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Piterrun/Walk
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Inhoud
➢ Voorwoord
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➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek

DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijn data 2019
27 maart
24 april
29 mei
26 juni
Oplage: 555 stuks.

Inhoud
➢ Dorpsagenda 2019
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek
➢ Schoolkrant OBS de Flecht
➢ De Thornado

Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403
Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118
Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 22 maart 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
Microsoft Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

Dorpsagenda 2019
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

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

5 maart

Jaarvergadering Laatste Eer

9 + 23 maart

koersbal

9 maart

Piterrun/walk

10 maart

Jeugdwerk: schaatsen

16 maart

Viooltjesactie

16 maart

20.00 uur

Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

Puzzelwedstrijd

v.a. 10.00
uur
19.00

Kobûnderhûs

23 maart

Klusdag

8.00 uur

Kobûnderhûs

24 maart

Voorjaarsconcert Melomania

15.00 uur

Witte Kerk Hemrik

30 maart, 27 april

Vrij klaverjassen

9 april

Kermisfair

27 april

Koningsontbijt + koningscafe

Kobûnderhûs
11.00 15.00 uur

Kobûnderhûs

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

Waar

Maandagavond

Koor Melomania oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Maandagavond

20.15 - 22.00

Kobûnderhûs

Iedere maandag

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen – Gorredijk
Biljarten

Donderdagavond
15-10, 12-11, 10-12

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

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

Peuteropvang It Berneplakje

19.30
13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
8.30 -12.00

Kobûnderhûs
Consistorie
Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

mededelingen
GESLAAGD DORPSETEN 65+ OP 13 FEBRUARI JL.
Wat was het vol en wat zaten we vol!
Opnieuw konden dorpsgenoten van 65+ gezellig met elkaar
een maaltijd eten in het MFA. De inschrijving was al ruim
voor de einddatum volgeboekt, dus over belangstelling
hadden wij niet te klagen. Dit keer bestond het menu uit een
maaltijd in Italiaanse stijl, gekookt door dorpsgenote en
culinair specialist Meintje van Noordenburg, die daarbij hulp
kreeg van haar zus Joukje Nijboer.
We konden genieten van een heerlijke pasta, rijst met kip in
tomatensaus, een frisse salade, en versgebakken brood.
Het nagerecht was tiramisu, vers fruit met slagroom en
vruchtenkwark. We aten onze vingers er bijna bij op!
Anke Paas opende de avond met een welkomstwoord en
enige uitleg. Nadat iedereen zich van het buffet had
bediend, kwamen de onderlinge gesprekken al gauw op
gang. Tussen het hoofd- en nagerecht werd er in groepjes
gesproken over een aantal vragen die waren gesteld over de
organisatie van de maaltijd. Hierop zijn veel positieve
reacties binnengekomen en een aantal suggesties is gedaan
waarmee de organisatie uit de voeten kan.
Al met al een hele geslaagde avond.

Hallo buurtbewoners,
Mijn naam is Willem en ik woon samen met mijn vriendin Trynke.
Al van kinds af aan draai ik plaatjes, ik doe dit al vanaf mijn 13e. Toen ik 16 jaar oud was ben ik met
mijn neef tot 2010 op de FM gaan draaien. Later ben ik op internet gaan draaien, eerst bij de Parel van
Friesland en later op de radio Doremi. Sinds 2016 draai ik voor de Badeend FM waar ik Trynke ook
heb leren kennen. Zij draait sinds kort ook voor de Badeend FM. Wij draaien nu samen op onze vaste
vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Wij draaien muziek voor ieder wat wils, van Engels, Duits, polka’s, soul,
blues, Nederlands, rock &roll, piraten tot muziek uit de jaren 50 tot nu toe. Alles komt bij ons voorbij.
Ook bij de andere Dj’s die voor Badeend FM draaien. Informatie kunt u vinden op www.badeendfm.nl,
hier kunt u ook een plaatje aanvragen via de chatbox of de verzoek box of via het telefoonnummer van
de Dj die op dat moment aan het draaien is. Plaatjes die op de vrijdagavond bij Stille Willy &
Sneeuwwitje zijn aangevraagd worden bij ons op geschreven zodat wij daar een top 200 van kunnen
maken. Deze wordt dan op 31 december gedraaid. Het nummer dat het meest wordt aangevraagd
wordt dan nummer1.
De studio van Stille Willy & Sneeuwwitje is op vrijdagavond vanaf 19.00 uur geopend. U bent van harte
welkom bij ons in de studio.
Groetjes Willem en Trynke,
Buorsterwyk 10 Lippenhuizen
tel. 0620497399

Heel hartelijk dank voor uw steun!
De Hersenstichtingcollecte vond dit jaar plaats in de week van 28 januari tot en met 2 februari. Er gingen vele
collectanten op pad met de collectebus. Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale opbrengst in
Lippenhuizen was € 202,14. Daarom willen we graag alle gulle gevers en de collectanten heel hartelijk danken
voor hun bijdrage. De coördinatoren hebben weer heel veel werk verzet.

Heel hartelijk dank!
De opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van
hersenaandoeningen, voorlichting aan een breed publiek, en we maken ons sterk voor samenwerking tussen
organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek (zoals patiëntenorganisaties).
Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. De Hersenstichting Collecte.
Dit jaar hadden we te weinig collectanten in Lippenhuizen, dus wanneer U denkt ,dit is wat voor mij ,dan zouden
we heel erg blij zijn met uw aanmelding. U kunt bellen met Grietje van der Honing . tel.0513-852470
Meer informatie: www.hersenstichting.nl

Oersetwedstriid Dichter fan Fryslân
De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, freget, yn gearwurking mei It Skriuwersboun om de bêste
Nederlânske oersetting fan syn gedicht 'De redens fan it wurd'.

