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Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt het nieuwe dorpskrantje. Het is alweer 6 maanden geleden dat de
laatste editie verscheen. Wat vliegt de tijd! Het is weer langer licht, de vogeltjes
fluiten ‘s ochtends weer, de eerste bloemetjes zijn alweer boven de grond, de
lammetjes huppelen alweer vrolijk in de wei: Ja het is lente! Na de korte dagen,
donkere avonden, schemerige namiddagen en koude nachten zien veel mensen
vroeg in het nieuwe kalenderjaar alweer uit naar deze tijd.
De dorpskrant is weer rijk gevuld en zeer divers, vriendelijk bedankt allen die
hieraan mee hebben gewerkt!
De volgende dorpskrant komt weer uit in november van dit jaar.
Kopij voor de volgende dorpskrant graag inleveren voor
1 september !

Hartelijke groeten,
uw redactie
Froukje Klimstra
Kristien Hoekstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com

Burgerlijke stand
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FREEK SPOORENDONK is op 14 december jl. op 79
jarige leeftijd overleden.

! !

!

JOHN HECKERS is 16 jl. maart op 72 jarige
leeftijd overleden.
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dochter van Johan Dijkstra en Elvira Tolsma
geboren op 12 december 2013

LARAH AUKJE! !
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dochter van Jan Simon de Haan en
Samantha Tolsma, geboren op 4 februari 2014
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dochter van Age de Jong en Heleen de Haan
broertje van Tjerk, geboren op 19 februari 2014

GRYTE MARRIT!!
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dochter van Gerben en Mynke Hoekstra
zusje van Tetty, geboren op 17 maart 2014.

WIEBE JOHAN! !
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zoon van Oane en Miriam Westra
broertje van Ytsje Alline en Sietske Marije
geboren op 17 april 2014

Geboren:
HANNAH! !
!
!
!

JAN SIMON!
!
!
!

Mocht u nieuws hebben voor deze rubriek, bel of mail ons dan.

Begrafenisvereniging
LEDENVERGADERING BEGRAFENISVERENIGING DE LAATSTE EER

4 april 2014 was de jaarvergadering van de begrafenisvereniging.
Afgelopen jaar is het hokje op de begraafplaats en de rijdende baar opgeknapt.
Het ziet er weer keurig uit.
De ledenwerving heeft een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd, 22 stuks,
geweldig!
Na de vergadering heeft de heer Wobbes aan de hand van een diapresentatie
vertelt over de geschiedenis van begraven. Hij heeft zich verdiept in de cultuur
van dood en begraven om belangstelling te wekken voor kerkhoven en
begraafplaatsen zodat ze behouden blijven voor de toekomst.
De heer Wobbes heeft allerlei soorten begraafplaatsen laten zien, grafsymbolen,
vele leuke wetenswaardigheden en mooie grafteksten opgedragen.
In bepaalde delen van de provincie Groningen zijn veel grafverzen en symboliek,
dit is uniek. Hieronder een aantal voorbeelden:
De tekst die Dominee Hermannus Sebastiani van Garmerwolde op zijn graf
kreeg, wil ook een waarschuwing zijn om niet te veel van het leven te verwachten.
Hij werd 95 jaar, stond 60 jaar in het ambt en trouwde 6 keer, maar het rijm luidt:
Nog een bijzondere tekst:

Wat is wereldts vals bedryf
Ick bracht ‘t aen ‘t 6e wyf
en meende ‘t waer gewonnen
nu ben ick kout en styf
hier onder leght myn lyf
als van de doodt verslonnen

Afgemat door hoge jaren
uitgeteerd door ziekte en pijn
moest zij in den grafkuil dalen
en een prooi der wormen zijn

Hindrik Hindriks van Ulms, landbouwer te Zuurdijk, had een andere reden
waarom hij niet in de kerk begraven wilde worden: hij wilde “ dat ewig gespuug op
zijn kop niet hebben”.
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RONDLEIDING CREMATORIUM

10 april 2014 zijn we met zo’n 20 personen
naar crematorium Yarden in Goutum geweest
voor een rondleiding. Met een aantal auto´s
en de bus van Jippe zijn we gezamenlijk om
half 7 vertrokken uit Lioessens.
We werden ontvangen met koffie en wat lekkers. Daarna hebben we van alles
gezien; de opbaarkamers, koeling, keuze uit diverse urnen, grote en kleine zaal,
condoleance ruimte, koffiezaal, computerruimte, kantoor en uiteraard de oven.
Het rouwcentrum biedt uitgebreide opbaarmogelijkheden. Nabestaanden kunnen
met een eigen sleutel 24 uur per dag hun dierbare bezoeken in één van de negen
opbaarkamers.
Het rouwcentrum heeft een extra aula ´de woonkamer´ voor kleine gezelschappen
die de voorkeur geven aan een uitvaart in kleine of besloten kring. De diverse
ruimtes zijn erg sfeervol ingericht. Er waren zoveel deuren dat je er gemakkelijk
zou kunnen verdwalen.
De wensen bij een uitvaart worden steeds diverser. In overleg is van alles
mogelijk: (foto-) presentaties met beamer, muziek of samenzang (hiervoor is ook
een orgel aanwezig).
Uitvaarten kunnen gecombineerd worden met een dienst in een kerk, maar de
dienst mag ook in de zaal worden gehouden.
De één ziet een crematie wel zitten een ander zag het totaal niet zitten. Gelukkig
is het aan een ieder om hier een keuze in de maken.
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Wilt u lid worden van onze begrafenisvereniging of verandert de
gezinssamenstelling, het adres of het rekeningnummer; neem dan contact op met
Tjitske Castelein (tel. 0519-320807). Wijzigingen doorgeven of vragen stellen kan
ook per mail via begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com of via de
website www.dle-lioessens.simpsite.nl.
Naam

Telefoonnr.

Functie

Renze Stiemsma
Harmke Dijkstra
Lammert Braaksma
Gerben Hoekstra
Tjitske Castelein

0519-321688
0519-321131
06-53706968
06-30018697
0519-320807

voorzitter
secretaresse

Penningmeester en
ledenadministratie

De Pen.......
Hallo allemaal,
Wij zijn Rienk en Joke Terpstra. Wij wonen sinds kort op de Siniastrjitte in
Lioessens. Hiervoor woonden wij in oude melkfabriek van Morra. Tot nu toe
wonen wij met veel plezier in Lioessens. En we hopen nog heel veel mooie jaren
hier te hebben. Nu nog even wat over ons zelf. Mijn vader (Rienk) is 49 jaar oud
en werkt als heftruck chauffeur bij Teeling Petfood in Veenwouden. Ik (Joke)
ben 20 jaar oud. Ik zit nog op school. Op het moment zit ik in het eerste jaar van
de opleiding Pedagogisch medewerker.
Groetjes Rienk en Joke

Rummicubclub
Ook wij als rummicubclub werden gevraagd om een stukje te schrijven voor de
dorpskrant. Sinds een aantal jaren hebben wij een gezellig clubje personen die
voor de ontspanning rummicub spelen.
In de periode van oktober t/m maart komen wij om de 2 weken,op
woensdagavond bij elkaar met muziek van Advendo op de achtergrond.
We spelen een aantal spelletjes per avond om zo weinig mogelijk punten. Het
aantal punten wordt iedere week bijgehouden zodat aan het eind van het seizoen
een winnaar uit de bus komt! Iedereen wil natuurlijk graag winnen dus we zijn
fanatiek bezig.
Dit jaar was Mevr Aukje Dijkstra de winnaar, zij had het minste aantal punten
van het seizoen.
Wie van rummicub houdt, kom gerust
een keer langs, leden zijn van harte
welkom.

WIST U DAT…
Wist u dat… !
!
!
!
Wist u dat… !
!
!
!
Wist u dat… !
!
!
!
Wist u dat… !
Wist u dat… !
!
!
!
Wist u dat… !
!
!
!
!
!

