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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2022
29 juni
28 september
26 oktober
30 november
21 december
Oplage: 555 stuks.

i.v.m. de coronacrisis komt de Harker ook deze
maand alleen maar digitaal uit, geen papieren
versie dus!
Gelukkig staat er nog genoeg leuks in te lezen
en in de digitale Harker komen de foto’s ook
mooier uit.

Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403
Financieel beheer:
Douwe Hoogeveen
Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 24 juni 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
Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ Emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

dorpsagenda 2022
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

9 juni
23 juni
7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september

Gezellige middag

Vanaf 15.00

Castanumstate

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

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Biljarten

9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

dinsdagmiddag

Werken in de dorpstuin

13.30-15.30

Dorpstuin achter
de consistorie

mededelingen
PLAATSELIJK BELANG LIPPENHUIZEN
E
P

pb.lippenhuizen@gmail.com
It Kobunderhûs, Buorsterwyk 38, 8408 JA Lippenhuizen

Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Notulist
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Alma Veldkamp
Gerrit Prikken
Anja van der Laan
Liesbeth van der Woude
Leo Boskma
Chris van Mil
Harm Schregardus

06-25336533
06-12991368
06-41628310
06-22958799
06-31557410
06-37458923
06-34444117

PB JAARVERSLAG 2021
Hieronder vindt u ons verslag van 2021. Net als de vorige keer is dit schriftelijk, maar we
hopen dat we begin volgend jaar weer een gezamenlijke jaarvergadering kunnen
organiseren om het jaar 2022 persoonlijk toe te lichten.
Als er vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag van u via
pb.lippenhuizen@gmail.com.
De Harker
Vanwege corona was het niet verantwoord om vrijwilligers bij elkaar te laten komen om De
Harker op papier te produceren en te verspreiden. In plaats daarvan kon men zich
aanmelden om De Harker als PDF per e-mail te ontvangen, of deze via
www.lippenhuizeneen.nl te bekijken.
De Harker commissie had al langere tijd de intentie De Harker te moderniseren, digitaliseren
en om dorpsgenoten meer dan éénmaal per maand te kunnen bereiken. Met dit doel voor
ogen is een Denktank eind 2019 samengesteld en aan de slag gegaan om diverse opties te
onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in de beslissing om De Harker verder te digitaliseren en
te stoppen met de papieren Harker. Dorpsgenoot Lambert Bruin van Snoadweb is
suggesties concreet gaan uitwerken om te komen tot een Harker website, nieuwsbrief en
app waarbij de verschillende verenigingen zelf hun berichten kunnen plaatsen.
Voordelen van deze vernieuwing zijn dat activiteiten, nieuws en spontane acties direct
gedeeld kunnen worden. Het betekent ook een aanzienlijke kostenbesparing en
verduurzaming doordat kopieermachine en papier overbodig zijn; het innen van een
vrijwillige bijdrage is dan ook niet meer nodig. En tot slot is het minder arbeidsintensief; er
waren 35 vrijwilligers betrokken bij het samenstellen en verspreiden van de papieren Harker.
Nadelen zullen er ongetwijfeld ook zijn, maar we willen De Harker 2.0 zoals deze wordt
uitgewerkt graag een eerlijke kans geven. Een printversie staat, net als nu, elke maand klaar
voor diegenen die liever een exemplaar voor zichzelf uitprinten en er wordt ook een
oplossing gevonden voor de dorpsbewoners die niet digitaal zijn en geen contacten hebben
die een versie voor hen zouden kunnen uitprinten.
Na de zomer hopen we live te gaan met de nieuwe Harker, u hoort van ons!
De Buorren Veilig
In 2021 hebben wij de veiligheid en leefbaarheid aan De Buorren verder onderzocht samen
met verkeerskundigen van de gemeente. De veelgehoorde klachten zijn geluidshinder door
de toegenomen verkeersdrukte en snelheid, schade aan huizen door trillingen van zware
voertuigen en een onveilig gevoel bij medeweggebruikers en aanwonenden.

