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Fan de redaksje.
It earste krantsje foar dit jier leit wer foar jim. Wy geane op nei, hopelik, in
prachtige simmer. Mei fansels de fêste simmeraktiviteiten yn it doarp mar ek it
doarpsfeest. Hjir en dêr is eltsenien der al drok mei dwaande en fierderop yn it
krantsje kinne jimme mear lêze oer it feest.
Wy ha wer probearre om in moai krantsje te meitsjen fan de ynbrochte stikjes. Ek
de boargelike stân, de puzzel en ‘hoe is it mei’…binne fêste rubriken die wy yn elk
krantsje werom komme litte wolle. Dus witte jim noch âld doarpsbewenners dy’t
wy freegje kinne foar dizze rubryk, jou it troch oan de redaksje! Dit kin fia de
mail nei dorpskrantlioessens@hotmail.com. Hjir kin jim fansels ek alle oare
ynbring foar de doarpskrante hinne maile.
Wy winskje jim in protte lêswille en in noflike simmer!
Kopij voor de volgende dorpskrant graag inleveren voor
1 september a.s. !
Hartelijke groeten,
uw redactie
Froukje Klimstra
Kristien Hoekstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com

Burgerlijke stand
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JETZE HOEKSTRA is op 8 januari jl. op !
77 jarige leeftijd overleden.

! !

!

TIETJE HEERINGA-VISSER is op 5 maart jl. op
83 jarige leeftijd overleden.

!
!

!
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zoon van Jacob en Jolanda van der Wagen
geboren op 28 december 2014

JANNA NYNKE!!
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dochter van Minne Dijkstra en Jeannet de Graaf
zusje van Klaas Jacob, geboren op 2 januari 2015

KEES JAN !
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zoon van Willem en Marije Dekema broertje van
Jenne Willem, geboren op 26 februari 2015.

Geboren:

JARNO ! !
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Verhuisd:
Gerben en Mynke Hoekstra zijn met hun dochters komen wonen aan de
Siniastrjitte 6. De vorige bewoners, Fam. Braaksma zijn verhuisd naar Eastrum.
Als nieuwe inwoners van Lioessens mogen we Wilbert en Katrin HiemstraKoschel verwelkomen op de Kamp 19.
Jelle Jaap Stiemsma en zijn vriendin Angela Steegstra hebben hun nieuwe huis
op de Kamp 8 eind december mogen betrekken.
Ineke Plantinga is verhuisd naar Morra.
We wensen alle gezinnen veel geluk voor de toekomst en dat ze met veel plezier in
ons mooie dorp mogen wonen.

Begrafenisvereniging

De gemiddelde kosten van een uitvaart bedragen momenteel tussen de € 3.500,en € 5.000,-, dit is exclusief een graf en een grafsteen. De hoogte van de kosten
hangt nauw samen met de wensen ten aanzien van de verzorging van de uitvaart,
zoals het soort grafkist, het aantal rouwbrieven, advertenties en de
afscheidsdienst.
Als je lid bent van de begrafenisvereniging worden alle rekeningen door de
begrafenisvereniging vooruitbetaald, de erfgenamen ontvangen één totaalnota. De
kortingen die de begrafenisvereniging krijgt worden voor de helft doorberekend
naar de leden. Verder is er een ledenkorting van € 600,-.
Als je lid bent van de begrafenisvereniging betekent het dus niet dat alle kosten
van de uitvaart gedekt zijn. Het is verstandig om naast het lidmaatschap van de
begrafenisvereniging een verzekering af te sluiten die geld uitkeert bij een
overlijden. Wees voorzichtig met “natura polissen”, deze verzekeringen keren
geen geld uit maar leveren zelf de diensten voor de uitvaart. Zij hebben hiervoor
hun eigen tarieven en leveranciers. Zo´n verzekering staat lang niet altijd toe dat
de uitvaart door een uitvaartvereniging wordt gedaan. Wees hier dus voorzichtig
mee, zo voorkom je teleurstellingen.
Waarom wordt je lid van de plaatselijke begrafenisvereniging
! Een begrafenis of een crematie is een heel emotioneel moment. Het liefst heb je
dan mensen om je heen de je kent. De mensen van onze vereniging zijn van
dichtbij. Zij doen er alles aan om samen met de familie een persoonlijke
uitvaart te organiseren. Mensen die achterblijven waarderen deze
betrokkenheid.
! Als gebruikt wordt gemaakt van alle diensten van de vereniging: onder meer
bode, dragers en materiaal, dan kan het kosten verschil voor een lid en een niet
lid behoorlijk oplopen.
! Samen moeten we zorgen dat de begrafenisvereniging, met onze bode,
dragers, klokluider, afleggers en grafdelver in Lioessens kan blijven
voortbestaan.

In Fryslân hebben de uitvaartverenigingen de onderlinge afspraak dat zij elkaar
helpen. Ga je ergens anders wonen in Fryslân, dan kun je gewoon lid blijven van
je oude vereniging.Als je helemaal geen binding (meer) hebt met Lioessens,
bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd, dan kun je lid blijven, maar je kunt ook in je
eigen woonplaats kijken naar de mogelijkheden en je lidmaatschap overschrijven
naar die vereniging.Uiteraard geldt dit ook andersom. Ben je ergens anders lid,
dan kun je je laten overschrijven naar onze vereniging.
Voor meer informatie kun je terecht op onze site www.dle-lioessens.simpsite.nl.
Tot slot
Heb je vragen, bel of vraag Renze Stiemsma, voorzitter van De Laatste Eer of Tjitske Castelein,
penningmeester/ledenadministratie of stuur een mail aan begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com.
Bestuur
De Laatste Eer
Renze Stiemsma

Tel.nr.