Gerland voor 3 maanden op stage in
Frankrijk was.
Er een bord in de tuin stond bij Adol en
Gerland met ‘wolkom thús’
Op het moment dat ze thuis kwamen
meester Notebomer voorbij fietste
Meester aan Adol vroeg; “Sa, bist ek wer thús?”
Meester totaal niet in de gaten had dat het bord voor Gerland
was bedoeld.
Notebomer niet de enigste was die dit dacht.
Ook Marten en Eelkje Groen zeiden niet in de ‘Geandewei‘
te hebben gelezen dat Adol weer weg was geweest.

Voetreflexologie; Een weldaad voor lichaam en geest
Voetreflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. De gedachte
erachter is dat 'ziek zijn' het signaal is van een verstoorde harmonie in die
eenheid. Door de behandeling kunnen verstoringen, die zich in het lichaam
hebben gevormd, worden opgeheven. In mijn praktijk wordt gewerkt volgens de
Fitzgerald methode, welke al zo'n 4500 jaar voor Chr. door de Chinezen en
Egyptenaren werd uitgevoerd. Organen, beenderen en weefsels hebben alle een
reflexpunt op de voet. Bij een verstoring kan dit tijdens en na de behandeling
merkbaar zijn, o.a. door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk, verandering
van de huid (eelt, transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze gevoelens

ontstaan geven
aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende
orgaan of lichaamsdeel. Wanneer deze verstoringen zijn opgeheven kan het
lichaam in staat zijn zichzelf te genezen.
Wij genezen niet, maar we helpen u uzelf te genezen.
Voor wie kan voetreflexologie iets betekenen?

Indicaties zijn onder andere:
hoofdpijn, stress, menstruatieklachten, niet zwanger raken(mits er geen
lichamelijke weeffouten zijn), kneuzingen, verzwikking, steriele ontstekingen
(tenniselleboog), slijmbeursontstekingen, peesproblemen, spierkramp,
spierscheur, gewrichtsklachten (artrose), huidaandoeningen, bedplassen, vocht
vasthouden, maag- en darmklachten, verkoudheid, griepachtige klachten, rug-,
schouder- en nekklachten, Burn-out enz.
Ook kan voetreflexologie ondersteunend gebruikt worden bij chemokuren ten
bestrijding van kanker.
Effecten van een voetreflexbehandeling op korte termijn zijn; ontspanning, gevoel
op wolkjes te lopen, loskomen van emoties, tijdelijk mogelijk verergering van
klachten of terugkomen van oude klachten vnl. bij huidaandoeningen.
Op de lange termijn; verminderen/verdwijnen van de klachten, vermindering van
spanning /stress, verbeterde nachtrust, warme voeten, verbetering van de afvoer
van de afvalstoffen(stoelgang verbeterd), verbetering van de lichaamfuncties.

De behandeling.
Met de duim / vingertop / knokkel van de wijsvinger wordt er druk uitgeoefend
op de reflexzones van de beide voeten. Wij behandelen niet alleen dat gedeelte
van de voeten waar zich de klacht of de pijn bevindt, maar beide voeten helemaal.
Daar b.v spijsverteringsproblemen veroorzaakt kunnen worden door verkeerd
kauwen en dan helpt het niet om alleen de darmen te behandelen. Tijdens / na de
behandeling wordt er een overzicht gemaakt om een indruk te krijgen waar de
harmonie verstoord is en waar de volgende keer extra aandacht aan kan worden
gegeven. Een voetreflex als therapie bestaat uit minimaal 4 behandelingen, na
deze 4 behandelingen moet u duidelijk verbetering voelen van uw klachten. Het
totaal aantal behandelingen hangt af van hoelang u deze klachten al heeft en de
hevigheid van de klachten. Sommige klachten worden veroorzaakt door b.v. een
verkeerde houding tijdens het werk, uiteraard zal daar dan ook iets aan gedaan
moeten worden, want toveren kunnen wij helaas niet. Voor de ontspanning kunt u
ook een behandeling ondergaan
Een behandeling duurt 1 1/4 tot 1 1/2 uur en wordt uitgevoerd volgens de regels
van de bond van Europese Reflexologen. Voor meer informatie zie
www.pedicurefriesland.nl of www.reflex-ber.nl Een aantal verzekeraars
vergoeden de behandeling zie kopje zorgverzekeraars.

Voetreflex behandeling aanbieding;
1 behandeling voor € 50,00
4 behandelingen kaart voor € 190,00 binnen 2 maanden te gebruiken

geldig tot 31 juli 2014
Siniastrjitte 36, 9134 NZ LIOESSENS
Telefoon: 06-14964020
www.pedicurefriesland.nl
e-mail:
pedicure@pedicurefriesland.nl

K.V. Warber Bliuwe
Beste dorpsgenoten,
De dagen beginnen alweer langer te worden dus dat betekend dat het ook weer
tijd is om te kaatsen.
De wedstrijdlijst is weer klaar, de trouwe sponsors hebben weer toegezegd dus
het seizoen kan maar losbarsten.
Ook dit jaar hebben we weer verschillende wedstrijden op het programma zoals
ledenpartijen, ouder-kind kaatsen pearke keatsen de kneuzenpartij, en we
proberen de laatste zaterdag van de bouwvak weer een speciale wedstrijd te
houden waar iedereen aan mee kan doen.
Natuurlijk organiseren we ook weer federatie en knkb wedstrijden.
Dus genoeg wedstrijden om eens een kijkje te nemen of zelf mee te doen.
Ook willen we aan het eind van het seizoen beginnen met de verbouw/ opknappen
van de kleedgelegenheden.
De bedoeling is dat we dat weer op de zelfde manier doen als de kantine met de
hulp van vrijwilligers.
Al met al staat ons weer een druk seizoen te wachten.
Daarom vragen we dit seizoen ook weer om de hulp van van onze vrijwilligers.
Dus iedereen die ons wil helpen met de verbouw of als keurmeester op de lijnen
etc, is van harte welkom.
Met zijn allen moet het dan wel weer een geslaagd seizoen worden.
Namens het bestuur, KV Warber Bliuwe.

Wedstrijdlijst
Datum Partij
Categorie
Zat
10 mei Ledenpartij met jeugd
Welp. jongens/meisjes
Pup. jongens/meisjes
Woe
Schooljongens/meisjes
21 mei Federatie jeugd
Jongens/meisjes 14-16

Vrij
23 mei Ledenpartij met jeugd
Do
29 mei
Zat
31 mei
Zat
7 juni

Ale van Kammen
federatie partij
Ledenpartij vrije
formatie met jeugd
KNKB schooljongens
del A en B klas

Heren A/B Dames Jong/
meisjes 14-16

Za
KNKB Heren Hoofdklas
21 juni 12.00 uur
Jeugdledenpartij met
Vrij
Anjum en Paesens te
27 juni Morra/Lioessens
Gezamenlijke
ledenpartij met Anjum
Zat
en Paesens. te
28 juni Peasens
Senioren + Dames
Do
3 juli Pearkekeatsen
senioren
Deelname t/m
Do
schooljongen/
10 juli Ouder kind kaatsen
schoolmeisjes
ste
Za
KNKB Heren 1
klas
19 juli V.F.
Woe
Rommert Zijlstra
Heren A/B Dames Jong/
23 juli Federatie Partij
meisjes 14-16
Do
31 juli Straatkaatsen
Senioren
Za
9 aug Ledenpartij met jeugd
Za
Heren A/B Dames Jong/
30 aug DSD Federatie partij
meisjes 14-16
Za
Ledenpartij vrije
6 sept formatie met jeugd

