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Fan de redaksje.
De simmer fan 2016 stiet wer foar de doar, alles wurdt wer grien en komt yn bloei
te stean. Ek moat er dan in doarpskrante útkomme mei alle simmeraktiviteiten der
yn. Op it moment fan skriuwen en krantsje yn elkoar setten is it prachtich waar,
hearlike simmerske dagen! Wy hoopje dat dat noch in hiel skoft sa bliuwt.
Ek dizze kear ha wy wer probearre om in moai krantsje te meitsjen mei nijs út it
doarp. Sa kinne jim lêze wat de aktiviteitencommissie dizze simmer organiseare
sil, de list mei keatswedstriden steane der yn. Nijs fan it doarpsbelang. En fansels
de fêste rubrieken.
Wy wolle jim as doarpbewenners freegje at der nijs is, as jim fine dat der wat yn it
krantsje mist, jou it ús troch fia dorpskrantlioessens@hotmail.com dan giet it mei
yn de folgende doarpskrante die sa rûn novimber útkomt. Want mei elkoar moat
we it meitsje!
Wy wolle jimme allegear in moaie en noflike simmer tawinskje en wy hoopje op
hiel folle simmerske dagen!!
Hartelijke groeten,
uw redactie
Froukje Klimstra
Kristien Hoekstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com
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SONJA CORNELIA GERRITSEN- DE BRUIN is
12 november 2015 op 78 jarige leeftijd overleden.
GERRIT VAN HUISSTEDE is 16 december 2015
op 49 jarige leeftijd overleden.
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HITTJE STIEMSMA- DIJKSTRA is 12 januari jl. op
84 jarige leeftijd overleden.
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TIETE SIJTSMA is 5 maart jl op 88 jarige leeftijd
overleden.
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Verhuisd:
Rennie Leistra is samen met haar kinderen, Ninthe, Esger en Jilke tijdelijk
komen wonen aan de Reinsleat. Wij wensen jullie veel geluk.
Ids en Anneke Visser wonen tijdelijk aan de Dorpsstraat. In de aankomende
weken zullen ze verhuizen naar Anjum.

Thús Wonen alleen voor
huurders met een smalle beurs
De overheid heeft de regels voor het krijgen van een
sociale huurwoning veranderd. Alle woningcorporaties moeten zich hier aan
houden. Dit betekent dat vrijkomende sociale huurwoningen vooral moeten
worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 35.739.
Wat is er veranderd?
Woningzoekenden met een (gezamenlijk) inkomen boven € 35.739 komen bijna
niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een corporatie mag tot
twintig procent van het aantal vrijkomende woningen per jaar nog toewijzen aan
een woningzoekende met een inkomen boven deze gestelde inkomensgrens:
• Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan woningzoekenden met een
inkomen van € 35.739 tot € 39.874;
•

Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten
(bijvoorbeeld WMO of in verband met sloop).

Waarom deze regels?
Deze regels moeten er toe leiden dat de sociale huurwoningen vooral worden
toegewezen aan de huishoudens met een lager inkomen. Deze richtlijnen zijn door
de Europese Commissie opgesteld met betrekking tot staatsteun voor de
Nederlandse woningcorporaties.
Wat is een sociale huurwoning?
Een woning met een huurprijs lager dan € 710,68. Deze maximale huurprijs
betreft de kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor
gas, water en licht. Nagenoeg alle huurwoningen van Thús Wonen vallen in deze
categorie.
Welke inkomens tellen mee bij de vaststelling van het gezamenlijk inkomen?
Bij het bepalen van dit inkomen moeten de belastbare inkomens van de huurder,
de partner en alle meerderjarige medebewoners worden meegeteld. De inkomens
van eventuele minder- en meerderjarige kinderen tellen niet mee. Het gaat om het
gezamenlijke inkomen in het afgelopen jaar. Hiervoor heeft Thús Wonen de
inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. We checken het inkomen bij de
aanbieding van een woning.