Functie / Adres

0519-321688

Voorzitter

Harmke Dijkstra

0519-321131

Secretaresse
P/a Mûnehiem 10, 9134 PG Lioessens

Lammert Braaksma

06-53706968

Gerrit de Boer

0519-321847

Tjitske Castelein

0519-320807

Penningmeester en ledenadministratie
P/a Doarpsstrjitte 33, 9134 NK Lioessens

De Pen.......
Hallo, wij zijn Wilbert Hiemstra en Katrin HiemstraKoschel.
Graag willen wij ons aan u voorstellen. Katrin is 23 jaar oud,
en Wilbert is 26.
Wij zijn op de Kamp 19 in Lioessens komen te wonen (voorheen woonden
Gerben en Mynke Hoekstra hier). Wilbert is in Lioessens geboren, en Katrin is in
Oldenburg (Duitsland) geboren.
In 2011 zijn wij samen gaan wonen in Metslawier, hier hadden we een
huurwoning. Toen wouden we wel wat anders, en hebben we verschillende huizen
bekeken. En toen is dit huis op ons pad gekomen.
Wilbert werkt bij Zijlstra Verhuur in Dokkum, en Katrin is werkzaam bij de
Karwei in Dokkum. We doen dit met veel plezier. In het weekend voetbalt en
kaatst Wilbert graag. Katrin houdt in haar vrije tijd van winkelen en creatief bezig
zijn. Oant sjen yn Ljussens!
Groetjes Wilbert en Katrin.

Rummicubclub
We hebben een gezellige club. Elk seizoen - dat doorgaans loopt van september/
oktober tot april - komen we eens in de twee weken op woensdag bij elkaar om
het spel te spelen. Echt een aanrader, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld
en de sfeer is goed. De club heeft ook een sociale functie, we praten met elkaar
over wat er in onze dorpen speelt en brengen zo waar nodig elkaar op de hoogte
van zieken en andere zaken die er spelen.In oktober van dit jaar hoopt onze club
haar twintig-jarig bestaan te vieren en daar hebben we de laatste avond van dit
seizoen (1 april en nee, dit was geen 1 april grap) een klein voorschot op genomen.
Eerst een kopje thee met oranjekoek, daarna Bingo met leuke prijsjes en daarna
een glaasje met een hapje.Aan het eind van de avond kregen alle dames ook nog
een mooie bos rozen mee naar huis!We hopen dan ook dat de Rummikub Club
nog vele jaren zal kunnen blijven bestaan!!!

Beste (oud)inwoners van Lioessens,
Als dorpsbelang zijn we bezig met het oprichten van een dorpssite. De beginselen
hiervan kunt u al vinden op www.lioessensdorp.nl. We hopen dat het een levendig
geheel gaat worden met nieuws, activiteiten en foto's van ons dorp!
Op de site kunt u lezen hoe zaken aangeleverd kunnen worden. Ook verdere
ideeen zijn van harte welkom. Wij dachten bijvoorbeeld aan een pagina met
gegevens van alle bedrijven en verenigingen in Lioessens. Zo is voor anderen ook
te zien wat er te doen is in Lioessens.
Dorpsbelang Lioessens

PEDICURE FRIESLAND
MARIANNE MIJDAM
Verheugd kan ik u mededelen dat Medisch Pedicure Friesland per 6 september
2014 afgestudeerd is als Oncologisch Voetzorg Verlener (O.V.V.).
Al jaren Medisch Pedicure en waarom dan toch weer een specialistische
opleiding volgen? Deze vraag is mij de laatste tijd regelmatig gesteld. Hieronder
hoop ik u uit te leggen wat deze specialisatie inhoud.
Een specialisatie in de oncologie(Kanker) is op zich niet bijzonder: er zijn
inmiddels oncologisch verpleegkundigen, oncologisch diëtisten, oncologisch
fysiotherapeuten, enzovoort. Door verschillende behandelingen tegen kanker
ontstaan vele bijwerkingen aan huid, haar en nagels. Een OVV is getraint om
bijwerkingen te herkennen en waar mogelijk te behandelen mede om de patiënt zo
mobiel mogelijk te houden.
Om als behandelaar bewust te worden van de implicaties van de ziekte kanker en
van de gevolgen van de behandeling ervan is een gedegen opleiding noodzakelijk,
alleen een workshop is niet voldoende! Een OVV heeft een uitgebreide scholing
gehad en stages gelopen. Zelf heb ik stage gelopen bij de Oncologisch
verpleegkundige en Oncoloog( Univeristair Medisch Centrum Utrecht), Hospices
(Marcellis Govertshuis te Leeuwarden en de Oase te Dokkum), Oedeem
therapeute (Yvonne Sterkenburg Fysiotherapie Dokkum-Damwoude) en een
Inloop huis ( stichting OOK huis te Rotterdam). Dit alles opdat ik een veilig en
doelmatig voetzorgverleningstraject in kan zetten in afstemming met de
behandelend arts.
Als een kankerpatiënt onder behandeling is, dient men altijd een verwijsbrief van
de behandelaar te overleggen. Er is toestemming nodig om een pedicure
behandeling te ondergaan. Tevens dient de OVV op de hoogte te worden gesteld
van de medicijnen en behandelvorm(en) die men ondergaat. Dit om te
voorkomen dat men een pedicure behandeling krijgt terwijl de weerstand te laag
is.Ook is het belangrijk om al een pedicure behandeling te geven eer men met
kuren begint.Dit om drukplekken te verwijderen om onderhuidse blaar vorming
te voorkomen.
Naast de pedicure behandeling heb ik een speciale massage techniek geleerd.
Diepte massage is nl. niet toegestaan daar dit uitzaaiingen via de lymfebanen kan
veroorzaken. Kanker heb je elke dag en in iedere minuut wordt je aan deze ziekte
herinnert. Het hele leven draait om je zieke lichaam, een lichaam wat niet meer als