DE REDENS FAN IT WURD
Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis,
yn katedralen ek en hannen fan fammen
op de grutte winterflakten fan de rivier.
Fearren fynt de wyn yn nacht syn gesicht
sa’t har wêzen, ûnder de tijen ferdwûn,
stal kriget yn de bylden fan it gedicht –
it fers dat net hâldt: de redens fan it wurd,
it gewicht fan al wat oan langstme bestiet,
o, swierder is as de taal dy’t har bewiist
as ferrifeljend – iennachtsiis, brekber en
net te betrouwen, dat nea de lading dekt
fan wat streek meitsje wol, plak ek, om

Sjoch foar mear ynformaasje op
www.dichterfanfryslan.nl.

har, oare kant it skimerjen fan de rivier.
Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis.
Al wat fan har is, is de slach dy’t ik mis.
De bekendmakking fan de bêste Nederlânsktalige oersetting is op sneon 30 maart op de literêre jûn
mei de skriuwer fan it Boekewikegeskink, Jan Siebelink en de Dichter des Vaderlands, Tsead Bruinja
yn Ljouwert, yn it ramt fan de Boekewike.
De bêste oersetting fan it gedicht wurdt beleanne mei in publikaasje en €250,00. De sjuery bestiet út
Marleen Nagtegaal, Joost Oomen en de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga. Ynstjoere kin fia:
info@dichterfanfryslan.nl o/m snein 24 maart.

WhatsApp groep Lippenhuizen-Alert
Inwoners van Lippenhuizen; Sinds begin vorig jaar draait de WhatsApp groep Lippenhuizen
Alert.
In deze groep worden meldingen gedaan betreffende veiligheid en leefomgeving.
Zoals:
- vernielingen
- verdachte gedragingen van onbekende personen of voertuigen
- diefstal van zaken in en om het huis
Het gaat dus niet om zaken waarvoor direct 112 gebeld moet worden, maar waarvan het
handig is dat meer mensen in het dorp op de hoogte zijn, zodat iedereen alert is en een
vervolg kan worden voorkomen. Er zijn bij 5 ingangen van het dorp borden geplaatst waarop
staat “WhatsApp buurtpreventie”.
Vorig jaar hebben we al enkele meldingen en vernielingen op kunnen lossen.
Heeft u, heb jij interesse om ook in deze groep te worden opgenomen?
We hebben Lippenhuizen in 5 gebieden (zones) opgesplitst:

1. Bûtewei – Heidereed - Sweachsterwei
2. Trijehoek - De Buorren t/m het Dorpshuis – Bûkenhage – Swanneblom – Pompeblêd –
Dotterblom
3. De Buorren vanaf nummer 79 en nummer 80 t/m de Boerestreek (Lippenhuizen) –
Slûsleane – Feestlân - Kobunderleantsje
4. Tjalling Harkeswei - Compagnonsfeart (Lippenhuizen)
5. Corso – Buorsterwyk – Omgong – Weeme – Rjochtskeamerpaed - Buorren tussen 3274 en 51-95

Voor elk gebied hebben we nu een beheerder. Deze geeft de meldingen door in zijn zone van
de WhatsApp groep.
Daarin kunt u worden toegevoegd.
Deze beheerder zit ook in een hoofdgroep waar 5 mensen in zitten (uit elk gebied 1) en twee
leden van Plaatselijk Belang.
Mocht er noodzaak zijn om een app te delen in alle app groepen (zodat heel Lippenhuizen op
de hoogte is) dan gaat dat dus via dit kanaal.

Hoofdgroep met
5 beheerders en
twee PB leden

gebied 1

gebied 2

gebied 3

gebied 4

gebied 5

Heeft u belangstelling, stuur dan een mail (info@pblippenhuizen.nl) of app één van de
bestuursleden van PB. Wat willen we weten?
Naam – telefoonnummer - adres en of u beheerder wilt worden van uw gebied.
Wij pakken dit serieus aan en hanteren daarom de volgende regels:
Regels:
- Per adres kan 1 lid in de WhatsApp groep plaatsnemen,18 jaar of ouder.
- De enige functie van deze WhatsApp groep is informeren door middel van
meldingen, die dienen ter zake en zakelijk te zijn, geen discussies!
Vloeken, schelden, discrimineren wordt niet toegestaan.
- Gebruik de groep waarvoor ze bedoeld is, misbruik wordt gevolgd door verwijdering
uit de groep.
En na constatering van een verdachte situatie willen we het volgende meegeven:
- Contact met iemand maken doe je nooit alleen, je eigen veiligheid staat voorop.
- Als het nodig is 112 of de politie te bellen dan doe je dat altijd eerst, app pas daarna en
vermeld dat 112 of politie is gebeld.
- Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten, bedenk dat foto's
maken soms provocerend kan werken, een goed onthouden signalement of
kenteken en type auto kunnen net zo waardevol zijn.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Plaatselijk Belang Lippenhuizen

In 2016 bestond Lippenhuizen 700 jaar. Er is toen een mooi boek gemaakt, geschreven door Fokko
Bosker en Wietze van der Sluis.
De historie van ons dorp staat in dit boek ‘Eenen geest van Eensgezindheid’ beschreven.
Er zijn nog enkele exemplaren, wie nog in het bezit wil komen van dit Boek (160 blz.) kan een mail
sturen naar pb.lippenhuizen@gmail.com
Kosten: € 12,50

Dorpsbudget 2019
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 van de gemeente voor kleine dorpsinitiatieven voor Lippenhuizen is dit jaar
€ 3600,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 het 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 die aan deze criteria aan voldoen?
Deze graag vóór 15 april 2019 mailen naar:

pb.lippenhuizen@gmail.com
Of per post naar
Plaatselijk Belang p/a
Bukehage 15
8408 HS LIPPENHUIZEN