Door middel van metingen en andere ondersteunende verkeersinformatie hebben we de
situatie in kaart gebracht en zijn tot een plan van aanpak gekomen.
Om het doorgaand verkeer te verminderen, met name die van en naar de N381, heeft de
gemeente een aanvraag uitgezet om de bewegwijzering op de N381 aan te passen en om
navigatiesystemen routes via provinciale wegen te laten geven in plaats van door
Lippenhuizen. Ook schrijft de gemeente de lokale industrie aan om datzelfde te doen. Dat de
weg tussen Hemrik en Lippenhuizen in de nabije toekomst een 60 km/u zone wordt, zal
hierbij helpen.
Om geluidsoverlast en trillingen te verminderen, verwijdert de gemeente in 2022 de
klinkervlakken op de kruispunten De Buorren/Bûkenhage, De Buorren/Weeme en De
Buorren/Marten Janswei, en vervangt deze door asfalt.
Tot slot worden er in 2022 snelheidsremmende maatregelen op De Buorren getroffen. Deze
plannen hebben wij in twee bijeenkomsten met direct aanwonenden en belanghebbenden
besproken. Wanneer de laatste aanpassingen en voorbereidingen van de plannen gedaan
zijn, volgt meer informatie via De Harker en Facebook.
Zonneparkplannen Lippenhuizen
Een artikel in de Sa! over plannen voor een zonnepark in Lippenhuizen bracht veel teweeg in
het dorp. Op basis van ongeruste reacties van bewoners hebben wij als PB een gesprek
gehad met twee landeigenaren en de ontwikkelaar Nara Solar, de initiatiefnemer van het
zonneparkplan. De landeigenaren gaven aan er alleen mee door te willen gaan als er
draagvlak in en voordeel voor het dorp zou zijn.
In een vervolggesprek van PB met de gemeente Opsterland werd duidelijk dat het plan niet
voldeed aan de door de provincie en de gemeente gestelde beleidseisen. Gesprekken
tussen de gemeente en de ontwikkelaar brachten ook geen verandering in deze conclusie.
Ten eerste was het oppervlak van het zonnepark plan veel te groot voor een dorp als
Lippenhuizen.
De ligging zou ook veel impact hebben op de omgeving en landschappelijk niet in te passen.
Bovendien paste dit zonnepark niet in het bestemmingsplan; eerst proberen zoveel mogelijk
zonnepanelen op daken te leggen alvorens agrarische grond te gebruiken voor
zonneparken.
Wel wil de gemeente samen met ons dorp kijken of er een kleinschalig zonnepark te
realiseren is, waarbij het van belang is dat de opbrengsten in het dorp Lippenhuizen blijven,
bijvoorbeeld via een nog op te richten lokale Liphúster energiecoöperatie.
Werkgroep Duurzaam Lippenhuizen
Tussen de corona lockdowns in 2021 hebben de energiecoaches van de Duurzaam
Lippenhuizen werkgroep 16 woningen in totaal bezocht. Met behulp van de warmte-camera
zijn de woningen gescand. De warmte-camera geeft een helder beeld waar de woning goed
is geïsoleerd en waar in de woning de koude gaten, kieren en plekken zich bevinden. Ze
laten dan de bewoners zelf zien waar deze koude plekken in huis zich bevinden.
Ook stellen de energiecoaches vragen over energieverbruik van gas en stroom. Hierdoor
kunnen ze mede bepalen of het energieverbruik te hoog of normaal is voor het type woning
en het aantal bewoners. Is er een indicatie dat bijvoorbeeld het stroomverbruik te hoog is,
dan analyseren zij met de bewoners wat daarvan de oorzaak kan zijn. Soms is dat
bijvoorbeeld een oude stroom slurpende diepvriezer of koelkast. In geval van teveel
gasverbruik is matige of slechte isolatie van muren, ramen en vloeren met de warmtecamera inzichtelijk te maken. Vaak is er met isolatiematerialen zoals tochtstrip zeker in
oudere woningen veel koude tocht te verhelpen.
De werkgroep onderhoudt een goed contact met de gemeente en de energiecoaches uit de
andere dorpen in Opsterland. Dit bevordert de onderlinge uitwisseling van creatieve ideeën
over duurzaamheid.
De komende herfst staan de energiecoaches in Lippenhuizen klaar om op uw verzoek ook
uw woning te scannen. Meldt u tijdig aan zodat zij een bezoek kunnen plannen:
duurzaamlippenhuizen@gmail.com