van jezelf aanvoelt, maar als een ding. Spuiten worden erin geduwt,
onpersoonlijke handelingen, een hoofd dat vol is met adviezen, informatie en tips.
Om de rust, ontpanning en het gevoel van je lichaam weer te krijgen is er een
speciale voet- onderbeenmassage ontwikkeld.
Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk.
Een oncologisch voetzorgverlener weet wanneer deze massage techniek wel en
niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als
gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd. Vraag
ernaar wat de mogelijkheden zijn en bovenal GENIET ervan.
Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken
gekregen. Een OVV kan op een professionele manier omgaan met de emoties die
hieruit voortkomen, daar tijdens de opleiding ook uitgebreid les is gegeven in
Psychologie. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek. Ook ik heb mij te houden
aan het beroeps geheim! Een bezoek aan de praktijk van de voetzorgverlener
kanals veilige haven zijn waarin u aangeeft welke zorg u nodig heeft.
Professionele zorg, ontspanning en aandacht omdat u het verdiend!

Siniastrjitte 36, 9134 NZ LIOESSENS
Telefoon 06-14964020
www.pedicurefriesland.nl
e-mail: pedicure@pedicurefriesland.nl

Nieuws van de jeugdclubs
Het clubseizoen 2014/2015 zit er op het moment van schrijven bijna weer op. We
kunnen weer terugkijken op een gezellig clubseizoen. Er is het afgelopen jaar in 3
groepen club gegeven. De jongste groep onder leiding van Gerrit en Minke, de
middelste groep onder leiding van Elvira en Margriet en de oudste groep onder
leiding van Angela en Attje.
In de vorige dorpskrant was te lezen dat de startactiviteit helaas niet door was
gegaan. Na meerdere pogingen te hebben gedaan, moeten we op dit moment
helaas zeggen dat het nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Wel ligt het
draaiboek klaar en zullen we deze activiteit zeker nog laten plaatsvinden in het
najaar. Wat voor activiteit het is, dat houden we nog even geheim. Het is voor de
jeugd namelijk een groot raadsel wat er gaat plaatsvinden.
Wel hebben het afgelopen jaar de inmiddels traditionele activiteiten gehouden.
Zo zijn we in december gestart met de 55+ broodmaaltijd. Net als vorige jaren
was er een mooie opkomst en was het een gezellige middag. Dit jaar hebben we
ook gebruik gemaakt van de beamer in de kerk. Hier toonden we een filmpje over
de geboorte van Jezus. Dit was erg indrukwekkend.
In februari was er de jaarlijkse clubstriid. Tijdens de clubstriid strijden meerdere
jeugdclubs uit heel Friesland in eigen dorp voor de 1e plaats. Dit jaar was het
thema gezondheid. De opdrachten en spelletjes stonden in het teken van gezond
eten en bewegen. Er moest bijvoorbeeld een rap gemaakt worden over
gezondheid en bewegen, er moest een lijst worden gemaakt van gele en bruine
etenswaren in de categorieën gezond en ongezond, er moesten flessen ingezameld
worden voor het goede doel en er moesten dorpsbewoners op de foto worden
gezet terwijl zij gekleed waren in verschillende sporttenues. Dit zorgde voor
hilarische foto’s!
De fanatieke inzet van de
jeugd werd dit jaar beloond
met de 2e prijs. Helaas
moesten we de beker aan
ons voorbij laten gaan. Deze
ging dit jaar naar Ee. Zij
waren net iets beter dit keer.

Oranjevereniging Lioessens
Voor dit jaar staan er 2 activiteiten op het programma te beginnen met
koningsdag op maandag 27 april. We starten deze dag met de optocht door beide
dorpen o.l.v. Advendo. Voor de kinderen van de basisschool wordt deze ochtend
een vossenjacht georganiseerd en voor de ouderen zal er een film worden gedraaid
van een oud dorpsfeest. ’s Middags zal er weer de traditionele sterrit worden
gereden.
Op donderdagavond 2 juli gaat het dorpsfeest van start. We beginnen dit jaar met
een disco voor de kinderen en voor de ouderen zal er een activiteit worden
georganiseerd waar de straten tegen elkaar kunnen strijden. Ook is er voor de
liefhebber jeu de boules.
Vrijdag starten we met de optocht van versierde wagens er zijn dit jaar vanuit de
gemeente wel een aantal eisen gesteld deze zullen we aan elke buurt/groep
uitreiken. ’s Middags is de zeskamp voor de kinderen van de basisschool. Op de
namiddag kan iedereen zijn talenten weer laten zien bij de playbackshow.
Aansluitend hierop hebben we een foute party waar iedereen natuurlijk in zijn
foute outfit welkom is.
Als iedereen dan op zaterdag weer fit in de tent staat kunnen we starten met de
zeskamp voor de ouderen. Voor de kinderen zal er weer een springkussen
aanwezig zijn. Hierna maken we ons weer klaar om op de versierde wagens een
ronde door de beide dorpen te gaan. ’s Avonds kunnen voetjes van de vloer met de
muziek van de band “bamm bamm” we rekenen op volle bak.
Op zondag hopen we het feest af te sluiten met een mooie kerkdienst o.l.v Jaap
Klimstra en muziekvereniging Advendo.
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van deze activiteiten en proberen er
weer mooie dagen van te maken. Binnenkort volgen de opgave en info briefjes
huis aan huis. Wij hopen er met zijn allen weer een mooi feest van te maken!!!
Groeten,
Oranjebestuur Lioessens