Sponsor
Dekema Kempenaar
schilders/ T. Klimstra

Friesland sportprijzen
Westereen
Handelsonderneming A,
de Jong/
Glasservice Peasens A.
Zeilmaker
M. v Kammen
cateringservice
Oudwoude
De Bûnte Bok/ GMG
DEM/ Rabobank/ WMR
Raadsma/ F.Elzinga/
PNF Lioessens/ Dijkstra
Draisma/ Agema
vlaggenmasten

Verffabriek Koopmans

Loonbedr Dijkstra/Hoek
en Wad
Jippe en Maaike
Holwerda
Menno Hoekstra/
Hoogland BV Ferwerd
Faber Oosternijkerk
Bûnte Bok / W. en B.
Wijtsma
A.C. Mol assurantie
verzekeringen
DSD Dokkum
Stikel Morra

Oranjevereniging
Het wordt een rustig jaar voor de Oranjevereniging dit omdat we geen dorpsfeest
hebben. We zijn begonnen met de jaarvergadering waar we het programma voor
2014 hebben voorgelegd. Dit jaar voor het eerst Koningsdag dat werd gehouden
op zaterdag 26 april. We zijn begonnen met een optocht door de beide dorpen
o.l.v. muziekvereniging Advendo, waarbij de kinderen verkleed mochten.
Aangekomen bij de Gearkomst stond de koffie met cake klaar. Voor de kinderen
vanaf groep 3 was er een speurtocht uitgezet door de beide dorpen en gelukkig
hadden we hier prachtig weer bij. Onderweg moesten de kinderen verschillende
opdrachten uitvoeren, ook reed er een koningin door de dorpen. De kinderen
mochten haar niet tegenkomen want dan kregen ze strafpunten. Zodra de
koningin in het zicht kwam lagen de kinderen in de bosjes of in de berm en dit
was dus erg spannend. Voor de kleinste kinderen waren er activiteiten in de
Gearkomst en konden ze geschminkt worden wat allemaal prachtige gezichten
opleverde. Voor de ouderen was er het rad van avontuur met leuke prijzen en kon
er even geborreld worden.Om 16.30 kon iedereen zich weer inschrijven voor de
sterrit uitgezet door Sieger en Alie Boonstra. Er deden 16 deelnemers mee met
deze geslaagde tocht. De winnaars van de sterrit waren dit jaar de fam. E. Sipma.
De 2e was voor Douwe Hiemstra en fam G.H Wijtsma de 3e ging naar de fam.
J.Holwerda. Ook was er weer een aanmoedigingsprijs deze ging dit jaar naar de
fam G.de Boer.Na de sterrit kon er nog nagepraat worden in de Stikel onder het
genot van een hapje en een drankje.
De dorps barbecue willen we dit jaar wat anders organiseren samen met het
jeugdhonk en de activiteiten commissies. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 16
augustus, nadere informatie hierover volgt nog. We hopen hier ook weer wat
moois van te maken.

Clubseizoen 2013-2014
We zijn weer aan het einde gekomen van een geslaagd clubseizoen.
Omdat niet iedereen op de hoogte is, van wat wij het afgelopen jaar allemaal
hebben gedaan, hierbij een verslag van de activiteiten.
Op vrijdag 27 september 2013 zijn wij gestart met een kanotocht voor alle
clubleden.
Het weer zat niet helemaal mee, maar dit heeft de pret niet kunnen drukken. Dat
niet iedereen even goed in de kano kon blijven zitten, is wel gebleken. Sommige
kwamen met een nat pak terug.
De zondag hierop was de gezamenlijke startzondag. Met beide gemeenten hielden
wij een mooie dienst in de gereformeerde kerk in Lioessens. Na de dienst was er
een speurtocht door het dorp. Hier deden veel mensen aan mee. Afsluitend was er
een broodmaaltijd in “de Gearkomst”.
Hiermee was het kerkelijke seizoen officieel gestart.
Vanaf oktober zijn alle clubgroepen gestart met de clubavonden. Deze stonden dit
jaar onder leiding van: Attje Klimstra, Jorien Rijgwaart, Minke Wijtsma, Gerrit
Elzinga, Elvira Tolsma en Margriet Wijtsma.
Iedere twee weken hebben zij een gezellige avond voor de jongeren
georganiseerd.
17 december 2013 hebben de twee oudste groepen de broodmaaltijd voor de 55+
georganiseerd.
De grote opkomst maakte ook deze activiteit tot een groot succes.
Op 17 januari van het nieuwe jaar, werd een “high-night” gehouden in “de
Gearkomst”.
Op deze avond hebben de jongeren allemaal hapjes en drankjes gemaakt. O.a.
boerenkool smoothies, loempia's, worstenbroodjes en sandwiches met zalm. Na
het bereiden hebben we alles opgeruimd en de hapjes opgegeten. Hoewel er soms
vreemde gerechten bij zaten is alles tot op de laatste kruimel opgegeten.

Ook heeft de jeugd zich dit jaar weer van de sportieve kant laten zien. Dit was
namelijk tijdens de clubstriid die werd gehouden op 7 februari. Het thema van
deze avond was 'shelter'. Er werden allemaal opdrachten uitgevoerd die te maken
hadden met de begrippen 'thuis en onderdak'. Zo moest er van een plastic zeil een
huis worden gebouwd en moest er een lied worden gezongen dat bij het thema
paste. Dat de jeugd erg zijn best had gedaan, bleek aan het eind van de avond.
Wij mochten ons namelijk winnaar noemen van Dongeradeel!! Maar dit bleek
nog niet alles te zijn. Morra-Lioessens werd namelijk met deze prestatie ook nog
winnaar van heel Fryslân! Een prestatie om erg trots op te zijn.
Om de clubkas te spekken, werd er ook weer een potgrondactie gehouden. Op
vrijdag 14 maart gingen we daarom de beide dorpen door om potgrond te
verkopen. Ook dit jaar waren we zomaar door de voorraad heen. Hiermee hebben
we een mooi bedrag bijeengehaald voor clubkamp. Het is namelijk de bedoeling
dat de jeugd van 23 t/m 25 mei een weekendje zal verblijven op de 'Harmsdobbe'
in Bakkeveen.
Ter afsluiting van het seizoen werd er op zondag 30 maart nog een slotdienst
gehouden. Deze middag werd verzorgd door de band “Lifenote”.
Met deze mooie dienst is er een eind gekomen aan het clubseizoen. Het was een
geslaagd seizoen, met vele leuke activiteiten en een enthousiaste groep jongeren!
In september hopen we weer van start te gaan met een nieuw programma voor de
jeugd. Wij hebben er zin in!
Groeten Elvira en Margriet.

Tonielútfiering “Mei nocht foar’t ljocht”
Fanôf oktober hienen se it er mar wer drok mei hân….. lêze, leare, oefenje, klean
sykje, dekor meitsje en eltse tongersdeitejûn mei elkoar in protte wille ha….
Dit giet natúrlik oer de spilers fan tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht”.
Op 28 febrewaris en 1 maart wie it dan safier, se brochten dit kear it stik
“Klontsjes” op’e planken. Yn dit stik wie Atze Dimmen (Douwe Hiemstra) op syk
nei in frou. Hij hie him hjirfoar ynskreaun bij een datingburo. Der komme trije
froulju op besite mar se komme moarns om 9 oere yn plak fan jûns 9 oere, Atze is
der dan ek noch net hielendal klear foar. De earste dy’t komt is Berke Bottema
(Antsje Boonstra), dêrnei komt Jep Jansma (Tiny Schregardus) en as lêste
Liselotte (Minke Wijtsma). Dizze hat ek noch in lytse poppe bij har dy’t se
neffens har samar yn’e hannen treaun krigen hat. Bij dizze poppe sit it boadskip
“As heit liet hij it ôfwitte, dan moat hij it as pake mar sjen litte”. Resjersjeur Bokke
Jansma (Marten Hoekstra) moat dit mystearje oplosse en hij docht dit op syn
eigen bokkiche wize. Dan is der noch buorfrou Maya (Martsje Sijtsma) dy’t ek in
eachje op Atze hat en dêrfoar eltse moarn betiid al sliepkuierjend bij Atze komt
foar in pear sûkerklontsjes. Uteinlik blykt Berke Atze noch fan froeger te kinnen,
hat Liselotte hielendal yn’e war de lytse poppe út in bernewein stellen en
probearret buorfrou Atze te smoaren. Liselotte wurdt meinaam troch Bokke en
buorfrou giet fuort mei in koffer yn’e hân en Atze….. hat noch hieltyd gjin frou.
Beide jûnen koe it publyk genietsje fan in stik mei humor, kompetysje en
spanning.
Dit alles ûnder lieding van regiseuses Jolanda Wijtsma en Kristien Hoekstra.
Sjoerdtje Bakker wie de ynstekster en de spilers wienen allegear wer moai makke
troch sminkster Jikke Sijtsma.