Gelden deze regels ook voor huidige huurders?
De regels zijn alleen van toepassing op nieuwe verhuringen. Er zijn dus geen
directe gevolgen voor de huidige huurders. Echter, als uw inkomen in de loop van
de jaren is gegroeid tot boven € 35.739 én u wilt doorstromen naar een andere
sociale huurwoning, dan is dat niet vanzelfsprekend. Daarbij komt er vanaf 2017
een jaarlijkse inkomenstoets. Dit houdt in dat huishoudens met een hoger
inkomen een hogere huurverhoging kunnen krijgen. Gepensioneerden en grotere
gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd.
Voor meer informatie gaat u naar www.thuswonen.nl

Nieuwsblad van het Noorden, 16 maart 1974

Oproep dorpsmail
Wellicht hebben jullie tijdens de jaarvergadering al
gehoord dat we als dorpsbelang en 't nije doarp bezig
zijn met een mailinglijst van Lioessens. Deze willen we gebruiken om jullie te
informeren over zaken die ons allemaal aan gaan. Sommige dingen kunnen niet
wachten op de dorpskrant. De aanwezigen van de jaarvergadering hebben hun
email al doorgegeven. Via deze weg willen we ook de overige Ljussemers vragen
hun mailadres door te geven. Dit kan via een mail naar:
dorpsbelanglioessens@hotmail.com
Zo lang er geen complete lijst is, kan het voorkomen dat de informatie nog dubbel
binnenkomt (papier/digitaal). Om niemand uit te sluiten zullen we ook bijhouden
wie geen email gebruikt zodat we deze mensen nog via de brievenbus kunnen
informeren.
Dorpsbelang Lioessens/'t Nije Doarp

De Pen
Hierbij ons verhaal.
Ons is dit keer de eer gevallen om ons zelf voor te mogen stellen.
Wij zijn Marcel en Thea en wonen nu iets meer dan 8 jaar op de Reinsleat 2 (ook
wel vaak het oude huis van Hopman genoemd). Toen wij 8 jaar geleden uit
Lemmer weg wilde omdat het ons daar te druk werd viel ons oog op dit huis
omdat het zo aantrekkelijk qua prijs was. Maar ja Lioessens was dat wel wat?
Zo ver van de bewoonde wereld? Nu woonden mijn ouders (de Schippers) er al
wel dus dat maakte het iets makkelijker. Toch maar een bezichtiging aangevraagd
en toen we eenmaal gekeken hadden waren we meteen verkocht. Ze zeggen wel
eens dat een huis aan moet voelen als een goeie jas, nou en dat deed dit huis
absoluut. Ook al moest, en moet, er een hoop gebeuren, wij waren verliefd.
Met mevrouw Hopman was het snel geregeld en toen kon de verhuizing met onze
3 oudste en mijn 6 maanden zwangere buik beginnen. Dat was in februari.
In mei is Manoah geboren en 3 jaar later kwam als mooie afsluiter van de rij
Damaris er nog bij. Wij wonen hier heerlijk en ervaren Lioessens als 1 grote
familie die altijd voor elkaar klaar staan. De oudste kinderen beginnen nu uit te
vliegen maar wij hopen hier nog heel veel mooie jaren te mogen blijven wonen
Lieve groetjes van Marcel, Thea, Jelmer, Sarita, Manoah en Damaris Sänger

Nieuwsbericht van de vrienden van de Sint
Petruskerk
Als eerste willen wij iedereen bedanken die de afgelopen tijd in de kerk op de
koffieochtenden waren. Elke eerste dinsdag van de maand komen er mensen uit
onze dorpen naar de kerk. Er zijn de afgelopen maanden tussen de 25 en 30
personen per ochtend geweest voor een bakje koffie en vooral een praatje. Ook
worden er veel boeken verkocht en curiositeiten. Het is natuurlijk niet verplicht
om iets te kopen, maar zo kunnen we toch wel extra inkomsten creëren.
Jeroen en Rjimke hebben 5 maart jl. de kerk gehuurd voor hun benefietconcert,
dit werd een groot succes.
Woensdagmiddag 23 maart was er een knutselmiddag voor de
basisschoolkinderen. Op de beamer werd het Paas-verhaal getoond en alle
kinderen konden een bloempotje bestempelen
met verf.
Er is een koffiezetapparaat en een orgeltje gekocht, en ook zal er binnenkort een
ander aanrecht geplaatst worden. (We hebben een bijdrage voor 2016 van de
Hervormde kerkvoogdij gekregen van € 500,--)
We hebben ons ook opgegeven om mee te doen aan Tsjerkepaad 2016, en wel op
de eerste zaterdagen van de maanden juli, augustus en september. De kerk is dan
open van 10.00 uur tot 12.30 uur. Ook hopen we daar veel mensen te treffen, uit
onze dorpen, oud inwoners en belangstellenden. Zegt het voort.

Kroechbaas en Freonen

Op 22 mei a.s. zal onze dorpsgenoot PietsjeWijtsma met haar band:’Kroechbaas
en Freonen’ een optreden verzorgen in de kerk vanaf 16.00 inloop (de koffie staat
klaar) om 16.30 begint de band te spelen uur tot +/- 18.30 uur.
Kaarten vooraf te verkrijgen (bij Baukje Wijtsma en Martje Sytsma) voor € 5,00
euro inclusief koffie en wat lekkers.