Nieuws van de kaatsvereniging
Het winterseizoen is weer voorbij dus de voorbereidingen voorhet
kaatsseizoen zijn weer in volle gang. De agenda voor komend seizoen is weer
gemaakt en er staan weer leuke partijen op stapel.
Natuurlijk hebben we dit jaar weer de traditionel hoofdklassepartij,kneuzenpartij,
ouder-kind kaatsen en het pearkekeatsen op de agenda. Hiernaast worden er
diverse leden- federatie en KNKB partijen georganiseerd. Voor ieder weer wat
wils.
In het winterseizoen is er hard gewerkt aan de verbouw van de kleedruimtes. De
herenruimte is flink uitgebreid en het hele gebouw is voorzien van nieuw
tegelwerk. Dit alles is gedaan door vele vrijwilligers. Wij als kaatsvereniging
willen iedereen hier ontzettend voor bedanken. Zonder hulp van de leden en nietleden was dit niet mogelijk geweest in deze korte periode. Ook een bedankje aan
de dames van de catering. Zij hebben de heren wekelijks voorzien van koffie en
broodjes.
Nu het gebouw bijna klaar is en het steeds mooier weer wordt, is het dus weer tijd
om te gaan kaatsen. We hopen jullie binnenkort te zien op sportveld ‘Tusken de
doarpen’ en hopen er samen weer een mooi kaatsseizoen van te maken.
Groeten Bestuur KV Warber Bliuwe

Wedstrijdlijst
Datum

Partij

Categorie

Sponsor
Dekema Kempenaar
schilders/ T. Klimstra

Zat 2 mei Ledenpartij met Jeugd

Do 14 mei Ale van kammen federatie

Heren A/B, Dames, jong/
meisjes 14-16

M. v Kammen
cateringservice
Oudwoude

Woe 20
mei

Welp. Jongens/meisjes
Pup. Jongens/meisjes
Schooljongens/meisjes
Jongens/meisjes 14-16

Friesland sportprijzen
Westereen

Jeugd federatie

KNKB pupillen jongens A en B
Zat 23 mei klas
Ledenpartij Vrije formatie met
Zat 30 mei Jeugd

DEM/ Rabobank/ WMR
De Bûnte Bok/ GMG
Raadsma/ F.Elzinga/ PNF
Lioessens/ Dijkstra
Draisma

KNKB Heren hoofdklas 12.oo
Zat 13 juni uur

Handelsonderneming A,
de Jong/
Glasservice Paesens A.
Zeilmaker
Jippe en Maaike Holwerda
Loonbedrijf Dijkstra/Hoek
en Wad
Menno Hoekstra/
Hoogland BV Ferwerd

Zat 27 juni Ledenpartij met Jeugd
Do 9 juli Ouder kind kaatsen
Zat 11 juli Pearke keatsen
Zat 18 juli KNKB 2de klas
Woe 22
Rommert Zijlstra federatie
juli
Partij

Heren A/B, Dames, Jong/
meisjes 14-16

Faber Oosternijkerk

Jeugd ledenpartij met Anjum en
Vrij 24 juli Paesens te Anjum
Gezamelijke Ledenpartij met
Zat 25 juli Anjum en Paesens te Paesens
Do 30 juli Straatkaatsen

Bûnte Bok / W. en B.
Wijtsma

Zat 1 aug Ledenpartij met Jeugd

Verﬀabr. Koopmans/ A.C.
Mol assurantie
verzekeringen

Zat 15Aug Sportdag federatie partij
zat 5 sept Profyto DSD Federatie partij
Zat 12
sept

Slotwedstrijd
Ledenpartij met jeugd en
Kneuzenpartij

Afdelingswedstrijd heren A/B, Timmer en onderhoudsbedr.
Dames
Johan en Minne Dijkstra
Heren A/B, Dames, Jong/
meisjes 14-16
Profyto DSD Dokkum
Hoge Dijken/ ZZPers
Morra-Lioessens/ Coop
Anjum

