinden altijd de kast weer terug. 
De nectar, meervoudige suiker,  wordt door de bijen omgezet in enkelvoudige suiker.  
Omdat de bijen ook nog enzymen toevoegen aan de honing, is het voor mensen licht 
verteerbaar. 
Er moet heel wat werk verricht worden door de diertjes voor je een potje honing hebt. 
Het is ook een drukke tijd voor de imker: de honing moet worden geoogst. De 
raampjes met honing worden uit de bijenkast of  –korf gehaald en komen in de 
honingslinger. Dan moet de honing worden geklaard en komt in potjes voor de 
verkoop. 
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Langzaamaan bereidt het volk zich voor op de winter. De koningin legt minder eitjes.  
De darren worden weggejaagd, die zijn overbodig geworden, omdat er nu geen 
koningin meer hoeft worden bevrucht. 
Ook bijzonder: De bijen produceren zelf de was waarvan ze heel kunstig de 
honingraten maken, een techniek die tegenwoordig ook wordt gebruikt in de 
vliegtuigbouw.  
Tot slot gaat Jan nog even in op de bedreigingen die er zijn, niet allen voor de bijen 
zelf maar voor de hele natuur. Zonder bijen kunnen we niet. Het gebruik van gif en 
de verschraling van het landschap zorgt er voor dat de honingbij het moeilijk heeft en 
als we niet oppassen dreigen ze uit te sterven. Gelukkig wordt langzaam aan 
ingezien dat we niet op de goede weg zijn, er moet iets veranderen. 
Dat kan nog, maar er zal wel een omslag moeten plaatsvinden. 
 

Els Hoogeveen. 
 

 
 
 

Malta – De opblaasde dei 
 
Under in moanne folgroeid en wyt 

as in útsinnich wylde jirpel, 

 

sit in man, heal yn it tsjuster,  

allinnich, smokend op syn waranda, 

 

de flier besiedde mei reklame, 

kranten en folders oer timpels en 

 

stêden en hotels mei fiif stjerren.  

Mar faai is it nijs, dat dreaun troch  

 

bline deamasines, it eilân 

syn wytkalke grêven bleatlei. 

 

Ien inkelde bom blies in auto  

beneistenby de bergen oer, swart- 

 

ferbrând wie de tonge dy’t Malta’s 

maffia it fjoer oan ’e skinen lei.  

 

Jirpelpûden klapten as roeken 

de heuvels oer, beboud mei bergen  

 

Biltske setters. Do, wês wach, Watse,  

yn Europa’s nacht. Yn it dal fan  

 

de dea stuts men it wurd yn brân,  

sa’t men oait boeken de flammen yn treau.   
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  Weeroverzicht - maart 
 
     

      
         De totale hoeveelheid neerslag is 48,5 mm en was vorig jaar 73,5 mm.                            

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 8 gr. en was vorig jaar 12,5 gr. 
    Gemiddelde min. temp. is 0,3 gr. en was vorig jaar 3,5 gr. 

 
 

      
     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 
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