Muziek en opgave zeskamp.
Howdy Liphústers! Het nieuwe feestjaar is aangebroken, het bestuur draait alweer op volle toeren qua
voorbereidingen. Eerder wisten we jullie te melden dat ‘Wild West’ het thema van 2019 is. Aan dit
thema hebben wij dit jaar weer een verkleedavond gekoppeld. De vrijdagavond zal geheel in het teken
staan van de ‘Cowboys & Cowgirls’. Als de animo net zo groot is als vorig jaar, dan wordt ook deze
startavond een groot succes! Wij hebben er in ieder geval al zin in.
Voor de zaterdagavond staat Bandje Speciaal bij ons op de
planken. Zoals de naam al doet vermoeden, worden er geen
standaard covers opgelepeld. Alle feestnummers die ze spelen,
worden overgoten met een “speciaalsausje”. 1 ding kunnen wij
jullie garanderen, deze gasten spelen de hele feesttent
achterstevoren en ondersteboven! Omcirkel 15 juni (14 en 16 ook
als je toch bezig bent) dus rood in je agenda.
En dan blijft de beruchte zondagavond over. De avond die - tot in
de wijde omtrek - bekend staat als misschien wel de gezelligste
avond van het weekend. Daarbij hoort dus ook een beruchte
artiest. Voor dit jaar hebben wij Gaatze Bosma weten te strikken.
Deze man is de laatste jaren uitgegroeid tot gevestigde orde in het
Friese uitgaanscircuit. Neem de maandags dus maar vrij!

Niet alleen de avonden
maken het een geweldig weekend, ook overdag is er genoeg
te beleven. Dit jaar wordt weer gestreden tijdens de zeskamp.
De spelletjescommissie heeft, naast de playbackshow en het
touwtrekken, al heel wat leuke activiteiten bedacht. Mis dit dan
ook niet!
Apollo Creed, Vosseburen, Casanova’s, All Stars, “de
Compagnons” en “Vond ik Leuk” hebben zich al bij ons
gemeld. Heeft jouw buurt/team zich nog niet opgegeven?
Stuur dan een mailtje naar: info@itliphusterfeest.nl. Vermeld
daarbij teamnaam, naam coach en tel. nr. van de coach.
Opgave is mogelijk t/m donderdag 2 mei 23:59. Jullie worden
als eerst verwacht tijdens de coachmeeting, donderdag 16
mei 20:00 te MFA it Kobunderhûs. See ya!
Een feestelijke groet,
Bestuur It Liphústerfeest

Viooltjesactie
&
Potgrond

Zaterdag 16 maart
Vanaf 10:00 uur
De jaarlijkse viooltjesactie van it Liphùsterfeest!!!
Waarom viooltjes van it Liphùsterfeest kopen?!
• Het zijn wederom de beste kwaliteit violen
• Ze worden bij de deur afgeleverd
• Ze staan prachtig in uw lege plantenbak
• Ze overleven een nachtvorstje
• U heeft voor slechts 3,- al een bakje
• U heeft voor slechts 10,- zelfs 4 bakjes
• De potgrond(20 Liter) kost € 3,- per zak of 4 voor € 10,• De opbrengst gaat naar it Liphùsterfeest en dat biedt het bestuur
meer mogelijkheden voor het organiseren van een prachtig feest!
Hoe viooltjes van it Liphùsterfeest kopen?!
1. Zaterdag 16 maart vanaf 10.00 uur de deur openen voor de vrijwilligers
die met de violen langs de deur komen.
2. Het bestelformulier op de volgende pagina invullen en met het totaal
bedrag in een envelop bij Wimmie Jonker (Pompebled 8) in de bus doen
vóór donderdag 7 maart a.s.
3. Bij MFA “it Kobunderhûs” een keuze maken uit het ruime assortiment en
met de pin betalen (of contant) op zaterdag 16 maart vanaf 10.00 uur.
***Let op LDODK is deze dag met Potgrond onderweg en komen ook in
Lippenhuizen, uiteraard mag u bij hen kopen, maar als u bij ons wilt kopen
vraag dan wel even voor wie het is.
Voor een ieder die gezellig mee wil helpen in de verkoop:
09.30 uur staan de deuren van it Kobunderhûs open voor de vrijwilligers!

Bestellijst viooltjes actie
Naam
Adres
Telefoonnummer

……………………
……………………
…………………….

Grootbloemig
Aantal & kleur:
….. X
….. X
….. X
….. X
….. X
….. X

Wit
Geel
Paars
Lichtblauw
Oranjerood
Gemixt

Kleinbloemig
Aantal & kleur

….. X Paars
….. X Blauw/wit
….. X Wit
….. X Lichtblauw
……X Gemixt
TOTAAL BAKJES
Violen Bakje à 10 STUKS:
€ 3,- per bakje, € 5,- per 2 bakjes of € 10,- per 4 bakjes

:……………………..

TOTAAL ZAKKEN POTGROND

:……………………..

TOTAALPRIJS

:€

Potgrond
€ 3,- per zak of 4 voor € 10,……………..

Knip deze pagina uit en vul deze naar wens volledig in. Doe het formulier
gezamenlijk met het juiste bedrag (in een enveloppe) door de brievenbus bij
Wimmie Jonker , Pompeblêd 8
Uw bestelling wordt zaterdag 17 maart thuisbezorgd.
LET OP: bestellingen vóór donderdag 7 Maart!

***LDODK is deze dag met Potgrond onderweg en komen ook in
Lippenhuizen, uiteraard mag u bij hen kopen, maar als u bij ons wilt
kopen vraag dan wel even voor wie het is.

Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 2019
Datum
03 mrt
10 mrt
17 mrt
24 mrt
31 mrt

Tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Dienst te
Lippenhuizen
Hemrik
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag

Voorganger
Ds. E. Kronemeyer
Ds. S. Blok
Ds. R. Lafeber
Ds. S. Blok
Ds. Y. Slik

Van de predikant
Januari is een wat kale maand, na alle bijzondere diensten rondom
kerst.
Niet voor niets wordt de derde maandag van januari ‘blue Monday’
genoemd. Ze zeggen dat dat de meest deprimerende dag van het
jaar is. Ai! Al die donkere dagen doen mensen geen goed.
Maar de lente begint zich aan te dienen, nu al! De sneeuwklokjes en
krokussen schieten uit het gras. De Loop van Langezwaag (voor mij
de 5 kilometer) kon in korte broek en korte mouwen!
Veertigdagentijd Een nieuw begin
In de veertigdagentijd lezen we dit jaar uit het Lukas evangelie.
Kerk in Actie reikt ons het thema aan van ‘een nieuw begin’. Pasen wordt vaak gezien als
‘een nieuw begin’. Wat dood leek, wordt nieuw leven ingeblazen. Daar leven we in deze
weken naar toe. Als commissie bijzondere diensten willen we de gemeente graag bij dit
thema betrekken. Wat roepen deze woorden bij u op?
Kijkt u zelf uit naar een nieuw begin?
In het Lukas evangelie verwijst een ‘nieuw begin’ ook naar het aanbreken van het Koninkrijk
van God. Jezus zet allerlei sociale verhoudingen op zijn kop en roept daarmee op met elkaar
opnieuw te beginnen. In het boek Handelingen, het vervolg op het Lukas evangelie, lezen we
over hoe de eerste gemeentes hier vorm aan proberen te geven. Wat betekent het dan
gastvrij en solidair te zijn met elkaar?
‘Een nieuw begin ‘ raakt wellicht ook aan ons nadenken over kerk- en gemeente zijn in deze
tijd.
Achterin de kerk, in Langezwaag en in Lippenhuizen, zullen we een groot canvasdoek
plaatsen, met daarop de woorden ‘een nieuw begin’. Gedurende de veertigdagentijd is er de
gelegenheid die doeken te vullen. Met beelden, met woorden, met gebeden. Er ligt materiaal
in de kerk, maar u kunt ook dingen van thuis meenemen. Het doek kan zo langzaamaan
‘groeien’. Bij de koffie, of na de dienst, kunt u iets schrijven, of iets opplakken, iets
tekenen…Dat kan in reactie op de dienst, of door inspiratie die u elders hebt opgedaan.
Zo krijgen we een beeld van wat ‘een nieuw begin’ voor ons betekent, in het licht van Pasen.
Met Pasen pakken we de doeken er bij, wat hebben we met elkaar verzameld?
24 maart: Op verhaal komen - Contextueel Bijbellezen
Afgelopen startzondag vierden we in de kring, rondom het licht van de Paaskaars en een
open geslagen Bijbel. We gaven het licht aan elkaar door en lazen samen het verhaal van de
‘ongelovige’ Tomas. In kleine groepjes doken we het verhaal in. Waar gaat dit nu over en wat
betekent dit voor ons?
Als kleine gemeente hebben we de ruimte om in de kring te vieren en met elkaar in gesprek
te gaan rondom een Bijbeltekst. Daarmee wint de tekst aan betekenis en leren we elkaar
beter kennen. Ook bouwen we zo aan ons gemeente zijn.
Daarom wil ik dit graag nog eens met u doen, in de dienst van 24 maart in Lippenhuizen.
We lezen dan uit Lukas 11:1-13. Het gaat over vragen en ontvangen, en het Onze Vader.

VERSTILLEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD IN DE PITERKERK IN LIPPENHUIZEN
Christelijke meditatie
De veertigdagentijd, of de vastentijd, is de tijd van inkeer en van voorbereiding op Pasen. In
deze tijd zullen we op de woensdagen in de Piterkerk stil vallen rondom het licht van de
Paaskaars en een Bijbeltekst. Om zo tot geestelijke en lichamelijke rust te komen. Om zo tot
verdieping te komen van onze geloofservaring. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet
nodig.
We komen samen op
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

3 april
10 april
17 april

Inloop vanaf 9:15, we beginnen om 9:30 met de christelijke meditatie. Na afloop is er
gelegenheid tot samen koffie en thee drinken in de consistorie.
ds Sietske Blok en Annemieke Schimmel

Mannen gezocht!!
Melomania is een gemengd a-capellakoor en bestaat uit 15 leden.
Op de maandagavond repeteren we in de Consistorie en 1x in de maand zingen we bij één
van de leden thuis.
We zijn een enthousiast, gezellig koor dat onder leiding staat van dirigent Frank van Dijk.
Ons repertoire is veelzijdig, internationaal en uitdagend.
We zouden het fijn vinden als er wat mannen ons koor komen versterken.
Kom gerust eens een avond vrijblijvend meezingen!
Wil je meer van ons weten? Kijk dan op onze website: www.koor-melomania.nl
of volg ons op facebook.
Zondagmiddag 24 maart treden we op in de Witte Kerk in Hemrik. We zien je daar graag!

