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DE HARKER COLOFON 

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

 
❖ 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 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  Vrijdag 19 april voor 18.00 uur!! 

 



 
 

 

 
 

 
Vaste (seizoens)activiteiten 
 

 
  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

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

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. 
 
 

7 april Kermisfair 11.00 -
15.00 uur 

Kobûnderhûs 

13 april Palmpasenstokken maken 14.00 uur Kerk Langezwaag 

17 april Bijeenkomst Dorpssteunpunt 20.30 uur Kobûnderhûs 

27 april  Koningsontbijt 8.00 -
11.00 uur 

Kobûnderhûs 

27 april Koningscafe v.a. 16.00 Kobûnderhûs 

27 april Vrij klaverjassen  Kobûnderhûs 

13 mei Toneelavond 19.30 uur  

18 mei Pubquiz 19.30 uur  

20 t/m 23 mei Avond4daagse   

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania  
oefenavond  

20.00 - 22.00 Consistorie 

maandag  Biljarten  Kobûnderhûs 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik  19.30 Consistorie 

15-10, 12-11, 10-12  Speel-o-theek 13.30 - 15.00  
19.00 - 20.30   

Kobûnderhûs 

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

Peuteropvang It 
Berneplakje 

8.30 -12.00 Kobûnderhûs 

Dorpsagenda 2019 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/


 
 

 

 
          
 

Plaatselijk Belang Lippenhuizen     
 

 
Dorpsbudget 2019 - HERINNERING 
 
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 de 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 voldoen?  
Deze graag vóór 15 april 2019 insturen. 
 

Dit kan per e-mail naar: pb.lippenhuizen@gmail.com 
 
Of per post naar: 
Plaatselijk Belang p/a 
Bûkenhage 15  
8408 HS  LIPPENHUIZEN 
 
 

  

mededelingen 

mailto:pb.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 

 
 

Welkom in Lippenhuizen 
 
Trijehoek 2 
Chris Hoekstra en Lianne Bosma 
afkomstig uit Hoornsterzwaag en Jubbega 
 

Feestlan 38 
Ruurd Osinga 
afkomstig van de Butewei 
 

Buorren 23 
Gerard Brouwer en Esther van Herk 
Gijs en Hidde 
afkomstig uit Beetsterzwaag en Reusel 
 

 

Bukehage13 
Michel Beld en Daphne Lievens 
afkomstig uit Heerenveen 
 

Buorsterwyk 14 
Deliana Hakze en Ivo Veenstra 
afkomstig uit Tijnje 
 

Rjochtskeamerpaed 2 
Bregtsje Wiegersma en Rutger v/d Naald 
Britte en Bjorn 
afkomstig uit Wijnjewoude 
 

Bukehage 6 
Robbert de Jong en Annalie Ashja 
Oosterhof 
afkomstig van de Trijehoek en Heerenveen 

 
De Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland. 

De Werkgroep Toegankelijkheid houdt zich bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid 
in de leefomgeving en in de openbare ruimte.  
De leden van de Werkgroep zijn vrijwilligers en inwoners van de gemeente Opsterland. 
  
Toegankelijkheid houdt in dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van alle 
voorzieningen. Vooral voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking zijn 
specifieke voorzieningen noodzakelijk. 
 

Toegankelijkheid woonomgeving. 
Losse stoeptegels, obstakels op het trottoir, overhangend groen of steile hellingen, het 
ontbreken van op- en afritten op het trottoir of een opstap bij de bus. 
Al deze situaties zorgen ervoor dat mensen die slecht ter been zijn, slechtziend zijn of een 
rollend hulpmiddel bij zich hebben op veel plaatsen niet kunnen komen. 

Denk daarbij ook aan slecht leesbare aanwijzingen of het ontbreken van 
voorzieningen voor doven en slechthorenden. De Werkgroep Toegankelijkheid 
onderzoekt de toegankelijkheid van de openbare ruimte en rapporteert daarover aan 
de gemeente en/of aan de eigenaar/beheerder van het betreffende gebouw. 

Toegankelijkheid van gebouwen. 
U kunt bij de Werkgroep Toegankelijkheid terecht voor informatie over eisen en 
normen die gelden voor een publiek toegankelijk gebouw. 
Wij geven graag advies over het aanpassen hiervan of het beoordelen van een 

bouwtekening. Ook worden de gebruiksmogelijkheden van voorzieningen in winkels 
en banken zoals pinautomaten en weegschalen onderzocht. 
Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de openbare mindervalide 
toiletten in de gemeente Opsterland. 
 
Wilt u meer informatie over ons:  
secretariaat.wto@hotmail.com of 06-57032784 
www.wtopsterland.nl of op facebook: Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland 

mailto:secretariaat.wto@hotmail.com
http://www.wtopsterland.nl/


 
 

 

 
 

Werkgroep 'Verkeer de Buorren'. 
 

Beste Liphûsters, 
 
Wij zijn van de werkgroep 'Verkeer de Buorren'.  
Deze werkgroep is ontstaan doordat er steeds (meer) klachten kwamen van de bewoners 
aan de Buorren dat er onder andere zo hard wordt gereden. Men ondervindt ook hinder van 
de rode klinkervlakken die bij elk kruispunt in de weg te vinden zijn. Een viertal bewoners van 
de Buorren hebben de koppen bij elkaar gestoken, en onder andere gekeken of hier wat aan 
gedaan kan worden, zodoende is deze werkgroep ontstaan 
 
In oktober/november is er in de gehele Buorren een enquête verspreid met verschillende 
vraagstukken. Van deze enquêtes zijn er 75% teruggekomen bij de werkgroep. Dit is een 
behoorlijk percentage, daarvoor onze dank! 
  