CPV Morra/Lioessens naar:

EXPOSITIE “500 JAAR GEVANGEN IN
FRIESLAND”
Begin mei maakte de CPV van Morra/Lioessens een uitstapje naar
het Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum om de expositie “500 jaar
gevangen in Friesland” te bewonderen.
In de filmzaal werd eerst een presentatie bijgewoond over “van Blokhuis tot
Blokhuispoort”. Het Leeuwarder Blokhuis werd gebouwd in 1499 en diende ter
verdediging van de stad Leeuwarden. Later werden in het Blokhuis ook mensen
opgesloten, in afwachting van hun berechting. Op deze plek in Leeuwarden zijn
door de jaren vele gebouwen herrezen die als gevangenis dienst hebben gedaan.
In 2008 heeft de Blokhuispoort definitief haar deuren gesloten voor gevangenen
en is nu tijdelijk ingericht als Cultureel Bedrijven Centrum.
Een oud gevangenbewaarder gaf aan de hand van een maquette uitleg over hoe
het was om daar gevangen te zijn. Het waren bizarre en ontroerende verhalen.

Hoe is it no mei........?
Yn dizze nije rubryk wurde Ald Ljussemers ynterviewd oer harren tiid yn
Ljussens en wêr't se no wenje en wat dogge.
Dizze kear ha we Anders en Corry Rozendal-Boelens frege. Se wenje no yn
Dokkum.

Anders en Corry, jimme binne alwer wat jierren út Ljussens wei.
Wannear binne jim hjir presiis kaam en wer ferhuze?

Wy binne op 3 augustus 2000 yn Ljussens kommen te wenjen. De keapakte wie
op 1 july, mar der moast noch wol wat dien wurde foar’t wy ferhúzje koenen.
Behangje, sauzje, fervje. De timmerlju fan Hiemstra hawwe, foar’t wy deryn
kamen, de bykeuken opknapt. En der is in nije keuken ynkommen. Op 7 juny
2008 binne wy ferfearn nei Dokkum. Wy hawwe earst 2 jier Op de Keppels 42
wenne. Sûnt 3 july 2010 wenje wy op De Vergulde Klok 15 yn Dokkum (dêr’t
elkenien wolkom is!).

Foardat jim yn Ljussens kamen wennen jim yn Bûtenpost.
Hoe kamen jim yndertiid yn Ljussens telâne?

Hoe kamen wy yn Ljussens telâne? Dat is in lang ferhaal...
Ik (Anders) siet yn de 5-ploegetsjinst by Philips Drachten. Dat gong earst hiel
goed, letter waard it der net better op, as ik nachttsjinst hie. Ik koe oerdei net
sliepe. En dat nekt in minske úteinlik. Doe’t de bedriuwsdokter, dêr’t ik mei myn
klachten telâne kaam, sei dat ik dan mar slieppillen nimme moast, wie de mjitte
fol. Ik haw by de baas bepleite dat ik graach foar 50% wurkje woe, en dan
allinnich moarns- en jûnstsjinsten. Lang om let krige ik dat gedaan. It betsjutte
fansels ek in heal lean. Dêr koenen wy der net fan komme. Mar wy hienen wolris
tsjin elkoar sein: as de bern skielk ta de doar út binne, wolle wy wol nei de Klaai
ta te wenjen. Dat luts altyd, en dat koe no oangean, want de bern wienen útflein.
Dus wy ferkochten ús frijsteand hûs yn Bûtenpost, kochten in folle guodkeaper
hûs op de Klaai, en sa koe it allegearre moai!
Dat wy keazen foar Ljussens (want oeral op de Klaai stienen wol huzen te keap),
kaam sa. Corry wie fia har broer Minne yn de kunde kommen mei de frou dy’t
altyd yn it Friesch Dagblad har ‘Ljussemer reauke’-stikjes skreau. En op in dei
tocht Corry: ik belje gewoan dy frou op en freegje wat oer Ljussens. Doe’t Tettie
wat oer it doarp en de mienskip ferteld hie, wienen wy om: it moast Ljussens
wurde, dêr stie ien fan de huzen, dy’t wy op it each hienen. Moarsterwei nûmer 6!

Doe’t jim hjir wennen kaam Anders syn earste boek út.
Kinst der wat fan fertelle?

Ik kin wol wat fan myn earste boek en de foarskiednis fertelle. Ik hie al jierren
foar it Friesch Dagblad koarte ferhalen skreaun foar de Sneinspetiele, doe’t Dick
Eisma, doe skriuwer fan de KFFB, my frege, oft ik wolris tocht oer it skriuwen
fan in roman. No, oant dan ta net, mar doe tocht ik: sil ik dat ris besykje? Ik
skreau it earste stik, stjoerde dat op nei Dick Eisma mei de fraach oft it derop
troch koe, en ik krige berjocht werom: trochgean! Corry en ik wienen doe op in
skriuwkursus by Akky van der Veer. Myn earste roman: De Muorre, dy’t yn 2000
útkaam, is basearre op in ferhaal fan my, dat ik ynleverje moast foar dy kursus.
En no’t ik dy wiken, dat ik oars nachtsjinsten draaie moast, frij wie, hie ik moai
tiid krige om te skriuwen. En dat woe ik och sa graach!
Hiel koart wat oer dy earste roman: In pear âldere minsken binne op fakânsje
tsjûge fan in moard. Sy wurde gisele en opsletten troch de moardner.
Haadpersoan Minne fan Hijum hat, doe’t er jong wie, meidien oan de saneamde
polisjonele aksjes yn it doetiidske Nederlânsk-Ynje. Alles, wat er djip weistoppe
hie fan dy ferskriklike tiid, komt no wer boppe! Want de man, dy’t him en syn
frou finzen nommen hat, hat deselde kâlde eagen as immen dy’t er dêr yn
Nederlânsk-Ynje troffen hie, in ‘duvelsbern’.

Hoefolle boeken hast no op dyn namme stean en kinne we ynkoarten
wat ferwachtsje?
Ik haw oant no ta 12 romans skreaun, en in ferhalebondel. Yn dy ferhalebondel
steane 60 fan de koarte ferhalen, dy’t ik foar de Sneinspetiele skreaun hie. Om’t
de KFFB yn 2009 syn 75-jierrich jubileum fierde, woenen sy wat ekstra’s útjaan,
en dat waard dy bondel: Hupsakee en oare ferhalen.
Ynkoarten komt myn 13e roman út: It Sunhouse-mystearje. Hiel moai is, dat dat
boek yn de moannen juny en july it ‘Boek fan de Moanne’ is. Dat betsjut, dat it
foar in spesjale aksjepriis yn de boekwinkels yn Fryslân leit, dat der in filmke oer
my op You-Tube stiet en dat der posters en oar materiaal oer dy roman yn alle
boekwinkels leit.
Ik haw, doe’t it korps yn Moarre-Ljussens yn 2007 hûndert jier bestie, meiwurke
oan Hûndert jier muzykkorps Advendo. Ik haw de teksten skreaun en op stap west
foar it foto-materiaal. It wie in soad wurk, mar ik haw it graach dien.