AED
Hoe staat het momenteel met de AED?
Het apparaat van het merk HeartSine Samaritan PAD500P hebben we als dorp
aangeschaft in 2013.In de zomer van dat jaar is de AED geplaatst achter café “de
Bûnte Bok”. Richtingbordjes geplaatst door Andries Boersma wijzen de weg.
Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het apparaat hebben we in
november 2013 een demonstratieavond in de Gearkomst georganiseerd, die goed
bezocht werd.
Om je te kunnen aanmelden bij hartslagnu.nl is het noodzakelijk dat je in het bezit
bent van een BHV certificaat Reanimatie/ AED bediener.Het bestuur van
Dorpsbelang deed middels een huis aan huis schrijven een oproep aan alle
inwoners die nog geen BHVdiploma hebben om een cursus daartoe te volgen.
Vier personen meldden zich aan: Tjitske Castelein, Mynke Hoekstra, Oane
Westra en Veerle Evenhuis.Zij hebben op 18 februari 2015 met goed gevolg
meegedaan aan de AEDtraining in Oosternijkerk en zijn nu in het bezit van het
AED certificaat van BHV Friesland. Dit diploma is overigens slechts 1 jaar
geldig. Daarna moet men op herhaling.
Om de kans op adequate hulpverlening zo groot mogelijk te laten zijn is hetvan
groot belang dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden bij hartslagnu.nl .
Tot nog toe is het gelukkig niet nodig geweest de AED in te zetten, maar samen
kunnen wij als dorpsgemeenschap levens redden.
Dus hierbij nogmaals een oproep aan een ieder die in het bezit is van een geldig
BHV-diploma zich aan te melden bij hartslagnu.nl
Wanneer u zich gaat aanmelden of al aangemeld heeft bij hartslagnu.nl wilt u dan
zo vriendelijk zijn dit door te geven aan onze secretaresse van Dorpsbelang,
Marije van der Meer. Haar mailadres is: willemenmarije@hetnet.nl

Rudolf Evenhuis(ponghâlder)
Namens het bestuur van Dorpsbelang

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 november vorig jaar
was Hinke Douma
Er waren drie inzendingen.
Fam. Iedema is na loting als winnaar uit de bus gekomen,
van harte gefeliciteerd! U wint de vleescheque t.w.v. € 10,van onze slager Menno Hoekstra.

C.P.V.
Omdat november van oudsher de slachtmaand is brachten de CPV van Morra/
Lioessens, vorig najaar een bezoek aan de slachterij van Menno Hoekstra. In
2007 is op het bedrijventerrein De Hogedijken in Dokkum een modern en
hygiënisch slachthuis gebouwd. De dames van de CPV lieten zich hier voorlichten
door hun dorpsgenoot die vol passie vertelde over zijn beroep. Door het gebruik
van liften en lieren hoeft er niet meer zwaar getild te worden. Daarnaast is het
pand zodanig ingericht, dat het slachten hygiënisch en logisch verloopt. De
veevervoerders leveren de dieren voor de deur af en rijden daarna via een speciale
wasstraat compleet gereinigd van het terrein af. Het geheim is het zelf slachten.
Vakbekwame medewerkers slachten en benen uit. Menno is de vierde generatie
slager-slachter. Het slachten leerde Menno van zijn pake Marten en zijn heit
Willem. Tot 1996 was de slagerij gevestigd in Morra.

Nieuwe glijbaan in speeltuin.
Al geruime tijd zijn wij, dorpsbelang, in onderhandeling met de gemeente
over een nieuwe grotere glijbaan in de speeltuin.
Dit heeft de nodige tijd gevergd omdat deze gecertificeerd moet zijn en dus
behoorlijk duur is.Voor een dergelijk speeltoestel moet je gauw denken aan €
6000 – 7000. Nogal prijzig dus en omdat de gemeente een fractie van de
kosten vergoed moesten we andere geldbronnen aanboren. Letterlijk bijna
want de N.A.M heeft ook € 750 gedoneerd.We hebben nu de financiën bijna
rond en hebben daarvoor dit jaar de lege-flessenbak ook in ons beheer. Als u
de lege frisdrinkflessen hierin deponeert is de opbrengst dit jaar voor het
speeltoestel. Binnen korte tijd, misschien bij het uitkomen van deze krant al
gerealiseerd.We hopen dat de rijke kinderschare die ons dorp momenteel telt
zich naar hartenlust gaat vermaken.
Uw dorpsbelang

Oproep!!
Beste inwoners van Lioessens e.o.
Hierbij de foto's van vroeger en nu, ik kreeg deze foto van Akke Westra, zij
woonden in dit huis naast de pastorie, nu zijn er bejaarden woningen, de zelfde
bomen staan nog voor het huis waar nu mevr. Hansma woont.
Ik vind oude foto's geweldig, en het is jammer dat er nog nooit een fotoboekje van
Lioessens is gemaakt, (Morra heeft er twee) ik wil iedereen vragen, heb je nog
oude foto's, met huizen, personen of wat dan ook van Lioessens of de Alddyk,
graag wil ik ze scannen (kom langs of bel even voor een afspraak 06- 29405709)
Misschien kunnen we ze op internet zetten, of toch nog eens een boekje maken.
De andere foto is van een optocht tussen de dorpen, kale vlakte nog geen
sportveldwie herkent nog iemand? Geef de namen maar door.
Graag horen we van jullie!
Groeten van Fokke en Jannie van der Wagen
fojawagen@gmail.com