Aan de hand van deze enquêtes heeft de werkgroep enkele acties op touw gezet. 
Te weten; 
- Er zijn een aantal gesprekken geweest met de gemeente over de overlast van de rode     
  klinkervlakken en de snelheid van het verkeer dat door de Buorren rijdt. 
- Er is contact geweest met Veilig verkeer Nederland (VVN) deze heeft ons 30 km en 60 km   
  stickers toegestuurd die op containers kunnen worden geplakt. Deze actie is in 
verschillende  
  delen van het land goed ontvangen. Het doel van deze stickers zijn om de bestuurders van  
  voertuigen door middel van de stickers bewust te laten maken van de snelheid die er 
gereden  
  mag worden. Doordat de containers +_ 1 keer per week aan de weg staan blijven de  
  bestuurders zich beter bewust van de snelheid, dan wanneer men deze 
stickers/maatregelen  
  dagelijks zouden zien. 
- Er is contact gezocht met het ROF (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland) Zij  
  werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door projecten op te starten en te  
  coördineren, door mensen en partijen bij elkaar te brengen en door klaar te staan met raad 
en  
  daad. 
- De basisschool wordt erbij betrokken, door ook de kinderen bewust te laten blijven voor het  
  snelle verkeer. Door bijvoorbeeld een remproef te demonstreren. 
- De gemeente staat ons bij door onder andere een subsidie toe te kennen voor eventuele  
  acties. 
- Het plaatselijk belang is ook een aantal keren in gesprek geweest met de gemeente over 
deze  
  kwesties en zal de werkgroep steunen in de geplande acties. 
 
Momenteel is de werkgroep bezig een draaiboek te maken wat betreft de acties die plaats 
kunnen vinden. 
 
Hierbij vraagt de werkgroep ook uw hulp, heeft u een leuke ludieke actie bedacht of eens 
één gezien die we ook hier in Lippenhuizen kunnen toepassen laat het ons weten via 
snelverkeer@gmail.com 
 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat Lippenhuizen voor ons allen een veilige omgeving 
blijft voor ieder die deelneemt aan het verkeer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep 'verkeer de Buorren'. 
Hinke Heida, Els Andrews, Alma Veldkamp en Gerda van der Weg 
 



 
 

 

 

 

Muziek en opgave zeskamp. 

Viooltjesactie, opgave zeskamp 

en overige ontwikkelingen. 
Viooltjesactie 
Ondanks dat het weer te vies voor woorden was, hebben we zaterdag 16 maart jongstleden 
een top viooltjesactie gehad! Zowat overal waar de deur open ging werd wat verkocht. 
Tevens hadden we nog nooit zoveel voorverkoop gehad. Van de opbrengst kunnen wij in het 
feestweekend weer heel wat leuks realiseren.  
 
Qua weer gaat het ondertussen de goede kant op. Het kan dus nooit lang meer duren 
voordat de vele Liphúster voor- en achtertuinen verrijkt zijn met ons mooiste 
voorjaarsbloemetje. Via deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers en kopers bedanken! 
 
Opgave zeskamp 
Het klinkt nog ver weg, maar binnen een dikke maand sluit de opgave van de zeskamp 
alweer.. Het gaat al de goede kant op met de opgaven, maar er kunnen nog genoeg bij! 
Hieronder de zaken die voor opgave van belang zijn: 
 
Wie: Buurten en vriendengroepen, minimaal 6 deelnemers per team en vanaf middelbare 
schoolleeftijd. 
Wanneer: 2 mei 23:59 sluit de opgave, 16 mei 20:00 coachmeeting MFA it Kobunderhûs. 
Waar: Opgave kan via info@itliphusterfeest.nl of neem contact op met een bestuurslid. 
Wat: Vermeld naam buurt/team, naam coach en tel. nr. coach. 
 
Onvolledige buurten/teams  
Heeft u wel een team/buurt, maar niet genoeg mensen, of een gebrek aan denkers/doeners? 
Meld je dan vooral bij het hoofdbestuur! Indien er meerdere teams/buurten zijn met dit 
probleem, dan proberen wij ze met elkaar in contact brengen. Hiermee hopen we dat 
iedereen met een representatieve ploeg aan de zeskamp kan deelnemen.  
 
Intensiteit van de spelletjes 
Uit een inventarisatie blijkt dat meerdere buurten moeite hebben met de hoeveelheid aan 
fysieke spelletjes tijdens de zeskamp. De spelletjescommissie houdt hier rekening mee. Hoe 
dat concreet tot uiting komt, hoort u tijdens de coachmeeting. 
 
Feestterrein 
2019 blijkt het laatste jaar dat it Liphústerfeest op het huidige feestterrein aan de 
Swanneblom wordt georganiseerd. Het terrein was altijd eigendom van de gemeente 
Opsterland, met het oog op toekomstige woningbouw. De huidige maatschappelijke situatie 
schreeuwt nu om nieuwe huisvesting, dus is het feestterrein opgedeeld in een twaalftal 
bouwkavels. Het hoofdbestuur zoekt naar een nieuwe locatie voor de feesten vanaf 2020.  
 
Uitkomst bijeenkomst januari 
In januari zijn wij in gesprek geweest met de buurten, o.a. over de toekomst van de optocht. 
De uitkomsten en eventuele gevolgen in de programmering van het feest, zullen wij in het 
najaar van 2019 presenteren.  
 