IT KOBUNDERHÛS
SAMEN 1 IN IT KOBUNDERHÛS & SV THOR & OBS DE FLECHT & NDL DE MANDE

Nieuwsbrief NDL de Mande

februari 2019

Nogmaals: donateurs!
Het blijft nog even bovenaan onze nieuwsbrief staan: de donateursbijdrage. Het kan
natuurlijk zijn dat u het gemist heeft.
NDL de Mande is namelijk een nieuwe stichting, en daarom zijn de machtigingen die aan het
oude dorpshuis zijn afgegeven niet meer geldig. Er zullen nieuwe machtigingen moeten
worden ingevuld. Wellicht heeft u de machtiging al ingevuld en ingeleverd: ontzettend
bedankt!
Indien u nog geen nieuwe machtiging heeft ingevuld: in deze Harker vindt u nogmaals het
machtigingsformulier dat u hiervoor kunt gebruiken en in de brievenbus van NDL de Mande
kunt doen (Buorsterwyk 38).
Op zaterdag 2 maart organiseren we vanaf 10.00 uur nog een ophaalronde. We komen dan
bij alle adressen waar we nog geen nieuwe machtiging van hebben ontvangen langs om
deze op te halen.
Bent u nog geen donateur van NDL de Mande, maar wilt u ons voortaan ook steunen?
Graag!
* Ook u kunt gebruik maken van het machtigingsformulier.
* Donateur bent u al door €10,- per jaar bij te dragen.
* Innen doen we het liefst via automatische incasso.
* Het afschrijven van de donateurbijdrage gebeurt aan het begin van elk seizoen, in oktober.
Heeft u vragen m.b.t. de donateursbijdrage, mail dan gerust naar ndldemande@gmail.com of
neem telefonisch contact op met Jantsje Tolman:
0513-462966/06-38918930.
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk donateurs! Alvast bedankt!
Activiteiten
Op de planning:
* 9 maart: Piterrun en Piterwalk! Kijk op: www.piterrunlippenhuizen.nl
Na afloop kunt u in it Kobunderhûs weer genieten van een Pitermiel!
* 16 maart: Puzzelwedstrijd! Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. Opgeven per team van drie
personen vóór 7 maart a.s. via liefslummie@hotmail.com (kosten € 5,- p.p. incl. kopje
koffie/thee).
* 27 april: Koningsontbijt en Koningscafé!
* 18 mei: Pubquiz!
Info volgt!
* Elke vrijdagavond = Dorpscafé -> Dorpsgenoten & Buurten & Sporters & Iedereen die zin
heeft!
Geweest:
* Zaterdag 9 februari heeft Activiteitencommissie NDL alles uit de kast gehaald om een tafel
vol gasten (van jong tot ouder) een heerlijke en uiterst professionele High Wine, High Beer,
High Soda en High Patatoes te verzorgen. De reacties over deze avond waren uitsluitend
positief: verrukkelijke gerechtjes, gezellige sfeer en de kids vermaakten zich prima in de
gymzaal!
Leuk detail: de gerechtjes werden geserveerd op unieke Watertoren serveerplanken,
gemaakt van de kapstokplanken uit de oude THOR-kleedkamers!

Wist u trouwens dat:
* NDL de Mande nu ook op Facebook te vinden is?
* Hier regelmatig activiteiten en nieuws op wordt gepubliceerd?
* Er inmiddels een nieuwe afdekplank op het biljart ligt?
* Het gedeelte tussen de twee bardelen nu ook dicht kan?
* Dat dit gerealiseerd is door KoningsBlaauw Houthandel?
* De schuifwand met de dorps- en THOR-kant klaar is?
* En dat deze er werkelijk prachtig uitziet?
* Er wordt gewerkt aan een handboek voor het draaien van de kantine- en bardiensten?
* U zelf ook een activiteit in it Kobunderhûs kunt organiseren?
* Dat u daarvoor contact met Wietske op kunt nemen?
Vragen? Opmerkingen? Tips?
Laat het ons weten. Beheerster Wietske Rozenberg helpt u graag en is altijd benaderbaar
voor vragen of verbeterpunten. Telefonisch zijn we bereikbaar in it Kobunderhûs op
0513-856728 of 06-50445471 (Wietske). Ook kan er gemaild worden naar:
dorpshuisdemande@gmail.com.

Puzzel wedstrijd!
Kom gezellig een avondje puzzelen met je vrienden/vriendinnen.
Zaterdagavond 16 Maart in het MFA ‘t Kobunderhûs.
Inloop 19.00 uur start om 19.30 uur

In een team van 3 personen maak je een legpuzzel van 1000 stukjes.
Het team dat de puzzel als eerste af heeft is Liphûster puzzel kampioen 2019!
Kosten zijn 5 euro p.p. inclusief kopje koffie/thee
Geef je team op voor 7 maart via de mail: liefslummie@hotmail.com

Lyklama
schildersbedrijf
Mobiel 06-55344683

De Buorren 73
8408 HK Lippenhuizen
Tel; 0513 46 63 79
Mob; 06 55 34 46 83
e-mail; info@lyklama.nl
.Pensionopvang honden & katten
.Dagopvang voor honden
.Seniorenopvang voor honden
.Wassalon voor honden

www.lyklama.nl

Dierenpension Matu, De Werf 44, 8401 JE Gorredijk,
telefoon 0513-460121
www.dierenpensionmatu.nl
Matu is onderdeel van Talant

Ook voor:
Recepties
Familiedag
Presentaties
Workshops
Huwelijk
Leszingen
Trainingen

06-13583577

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

PITERKERK HUREN?
SFEERVOL ONDERDAK!
Vraag naar de mogelijkheden!
06-83266955 piterkerkbeheer@gmail.com

Activiteitenbord
Uitnodiging/Agenda

Jaarvergadering
dinsdag 5 maart 2019 om 20:00 uur
in It Kobunderhûs, Buorsterwyk 34 te
Lippenhuizen
•
•
•
•
•
•
•

“De Laatste Eer Lippenhuizen”
Vereniging voor begraven en
cremeren

Opening
Notulen vergadering 8 maart 2018
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag Kascommissie
Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar A.Calis-Nijboer
aftr. en niet herkiesbaar A. Stoelwinder