CMV Adendo Morra-Lioessens
Hierbij weer een verslag van wat ons als muziekvereniging allemaal bezig houdt.
Op 14 februari was er in Anjum weer het jaarlijkse federatiefestival. Overdag
mochten de solisten hun geleerde ten gehore brengen. En Advendo ging niet met
lege handen naar huis. Maar liefst twee bekers werden er gewonnen. Tjeerd
Heeringa en Kees Hovinga (Anjum) wonnen de eerste prijs bij de junioren
groepen. En bij de senioren groepen waren het Rianne van der Kooi en Rianne
Rispens die er met de beker vandoor gingen.
's avonds mochten we als korps weer het podium betreden. Dit keer deden we dit
onder leiding van Gerk Huisma. Onze eigen dirigent had elders verplichtingen.
Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben het werk Dogon gespeeld, en
mochten nadien de nodige positieve reacties ontvangen. Zelf waren we ook zeer
tevreden. De winnaar van de koraalprijs was Halleluja Anjum, en de Lauwers
Fanfare Ee-Engwierum mocht de prijs voor het grote werk in ontvangst nemen.
Zaterdag 28 maart hebben we een voorjaarsconcert gegeven, met medewerking
van het zeemanskoor van Lauwersoog. Het werd weer een geslaagde avond. Op
deze avond mochten we ook een aantal leden huldigen voor hun 25 jaar actief
lidmaatschap. Dit waren Ria Rispens, Froukje Wiersma, Jannie Wijtsma,
Harmke Dijkstra, Germ Hein Wijtsma en Jan Willem Hoekstra.
Theun Dijkstra werd ook nog naar voren gehaald. Dijkstra is 46 jaar lid geweest
van Advendo. Voor zijn vele verdiensten voor Advendo, is Dijkstra op deze avond
benoemd tot erelid. Ook mochten we afscheid nemen van Douwe Draaisma als
dirigent. Helaas kwam er door ziekte een abrupt einde aan onze samenwerking

met Draaisma. Maar op deze avond konden we Draaisma op een waardevolle
manier "uitzwaaien". Zoals Draaisma zelf zo mooi omschrijft:
Ik was van plan om nog even een kort bedankwoordje uit te spreken aan jullie
maar ook aan alle Moarsters en Ljussemers in de kerkzaal. Maar na de staande
ovatie was ik helemaal overdonderd en emotioneel en kon ik geen zinnig woord
meer uit mijn keel krijgen. Ik heb het in al die jaren nog nooit meegemaakt dat een
dirigent zo is “uitgezwaaid”. Wat een hartelijkheid. Eigenlijk ben ik er nog
beduusd van.

Op dit moment zijn we druk aan het oefenen voor het Gouden Spiker Festival.
Dit zal plaatsvinden op 9 mei, in Ureterp. Hier spelen we 4 stukken. Graag willen
wij u de mogelijkheid geven om deze muziekstukken te beluisteren. Zondag 3 mei,
rond de klok van 11 uur, bent u van harte welkom in de Gearkomst.
Tevens willen wij u/jullie bedanken voor de vele flessen die we hebben mogen
ontvangen via de flessenbak. Iedere keer zat de bak weer vol, geweldig. Wat is
Advendo zonder de steun van de inwoners van Lioessens en Morra! Nogmaals
bedankt!!!

Zomerprogramma activiteitencommissie 2015
Donderdag 21 mei Viswedstrijd
Aanvang 19.00 uur bij Hoek&Wad
(vissen op eigen risico)
Vrijdag 19 juni Fiets- puzzeltocht
Inschrijven vanaf 18.00 uur bij de Bûnte Bok start 18.30 uur
Zaterdag 18 juli Jeu de Boules
Aanvang 15.00 uur bij de Jeu de Boules baan.
Iedereen die zelf jeu de boules ballen heeft mag
deze meenemen.
Zaterdag 8 augustus Spelmiddag
Nader info volgt nog.

Kinderactiviteiten
Woensdag 12 augustus Speurtocht
Voor alle kinderen van de basisschool. Na afloop pannekoeken
eten. Verzamelen in de speeltuin om 16.00 uur.
Vrijdag 16 oktober Spelletjesmiddag in de
Gearkomst
Spelletjes voor groep 1 t/m 4 van 14.00 tot ± 16.00 uur.
Filmavond voor groep 5 t/m 8 van 19.15 tot 21.15 uur.
De inleg voor alle activiteiten is € 1,- behalve voor de gezamenlijke
spelmiddag. Hiervoor is de inleg €2,- voor iedereen vanaf de basisschool.
Voor opgave en/of vragen kunt u mailen naar
activiteitencommissielioessens@live.nl. Ook voor wijzigingen in
het programma en foto’s kunt u ons vinden op Facebook.
Als u bezwaar heeft tegen foto’s op Facebook, geeft u dit dan aan
ons door!

Jeugdhonk ‘De Bûtser’ op volle toeren!
Het is alweer 2015 en De Bûtser staat niet stil. Het jeugdhonk draait goed en alles
loopt op rolletjes.
Dit jaar zijn we gestart met een gezellige Nieuwjaarsborrel! Het was een gezellige
avond voor het bestuur en de vrijwilligers. Verder is er in februari een open
darttoernooi georganiseerd. Het was een zeer geslaagde avond voor de darters
van Morra – Lioessens + omgeving en niet te vergeten de toeschouwers. Er
waren deze avond leuke geldprijzen te winnen voor de darters. De winnaar van
de avond was Mats Gies uit Wierum.
Ook is er dit jaar besloten om de schoonmaak voor eigen rekening te nemen.
Namens het bestuur willen we Thea Sangers bedanken voor haar inzet om alles
netjes en schoon te houden!
Elke eerste vrijdag van de maand kan de jeugd vanaf 12 jaar nog altijd terecht in
het jeugdhonk. Op deze avond is er gelegenheid voor hen om er een gezellige
avond van te maken. We zijn samen met de activiteitencommissie bezig om hier
een loungeavond van te maken, met leuke spelactiviteiten. Dit wordt nog in volle
gang geregeld en zal vanaf september dit jaar ingaan.
Verder is het bestuur nog bezig met een activiteit voor alle bewoners van Morra Lioessens. Op vrijdag 31 juli a.s. (datum onder voorbehoud) wordt er een
excursie georganiseerd bij de familie Veenstra op ‘de Kninepleats’ met aansluitend
een barbecue bij het jeugdhonk. Verdere info hierover volgt nog en we hopen hier
een interessante en leuke middag/avond van te maken.
Met z’n allen hopen we er weer een gezellig jaar van te maken!
Het bestuur van jeugdhonk ‘De Bûtser’