Een feestelijke groet, Hoofdbestuur it Liphústerfeest 
 

 
  



 
 

 

 Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag 
 
Kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 2019 
 
Datum Tijd  Dienst te  Voorganger   
31 mrt  10.00  Langezwaag   Ds. Y. Slik 
07 apr  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok 
14 apr  10.00  Langezwaag   Ds. S. Blok Palmpasen 
18 apr  19.30  Lippenhuizen  Ds. S. Blok Witte Donderdag 
          Heilig Avondmaal 
19 apr  19.30  Lippenhuizen  Ds. S. Blok Goede Vrijdag 
20 apr  22.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok Stille Zaterdag 
21 apr  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok Pasen 
28 apr  10.00  Langezwaag   Ds. P. Crom 
 
 
Van de predikant   

Vasten 
Het is carnaval geweest en nu is in de kerk de veertigdagentijd 
(ook wel de vastentijd genoemd) begonnen. Een uitnodiging om 
wat eenvoudiger te leven. Sommige mensen laten in deze tijd 
koffie staan, of gaan niet op Facebook. Een soort pas op de 
plaats. Kan ik er ook zonder? En wat gebeurt er dan? Misschien 
ontstaat er dan ruimte voor iets anders, iets nieuws. Misschien 
kom je iets dichterbij jezelf te staan, wanneer je zo geconfronteerd 
wordt met je gewoontes en (kleine) verslavingen.  
Van oudsher is het vasten ook bedoelt als solidariteitsactie. Als je 
iets laat staan is er meer over om van te delen.  

 
Ik doe in deze tijd mee met de actie IkPas, een landelijke actie om 40 dagen geen alcohol te 
drinken. Alcohol wordt wel het smeermiddel van onze maatschappij genoemd. Het maakt het 
sociale verkeer wat makkelijker, en je wordt er wat losser en ontspannen van. En het is 
gewoon lekker! Maar onderzoek laat steeds meer zien dat alcohol echt niet goed is voor je 
lichaam. Bewust alcohol drinken of dus niet drinken is helemaal niet zo gek. De website 
ikpas.nl coacht mij en alle andere deelnemers door deze periode heen.  
 
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 nog samen op 
27 maart 
3 april 
10 april 
17 april 
 
De woensdagochtenden staan op zichzelf, u kunt dus zo ‘instromen’ of een keer een ochtend 
meemaken.  
 
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 
 



 
 

 

 
 
Palmpasenstokken maken 
Zaterdag 13 april 14:00 maken we met de kinderen die dat willen Palmpasenstokken in de 
kerk van Langezwaag. Na het knutselen horen we het verhaal van Palmpasen en lopen we 
een rondje door het dorp.  
Goede week  14-21 april 
In de goede, of stille week, staan we met elkaar stil bij de laatste dagen van Jezus’ zijn 
leven. De intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de arrestatie in de hof van 
Getsemane, de kruisiging. Op paaszondag vieren we de opstanding. 
Palmpasen vieren we in Langezwaag, de overige diensten in Lippenhuizen. Volgend jaar is 
dat andersom. Zo zijn we ‘stabiel’ op één plek.  
Ik heb gevraagd aan de kerkenraad of we dat zo eens konden proberen. We kijken dit jaar 
en komend jaar hoe het ons bevalt.  
Met Pasen zullen we samen ontbijten. We doen dat vanaf 9:15 in de consistorie in 
Lippenhuizen. Daarna verzamelen we ons in de kerk voor de viering.  
Wilt u mij graag spreken, over iets groots of iets kleins, schroom dan niet om contact op te 
nemen. 
Heel vriendelijke groet, 
ds. Sietske Blok 
dssietskeblok@gmail.com 
 
 
 

Groot projectkoor zingt Passiecantate ‘Lam Gods’  
 
In de week voor Pasen verzorgt een projectkoor op basis van het koor  ‘Looft den Heer’ 
Wijnjewoude drie passieconcerten in Zuidoost Friesland. Het ruim 30 leden tellende koor is 
voor de gelegenheid uitgebreid met 20 enthousiaste gastzangers uit de regio. De concerten 
zijn op 12, 14 en 17 april in Appelscha, Haulerwijk en Wijnjewoude. 
 
Uitgevoerd wordt de passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout, op tekst van Hans de 
Ruiter. Deze lijdenscantate vormt het eerste deel van hun recent geschreven Passie en 
Paasoratorium “Van liefde ongekend”. Het evangelie van Marcus vormt de basis, waarbij de 
grenzeloze liefde van Jezus wordt getoond, zelfs voor zijn grootste vijanden. 
Het koorwerk wordt prachtig muzikaal begeleid door piano, orgel, fluiten, trompet en cello en 
afgewisseld met korte tekstgedeelten en samenzang.  
 
De uitvoeringen beginnen om 19.30 uur en duren iets meer dan een uur. U bent van harte 
welkom om van deze indrukwekkende lijdenscantate te genieten! De entree is gratis. Om de 
onkosten te dekken wordt een collecte 
gehouden bij de uitgang.  
Appelscha, vrijdag 12 april  
Kerkelijk Centrum ‘De Schutse’,  
Vaart ZZ 74, ingang Riemsoord 65 
 

Haulerwijk, zondag 14 april  
Kerkelijk Centrum ‘De Oerdracht’, 
Hoofdweg Boven 77 
 

Wijnjewoude, woensdag 17 april  
PKN Kerk Wijnjewoude Hemrik, 
Merkebuorren 34 
 

 
 
 
  

 

mailto:dssietskeblok@gmail.com


 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiel 06-55344683 

Lyklama  

                    schildersbedrijf 

 

www.lyklama.nl 

De Buorren 73 
8408 HK Lippenhuizen 
Tel; 0513 46 63 79 
Mob; 06 55 34 46 83 
e-mail; info@lyklama.nl 
 

Ook voor: 

Recepties 

Familiedag 

Presentaties 

Workshops 

Huwelijk 

Leszingen 

Trainingen 

.Pensionopvang honden & katten 

.Dagopvang voor honden                                                                                                                            

.Seniorenopvang voor honden                                                                                                                                 

.Wassalon voor honden 
 

Dierenpension Matu, De Werf 44, 8401 JE Gorredijk, 
telefoon 0513-460121  

www.dierenpensionmatu.nl 
Matu is onderdeel van Talant 

 

06-13583577 

http://www.lyklama.nl/


 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

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! 