•
•
•
•

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de
bestuursleden.
Benoeming Kascommissie 2020
Voorstel vaststelling vergoeding en contributie
Rondvraag
Sluiting

Website: dle-lippenhuizen.nl
Bode Erna Jansen 0630389594
Correspondentieadres Anna
Calis, 06-53377277
mtscalis@hetnet.nl

Beste Liphústers, geachte leden van onze vereniging,
Het is al weer 5 jaar geleden dat onze vereniging, uitvaartvereniging De Laatste Eer
Lippenhuizen, haar eeuwfeest heeft gevierd.
Velen van u zullen nauwelijks gemerkt hebben dat onze vereniging bestaat, anderen die
dierbaren hebben verloren, hebben mogelijk gebruik gemaakt van onze diensten.
Dat is ook de plek die we graag innemen, op de achtergrond, maar tot steun waar nodig. In
die jaren zijn er ook weer heel wat zaken veranderd. De nadruk komt meer en meer te liggen
op crematie ten koste van begraven. Overigens is het natuurlijk zo dat beide mogelijk is en
een ieder zelf bepaalt. Dat zelf bepalen geldt voor meer dingen, een uitvaart wordt steeds
persoonlijker en specifieker. Wij willen graag dienend zijn naar onze leden en vinden het dus
ook prima dat ieder zijn of haar wensen kenbaar maakt. Wel geldt natuurlijk dat vooraf
overleggen daarbij beter is dan achteraf. Graag gaan we daarover met u in gesprek.
De jaarvergadering is daartoe een mooie gelegenheid, deze wordt weer gehouden en wel op
5 maart is ons nieuwe “dorpshuis”. We willen graag weten hoe we ons als vereniging moeten
organiseren om het u naar de zin te maken. Tevens dienen we tijdens de jaarvergadering
volgens onze statuten de contributie en de uitkering bij een overlijden samen met de
aanwezige leden vast te stellen.
Na jaren van trouwe dienst heeft Appie Stoelwinder besloten het bestuur te verlaten, we
zouden het zeer op prijs stellen dat iemand, of zelfs meerdere, van de leden zich bereid zou
vinden om ons te helpen. Hoewel het wellicht gaat over een onderwerp waar je niet iedere
dag bij stil staat heeft de afgelopen 105 jaar wel aangetoond dat er in een behoefte wordt
voorzien.
Namens het hele bestuur graag tot ziens op 5 maart,
Vriendelijke groet,Gjalt Mulder, voorzitter

Uitnodiging voor iedereen die wil helpen

Klusdag 23 maart a.s

We gaan aan de eindfase van de realisatie beginnen van ons
Kobunderhûs.
Alles nog een keer goed schoonmaken, om en rond het gebouw
opruimen, tuinonderhoud, de oude kantine afbreken etc. etc.
Kortom de Finishing Touch
Dus….. zaterdag a.s. 23 maart is er weer klusdag
En voor iedereen is er wel wat te doen.
Kom helpen, zodat je kunt zeggen…..dat hebben we maar mooi
gedaan met elkaar en nu is het dan echt klaar.
Vanaf 8.00 uur inloop met een bakje koffie, zodat we om ca. 8.15 uur
kunnen starten.
Na deze dag gaan we kijken hoeveel er dan nog moet gebeuren en
gaan we de verdere stategie bepalen.
KOM helpen!!!!

Lippenhuizen één….

Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen – Jaarvergadering 2019
Door de winterse sneeuwbuien was de opkomst minder groot dan gewoonlijk het geval is.
We waren door het wegvallen van veel mondelinge verslagen dan ook snel door het
zakelijke gedeelte heen. Maar daardoor hadden we alle tijd voor de
VERTEL AVOND.
Froukje Reitsema had een prachtige uitgesneden “ talkings stick” meegenomen en op het
biljart lagen allerlei voorwerpen uitgestald. De bedoeling was om hier iets uit te zoeken en
een verhaal over te vertellen. Dit met de talking stick in de hand.
Wanneer je de stick in de hand hebt mag jij alleen het woord hebben. Iedereen moet dan zijn
mond houden.
Na een wat aarzelend begin begonnen de dames warm te lopen en werden er prachtige
verhalen verteld.Begonnen werd met:Een prachtig gedicht.
Daarna onder anderen:Een spannend en gevaarlijk verhaal over een zoon en vader die aan
het watersporter waren. Het liep gelukkig heel goed af.
Boeiend en hilarisch verhaal hoe je Parijs overleeft zonder een woord frans te kennen. In
ieder geval kom je een heel eind met het ANWB boekje in de hand.
Verhaal over de boerderij waar je bent geboren. Midden in de stad Groningen dus.
En natuurlijk winter - en schaatsverhalen.

Een heel geslaagde avond.
Rennie Schippers

19 maart 2019

Tresoar. De geschiedenis van Fryslân.
Aanvang half acht in het Kobunderhûs.
Bel als je als gast er bij wilt zijn met Fenna Liemburg,tel.0513 465001.

Froukje van der Veen

Jeugdwerk Lippenhuizen
De Dartavond was een groot succes. Er waren 26 deelnemers en er waren
leuke prijsjes te winnen. Bij de meisjes was de eindstand: Nikki (1), Inke (2) en
Marrit (3) Mirthe kreeg de poedelprijs. Bij de jongens was de eindstand: Milan
(1), Martijn (2) en Cas (3) en hier ging de poedel naar Niels v.d. Pol.
De geplande Minute to win it van 2 maart komt te vervallen!

Zondag 10 maart
Tijd
Kosten

: Schaatsen

in Thialf
: 10.30 – 15.30 uur
: € 3,50 ( = incl. vervoer, entree en
eten en drinken).