We hopen dit jaar ook nog op een concert van muziekkorps Advendo.
Mocht u gebruik willen maken van de kerk b.v. of goede ideeën hebben voor ons,
dan horen wij dit graag. (Tel. Jannie van der Wagen 06-29405709)
Het doel om de kerk te behouden en saamhorigheid te creëren voor beide dorpen
is wat ons betreft al een succes.
Met vriendelijke groeten: De vrienden van de Petruskerk Ljussens.
Anke, Bieneke, Baukje, Martje, Tettie, Jannie

Oproep
Beste mensen van Lioessens en Morra
Wij hebben al heel veel oude foto’s verzameld van ons dorp en de bewoners.
Na de zomer willen we deze graag laten zien in de Sint Petruskerk.
Mocht u nog mooi foto’s of aanzichtkaarten hebben van Lioessens of Morra
Dan kan u deze ons laten scannen.
Bvd. Fokke en Jannie van der Wagen
Doarpsstrjitte 49 Lioessens

C.P.V.
CPV van Morra/LIoessens hield vorige week, aan het einde van het vergaderseizoen,
haar jaarlijkse reisje.Als eerste werd het vlasmuseum te Ee aangedaan. Hier werd tot
1900 , vlas tot linnen bewerkt. De tocht voerde vervolgens naar Eenrum waar het
mosterdmuseum werd bezocht. Antsje Visser en Ypie Rispens waren beide 40 jaar lid en
kregen als blijk van waardering een attentie. Tot slot werd er na een toeristische route
langs de zeedijk van Groningen een heerlijk maal genuttigd bij restaurant ‘Het
Pierenend’ te Lauwersoog.

Tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht”
Hjirbij ek eefkes in lyts berjochtsje fan tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht”.
Us jierlikse tonielútfiering leit alwer in skoftsje efter ús. Op 15 en 16 jannewaris
brochten wij it stik “De ferkearde koffer” op de planken.
Dit fleuriche stik spile him ôf yn in fakânsjehûske yn it bûtenlân. Dit hûske
hienen Bearend (Marten Hoekstra) en Sjaan (Antsje Boonstra) hierd om hjir in
famyljereüny te hâlden. Al gau komme de earste gasten oan. Dit binne Bram
(Douwe Hiemstra) en Kiki (Tiny Schregardus). Dit is allinnich gjin famylje mar
sij binne op syk nei harren koffer, dy’t Bearend en Sjaan meinommen ha op it
fleanfjild. Sij ha namelik deselfde koffer en no wolle Bram en Kiki se wer
omwikselje. Harren koffer sit fol mei falske bankbiljetten. Bram docht him foar
as in fiere neef dy’t krekt troud is mei Kiki. Se komme op harren houliksreis
eefkes oan. De folgende gast dy’t oankomt is Beatrice (Minke Wijtsma). Beatrice
is non mar dan wol in hiele moderne non. Se hat ferstân fan internet en mei op syn
tiid ek graach in borreltsje. Ek de dochter fan Bearend en Sjaan komt lâns. Dit is
Sanne (Thea Weening). Sanne wurket bij de polysje. Se mient dat se Bram en
Kiki wolris earder sjoen hat, mar wit earst net wêrfan. Op it lêst komt it har wer
yn it sin: Bram en Kiki steane op in opsporingsoanplakbiljet. Mei help fan de
stoere non Beatrice pakt se Bram en Kiki en bringe se se nei it polysjeburo.
Dêrmei kaam in ein oan it stik “De ferkearde koffer”. De ynstekster (Sjoerdtje
Bakker) hat it gelokkich net drok hân en ek de rezjy (Gerben Hoekstra en
Kristien Hoekstra) wie tefreden.
We kinne werom sjen op twa slagge tonieljûnen. Beide jûnen siet de saal fol
minsken en ha wij wer mei in protte plesier ús bêst dien om elkenien in moaie jûn
te besoargjen. We ha no earst wer eefkes in skoftsje frij mar geane meikoarten
alwer op syk nei in nij stik. Yn de hjerst begjinne wij dan wer mei ús
repetysjejûnen.
Wij hoopje jim dan allegear wer te sjen op de tonielútfiering yn 2017!