Dorpssteunpunt Lippenhuizen
Het Dorpssteunpunt is heel goed bezig. Vrijwilligers zijn er om klusjes te doen of maken tijd
voor een kopje koffie en een praatje. Gezamenlijk met de kerk is het zoeken en begeleiden
van eenzame en hulpbehoevende ouderen een pre.
Vanuit het steunpunt zijn er voor alle ouderen regelmatig activiteiten. Zo zijn er gezamenlijke
maaltijden, uitjes en vanaf afgelopen voorjaar de jeu de boules / koffie ochtenden (laatste
woensdag van de maand).
Weet u nog iemand die hulp nodig heeft, meldt dat alstublieft aan ons of neem ze mee naar
een activiteit. Bij voorbaat dank!
Speeltuincommissie
Het is al lang geleden dat de speeltuincommissie in het leven is geroepen. Door alle
coronamaatregelen, lockdowns e.d. hebben we een behoorlijke vertraging opgelopen.
Gelukkig zijn we nu weer volop bezig met de voorbereidingen rondom het vernieuwen en
vervangen van de speeltuinen aan de Weeme/Omgong en het Feestlân.
De wensen van de schoolkinderen zijn geïnventariseerd en daarin volop meegenomen.
Inmiddels zijn er drie leveranciers aangeschreven en uitgenodigd om een offerte uit te
brengen. Ook zijn we druk bezig om fondsen aan te schrijven om de speeltuinen weer naar
ieders zin en mooi te maken.
De werkgroep bestaat uit Bram Timmer, Marieke Jacobi, Bianca van der Schaaf, Diny
Kuipers Menso, Janine Riemersma en, namens PB, Leo Boskma.
Wonen
Er is een concrete ontwikkeling met het bestemmingsplan van het oude schoolterrein van De
Flecht. Dit terrein is 2 jaar geleden gekocht door bouwbedrijf Veenstra uit Harkema.
Afgesproken was dat er 6 woningen gebouwd mogen worden, 4 vrijstaande en 1 twee-ondereen-kap.
Het bestemmingsplan is echter gewijzigd, waar nu eerst goedkeuring op moet komen
voordat men verder kan gaan met de bouw van deze woningen.
Ook is er een projectontwikkelaar die ideeën heeft om aan de oostkant van het dorp
woningen te bouwen.
Financiën
Toekenning dorpsbudget 2021:
-

Gereedschapskoffer voor MFA
Watertappunt bij school / veld Thor voor vullen bidons
Fryske Kuiertocht georganiseerd door Spijkerpakkenband, jeugdwerk etc.
Fleurig Ommetje, opvrolijken dorp met planten
Uitbreiding bordjes WhatsApp
Extra AED bij sluis in Lippenhuizen

Het budget dient te 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.
De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd en akkoord bevonden door Nelleke Hulshof en
Gerrit Jonker. Door corona betrof het deze keer 2 jaren, 2020 en 2021. Hieronder is de
jaarrekening van 2021:

Nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners krijgen een Liphúster tas met daarin een omslagmap met alle informatie
over wat er in het dorp te vinden is. In de map zitten o.a. losse kortingsbonnen die te
gebruiken zijn in het dorp, informatie over SV Thor, peuteropvang/BSO, speelotheek,
dorpssteunpunt, gemeentegids en plattegrond van de gemeente Opsterland.
Wilt u als ondernemer uit het dorp een welkomstactie aan de tas toevoegen? Neem dan
contact met ons op.
Liphúster vlag
Plaatselijk Belang heeft Liphúster vlaggen op voorraad. Dus als u nog geen vlag heeft, de
vlag versleten of zoekgeraakt is of u wilt iemand een leuk cadeau geven, dan zijn ze via ons
te bestellen. De vlaggen zijn 100 x 150 cm met een kopband, lusje en koord, geheel rondom
gezoomd, en de kosten zijn €20,00. Betaling via rekening Plaatselijk Belang NL76 RABO
0322 9120 75 ovv naam, adres en aantal. Dan zorgen wij dat deze bij u thuis in
Lippenhuizen wordt bezorgd.
WhatsAppgroep Lippenhuizen-Alert
Sinds 2018 bestaat de WhatsAppgroep ‘Lippenhuizen Alert’. In deze groep worden
meldingen gedaan betreffende veiligheid en leefomgeving zoals:
-

Vernielingen
Verdacht gedrag van onbekende personen of voertuigen
Diefstal van dingen in en om het huis

Het gaat dus niet om zaken waarvoor je direct 112 belt, maar waarvan het handig is dat
meer mensen het weten in het dorp zodat iedereen alert is en een vervolg kan worden
voorkomen. Afgelopen jaren zijn zo al enkele zaken en vernielingen opgelost.