 

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

      06-83266955 piterkerkbeheer@gmail.com 

      Verhuur voor Culturele activiteiten 

       Concerten, Uitvoeringen, Lezingen 

 info@piterkerklippenhuizen.nl 
 

   
        
 
 

  

  

mailto:piterkerkbeheer@gmail.com
mailto:info@piterkerklippenhuizen.nl


 
 

 

        
 

Activiteitenbord 
 
 

 
 
 

         Dorpshuis de Mande  
SAMEN 1 IN IT KOBUNDERHÛS: SV THOR & OBS DE FLECHT & DORPSHUIS DE MANDE 

NIEUWS                                                                                                 MAART 2019 

Donateurs 

Zaterdag 2 maart is er door een team van enthousiaste vrijwilligers bij heel veel 

voordeuren in Lippenhuizen aangebeld om de machtiging voor de donateursbijdrage voor 

NDL de Mande op te halen. Doordat er aan onze oproep alvast machtigingen in de 

brievenbus te doen flink gehoor was gegeven, konden we een behoorlijk aantal deuren 

overslaan. 

Nog niet alles is verwerkt, maar een tussenstand laat zien dat ruim 92% van de 

donateurs een machtiging voor een automatische incasso heeft afgegeven. Daar zijn we 

enorm blij mee! 

 

Mochten we u zijn misgelopen en ligt de machtiging nog klaar, dan kunt u deze natuurlijk 

nog in de brievenbus van NDL de Mande (Buorsterwyk 38, hoofdingang MFA) doen. 

Of wanneer u nu denkt: “Ik draag het dorpshuis een warm hart toe en wil ook donateur 

worden”, maar u heeft geen machtigingsformulier meer liggen: neem dan gerust contact 

op met Jantsje Tolman: 06-38918930. 

 

* 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. 

* Uw bijdrage helpt ons de exploitatielasten laag te houden. 

* Als donateur krijgt u korting op de kaartjes voor de voorstelling Boeing Boeing op 13 

april a.s. in it Kobunderhûs, zie hieronder bij activiteiten! 

 

Donateurs en vrijwilligers: Bedankt! 
 

Activiteiten 
Op de planning: 

* 13 april: Het is weer eens tijd voor toneel! Toanielferiening Rjucht en Sljucht uit Tijnje 

komt op 13 april met de voorstelling Boeing Boeing naar it Kobunderhûs! Info over dit 

hilarische en komische stuk op: www.rjuchtensljuchtdetynje.weebly.com, onder de kop 

Produksjes. 

Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. Entree: €10,- p.p. Donateurs €7,50 p.p. 

Kaarten verkrijgbaar aan de kassa of vooraf te bestellen via: 
dorpshuisdemande@gmail.com.  

 

* 27 april: Leg een goede bodem voor Koningsdag en kom tussen 8.00 en 11.00 uur 

voor het Koningsontbijt! Kosten € 3,- p.p. 

Vanaf 16.00 uur gaat het Oranjecafé mét Oranjemenu én springkussen open! 

 

* 18 mei: Het is weer tijd om te Pubquizzen! Is Team Trijehoek aanwezig om de in 

december behaalde eerste plaats te verdedigen? Of gaat er dit keer een ander team van 

geleerde, intelligente, slimme, pientere, knappe, scherpe en snuggere pubquizzers met 

de prijs vandoor? Welk team houdt het hoofd koel en gaat er met de titel Winnaar 

Pubquiz 18 mei 2019 vandoor? 

http://www.rjuchtensljuchtdetynje.weebly.com/
mailto:dorpshuisdemande@gmail.com


 
 

 

Geef je met je team vóór 1 mei a.s. op via: ustwakes@gmail.com (Min. 4, max 6 spelers 

per team). 

Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. Kosten: €5,- p.p. 

 

 

* Elke vrijdagavond = Dorpscafé -> Dorpsgenoten & Buurten & Sporters & Iedereen die 

zin heeft! 

 

Geweest: 

* Op 9 maart werd de zevende editie van de Piterrun en Piterwalk gehouden. Dat er een 

harde wind stond en later ook fikse buien vielen had absoluut geen invloed op de sfeer. 

Het team van enthousiaste vrijwilligers heeft voor een prachtige dag gezorgd, welke aan 

het einde van de middag overliep in een gezellig gevuld Kobunderhûs. Hardlopers, 

wandelaars en publiek genoot hier van een heerlijk Pitermiel! 