Opgave

: reeds gesloten

Je zorgt zelf voor schaatsen en meedoen is op eigen
risico!
7 april

: Liphúster Kermis Fair (Wilt u ook een stand, laat het
ons weten via ustwakes@gmail.com )

10 mei

: Flessenactie

26 mei

: Walibi ( hiervoor moet je minimaal aan 3 activiteiten
hebben meegedaan!) € 12,50 en opgeven voor 15 april.

29 juni

: Surprise afsluiting.

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld. Check ook regelmatig onze
website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl

Het beeldje.
Eerst bij het Dorpshuis “De Mande” en nu bij de kerk.
Sedert enige tijd staat bij de kerk het beeldje, dat eerder bij het voormalige
Dorpshuis stond.
Dat beeldje is in opdracht van de Culturele Commissie in Opsterland gemaakt
door Hans Snoek, destijds als docent Beeldende Vorming verbonden aan de
Volkshogeschool Allardsoog in Bakkeveen.
De heer Snoek heeft zich laten inspireren door de geregeld gesnoeide leilinden
voor het Dorpshuis.
De benodigde financiën kwamen beschikbaar door een overheidsregeling, dat
een bepaald percentage van een bouwsom moest worden besteed aan
beeldende kunst.
In 1978 is het Dorpshuis voor ± f 400.000 verbouwd. De kleedgelegenheid met
douches werd gemaakt, de keuken en bar vernieuwd, de toestelberging
verbeterd, verwarming vernieuwd, enz.
Een deel van die bouwsom is toen besteed voor het bewuste beeldje.
Op 30-4-1981 is het beeldje door de fa. Eppinga geplaatst.
Ook van de hand van de heer Snoek is het herinneringsmonument van de
tramslachtoffers bij de parkeerplaats van het Ald Djip.
Wytse van der Sluis

dorpsgeschiedenis en kunst 30. Boekweitrekening en Eekhoff, 1
Lippenhuizen, boekweit en rogmolen
Het dorp Lippenhuizen lag in een gebied met arme bouwgrond. Op zulke
akkers werd wel boekweit verbouwd, in het Fries bekend als boekweet,
boekwyt, bokweet bokweit of bokwyt in Latijn Fagopyrum esculentum. Op
de kaarten van de Schotanus atlas (1698) gemaakt door Bernardus
Schotanus, Zoon van Christianus Schotanus die de basis voor deze atlas
legde in zijn Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt (1664),
staan bij Lippenhuizen ‘Boeck weiten Ackers (boekweitvelden)en linksboven een rogmolen
(roggemolen).
Pannenkoekenmeel
Het dorpswapen verwijst naar de cultuurhistorisch belangrijke boekweit.
Op de schuinbalk staat een gouden honingbij met daarboven en
daaronder een gouden boekweitzaaddoos afgebeeld, zoals beschreven
in: “De Harker”, 30 april 2016, in de rubriek Dorpsgeschiedenis en kunst
6, Schuinbalk dorpswapen (pagina 22-24). In het Noorden van Nederland
werd lange tijd nauwelijks tarwe verbouwd, omdat de arme gronden
geschikter waren voor boekweit en rogge. Het meel van beide gewassen
werd vaak gemengd, zoals voor pannenkoeken of crêpes.
Boekweite‘janke en boekweitefooi
Naast pannenkoekjes waren er ook nog boekweitkoeken, maar die
koeken zijn een onderwerp apart. Vroeger werd er veel pap of brij
gegeten, waaronder boekweitebrij of –pap van melk en boekweitmeel. De
Friese boekweitengrôt of boekweiten’janke is een boekweitepotstro van
melk en gedopte, fijngemaakte boekweitvruchtjes (zaden). Een
boekweitfooi is het maal dat boeren na het dorsen van de boekweit aan
hun knechten en meiden gaven. Boekweit bloeit prachtig, wit zoals op de afbeelding (CCSA)
of roze en is een pseudograan uit de duizendknopenfamilie. Het gewas wordt wel
jammerkoren genoemd omdat de opbrengst ervan zo onzeker is. Goede boekweitjaren
wisselden af met slechte jaren. In “Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, 1, 67a
[1858] (dbnl) van P.J. Harrebomée staat: ‘Met boekweithalmen is 't kwaad boeken schrijven’,
die uitdrukking verwijst naar de onzekere opbrengst.
Wopke Eekhoff
Wopke Eekhof werd op 2 maart 1809 in Leeuwarden geboren en is daar
op 12 februari 1880 overleden. De schrijver, uitgever en stadsarchivaris
liet een omvangrijke correspondentie met personen in binnen- en
buitenland na, veel boeken, documenten en tijdschriften en kunst die hij
deels als illustratiemateriaal had verzameld. Eekhoff was bestuurslid van
het Provinciaal Friesch Genootschap. Gedenkwaardig in Rembrandtjaar
2019 is dat door zijn speurwerk bekend werd dat de vrouw van
Rembrandt, Saskia van Uylenburgh, geen boerendochter uit een
gehucht bij Amsterdam was, maar een kind van de burgemeester van
Leeuwarden. (De Vrije Fries, 1862. In Europa. De vrouw van Rembrandt. Bijzonderheden
omtrent het huwelijk van den schilder Rembrandt van Rijn, van Leiden, met Saske Ulenburgh
van Leeuwarden.) Naast zijn archief hield Eekhoff een boekwinkel en kleine uitgeverij bij in
'De keizerskroon' (hoekpand Wirdumerdijk-Peperstraat, dat in 1931 is gesloopt om de
Peperstraat te verbreden en gaf onder meer werk uit over het platteland, en akkerbouw zoals
rond Lippenhuizen. (Illustratie: Rembrandt, Saskia van Uylenburgh met rode hoed, olieverf,
paneel, 1633, 99.5x78.8 cm, collectie Gemäldegalerie Alte Meister, Museumslandschaft
Hessen Kassel)
De meeste voordeelen
Een eeuw na zijn dood publiceerden C.P. Hoekema, Peter Karskarel en Ph.H. Breuker,
Ph.H. het boek “Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880),
stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.” Uitgegeven door de Friese Pers
Boekerij BV, 1980. (zie foto bij Opleiding) Eekhoff’s boek “De Grietmannen in Friesland:
bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der Grietenijen in die
provincie” (48 pagina’s) kwam nov. 1848 uit bij zijn uitgeverij Eekhoff, en vermeldt: “gedrukt