Verslag jaarvergadering, dorpsbelang

1. Jaarpunten 2015
o Dyksterwei; Over de kruising zijn bomen gerooid en in afstemming

met dorpsbelang en directe bewoners zijn iepen herplant. Daarna is de
weg aangepakt en opnieuw geasfalteerd.
o AED; Vier dorpsbewoners hebben de training AED gevolgd in

Oosternijkerk in februari. Dorpsbelang heeft dit betaald. Voor alle
dorpsbewoners die gecertificeerd zijn is het van belang zich te
registreren op hartslagnu.nl
o Speeltoestel; Plaatsing nieuw toestel, gefinancierd door gemeente,

NAM en onszelf. Bedrag is nu bijeen middels bijdrage dorpskrant en
flessenbak. Oude glijbaan wordt ook herplaatst omdat deze voor
jongere kinderen meer geschikt is.
o Website; De site van Lioessens is in de lucht. Nieuwszaken worden er

op gezet. Er worden nog niet veel zaken aangeleverd door
dorpsbewoners. Dit is zeer welkom, vooral ook fotomateriaal.
o Dorpsbos/beamtegrien; Met Staatsbosbeheer in onderhandeling

geweest over bijdrage onderhoud bos. Er is 337.50 toegekend. Achter
de Siniastrjitte is fors gesnoeid. Er zal vanaf nu een jaarlijkse
rondgang plaatsvinden met Staatsbosbeheer.

’t Nije doarp
Er zijn drie werkgroepen actief op het gebied van wonen, zorg en energie.
Presentatie uitkomsten enquête wonen; Jornt Ozenga van de werkgroep wonen,
presenteert de uitkomsten. Deze staan na 5 april op de site (www.lioessensdorp.nl)
De groep zal zich bezighouden met een zestal actiepunten die voortkomen uit de
wensen die de dorpsbewoners in de enquête hebben aangegeven.

o Werkgroep energie; Jacob Ids Bakker verteld uit naam van de werkgroep dat ze
beide dorpshuizen willen voorzien van zonnepanelen. Hiervoor is het nodig dat
dorpsbewoners zich aansluiten bij Ecodon. Daarmee vloeit 75€ per aansluiting
per jaar terug naar het dorp. Hiervan kunnen de panelen worden betaald.
o Werkgroep zorg; Tettie Stiemsma geeft aan als werkgroep het ‘omtinken’ gestalte
te willen geven. Er is al een netwerk van vrijwilligers voor de burenhulpdienst. Er
kunnen al diensten geleverd worden. Een ander idee is de gezamenlijke
dorpskrant met Morra aangezien zij er geen meer hebben. Dit wordt akkoord
bevonden.
Gerben Teitsma geeft aan dat we als ’t Nije Doarp een aanmoedigingsprijs hebben
gekregen van €2018 in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 en
provincie Friesland.
Vanuit de gemeente volgt nog de tip om gebruik te maken van het spreekrecht op de
raadsvergadering om onze wensen t.a.v. de zuivelfabriek naar voren te brengen bij de
politiek.

2. Activiteitencommissie
Minke Wijtsma geeft een opsomming van de activiteiten en waar men verder mee
bezig is.
o Viswedstrijd; weinig deelname, daarom stopt dit voorlopig.
o Jeu de boules baan; dorpsbelang wilde deze sluiten aangezien er

achterstallig onderhoud is en de baan weinig wordt gebruikt. Echter,
momenteel wordt de baan wel weer intensiever gebruikt en kan deze
blijven. Jippe Holwerda wil wel sproeien.
o Volleybaltoernooi; was een groot succes, wordt vervolgd.
o Speurtocht kinderen; groot succes.
o Spelletjesmiddag; groot succes.
o Sinterklaas; wederom een gezellig feest voor groot en klein.

Ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom. Jan Jakob Klimstra gaat uit het
bestuur. Carlo Spielmann volgt hem op. Het nieuwe jaarprogramma volgt nog.

3. Mededelingen
o Halbe Sijtsma vraagt naar hout verkoop vrijgekomen hout uit bos. Dit is nu

opgekocht door Tom van Dijk aangezien Staatsbosbeheer niet van doen wil
hebben met meerdere opkopers. Een volgende keer kan iemand anders aan
bod komen.
o Dorpsbelang en ’t Nije doarp willen graag een mailinglijst om zo de

dorpsbewoners gemakkelijker te kunnen informeren. Achter in de zaal
liggen formulieren om mailadres op achter te laten.
o Bodemdalingscommissie. Klaas Slagman is actief bij de

bodemdalingscommissie Fryslân. Er zijn vele onduidelijkheden over de
gevolgen en impact voor deze streek. Op 21 april is er weer een bijeenkomst
met de NAM. Hij zal dorpsbelang Lioessens blijven informeren.
o Andries Boersma geeft aan dat er weer een maaischema ligt voor de

speelplaats en de bankjes in het bos. Als er nog meer vrijwilligers zijn, dan
kunnen deze zich melden.
o Op 23 of 30 april willen we met vrijwilligers een rondgang door het
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oDoarpsgenoaten,
Cluster. Een groot aantal dorpen in Dongeradeel hebben contact met elkaar

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.