We hebben Lippenhuizen in 5 zones opgesplitst:

Zone 1: Bûtewei – Heidereed - Sweachsterwei
Zone 2: Trijehoek - De Buorren t/m oude Dorpshuis – Bûkenhage – Swanneblom –
Pompeblêd – Dotterblom
Zone 3: De Buorren vanaf nr 79 en nr 80 t/m de Boerestreek – Slûsleane – Feestlân –
Kobunderleantsje
Zone 4: Tjalling Harkeswei – Compagnonsfeart (Lippenhuizen)
Zone 5: Corso – Buorsterwyk – Omgong – Weeme – Rjochtskeamerpaed – De Buorren nr
32-74 en 51-95
Heeft u interesse om in de ‘Lippenhuizen Alert’ groep te worden opgenomen? Stuur dan een
mail naar info@pblippenhuizen.nl met uw naam, telefoonnummer en adres. Mocht u niet
(meer) in de juiste zone zitten (door verhuizing of wijziging), meldt dit ook, dan passen we dit
aan.
Er gelden de volgende gebruiksregels:
-

Per adres kan 1 lid in de WhatsAppgroep plaatsnemen, 18 jaar of ouder.
De enige functie van deze WhatsAppgroep is informeren door middel van meldingen, die dienen ter
zake en zakelijk te zijn, geen discussies
Vloeken, schelden, discrimineren wordt niet toegestaan

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 politie te bellen doe je dat altijd eerst, app pas daarna en vermeld dat 112 of
politie gebeld is.
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.

DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK
Staat het water u (financieel ) aan de lippen?
Helaas zijn er in ons land heel wat mensen die moeilijk rond kunnen komen. Zeker nu de
energie- en voedselprijzen flink stijgen.
Vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het
soms moeilijk om met de maandelijkse inkomsten financieel uit te komen. Ook zelfstandige
ondernemers raken soms in financiële nood. Naast de maandelijkse lasten als huur, energie
en zorgverzekering blijft er vaak nauwelijks meer geld over voor gezonde voeding, een
sportclub voor de kinderen of een cadeautje voor een verjaardag.
De Diaconie van de Prot. Gemeente Lippenhuizen / Hemrik heeft een bedrag gereserveerd
om mensen die in financiële nood verkeren, te helpen. Daarnaast kunnen wij helpen met
informatie over bestaande regelingen of helpen om de juiste instanties te benaderen.
Mocht u een beroep op die hulp willen doen of kent u iemand, die hulp kan gebruiken, neem
dan contact op met de penningmeester van de Diaconie Jan Quarré. Er kan dan gekeken
worden hoe wij kunnen helpen.
Telefoon Jan Quarré: 0516-471387. E-mail: diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl Uw
vraag zal in vertrouwen worden behandeld.

Rommelmarkten Wijnjewoude
Op de rommelmarkten in Wijnjewoude wordt weer gehandeld. Er worden leuke dingen
gekocht, maar als je er zelf staat dan kun je ook het een en ander verkopen. En het is altijd
gezellig. De eerstvolgende rommelmarkt is op woensdag 6 juli van 14.00 – 18.00 uur zoals
altijd op en bij het Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude.
De volgende rommelmarkten staan gepland voor:
20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt)
3 augustus van 14.00 – 18.00 uur
17 augustus van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt)
7 september van 14.00 – 21.00 uur
5 oktober van 14.00 – 21.00 uur

Avondfietsvierdaagse
Deze wordt gehouden op 5, 6, 7 en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag). Inschrijving en start is tussen
18.30 en 20.00 uur bij hotel-restaurant de Stripe in Wijnjewoude. Er worden fietsroutes
uitgezet tussen de 25 en 30 km door de prachtige bosrijke omgeving van Wijnjewoude.
Bestuur VVV