Corry do hast sûnt in stikmannich jierren in wichtige funksje by de
KFFB. Wolst ús der wat oer fertelle?

Doe’t begjin 2008 bliken die, dat de skriuwer/skathâlder fan de KFFB de Fryske
boekeklub net wer better wurde soe, waard ik frege om him op te folgjen yn syn
funksje as skathâlder. Foar it skriuwerskip waard besocht in oarenien te finen. Ik
woe wol skathâlder wurde, gjin skriuwer, en bin sadwaande yn april/maaie fan dat
jier aspirant-bestjoerslid wurden. Yn jannewaris 2009 kaam ik offisjeel yn it
bestjoer as skathâlder. Eisma wurke my yn, mar waard siker. It slagge it bestjoer
net om in nije skriuwer te finen, en sa rôle ik dochs yn dy funksje dy’t ik eins net
woe...
Myn earste termyn as skathâlder wie yn jannewaris 2013 ôfrûn, mar ik koe gjin
opfolger fine en haw doe mar besletten noch in termyn fan 4 jier oan te bliuwen.
Yn jannewaris 2011 krige ik offisjeel de funksje fan skriuwer. Eisma stoar yn
desimber fan datselde jier.
Wyls ik dit skriuw, bin ik dus ek al wer trije en in heal jier skriuwer, wat ynhâldt:
kontakten mei de auteurs, mei de printerij, mei de provinsje, en mei de
foarmjouwer, it redigearjen fan de ynkommen manuskripten, it útjaan fan de
ledeboeken en de ekstra útjeften, it notulearjen fan de bestjoersgearkomsten, it
meitsjen fan ferslaggen, de jiergearkomste tariede, ensafh. Stadichoan sit ik
aardich yn de matearje, mar it kostet my in soad tiid.
Doe’t yn de simmer fan 2013 Jan Jongsma, de haad/einredakteur fan De
Fleanende Krie, te kennen joech, dat er mei yngong fan jannewaris 2014 ophâlde
woe en gjin opfolger hie, siet de KFFB mei in probleem. Dy fergese krante alle
kearen by in ledeboek wurdt troch de leden tige op priis steld. Dat hat al sa faak
bliken dien, dat de opsje om mei de Fleanende Krie op te hâlden, wie eins net in
opsje. Ik haw doe sein, dat ik it wol (earst foar in jier) besykje wol. Dat alles meiinoar bin ik wol besteld mei de KFFB! As Anders net begûn wie mei it skriuwen
fan romans foar de KFFB, hie it tink ik hiel oars rûn...
Likegoed, ik doch it allegearre wol mei in protte nocht. En Anders stiet efter my,
fan him krij ik in soad stipe. Oars koe it ek net.

Wy fine it fijn dat we jimme hjir sa no en dan noch by spesjale
útfieringen sjogge. Ha jim it ek nei’t sin yn Dokkum?

Ut en troch komme wy noch yn Ljussens. Fêst as it korps har jierlikse útfiering
jout, en alle jierren op ien fan de toanieljûnen. Dat wolle wy net graach misse.
Sûnder de oaren tekoart dwaan te wollen: ús ‘buorfrou’ Antsje is de haadreden
dat wy beslist dy toanieljûn bywenje wolle! Mar ek it kontakt mei de
doarpsmienskip is ús dierber.
Wy hawwe it tige nei it sin yn Dokkum, fine sels dat wy ‘te gau’ út Ljussens
weigongen binne (mar soms barre sokke dingen gewoan). Wy hienen net graach
de tiid yn Ljussens misse wollen. Ljussens komt geregeld te praat by ús.

Soenen jim noch wat sizze wolle tsjin alle Ljussemers?

Tsjin alle Ljussemers wolle wy beide graach sizze: betanke! Wy fielden ús
fuortendaliks by jimme thús. En dat hawwe jimme mei-inoar dien. Wy waarden
opnommen, as wienen wy ras-echte Ljussemers. Wy hearden der by, dat wie fan
de earste wike ôf al sa.
Wol aardich om te fertellen: as de Geandewei komt, wurdt earst Moarre-Ljussens
lêzen, en dan Dokkum en de rest... Dat seit genôch, dochs?
En wy wurde altyd bliid, as wy yn Dokkum wer ris in Ljussemer treffe. Of
telefoanysk of oars kontakt hawwe mei ien fan jimme!
Dat wie it wol sawat.
Tige de groetnis,
fan Anders en Corry

Muziekvereniging Advendo
Andere dirigente
Voor Advendo is het jaar begonnen met een andere dirigente. Annemarieke Bos
verving onze eigen dirigent omdat hij moest worden geopereerd aan zijn knie.
Met Annemarieke hebben we hard gestudeerd voor het federatie festival dat werd
gehouden op 15 februari jl. Deze zaterdag begon met de solisten uit de regio.
Ook van Advendo deden er een aantal mee. ‘s Avonds was het de beurt aan de
korpsen.
Viooltjes
In maart hadden we weer de violenplantjes-actie. Dit jaar waren de
weersomstandigheden gelukkig beter dan vorig jaar en hebben we een mooi
bedrag op weten te halen bedankt hiervoor!!
Weer andere dirigent
We hadden gehoopt dat Douwe Draaisma, onze dirigent inmiddels bij ons terug
zou zijn maar helaas blijkt het herstel tegen te vallen. We moesten hierdoor
opzoek naar een andere dirigent omdat Annemarieke maar tijdelijk kon invallen.
Gelukkig konden we Gatze Verbeek bereid vinden ons tot de zomervakantie te
helpen.
Concours Schiermonnikoog en flessenactie
Op zaterdag 14 juni a.s. gaan we met het korps naar Schiermonnikoog waar we
meedoen aan een concours, we hopen natuurlijk op een mooie dag met een mooi
resultaat.
De flessenactie loopt ook nog steeds we hebben hier inmiddels al een mooi bedrag
mee opgehaald super dat iedereen de flessen nog steeds in de bak gooit bedankt!!

Nederland in beweging op studieochtend
Op 19 april hadden we een studieochtend op het programma.
We begonnen de ochtend om 9.00 met een bakje koffie met cake.
Er waren 4 dirigenten uitgenodigd om deze ochtend wat oefeningen met ons te
doen.
We werden in 4 groepen verdeeld en begonnen allemaal met de
ademhalingstechniek, wat nog niet mee viel. De ene groep lag op de grond om de
ademhaling onder controle te houden en de andere groep startte met ‘ Nederland
in beweging’ erg grappig allemaal. Maar we hebben er zeker veel van
opgestoken, een goede ademhaling is erg belangrijk in de muziek. Na de pauze
hebben we allemaal een stukje ingestudeerd wat we dan aan het einde van de
ochtend aan de andere groepen konden laten horen. Daarna werd er nog even
nagepraat in de Gearkomst. Het was een erg leerzame en gezellige ochtend.