 

* 16 maart 2019 gaat als historische dag de boeken in: op deze dag werd namelijk de 

allereerste puzzelwedstrijd in Lippenhuizen gehouden. Het leek de dames van THOR Jazz 

leuk eens aan een puzzelwedstrijd mee te doen, maar er werd in de buurt niets 

georganiseerd. Toen zijn zij zelf aan de slag gegaan, en met succes! Iets na 19.30 uur 

startten 14 fanatieke teams de strijd in het zo snel mogelijk in elkaar puzzelen van 1000 

stukjes! Er werden verschillende strategieën en hulpmiddelen gebruikt, maar de absolute 

winnaar was het team van Hinke, Douwina en Tjitske! In 2 uur en 21 minuten wisten zij 

de puzzel af te maken, de stopwatch stil te zetten, en mogen zij zich Liphûster 

Puzzelkampioen 2019 noemen!  

Tweede werden Sjoerdsje, Gerda en Elza, zij legden het laatste puzzelstukje na 2 uur en 

43 minuten op zijn plek en na precies 3 uur werd de laatste stopwatch stilgezet door 

Debbie, Renskje en Karla en dat leverde hen de derde plaats op. Hierna was de wedstrijd 

ten einde, maar menig team kon het niet laten en moest en zou de puzzel afmaken. Dus 

werd er uiteindelijk tot na middernacht door gepuzzeld…!  

 

Heeft u nu, net als de dames van Thor Jazz, ook een leuk idee voor een activiteit in it 

Kobunderhûs? Wij nodigen u uit dit te organiseren! Neem hiervoor contact op met 

Wietske! 

 

 

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.   

 

               
 
 
 

 

mailto:ustwakes@gmail.com
mailto:dorpshuisdemande@gmail.com


 
 

 

13 april  

Toneel in it Kobunderhûs  
Aanvang 20.00 uur           

   
 

 

 

 

 

 
 
zaal open vanaf 19.30.         
 

Entree €10,- per persoon, 
Donateurs €7,50 

Vooraf kaarten bestellen kan, door een mail te 
sturen naar: dorpshuisdemande@gmail.com 
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Bijeenkomst vrijwilligers Dorpssteunpunt Lippenhuizen 
 
Zoals u waarschijnlijk weet, is vanaf 2017 het Dorpssteunpunt in Lippenhuizen weer 
actief. Om de ervaringen van de vrijwilligers met elkaar te delen, hebben we op 17 
april een bijeenkomst gepland. 
 
Tijdstip: 20.30 uur 
Locatie: MFA Kobûnderhûs 
 
We hebben geprobeerd alle vrijwilligers per mail of briefje een uitnodiging te sturen.  
 
Vraagt u zich af of u mogelijk ook vrijwilligers werk voor het Dorpssteunpunt 
zou willen verrichten? Ook dan bent u van harte welkom. 
 
Graag willen we weten hoeveel er komen. Meldt u zich alstublieft voor 10 april aan 
via: 

dsplippenhuizen@gmail.com of 

• Wietske de Jong, 0646109773 

• Anke Paas, 0513463803 / 0615155848 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo wandelaars, 

 
Op maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei kan de avondvierdaagse weer worden 
gelopen!  
Op maandag en dinsdag in Lippenhuizen. 
Op woensdag en donderdag in Hemrik.  
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 of 10 km. 
De woensdag  gaan we de Poezie route lopen. De start is dan ook niet bij de Bining, 
meer informatie volgt later!  
 
Opgeven kan voor 13 mei via de mail:  
a4d.hemrik-lippenhuizen@outlook.com. 
Gaarne duidelijk naam en afstand vermelden!  
Als u een medaille wilt, dan graag ook vermelden voor de hoeveelste keer u 
deelneemt. 
De kosten bedragen 4 euro, deze kunt u de eerste avond bij het aanmelden voldoen. 
 
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag! 
Groeten Kees, Evert, Renskje, Wimmie, Yvonne, Debbie en Frouwke Martha 
 

mailto:dsplippenhuizen@gmail.com
mailto:a4d.hemrik-lippenhuizen@outlook.com
http://atletiekmaastricht.nl/wp-content/uploads/2012/12/3476_A4D_logo.jpg


 
 

 

   18 mei 2019  
   Aanvang: 20.00 uur 

Zaal open: vanaf 19.30 uur 

Kobunderhûs 
 

 

Pubquiz 
 

Geef je op met een team. Een team bestaat uit minimaal 4 
personen en maximaal 6. 

Entree € 5,- per persoon, inclusief een consumptie. 
 

 
Opgeven kan tot 1 mei 2019 door een mail te sturen naar: 

ustwakes@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 

Hallo jongens en meisjes,  
 

Ook dit jaar gaan we weer Palmpasen-stokken maken. 
Stokken en versiermateriaal zijn aanwezig. Graag deze keer zelf voor groene takjes 
zorgen, zoals buxus, klimop of conifeer.  
Als jullie nog stokken hebben van vorig jaar dan deze graag meenemen.  
Ouders, pake’s, beppe’s of oudere broers/zussen zijn van harte welkom om de 
jongste kinderen te komen helpen met het maken van hun 
paasstok. 
 
Jullie zijn welkom op zaterdag 13 april om 14.00 uur in de kerk  
van Langezwaag. 
Opgeven is niet nodig.  
  

 

mailto:ustwakes@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hkc-haarlem.nl/wp-content/uploads/2018/01/pubquiz3.png&imgrefurl=http://www.hkc-haarlem.nl/aanstaande-zaterdag-27-1-pubquiz/&docid=ZoHgRtON4U61BM&tbnid=V54lHyxOEUJOjM:&vet=10ahUKEwjgwveK2YveAhWEqaQKHdVjBpUQMwg6KAowCg..i&w=642&h=335&bih=523&biw=1138&q=pubquiz&ved=0ahUKEwjgwveK2YveAhWEqaQKHdVjBpUQMwg6KAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net/uploads/klant134/IMG_0003.jpg&imgrefurl=http://hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId%3D33903&h=300&w=188&tbnid=qY-d-A55JXEefM:&docid=CC0q1NHVNpjEtM&ei=QpG3VuWXLoHDUsyugsgM&tbm=isch&ved=0ahUKEwjlwIOiqObKAhWBoRQKHUyXAMk4ZBAzCD8oPDA8


 
 

 

 
 
 
 
 

Vrouwen van Nu afd. Lippenhuizen - De geschiedenis van Friesland. 
 