Fleurig Ommetje Lippenhuizen
Terwijl ik dit schrijf, valt er een lekker buitje. Van mij mag het nog wel even doorregenen. Het
is altijd fijn wanneer de regentonnen vol zitten met water dat je in de tuin kunt gebruiken. Dan
hoef ik de potten met planten in drogere tijden geen kraanwater te geven. Voor een poosje
lukt het nog wel met slootwater, maar wanneer het waterpeil in de sloot zakt, kan ik er niet
meer bij met mijn gieter.
Voor een tuin is water onmisbaar, planten kunnen niet zonder, maar een regenbui is het
allerbeste. Alles ruikt weer fris, het stof spoelt weg, de luizen spoelen van de rozenknoppen
af en verdrogende kwakkelende planten lijken er weer zin in te hebben. Je kunt je tuin bijna
zien groeien.
Zelf water opvangen, al is het maar van een schuur of afdakje, maakt dat je tuin meer
zelfvoorzienend is. Regenwater kost niets, maar is goud waard in droge tijden.
In de dorpstuin hebben we een heel handig groot watervat. Er loopt wel een sloot langs de
tuin, maar die is half dichtgegroeid met waterplanten en heeft een steil talud, wat water
scheppen lastig maakt. Er zijn in de tuin ook twee minivijvertjes, gemaakt van ingegraven
metselkuipen. Heel grappig om te zien dat daar altijd wel iets beweegt, vliegt of zwemt, al is
het maar zo'n beperkt wateroppervlak.
Bij de ingang van de dorpstuin staat sinds kort een plantenbieb: je kunt er plantjes ruilen.
Je mag een plantje uitzoeken om mee te nemen, wanneer je er een plantje van jezelf
neerzet. Denk aan stekjes van kamerplanten en vetplantjes, geraniums of tomatenplanten
die je overhebt. Het kost niets, je ruilt het ene stekje voor het andere en zo kom je zelf weer
aan iets nieuws!
In de dorpstuin, achter de Buorren 53, zijn we nu elke dinsdagmiddag weer bezig. Wat we
vorig jaar geplant hebben, is goed aangeslagen. We hebben nu net Dahlia's gepoot en
pompoenen geplant en kijken uit naar wat dat gaat opleveren.
De tuin is vrij toegankelijk. Kom maar een kijkje nemen: er zijn genoeg fijne zitplekjes om uit
te kiezen en het uitzicht is steeds weer anders.
Namens Fleurig Ommetje Lipppenhuizen,
Christine Hofman.

Insecten zijn belangrijk!

Kleurrijk verbinden maand mei 2022
MAAI MIJ (MEI) NIET !!!
Een duidelijke oproep om het voorjaar goed tot zijn recht te laten komen.
De bloembollen (narcissen, tulpen, krokussen etc.) kunnen dan rustig afsterven,
wat ten goede komt aan de bollen voor het volgende seizoen.
De voorjaarsbloemen zoals paardenbloemen, pinksterbloemen, boterbloemen
zijn belangrijk voor de insecten en de vlinders. En die zijn weer belangrijk voor
de (jonge) vogels. Bovendien zorgt deze begroeiing ervoor dat de grond minder
uitdroogt. En droog was het sinds 7 april. Gelukkig hebben flinke regenbuien de ‘ergste’
waternood gelenigd.Toch is het jammer dat de bermen in en Lippenhuizen continu
gemaaid wordt en er veel kleur en fleur niet tot zijn recht komt!
Op woensdag 25 mei wordt er een bankje geplaatst bij het saunaveldje (naast de
voormalige sauna) Dit ter ere van het 40 jarig jubileum van natuurvereniging ‘De
Geaflecht’.
We hopen dat het als zitplaats veel gebruikt mag worden!
Lippenhuizen stond vroeger bekend om zijn dahliavelden voor het Corso tijdens
Het Liphuisterfeest. Wij hebben dit jaar biologische dahlia’s besteld en in overleg
met de Gemeente deze geplant op het Feestlân. Het zijn enkelbloemige dahlia’s,
waardoor ze goed te bezoeken zijn door bijen en vlinders. Ook in de dorpstuin is een
veldje met dezelfde dahlia’s geplant.
Op de dinsdagmiddagen van 13.30 – 15.30 uur zijn we weer bezig op de dorpstuin.
Zou je het leuk vinden om mee te doen en/of een kijkje te willen nemen, kom dan eens
langs. Om half drie hebben we koffie en theepauze. Er is al heel wat veranderd sinds we
vorig jaar februari zijn begonnen en zo begint de tuin steeds meer te ‘groeien’.
De zadenbieb in de bibliotheek in Gorredijk voorziet in een behoefte. Dit jaar zijn
door de vrijwilligers vele zaden verpakt en kunnen gratis meegenomen worden om
uit te proberen. De zadenbieb is nog geopend zolang de voorraad strekt!
In het najaar kunnen dan weer zaden worden ingeleverd bij de Bibliotheek.
(meer informatie vindt je in de bibliotheek en diverse mooie boeken over alle
op het gebied van tuinieren)
En tuinieren is gezond voor mensen, mits je geen bestrijdingsmiddelen gebruikt!
Namens Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser
Christien Hofman