Café de Bûnte Bok Nieuws
Het zomerseizoen staat weer voor de deur en dat betekent minder activiteiten.
Maatjassen zal de hele zomer door regelmatig worden georganiseerd, dit zal
worden aangegeven op het buitenbord aan de kroeg.
Het WK-voetbal op grootscherm in café de Bûnte Bok!
De volgende data zijn wij gesloten:
Vrijdag 25 en zaterdag 26 juli 2014
Donderdag 14 t/m zaterdag 16 augustus 2014
Ook zijn er nog een paar extra data gepland voor het theaterstuk KRIMP. Dit
zijn vrijdag 5 en zaterdag 6 september 2014. Telkens te beginnen om 20.00 uur.
Voor reserveren zie www.achmeaculpa.nl.
Café “De Bûnte Bok”
Fam. Haaksma

Gerda in Sri-Lanka
Ljussemers,
Zoals velen van jullie weten ben ik momenteel in Sri-lanka. Hier woon ik bij een
gastgezin in het plaatsje Waskaduwa in het kalutara district aan de westkust. Erg
vriendelijke mensen en het huis heeft alle nodige voorzieningen.
Het hoofddoel van deze reis is natuurlijk het vrijwilligerswerk. Door de
organisatie projects abroad ben ik geplaatst in "Sukitha home".
Dit is een weeshuis voor mensen met een beperking. Er wonen 52 clienten in de
leeftijd van 5 tot 70 jaar oud. Niet iedereen is officieel wees, af en toe komen er
zelfs familieleden maar vaak zijn ze afgestaan omdat ze niet worden geaccepteerd
of omdat de familie niet met de beperking om kan gaan.
Sukitha leeft voornamelijk van donaties. Iedere dag komen lokale mensen eten
brengen. Eigenlijk alles wat ze bezitten is dan ook gedoneerd. Wat ik begrepen
heb is dat de regering per client per maand 50 rupees geeft, dit is ongeveer 25
cent. Hier zouden ze dus nooit van kunnen leven.
Sukitha is opgezet in 1978, dit is in het gebouw dan ook wel te zien. Ook enkele
matrassen zien er niet uit en worden gevuld met stro o.i.d.
Boven hebben ze drie grote kamers met elk ongeveer 13 bedden, sommige ruimtes
hebben geen ventilator wat het erg warm maakt. Er zijn meer gebreken zoals
kasten die uitelkaar vallen, dak dat lekt en een likje verf zou ook niet mis zijn
maar afgezien van de materiële gebreken hebben ze het goed.
Sukitha wordt voornamelijk gerund door 8 staf leden. Een aantal wonen
permanent in Sukitha, een zware taak, dag in dag uit zorgen voor zoveel
kinderen/ouderen. Gelukkig zorgt iedereen voor iedereen zo helpen de oudere
cliënten de jongeren en ze helpen met wassen en schoonmaken. Wij als
vrijwilligers zijn er voornamelijk om overdag activiteiten met ze te doen en om
extra aandacht en liefde te kunnen geven die ze zeker nodig hebben.
Wij werken van 8.30 tot ongeveer 16 uur. Tegelijkertijd heeft de staff dan even
wat rust en tijd om al het papierwerk te doen wat voornamelijk schriftelijk gaat.
De kinderen in de leeftijd tot 20 jaar gaan naar de Sukitha pre school, dit gebouw
staat naast Sukitha home. In de ochtend hebben we dus de bewoners vanaf 20
jaar, we doen basis activiteiten zoals kleuren, verven, kettingen maken, zingen,
spelen met de bal etc . Na de lunch komen de andere kinderen erbij. Vanaf dat
moment is het opletten...vingers in de lijm, al het papier in stukjes knippen of het
eigen haar knippen, niks is te gek.
De beperkingen varieren nogal zowel.fysiek en of mentaal. Te denken aan
hersenbeschadiging door epileptica, schade door hersenvliesontsteking,
aangeboren beperkingen, down syndroom, autisme etc. Eerlijk gezegd denk ik
niet dat iedereen gediagnostiseerd is, er zijn zelfs een aantal die (volgens mij) in de
nl'se maatschappij prima mee konden doen, zij kampen met problemen als

dyslexie. Twee cliënten maken door fysieke problemen gebruik van een looprekje,
erg zwaar aangezien ze verder geen aanpassingen hebben en ze ook gewoon de
trap op moeten.
Al met al is het wel indrukwekkend, aan sommigen kun je zien dat ze heel wat
meegemaakt hebben;"ogen spreken boekdelen". Maar het is echt heel bijzonder,
mooi en dankbaar dit te mogen doen. Met de kleinste gekkigheden heeft iedereen
een glimlach op het gezicht en daar doe je het voor.
Ik zou zeggen succes iedereen daar met alle bezigheden en tot in juni!
Groetjes Gerda

Doctoraalbul voor Lotte Edens
Lotte Ise Edens, geboren en getogen op de Munehiem, heeft haar doctoraalbul
gehaald in de Gezondheidswetenschappen aan de VU in Amsterdam.
Nadat ze eerst haar diploma Doktersassistente had behaald, studeerde ze verder
Verpleegkunde in Groningen. Daarna ging ze naar de universiteit, waar ze nu haar
master in de gezondheidswetenschappen heeft behaald. Ze mag zich vanaf nu
doctorandus of MSc (Master of Science) noemen. Gefeliciteerd!

Beste Ljussemers,
Mij is gevraagd een kort stukje te schrijven. Velen van jullie heb ik al jaren niet
gesproken, dus wellicht is het een leuk idee om iets te vertellen over wat ik
momenteel allemaal doe. Nadat ik in 2006 mijn opleiding tot doktersassistente in
Leeuwarden afgerond heb ben ik, na een aantal maanden in Frankrijk de nodige
biertjes en shotjes te hebben geserveerd in een apres-skibar , begonnen aan de
opleiding tot HBO verpleegkundige. Toen ik deze eenmaal had afgerond, ben ik
mijn geluk gaan beproeven aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar heb ik
afgelopen zomer mijn master in Gezondheidswetenschappen weten te behalen!
Na het slopende proces van afstuderen was ik wel toe aan een ' break' en ben ik
3,5 week in mijn eentje het mooie Thailand gaan ontdekken. Een enorm
spannende, maar geweldige ervaring. Wat een prachtig land en wat een leuke
mensen heb ik daar ontmoet! Toen ik eenmaal terug was moest ik toch echt
beginnen aan het serieuze werkende leven. Graag wilde ik aan de slag in de
wereld van gezondheidsonderzoek, maar helaas liggen de banen daarin niet voor
het oprapen. Daarom ben ik ook gaan zoeken naar een baan als verpleegkundige.
En ik heb een hele leuke baan gevonden!
Sinds oktober j.l. werk ik voor de GGD Amsterdam als jeugdverpleegkundige op
het consultatie bureau. Ook ben ik sinds 1 april verhuisd naar een prachtig huis
midden in het mooie Amsterdam, waar ik samen met onder andere twee leuke
huisgenoten geniet van het werkende leven in Amsterdam. Ook heb ik sinds een
aantal maanden mijn oude sport weer eens opgepakt; het turnen!
Ik hoop jullie op deze manier een beetje een idee te hebben kunnen geven van wat
mij allemaal bezighoudt en heeft bezig gehouden de afgelopen jaren. Ik ben niet
veel in het dorp zelf te vinden, maar uiteraard treffen mijn ouders mij met enige
regelmaat nog wel bij hen thuis aan!
Ik wens jullie allen alvast een prettige zomer! Ik ben benieuwd naar de verhalen
van andere Ljussemers, als ik de Ljussemer Praatjes zie liggen bij mijn ouders kijk
ik er toch altijd met veel plezier even in!
Groetjes,
Lotte