voor rekening van de schrijvers en te bekomen bij W. Eekhoff”. Er staat een advertentie in:
“Almanak voor landbouwers en veehouders voor het jaar 1849: Staats- en
Landhuishoudkundigen mogen in de verspreiding van dit kleine, doch zeer nuttige geschrift
(Dat slechts 30 Cts kost) een min kostbaar middel zien, om den vooruitgang van den
landbouw te ondersteunen, maar vooral om daardoor de belangen des vaerlands, maar de
behoeften des tijds, te bevorderen. Ieder der twee vorige jaargangen kost thans slechts 15
ct.” In de almanak uit 1848 van W. Eekhoff, Leeuwarden, staat voorin: “bevattende vele
nuttige zaken, om van den landbouw en de veeteelt de meeste voordeelen te trekken. Derde
jaargang. Niemand kan alles weten; maar, als wij willen, kunnen we elkander veel leeren uit
onze kennis en ondervinding; al ware het enkel, hoe wij ons voor dwaling en schade kunnen
hoeden.”
Boekweitrekening
Dit past bij de negentiende eeuw, die in het teken stond van vooruitgang
en nuttigheid (utilitarisme). Er werd veel landbouwtechnologie ontwikkeld
en het concept van de mens als economisch wezen of homo
oeconomicus stond centraal. Daar verwijzen het nut en voordeel in de
aanprijzingen naar. Op pagina’s 174-175 van de almanak staat: “Eene
boekweit-berekening, eindelijk, is eene niet onaardige uitdrukking om
eene zeer onzekere berekening, die ligt tegenvallen kan, aan te duiden;
daar de boekweitteelt buiten twijfel een zeer wisselvallige en onzekere
verbouw is.” “De boek weit moet er aanwaaijen”, wordt ook uitgelegd:
“eenige’ wind is voordelig bij het zetten van de boekweitkorrel”.
(afbeelding boekweit: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé. Flora von
Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Duitsland.
Opleiding
Eekhof heeft veel bijgedragen aan de collectievorming van de Provinciale
bibliotheek (Tresoar) en Stadsbibliotheek (HCL). Zelf kreeg hij als zoon
van een Oostfriese goudsmid geen universitaire opleiding, dat was
weggelegd voor kinderen uit een adellijk geslacht. De basis voor zijn
wetenschappelijke publicaties legde hij al jong door zelf talen te leren en
zich in geschiedenis, kunst en erfgoed te verdiepen. Hij stelde in 1826 de
“Verzameling van Friesche spreekwoorden, gezegden, anecdoten, enz”.
Eekhoff werd opgeleid bij drukker-uitgever G.T.N. Suringar (Gerard
Tjaard Nicolaas) en was later bij R. Schierbeek in dienst, beiden
steendrukkers.
Nutsprijs en Wopke Eekhoffprijs
In het “Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
1881” (tijdschrift, zie dbnl) staan in de Bijlage tot de Handelingen van
1881. (Leiden, E.J. Brill. 1881) ‘Levensberichten der Afgestorvene
Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’.
Christiaan Sepp schrijft daarin over Wopke Eekhoff. “Toen het
Leeuwarder departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een
eereprijs uitloofde voor eene verzameling Levensschetsen van
beroemde Friesen, rees de gedachte bij hem op, aan dat onderwerp
zich te wagen” De twintigjarige Wopke ontving deze eereprijs van tien
gouden ducaten, waarna de toenmalige Gouverneur van Friesland, Jkhr. van Humalda hem
ruime tijd het voorrecht verleende, om wekelijks een avond onderricht te krijgen bij hem. Met
hulp van deze beschermheer en van Van Halmael ontwikkelde Eekhoff zich tot regionaal
historicus. In 1838 werd Eekhoff archivaris van Leeuwarden. De Friese hoofdstad was de
eerste stad van Nederland met een stadsarchivaris in dienst. Nu wordt daar een vierjaarlijkse
Wopke Eekhoffprijs uitgereikt aan een persoon die zich opvallend verdienstelijk maakt voor
de geschiedschrijving van Leeuwarden in 2016 naar Henk Oly, vrijwilliger bij HCL.
(fotoportret Wopke Eekhoff, collectie Tresoar)
©Gerhild van Rooij, meer bronnen in: Kunst en dorpsgeschiedenis 31/ Oliekoeken en
boekweit 2.

Weeroverzicht JANUARI
.
De totale hoeveelheid neerslag is 59 mm en was vorig jaar 115,5 mm
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 5,3 gr. en was vorig jaar 6,7 gr.
Gemiddelde min. temp. is 0,7 gr. en was vorig jaar 2,4 gr.
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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

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

S & S Caravans Gorredijk
De Werf 28
8401JE Gorredijk
tel: 0513-436561
Website: www.caravans-gorredijk.nl
S & S Caravans Bied aan:





Stalling van Caravans en Campers
Monteren en uitbalanceren van uw banden.
Pack keuring
Poetsen van caravan en camper

Wegen van uw caravan

Stalling zomer en winterbanden
Focwa onderhoudsbeurt caravan, aanhangers en paardentrailers
Verkoop bemiddeling van uw caravan