Dahlia’s planten op de Feestlân

Zo ziet een niet-gemaaide berm er uit!

activiteiten
ACTIVITEITEN 65+GROEP
Koffieochtenden met Jeu de Boules
Op 25 mei -de laatste woensdag van de maand mei- is er weer om 9.30 uur een koffie +
Jeu de Boules ochtend .
De koffieochtend gaat ook bij slecht weer door. Iedereen is welkom, ook alleen voor koffie en
een babbel.
De kosten zijn €3,50. Men hoeft zich niet op de geven.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen Koffie +Jeu de Boules ochtenden.
Vanaf september is er elke laatste woensdagmorgen van de maand om 9.30 uur : Jeu de
Boules. Bij slecht weer is er alleen koffie met een praatje.
De Jeu de Boules commissie :
Douwe, Willem, Wierd en Truus.

Boottocht 7 september
Op 7 september staat er een boottocht gepland met de Harmonie uit Drachten.
De eigen bijdrage is €25.00 per persoon.
Ter info: een deel van de reiskosten worden gesponsord door Plaatselijk Belang
We stappen om 10.00 uur aan boord in Drachten. Tijdens het varen wordt er goed voor een
ieder gezorgd middels:
• koffie/thee met gebak.
• een broodmaaltijd
• één gratis consumptie
Om 17.00 uur zijn we weer in de haven in Drachten.
Het vervoer wordt t.z.t. met elkaar geregeld.
Wilt U ook mee en heeft U zich nog niet opgegeven? Opgeven kan bij:
Truus Miedema, tel. 0629245754, email: t.miedema@home.nl
Anke Paas:
tel. 0513463803, email: dsplippenhuizen@gmail.com
Vrijwilligers Dorpssteunpunt Lippenhuizen

Femmes Vocales met feestelijk midzomer concert
Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 25 juni een
zomeravondconcert in de Witte Kerk in Hemrik. Het koor ziet ernaar uit om in dit eerste
concert sinds lange tijd weer een grote diversiteit aan repertoire te laten horen. Ze brengen
werken van Thomas Morely (renaissance) en Edvard Grieg (romantiek), maar ook sfeervolle
hedendaagse composities van onder andere John Rutter en Dan Forrest. Religieuze en
wereldlijke muziek wisselen elkaar af. Natuurlijk ontbreken op deze zomeravond de vrolijke
noten niet, zoals onder anderen een koorgrapje van Mozart.
Het koor staat al sinds de oprichting van “De Femmes” onder leiding van Claartje van
Dokkum, die met haar bevlogen directie garant staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij
vertelt ook iets over de achtergrond van de gezongen werken. Professioneel begeleider
Fedde Tuinstra zorgt met zijn prachtige pianospel voor de begeleiding.
Het concert begint om 20.00 uur. Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-.
Wilt u zeker zijn van een plek, reserveer dan via: femmesvocales.reservering@gmail.com
Meer informatie: 06-22055397.
Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer
‘Ars Musica’. Voor meer informatie over het koor en de dirigent, zie: www.arsmusica.nu en
kies vervolgens onder lessen voor koor.

GEZELLIGE MIDDAG
in Castanumstate!