Jeugdhonk
Jeugdavonden in Jeugdhonk ‘De Bûtser’
Beste lezers, zoals iedereen van u wel weet, is twee jaar geleden de nieuwe
accommodatie op het sportveld ‘Tusken de Doarpen’ feestelijk geopend. In deze
accommodatie bevindt zich ook Jeugdhonk ‘De Bûtser’. Natuurlijk moeten we als
dorp(en) ontzettend blij zijn dat de gemeente deze mogelijkheid heeft geboden om
zo’n mooie accommodatie te kunnen verkrijgen, maar ook trots dat we dit als
dorpen hebben kunnen neerzetten met zoveel vrijwilligers.
Maar we zijn inmiddels twee jaar na de opening, en misschien hebben sommigen
van jullie verder nooit weer iets van het jeugdhonk gehoord. Vandaar dit stukje,
om eens een ‘update’ te geven over het jeugdhonk.
Bestuur:
Allereerst het bestuur, het bestuur van het jeugdhonk bestaat uit een afvaardiging
van de sportstichting (algemene eigenaar gebouw en veld), en een groep jeugd.
Van de sportstichting zitten Jippe Holwerda en Bert Alma in het bestuur, de
jeugd wordt vertegenwoordigd door Jacob Jongeling, Ymko Braaksma, Fokje
Jelske Veenstra, Ietzen IJse Kloosterman en Klaas Veenstra.
Voor de seizoenen op wordt er meestal vergaderd over eventuele activiteiten en
andere zaken.
Hoe gaat het nu?
Zoals de naam al doet vermoeden, is het jeugdhonk een honk waar de jeugd kan
samenkomen. Normaliter is het honk geopend op vrijdag, zaterdag en zondag. Op
vrijdag en zaterdag is het ongeveer geopend van 20.00 uur. Op zondag is het nog
wel eens variabel, dit in verband met Eredivisie voetbal, dat op tv komt. In de
vakantie tijd zal het honk ook weleens op andere dagen geopend zijn.
In eerste instantie heeft de gemeente de jeugdhonken bedoeld om meer toezicht te
krijgen op de jeugd, aangezien er op de illegale keten volgens de gemeente, te
weinig toezicht was. Wij als jeugdhonk moeten er dus ook voor zorgen dat er
inderdaad toezicht blijft/komt op de jeugd in het jeugdhonk. Een manier hier van
is het werken met personen die bardiensten draaien, zodat die deels
verantwoordelijk zijn voor wat er die avond gebeurd. Daarnaast hebben we de
hulp van ‘achterwachten’ in geroepen. Deze achterwachten zijn een groep
vrijwilligers die op toegewezen avonden even om de hoek kijken of de regels

worden gehanteerd etc. Voor de lijst met achterwachten mogen er altijd nog
mensen voor aanmelden!
Andere dingen die we na een jaar hebben ingevoerd, is onder andere het gebruik
van een muntautomaat. Dit houd in dat ze geld in een automaat moeten stoppen,
en vervolgens munten krijgen waarmee ze moeten betalen, op deze manier zit het
geld direct in een soort kluis, zodat er vrijwel niemand meer bij kan, en dat het
extra veilig is op deze manier. Ook proberen we verschillende activiteiten te
organiseren, zo hebben we al twee keer een darttoernooi gehad, een dropping en
een Bassie & Adriaan feest.
Jongere jeugd:
Een probleem wat de laatste tijd steeds meer naar boven komt in het jeugdhonk,
en waar ouders ook op aandringen, is dat er iets meer voor de jongere jeugd moet
worden gedaan. Dit betreft de jeugd onder de 18 jaar, oftewel de jeugd die nog
geen alcohol mag nuttigen. Tot nog toe werd het jeugdhonk het meest gebruikt
door de jeugd van 18 tot 24 jaar, dit komt ook doordat ze het met z’n allen hebben
opgezet, en hierdoor ook een beetje als eigen zien. Maar het is een jeugdhonk, dus
we zullen ook moeten kijken naar de jongere jeugd, en die voldoende ruimte
moeten geven in het jeugdhonk. De oudere jeugd, zal namelijk op den duur, ook
meer richting kroeg moeten gaan willen ze een alcoholische versnapering halen,
aangezien de kroegeigenaar er aan moet verdienen en het jeugdhonk niet. We
moeten er met z’n allen natuurlijk voor zorgen, dat er een kroeg blijft in dit mooie
dorp!
We zijn als jeugdhonk dan ook al een proef begonnen voor de jongere jeugd. De
bedoeling is om elke eerste vrijdag van de maand, het jeugdhonk van 19.30 uur tot
22.30 uur, speciaal open is voor de jeugd tot 18 jaar. Tijdens deze uren zal er dan
geen alcohol geschonken worden, eventueel mogen ouderen na deze tijd, nog een
drankje komen nuttigen, en mag de jongere jeugd zelf weten of ze nog blijven.
Tijdens deze avond kunnen ze bijvoorbeeld een film kijken, met de playstation
spelen, tafelvoetballen, kaarten, darten of eventueel zelf iets meenemen. De eerste
avond was dan ook een groot succes. Deze avonden willen we graag vaker
houden, maar daar hebben we wel hulp van ouders en vrijwilligers nodig. Tijdens
deze avonden zal er namelijk wel begeleiding aanwezig moeten zijn, voor de
verkoop van consumpties en toezicht! Dit is nodig omdat de (oudere) jeugd die
normaal bardienst draait, op zulke avonden er niet wil zitten. Dus zonder uw
hulp zijn deze avonden niet mogelijk! Geef u daarom ook op bij één van het
bestuur.

Kortom:
Heeft u eventueel nog ideeën, wilt u helpen tijdens de jeugdavonden of wilt u zich
aanmelden als achterwacht? Mail dan naar klaasveenstra@hotmail.com! Als
vrijwilliger zal u ook worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel.
Voor ander nieuws omtrent activiteiten etc. kunt u onze Facebook pagina in de
gaten houden: https://www.facebook.com/DeButser .
Heeft u nog nooit binnen gekeken, of wilt u op zondag ook graag naar die voetbal
wedstrijden kijken? Kom dan gerust even langs, het drinken staat voor u klaar.
Tot ziens,
Het bestuur van Jeugdhonk ‘De Bûtsers’

Wie is deze inwoonster van Lioessens??

Weet u wie dit is? Geef dan de oplossing door via de mail of bij Mynke Hoekstra.

De oplossing uit de dorpskrant van oktober vorig
jaar was Brand Heeringa.
Er waren acht inzendingen waarvan één onjuist.
Mevrouw Bos is na loting als winnaar uit de bus
gekomen, van harte gefeliciteerd! U wint de
vleescheque van onze slager Menno Hoekstra.

Zomerprogramma activiteitencommissie
Donderdag 22 mei Viswedstrijd
Aanvang 19.00 uur bij Hoek&Wad
(vissen op eigen risico)
Zaterdag 7 juni 11- dorpshuizen fietstocht (georganiseerd vanuit de gemeente)
Opstappen kan vanaf 9.30 uur bij de Stikel. Of ander
deelnemend dorpshuis. Hier zijn tevens stempelkaarten te
verkrijgen.
Vrijdag 11 juli Spelletjes avond
Allemaal leuke groepsspelen incl. Typeljen!
Aanvang 19.00 uur bij de Bûnte Bok
(Voor iedereen vanaf het voortgezet onderwijs)
Zaterdag 2 augustus Jeu de Boules
Aanvang 15.00 uur bij de Jeu de Boules baan
Zaterdag 16 augustus Spelmiddag met o.a. volleybal
Gezamenlijke spelmiddag in samenwerking met de Oranjeverenigingen en
Jeugdhonk voor Morra en Lioessens.
Vanaf 16.00 uur op het sportveld “Tusken de Doarpen”
(definitief programma volgt nog)

Kinderactiviteiten
Woensdag 13 augustus Swartefuottepaad yn Ljouwert
Voor kinderen van 4 t/m/ 12 jaar (graag handdoeken meenemen)
Voor deze activiteit hebben we weer vrijwilligers nodig!
En graag (indien nodig) een kinderzitje mee geven.
Vertrek 13.00 uur bij de Gearkomst, opgaven t/m/ 11 augustus.
Vrijdag 10 oktober Spelletjes middag (in de Gearkomst)
Voor groep 1 t/m/ 4 vana 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur spelletjes.
Filmavond voor groep 5 t/m/ 8 vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Woensdag 5 november Lampion maken voor Sintmaarten
In de Stikel kunnen we weer lampionnen worden gemaakt.
Voor groep 1 t/m 4 van 13.300 uur tot 15.00 uur.
Voor groep 5 t/m 8 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

De inleg voor alle activiteiten is € 1,Behalve de gezamenlijke spelmiddag, hiervoor is de inleg €2,- voor iedereen
vanaf de basisschool
Voor opgave en/of vragen kun je mailen naar
activiteitencommissielioessens@live.nl. Ook voor wijzigingen in het
programma en foto’s kun je ons vinden op Facebook!!
(als u bezwaar heeft tegen foto’s op Facebook geeft u dit dan aan ons door)!