Dit was al weer de op een na laatste avond van dit seizoenen en werd  verzorgd door de 
heer  
T. Kuipers van Tresoar. (Fries voor schat).Lammie Hoekstra werd als gast verwelkomd door 
onze voorzitter. Roelie Voolstra las een leuk gedichtje voor over Opa en Oma en het 
antwoordapparaat.  
 
Mededelingen. 

• Op het biljart liggen een aantal mooie collages, gemaakt onder leiding van Froukje 
Reitsema.  

• Op de kermisfair van zondag 7 april, georganiseerd door het jeugdwerk, hebben wij als 
Vrouwen van Nu ook een stand. Op zaterdag 6 april worden er bloemstukjes gemaakt 
voor de verkoop en er gaat op deze avond  een lijst rond voor het assisteren in de stand. 

• 10 april is het reisje (€ 25,- inclusief reiskosten) en er hebben zich al 18 dames 
opgegeven en kan het evenement derhalve doorgaan.  

• 16 april wordt in Leeuwarden het 100-jarig bestaan van Vrouwen van Nu gevierd.  

• Er is van onze beheerster een verzoek om de jassen op de goede plaats te hangen. 
(door de barzaal naar de gang, waar de kapstok en de toiletten zijn). 

• Hans Bijl is hier hoofd van de school geweest en houdt nu een expositie over zijn grote 
passie, het verzamelen van vlinders, in het museum in Gorredijk. 

• Froukje maakt ons nog attent op de handwerk tentoonstelling in Wommels. (27 en 28 
maart 2019). 

• 24 april organiseert de afdeling Lippenhuizen de jaarlijkse Nordic Walking tocht. 
 

Voor de pauze leest Froukje nog een gedicht van Obe Postma voor: “ De boerinne fan Surch 
“ en in de pauze wordt het nieuwe programma 2019-2020 uitgedeeld. Op de fair van 7 april 
wordt ook een flyer van het nieuwe programma uitgedeeld. 
Na de koffie/thee beginnen we met de lezing.  
 
Tresoar zouden we de “ Skatkeamer fan Fryslân “ kunnen noemen en bestaat uit drie 
onderdelen: Bibliotheek-Archief-Museum. 
Tresoar is ook een studeercentrum. Het is er rustig werken  in een mooie studiezaal en hier 
kun je ook  in bepaalde moeilijke internetbestanden komen. Bovendien is het op zaterdag en 
zondag open. Als groep kun je in Tresoar een rondleiding krijgen. 
De collectie van Tresoar omvat 15 km aan boeken en 15 km aan archief.  
In het archief zit: 

➢ Burgerlijke stand vanaf 1811. 
➢ De archieven van overheden, particulieren, bedrijven, kerken, politieke partijen, 

schrijvers. 
➢ Oude kaarten en atlassen. 

De heer Kuipers wees ons nog op twee belangrijke websites over geschiedenis : www.alle 
friezen.nl en www.delpher.nl. 
 
Na de introductie beginnen we aan de beide quizzen. Het valt op dat we eigenlijke weinig 
parate kennis van Friesland hebben. We hebben gelukkig multiple choice vragen en met een 
beetje gokken kun je ver komen. 
Hieronder volgen enkele antwoorden op de verschillende vragen. 

• Foppe de Haan is naar Tuvalu als trainer geweest. 

• Het ging over de slag bij Boksum ( 1586, in de  80-jarige oorlog ) en over het Stryper 
Wyfke van Terschelling ( een sage, die zich in 1666 op Terschelling afspeelde. ) 

• De tram heeft tot 1962 door Lippenhuizen gereden.( einde van de lijn Gorredijk –
Steenwijk op 30-9-1962  en het opruimen van de rails gebeurde in 1963. ) 

http://www.alle/
http://www.delpher.nl/


 
 

 

• Reinoudina de Goeie ( 1833 ) ( pseudoniem Agatha ) predikantsdochter, geboren in 
Lippenhuizen, schreef kinderboeken. 

• In het Franse leger dienden 20 mannen uit Lippenhuizen. 

• In 1928 hadden we in Lippenhuizen 9 bakkers. 

• In het Rijksmonumentenregister staan 5 gegevens van Lippenhuizen. 

 Watertoren 

 Erfafscheiding bij de watertoren (het hek) 

 Kerk 

 Boerderij aan de Sweachsterwei (no 2), waar ooievaars nestelen op de schoorsteen. 

 Het “vlinderhuisje“, Sweachsterwei 7, tegenover de boerderij op no. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De beide quizzen werden nagekeken en de heer Kuipers had voor de winnaars twee 

boeken.  
Onze voorzitter sluit deze avond en op naar de laatste avond op 23 april. 
 

Klaasje van der Sluis 
 

Op 23 april is al weer onze laatste afdelingsavond van dit seizoen. 
Mevrouw Hennie de Heer verzorgt deze avond. Zij vertelt over vrouwen in Rusland. 
Aanvang half acht in het Kobunderhûs. 
 
Bel als je als gast er bij wilt zijn met Fenna Liemburg.tel.0513 465001. 
 