In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen koffieochtenden in het dorpshuis. Veel
mensen maken in deze periode uitstapjes of gaan op vakantie. Geldt dat niet voor u of heeft
u daarnaast nog tijd en zin dan bent u van harte welkom in de mooi verbouwde
gemeenschappelijke ruimte van Castanumstate voor een GEZELLIGE DONDERMIDDAG
vanaf 15.00 uur.
Een praatje, iets maken, een spel of gespreksonderwerp. We sluiten aan bij wat u met elkaar
wilt. We drinken sowieso koffie en thee met wat erbij.
Er zijn geen kosten aan verbonden, u hoeft zich niet aan te melden en iedereen vanaf 18
jaar is van harte welkom!
Dit zijn de data waar het om gaat:
9 juni
23 juni
7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september
Heel graag tot ziens!
Contactpersoon: Linda Wind
email: lindawind@kpnmail.nl,
tel: 06-38908876

Goed nieuws voor de inwoners van Opsterland. De aanleg van het glasvezelnetwerk in de
gemeente Opsterland is van start. Er zijn ruimschoots voldoende aanmeldingen binnengekomen
om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Hiermee krijgt heel Opsterland het internetnetwerk dat
klaar is voor de toekomst.
Aanleg glasvezel gestart
Jaap Bosma, ambassadeurscoördinator bij DELTA Netwerk: “Ik ben blij dat inwoners en
ondernemers in Opsterland binnenkort supersnel en betrouwbaar internet tot hun
beschikking hebben. De afgelopen twee jaar hebben we door het vele thuiswerken vanwege
de coronapandemie ervaren hoe belangrijk dat is, zowel zakelijk als privé. Heel Opsterland
willen we dus gaan aansluiten. Ook als u nog geen abonnement heeft afgesloten. Hiermee
krijgt heel Opsterland een upgrade in haar internetinfrastructuur en is hiermee op de
toekomst voorbereid. Bovendien is de overlast van graafwerkzaamheden beperkt omdat de
straat maar één keer open hoeft. Sowieso is die beperkt want er wordt telkens een smalle
strook van enkele tientallen meters opengelegd en dezelfde middag alweer gedicht.”
Een glasvezelaansluiting is nog geen glasvezelverbinding
Bosma vervolgt: “Een glasvezelaansluiting betekent dat we een vertakking van de
glasvezelkabel naar het huis leggen en in huis een bijbehorend kastje (FTU) plaatsen. Let
op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. Om daadwerkelijk supersnel
en stabiel internet via glasvezel te kunnen gebruiken, heb je een abonnement nodig van een
deelnemende telecomaanbieder. Kijk op Gavoorglasvezel.nl voor de voordelen van
glasvezel en het beste abonnement voor u.”
Glasvezelaanleg in Opsterland
In opdracht van DELTA Netwerk legt aannemer Allinq het glasvezelnetwerk van de toekomst
aan. “Voordat we kunnen beginnen vindt er uitgebreid onderzoek plaats. De instemmingen
van de gemeente worden aangevraagd, alle grondonderzoeken en NGE’s (Niet Gesprongen
Explosieven), worden onderzocht. Als alles goedgekeurd is kunnen we van start”, zegt
Marcel Projectmanager FttH van Allinq “Er zal circa 250 kilometer gegraven worden door de
woonkernen en het buitengebied van Opsterland en hiermee ruim 10.000 woningen worden
bezocht”. Met de aannemer Allinq zorgt DELTA Netwerk ervoor dat bewoners zo min
mogelijk last van de werkzaamheden zullen ondervinden.
Meer informatie
Samen met DELTA Netwerk communiceert de aannemer voor en tijdens de aanleg met de
inwoners over de werkzaamheden en het plaatsen van de aansluiting in de woningen. Zodra
zij gaan schouwen of graven ontvangen de klanten een brief met meer informatie. Via de
postcodecheck op gavoorglasvezel.nl kunnen zij de status en binnenkort ook de verwachte
oplevermaand voor hun adres bekijken. Inwoners die nog geen glasvezel hebben, kunnen
zich hier ook nog steeds voor aanmelden.
Over DELTA Netwerk
DELTA Netwerk is een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Door heel
Nederland zijn nu bijna 1 miljoen adressen aangesloten op het netwerk van DELTA Netwerk.
De ambitie van DELTA Netwerk is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te
bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen aansluitingen in 2025.
Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabit+ snelheden,
interactieve tv en vaste en mobiele telefonie aan zowel consumenten als bedrijven. Bij
DELTA Netwerk werken ruim duizend medewerkers.

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