Kleurwedstrijd

Lever je kleurplaat voor september in bij Mynke Hoekstra en wie weet win jij wel een
mooie prijs! Naam ...............................................

Poule B

Spelschema WK 2014
Vrijdag 13 juni!

!

Spanje !

-!

Nederland !!

21.00 uur

Woensdag 18 juni !!

Australië ! - !

Nederland !!

18.00 uur

Maandag 23 juni ! !

Nederland !- !

Chili !!

18.00 uur

!

Zaterdag 28 juni
AF 1
Winnaar groep A
AF 2
Winnaar groep C

- Tweede groep B
- Tweede groep D

18.00 uur, Belo Horizonte
22.00 uur, Rio de Janeiro

Zondag 29 juni
AF 3
Winnaar groep B
AF 4
Winnaar groep D

- Tweede groep A
- Tweede groep C

18.00 uur, Fortaleza
22.00 uur, Recife

Maandag 30 juni
AF 5
Winnaar groep E
AF 6
Winnaar groep G

- Tweede groep F
- Tweede groep H

18.00 uur, Brasilia
22.00 uur, Porto Alegre

Dinsdag 1 juli
AF 7
Winnaar groep F
AF 8
Winnaar groep H

- Tweede groep E
- Tweede groep G

18.00 uur, São Paulo
22.00 uur, Salvador

Vrijdag 4 juli
KF 1

Winnaar AF 5

- Winnaar AF 6

18.00 uur, Rio de Janeiro

KF 2

Winnaar AF 1

- Winnaar AF 2

22.00 uur, Fortaleza

Winnaar AF 7
Winnaar AF 3

- Winnaar AF 8
- Winnaar AF 4

18.00 uur, Brasilia
22.00 uur, Salvador

Dinsdag 8 juli
HF 1
Winnaar KF 2

- Winnaar KF 1

22.00 uur, Belo Horizonte

Woensdag 9 juli
HF 2
Winnaar KF 4

- Winnaar KF 3

22.00 uur, São Paulo

Zaterdag 12 juli
Troostfinale
Verliezer HF 1

- Verliezer HF 2

22.00 uur, Brasilia

Zondag 13 juli
Finale
Winnaar HF 1

- Winnaar HF 2

21.00 uur, Rio de Janeiro

Zaterdag 5 juli
KF 3
KF 4

Bedankt
Aan alle dorpsbewoners,
Hartelijk bedankt voor het meeleven en steun tijdens de ziekte van Freek. Ook
het begrip na het overlijden van Freek heeft ons veel goed gedaan. Hij mocht de
80 jaar niet halen.
Miep Sporendonk en kinderen.

Ljussemer praatsjes 20 jier lyn

Lioessemer biljartclub houdt slotavond
Vanaf oktober tot en met april wordt er iedere maandagavond door de LBC
gebiljart in de ‘Gearkomst’.
Het zijn gezellige avonden waarbij fanatiek wordt gebiljart maar waar altijd het
plezier en de humor de boventoon voeren.
Het seizoen werd maandagavond 5 mei feestelijk besloten in aanwezigheid van de
echtgenotes met een gezellige avond. Waarbij een ieder zich het buffet van
Slagerij Hoekstra, heerlijk deed smaken.
Eindklassement na 20 beurten:
1 R.Stiemsma 27
2 K.Dijkstra
25
3 J.J.Holwerda 23
4 J.Klimstra
23
5 S.Boonstra 20
6 Kv/d Wagen 20
7 M.Kuipers
19
8 L Groeneveld 18
9 Jippe Holwerda 18
10 Tj. de Jong
14
11 B.Stiemsma 10
12 I. Visser
8

Dorpsbelang Lioessens
Enige tijd geleden bezocht een team van Zorgbelang Fryslân samen met Stichting
Welzijn het bolwerk de verschillende dorpen in Dongeradeel en de wijken van
Dokkum
Consumentenbond van zorg
Zorgbelang Fryslân is de consumentenbond van de zorg. Zij komen op voor de
belangen van zorggebruikers in Friesland. In Dongeradeel werken ze samen met het
Bolwerk te Dokkum.
Zo bezochten ze ook Lioessens om in z.g. huiskamergesprekken te achterhalen wat
er in onze dorpen leeft.
In Dokkum en in bijna alle 28 dorpen van Dongeradeel daalt het aantal inwoners.
Tussen 2010 en 2030 met bijna 6%. Ook de samenstelling verandert. Volgens
onderzoekers wonen er de komende jaren meer ouderen in de gemeente. Het
Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat er in 2040 ongeveer 30% van de
inwoners van Dongeradeel ouder is dan 65 jaar.
Wat betekent dit?
Door de vergrijzing zijn er meer mensen met een chronische ziekte. Meer mensen
zijn ook slecht ter been. We gaan vaker naar een huisarts, fysiotherapeut en diëtist.
Het medicijngebruik neemt toe. Dit doet de zorgkosten ook in Dongeradeel stijgen.
Als het beleid niet verandert besteden we in 2040 de helft van ons inkomen aan
zorg.

Onderhoudsbedrijf
S. Faber
Onderhoud -Timmerwerk
Spuitwerk - Schadeherstel
Doarpsstrjitte 56
Lioessens
Tel: 0653409619

Te weinig seniorenwoningen
De eisen om in een verzorgingshuis te kunnen wonen en daar volledige zorg te
krijgen worden strenger. Ouderen blijven zodoende langer thuis wonen. Nagedacht
moet worden welke consequenties dit heeft voor het woningaanbod in de gemeente.
Vooral dit punt hebben we uitvoerig besproken in de gesprekken met Zorgbelang.
Want dit geldt nl. ook voor Lioessens. Helaas zijn er hier ook weinig
(senioren)woningen beschikbaar. En iedereen wil toch het liefst zolang mogelijk in
eigen dorp blijven.
Thús wonen echter, investeert in onze dorpen niet meer in nieuwbouw.
De bestaande woningen worden alleen nog onderhouden.
Dorpsbelang heeft via de gemeente contact gezocht met Bauke Tuinstra – (Twa
architecten), Hylke Goudswaard – (Urban Image) Sjoed IJdema – (Partoer) Hotze
Mellema – (Thús Wonen)
In de tweede helft van mei zullen er gesprekken gevoerd worden over een eventueel
project waarvoor Lioessens een pilot (onderzoek dat bedoeld is om iets uit te
proberen) in de gemeente Dongeradeel gaat worden.
Hiervoor is een werkgroep afkomstig uit het dorp noodzakelijk.
Lijkt het u interessant mee te denken over de toekomst van ons dorp met betrekking
tot woningbouw geef u dan op bij het dorpsbelang (321688, Tettie Stiemsma-Walda)
Wordt vervolgd

Recept !

uit de dorpskrant van 20 jaar geleden

* 1 kip
* zout en peper
* boter
* 50 gr. ham
* 20 gr. bacon
* 100 gram champignons
* 1 ui
* 2 teentjes knoflook
* 1/2 blikje doperwten, wortelen
Bestrioo de kip met zout, peper en de kipkruiden, braad de kip in boter en laat
hem gaar worden. (steeds bedruipen met jus).
Snijd de ham, bacon en champignons in stukjes en fruit die met de gesnipperde ui
en de schoongemaakte en fijn gesneden knoflook. Voeg de doperwten en wortelen
toe. Haal de kip van de botjes. Leg het vlees in een pannetje, schep het ham-bacon
enzo. mengsel er over en stoof het geheel even na alvorens u het gerecht serveert
met bv. compote en gebakken aardappelen.

dorpskrantlioessens@hotmail.com