We staan op de kermis fair op 7 april. 
 
10 april reisje en de fietstocht op 17 mei. 
 
16 april 100 jarig jubileum Vrouwen van Nu Fryslân.  
 
 



 
 

 

Jeugdwerk Lippenhuizen 

 
Het schaatsen in Thialf was wederom  een groot succes. We zijn met een hele stoet 
naar Heerenveen afgereisd en eenieder heeft zich prima vermaakt op en rond het ijs! 

De jeugd heeft genoten van de ijspret en van onze goed verzorgde catering. 

 
 
 

Zondag 7 april  : Liphúster Kermis Fair  
Tijd     : 11.00 -15.00 uur 
Waar   : MFA Kobunderhûs 
 
Voor jong en oud leuke verkoopkraampjes! Leuke activiteiten voor 
en door de jeugd  ( blikgooien, touwtjetrekken, grabbelton, 
spellenkraam, rad van fortuin, springkussen e.d.) En naast koffie en 
thee is er een heuse foodcorner voor de inwendige mens.  Komt u 
ook even gezellig langs? 

 
 
(Wilt u ook een kraampje, 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. 
 
 
 

 
 

  

mailto:ustwakes@gmail.com


 
 

 

 Koningsdag 
 

Koningsontbijt  
tussen 8.00 en 11.00 uur. 

 
Voor € 3,00 kunt u deelnemen aan het 
ontbijtbuffet ter ere van Koningsdag. 

 
Vanaf 16.00 uur Oranjecafé mét Oranjemenu 

Springkussen aanwezig! 
  



 
 

 

Dorpsgeschiedenis en kunst 32. Lippenhusa en 
Academiae Franekerensis 

Ooit had Friesland een eigen universiteit met beroemde 
hoogleraren. Vanaf eind zestiende eeuw studeerden hier vele jongemannen. 
De meeste kwamen uit Friesland, anderen uit binnen- en buitenland. In de 
zeventiende eeuw was het gebruikelijk om de studie te verspreiden over 
meerdere universiteiten. Er is een album met namen van ingeschreven 
studenten bewaard gebleven. In 1968 is er in opdracht van het Fries 
genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde een facsimile van 

verschenen: S.J. Fockema Andreae, TH.J. Meijer, Album studiosorum Academiae 
Franekerensis (1585-1811, 1816-1844) verscheen bij uitgever T. Wever te Franeker, telt 539 
pagina’s, meet 18.2 bij 24.6 centimeter en heeft een hardcover, met op linnen een 
goudopdruk. In de uitgave staan studenten die afkomstig waren uit het gehucht 
Lippenhuizen, vermeld als Lippenhusa. (Prent, Hongaarse calvinist, student aan de 
Universiteit te Franeker) 

Drie studenten Nauta 
Botto Ruirds Nauta studeerde aan de beroemde universiteit in Franeker, maar 
was al predikant toen hij in 1772 naar Lippenhuizen verhuisde. Hij staat bij de 
ingeschreven studenten en in het album van promovendi dat in 1972 bij 
uitgever T. Wever te Franeker als facsimile verscheen. Het gebonden boek van 
Dr. Th. J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811) 

telt 159 pagina’s, op het blauwe linnen prijkt een gouden opdruk. De godgeleerde Botto 
Ruirds Nauta werkte eerder als predikant in Groningen. In 1774 trouwde hij met Agneta 
Wilhelmina de Ruyter. Het paar bleef in Lippenhuizen, waar hun twee zonen, Ruardus en 
Stephanus Sybrandus geboren worden. Beiden studeren later aan de Friese universiteit 
waar hun vader ook studeerde. De oudste, Ruardus, wordt meester-ontvanger in 
Heerenveen en de jongste, Stephanus Sybrandus dr. medicinae-vroedmeester te 
Leeuwarden. (Franeker Universiteit, detail kopergravure, D. de Jong, op Geheugen van 
Nederland) 

 Tweede universiteit 
In 1575 werd in de stad Leiden de eerste universiteit van Nederland opgericht. 
Willem van Oranje, bijgenaamd Willem de Zwijger, betuigt hiermee zijn 
erkentelijkheid aan de Leidenaren. Zij hebben in 1574 het beleg door de 
Spanjaarden weerstaan (Leids Ontzet). Tien jaar later, wordt de dan 51-jarige 
Willem van Oranje in de hal van de Prinsenhof in Delft omgebracht door een 
pistoolschot van Balthasar Gerards. Een jaar later zal Nederland een tweede 

universiteit rijker zijn, en dat is de universiteit waar alle drie de Nauta’s zullen studeren. 
Groningen is zeer Spaansgezind, Friesland niet.  
(‘Willem van Oranje’, olieverf/doek, Adriaen Thomasz Key,1579, Rijksmuseum) 

Plan van Calvinisten 
Enkele calvinisten op belangrijpe posities lanceren een plan voor een nieuwe 
universiteit. Die moet in Friesland komen, omdat jonge Friezen het beste op 
een eigen universiteit zouden kunnen studeren. Leiden is tot dan toe de enige 
optie om in ons land een academische studie te volgen. In die tijd is de reis 
naar Leiden ver en, evenals het verblijf, kostbaar. Een universiteit in de eigen 

provincie zou een academische studie voor meer Friese jongemannen bereikbaar maken. 
Na een afgeronde studie zouden zij hun kennis verder kunnen verspreiden en deze op 
diverse posten kunnen inzetten. Wanneer hier meer protestante predikanten opgeleid 
konden worden, zou dat de positie van de calvinisten zeker versterken. (1585, oranje: Unie 

van Utrecht, geel: Spaansgezind) 