Hervormde kerk (Lioessens)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

De Hervormde kerk is een kerkgebouw in Lioessens in de Nederlandse provincie
Friesland
De noordgevel met lisenen is een restant uit de 13e eeuw. Rond 1480 is de kerk
aan de zuidzijde in gotisch vormen (spitsboogvensters) verbreed. Het koor werd
vijfzijdig. In 1827 kreeg de kerk een tongewelf, nieuw kerkmeubilair en
steunberen aan de noordzijde. In 1909 is de koorsluiting driezijdig herbouwd. In
1924 werd de westgevel, die aan de binnenzijde nog uit tufsteen bestaat,
beklampt. De houten geveltoren verving een zadeldaktoren. In de toren hangt een
luidklok (1498) van klokkengieter Johan met afbeeldingen van de heiligen Petrus
(boek en sleutel) en Catharine (staf en wiel). De kerk is een rijksmonument.
De Hervormde kerken van Morra en Lioessens hebben subsidie ontvangen welke
gebruikt worden om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Een werkgroepje is
sinds enige tijd in Lioessens actief om een programma samen te stellen voor
optredens c.q exposities in de kerk. Men
wil de kerk graag weer gebruiken voor
begrafenissen eventueel kerkdiensten of
andere invullingen die het fraai
gerestaureerde gebouw nu 20 jaar
geleden ,weer nieuw leven doen inblazen.
Het is zonde om dit godshuis wederom te
laten vervallen aan de vleesmuizen.

Seniorenwoningen Lioessens
Hoever zijn de vorderingen rond het plan om nieuwe woningen te bouwen in ons
dorp?
Vorig jaar juni is de eerste vergadering hierover geweest in de Gearkomst.
Afgelopen winter is er verder vergaderd door het dorpsbelang aangevuld met
enkele dorpsbewoners. Ze werden begeleid en geadviseerd door een projectgroep
die hierin adviseert . Deze groep mensen wordt gesubsidieerd door landelijke en
provinciale overheid.
Concreet houdt het in dat we als dorpsbelang van mening zijn dat er enkele twee
onder een kapwoningen kunnen worden gebouwd.
Kavels zijn voorradig en er is vraag naar. Het heikele punt blijft de financiering.
Zodra duidelijk is wie wil investeren in deze belangrijke stap voor de toekomst
van ons dorp en dorpsbewoners, zullen de plannen worden gerealiseerd. Hierdoor
wordt er ruimte geschapen om zolang mogelijk in eigen dorp en gemeenschap te
blijven.

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

Hoe is it no mei........?
In deze rubriek worden oud Lioessemers geïnterviewd over hun tijd in Lioessens
en waar ze nu wonen en wat ze doen.
Deze keer hebben we de Fam. Kronen gevraagd. Ze wonen nu in Dokkum.
In welk jaar zijn jullie in Lioessens komen wonen en waarom specifiek in dit
dorp?
Op een zaterdag in 1985 was er een familie reünie in het noorden van Nederland.
Dit hebben we gecombineerd met een bezoek aan de oudste dochter van Cor. We
woonden destijds in Dordrecht en waren daar niet gebonden door werk. Op die
bewuste zaterdag zijn we door Dongeradeel en Kollumland gereden. We zochten
een andere woning en vonden die in Lioessens.
Na enige tijd op Mûnehiem te hebben gewoond verhuisden jullie naar de
Siniastraat. Kunnen jullie wat over deze tijd vertellen?
Mûnehiem stond in die jaren voor de helft leeg, het was geen gezellige straat er
was veel verloop onder de mensen die er woonden. Behalve tante Anneke en
(toen nog) oom Johannes woonden er geen Lioessummers. Het huis was voor
ons bovendien in huur best wel duur. Om goedkoper en meer tussen de mensen te
wonen, zijn we naar de Siniastrjitte verhuisd.
Op welke manier burgerden jullie in, in het dorp?
Door heel simpel mee te doen. We zijn al vrij snel naar de kerk gegaan en konden
het goed met overbuurvrouw (tante) Anneke vinden. Bij het eerste dorpsfeest dat
we meemaakten zaten we in de sub. Zo leerden we meer mensen kennen.
Aansluiting in een dorp heb je zelf in de hand.
Jullie dochter Angelique, studeert nog, welke studie en waar woont ze?
Angelique heeft geschiedenis gestudeerd in Groningen, maar kan daar geen werk
mee vinden. Ze denkt na over een andere richting en hoopt dat de economie snel
meer banen op levert, ook in Groningen. Ze woont inmiddels drie jaar samen met
haar vriend Aldo, die op het Groningse provinciehuis. Samen lezen ze veel in hun
vrije tijd of schilderen aan miniaturen. Regelmatig zijn ze ook buiten de stad te
vinden lopend of op de fiets. Het Groninger land net zulke mooie plekjes als
Friesland. Ze hebben het zeer goed naar de zin.