Kruisbroederklooster 
De Friese stadhouder Willem Lodewijk steunt de Friese universiteitsplannen en 
sticht juli 1585 de tweede universiteit in Nederland. Geleerden accepteren de 

 



 
 

 

uitnodiging voor een professoraat aan een van de faculteiten van de eerste en enige Friese 
universiteit. De faculteit theologie is de belangrijkste en snel bezet, het bezetten van de 
medische faculteit duurt iets langer. De universiteit krijgt de Latijnse naam Academiae 
Franekerensis, naar de vestigingsplaats Franeker, Frentsjer in het Fries. Leeuwarden, de 
hoofdstad van Friesland, kwam niet in aanmerking als vestigingsplaats. De stad had teveel 
te stellen met de Friese edelen. In Franeker, een van de elf Friese steden, was het wat 
betreft de Tachtigjarige Oorlog betrekkelijk rustig, én de stad had een ideale locatie om de 
nieuwe universiteit te huisvesten. Het pas ontruimde Kruisbroederklooster waarvan door de 
poort de grote hof te zien is, zou ruim twee eeuwen onderdak bieden aan de universiteit. 

Alumni 
De universiteit van Friesland had een uitstekende naam. In de zeventiende 
eeuw werden hier zelfs hoogleraren weggekocht door de Universiteit van 
Leiden, de in 1614 gestichte Universiteit Groningen, en de in 1636 gestichte 
Universiteit Utrecht, met als voorloper in 1634 de Utrechtse Illustere school, 
een vervolgopleiding na de Latijnse school. De Universiteit van Franeker 
kende beroemde alumni als Rene Descartes, Peter Stuyvesant, Willem IV van 

Oranje Nassau en Eise Eisinga, op de afbeelding uit 1827 geschilderd door Willem Bartel 
van der Kooi, professor tekenkunst in Franeker.  

Tweede helft achttiende eeuw 
Botto en zijn zonen Ruardus en Stephanus Sybrandus Nauta kregen hun 
academische opleiding in de tweede helft van de achttiende eeuw. De 
universiteit van Franeker was toen over het hoogtepunt van haar roem heen. 
Er waren meer universiteiten opgericht in Nederland en andere landen en 
studenten reisden steeds minder langs verschillende (buitenlandse) 
universiteiten. Studenten kwamen vaak af op de naam en faam van bepaalde 
hoogleraren aan de Franeker faculteiten, met nog maar weinig geld 
voorhanden kon Franeker minder luisterrijke hoogleraren aantrekken. 

(Omslag De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw Beleid en belang van 
een academiebibliotheek, Redactie Jos. M.M. Hermans, Goffe Jensma, Jacob van Sluis en 
Lydia Wierda geïllustreerd) 

Internationaal centrum van wetenschap  
 De canon van Friesland, venster 15 ‘De Universiteit in Franeker, 
Transformatorhuisje van geleerdheid 1585-1843’, noemt de universiteit een 
internationaal centrum van wetenschap, en “ook voor de rest van de provincie 
van belang. Door de universiteit konden kennis en inzichten van 

wetenschappers worden doorgegeven aan de mensen.” In de negentiende eeuw verandert 
dit. (illustratie: Zegel van de Universiteit van Franeker)  

1811 
In 1811 laat Keizer Napoleon de Academiae Franekerensis sluiten. In 1817 
worden de universiteiten van Utrecht, Groningen en Leiden alle drie 
Rijksuniversiteiten van de Noordelijke Nederlanden. Na 1811 blijft in Franeker 
nog enkele decennia een Atheneum gevestigd. De universitaire vooropleiding 
ter voorbereiding op het academisch onderwijs biedt colleges maar in 
Franeker mogen hierover geen examens afgenomen worden. De studenten 
moeten de examens op andere universiteiten afleggen. Koning Willem II maakt 

ook hier een eind aan. Hij tekent in 1842 het besluit tot opheffing van het Atheneum in 
Franeker. Friesland verliest voorgoed de eigen universiteit. In Franeker herinneren vele 
gebouwen, plaquettes en ook zerken aan de beroemde universiteit en aan haar hoogleraren 
en studenten uit binnen- en buitenland. (Napoleon I in kroningsgewaad, François Gérard, 
olieverf/doek, 1805-1815, Rijksmuseum, Amsterdam)  
 
Gerhild van Rooij  
 
Bronnen.http://www.franekeruniversiteit.nl/ Tresoar.nl, www.MuseumMartena.nl,  en de 
genealogie van de familie Nauta (J.C. Nauta) 

http://www.franekeruniversiteit.nl/


 
 

 

 

  Weeroverzicht Februari 
   

      
        De totale hoeveelheid neerslag is 35,5 mm en was vorig jaar 20 mm.                           

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 9,9 gr. en was vorig jaar 3,5 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 2,2 gr. en was vorig jaar -2,8 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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S & S Caravans Gorredijk 
De Werf 28 
8401JE Gorredijk 
tel: 0513-436561 
Website: www.caravans-gorredijk.nl 

 

 
 
 
Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402 

S & S Caravans Bied aan: 
 

 Stalling van Caravans en Campers  Stalling zomer en winterbanden 

 Monteren en uitbalanceren van uw banden. Focwa onderhoudsbeurt caravan, aanhangers en paardentrailers  

 Pack keuring    Verkoop bemiddeling van uw caravan  

 Poetsen van caravan en camper 

Wegen van uw caravan  

 

mailto:info@jildertvenema.nl


 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 