Jullie hebben enige jaren geleden besloten naar Dokkum te verhuizen. Wat
was daarvoor de reden?
Een combinatie van redenen. We stonden al 12 jaar ingeschreven, voor het geval
er een groter huis in Lioessens zou komen waar we wel op wilden reageren. Dat
huis kwam niet echt langs. Ik had voor mijn werk bijna dagelijks de auto mee.
Cor ging dan op de brommer naar Het Bolwerk in Dokkum. Dat viel in de lange
winter van 2010 niet mee. In de herfst van 2010 was er opnieuw vroeg sneeuw.
Voor mij was de keus snel gedaan. We gaan naar Dokkum. Daar is meer keus
voor een groter huis en voor Cor is het eenvoudiger om naar Het Bolwerk te
gaan, ook bij slecht weer.
Welke bezigheden hebben jullie overdag? Werk, hobby's?
Cor is wedstrijdleider van het biljarten in Het Bolwerk , dat brengt naast de
wedstrijden daar, veel administratie thuis met zich mee. Cor mag graag sport
kijken. Hij heeft vroeger zelf veel gesport en de belangstelling blijft.
Ik ben aan het werk bij de jeugdbescherming voor mensen met een beperking. Ik
mag graag de krant of een boek lezen.
Cor en Geeri, we zien jullie gelukkig nog geregeld in ons dorp. Zouden jullie
nog iets kwijt willen tegen de inwoners van ons dorp?
We hebben met veel plezier 26 jaar in Lioessens gewoond. Het leven heeft ons
daar goed gedaan. We zijn naar Dokkum verhuisd voor een ander huis en het
gemak van de voorzieningen in de directe omgeving. We hebben daar geen spijt
van. We missen de mensen van Lioessens, de manier waarop er naar elkaar
omgekeken wordt en geholpen wordt. Dat is een mentaliteit die je in Dokkum
veel minder tegen komt. Door af en toe terug te gaan, vinden we iets terug van
wat in elke straat en buurt heel gewoon zou moeten zijn, maar het niet is.

Berjochtsje fan kafee de Bûnte Bok
Doarpsgenoaten,
Haw ik jimme lêsten traktearre op in
stikje histoarje fan kafee de Bûnte
Bok, dizze kear bring ik jimme it
lêste nijs. Myn baas Gerrit is op ’t
heden faker thús te finen. It
teaterstik KRIMP is ôfrûn en der
wurdt wurke oan in nij stik. Hooplik
sil dat yn novimber 2015 yn
premjêre gean, hoe ’t dat neamd
wurde sil is noch in ferrassing.

De winteraktiviteiten binne hast wer foarby. Tiid foar wer wat oare drokten. It is
de bedoeling om fan ’t simmer in toulûkwedstryd te organisearjen tusken teams
fan Ie en Moarre/Ljussens, dêrneist in aaigoaiwedstryd en in temafeest.
De hiele simmer giet it maatjassen troch, allinne mei ien ferskil, it ynskriuwjild
giet nei € 6 . De reden hjirfan is dat der in protte fraach fanút de kaarters kaam
om mei in hegere ynlis wat gruttere en moaiere prizen te krijen.
As jo it boerd oan myn foarkant yn ‘e gaten hâlde, misse jo neat! Dêr komme alle
aktiviteiten op te stean.
Oant de oare kear!

Italië! !
Polen!!
Kroatië!

Slovenië!
Malta!!
Guernsey!

!
!
!

Finland!
!
Noorwegen! !
Zweden!
!

België!!
Servië!!
Duitsland

Letland
Jersey

Opbrengst Koningsspelen 2015
De kinderen van basisschool de Griffel
hebben tijdens de Koningsspelen d.m.v. sponsoring het mooie
bedrag van € 924,24,- opgehaald.In de Skûle te Metslawier
hebben ze ook hiervoor een collecte gehouden.
Deze heeft € 151,10 opgebracht.
Hierdoor komt het op een mooie bedrag van
Het bedrag wordt gedoneerd aan
stichting Opkikker.

€ 1075,34

Recept
Rabarbercrumble
Ingrediënten ( voor 4 schaaltjes )
500 gram rabarber, rasp van 1 sinaasappel
2 eetlepels sinaasappelsap, 1 zakje vanillesuiker
150 gr suiker, 150 gr bloem, 100gr boter
Plus boter om in te vetten
4 ovenschaaltjes
Zout en peper

Verwarm de oven op 200 gr. Spoel de rabarberstengels af ,
en snijd ze in stukjes van ongeveer 3 cm. Doe ze in een pan,
samen met de sinaasappelrasp, het sinaasappelsap , de vanillesuiker
en 75 gr suiker.
Kook dit mengsel 5 minuten op middel groot vuur.
Doe de andere 75 gr suiker en de bloem in een kom, snijd d boter
En meng deze er door heen. Wrijf met uw handen door het deeg
Tot dat er kruimels ontstaan.
Vet de schaaltjes in met de boter en vul ze voor driekwart met de rabarber.
Bestrooi ze met het kruimeldeeg en zet ze ongeveer een half uur in de oven.

Normaal 20 jier lyn yn Ljussens, april 1995

dorpskrantlioessens@hotmail.com