Bijzondere vondst
April 2016
Bij graafwerkzaamheden in de tuin bij Menno en Marjan Hoekstra kwam er een
beste steen naar boven, het bleek een oude grafsteen te zijn van een Stiemsma.
Dus werd hij naar Ljussens gebracht omdat daar de Stiemsma’s wonen. Het is
blijkbaar uit een andere tak van de Stiemsma familie, misschien kan iemand ons
nog meer vertellen.
Douwe Ymes Stiemsma geboren op 9 maart 1809 te Anjum
Overleden op: 31 oktober 1846 wonende en begraven te Morra :
Gehuwd met Aukje Louws Heeringa op 5 juli 1831
Overleden op 37 jarige leeftijd vader van minderjarige Yme, Louw en Ytje
Douwes Stiemsma. (aldus internet)

Een helpende hand
Voor de inwoners van Lioessens en Morra is sinds enige tijd een ploeg
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activiteiten die zonder hulp niet meer lukken. We noemen dit de Burenhulpdienst.
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Hoe is it no mei........?
Yn dizze rubryk wurde Ald Ljussemers of Moarsters ynterviewd oer harren
tiid yn ús doarpen, wêr't se no wenje en wat se dogge.
Dizze kear ha we Jannie interviewd. Se wenne yndertiid yn it hûs wêr’t Teake
en Sietske Klimstra no wenje. Se wie doe bekend as Jannie Spiele.
Hoe lang geleden zijn jullie uit Lioessens verhuisd? Wij zijn in 1986 naar
Zutphen verhuisd wegens omstandigheden. Voor de kinderen en mij was het heel
moeilijk om uit Lioessens weg te gaan.
Jullie kwamen indertijd met het gezin naar Lioessens. Waar woonden jullie
eerst? Hoe oud waren de kinderen toen jullie verhuisden naar Lioessens en
hoe kwamen jullie in ons dorpje terecht? Wij woonden eerst in Haal een dorpje
vlak bij Eerbeek. Harrie was 14, Heidi 10 jaar. We waren al lang op zoek naar een
huis in een andere omgeving. Via een advertentie kwamen wij in Lioessens terecht
op de Kamp 2 en voelden ons direct thuis in de omgeving.
De gezinssituatie is nu, na enkele decennia, geheel anders. Kun je iets over
jezelf en partner vertellen en waar jullie wonen?
Ik ken mijn partner van vroeger en bij een reünie kwamen wij elkaar tegen en wat
wij nooit verwacht hadden; was daar die klik in 2009. In 2010 zijn wij getrouwd
en hebben nu samen 5 kinderen, 4 schoonkinderen en 8 kleinkinderen . We
wonen nu in Brummen.
Jullie kinderen, Harrie en Heidi waren nog schoolkinderen toen jullie hier
woonden. Hoe oud zijn ze nu en kun je iets over hen vertellen?
Harrie wordt in juli 50, is getrouwd met Janet, ze hebben twee kinderen. Nicole
19 jaar en Gerwin 17 jaar. Ze wonen in Heerde. Harrie werkt bij defensie. Heidie
is nu 46 jaar, en getrouwd met Frank. Ze wonen in Apeldoorn. Heidie heeft een
stichting voor honden en katten.
Welke leuke/dierbare herinnering hebben jullie aan Lioessens. Woonden jullie
hier graag?
De kinderen en ik woonden graag in Lioessens. De sfeer en de gemoedelijkheid,
de warmte vonden wij uniek. Ik kan voor mijzelf zeggen LIOESSENS heeft een
speciaal plekje in mijn hart. Ik hoop nog heel vaak jullie kant op te komen.

Mag ik vragen hoe oud je bent en of je ook nog bezigheden/hobby’s hebt?
Jij mag het vragen. Ik ben 67 jaar. De natuur is heel belangrijk voor mij,
wandelen en fietsen. Het komt er niet altijd van want ik help veel mensen bij
ziekte en begeleid ze waar ik kan. Na aanraden van artsen, therapeut en van
Freek mijn man, om ook eens aan mijzelf te denken, probeer ik dat. Maar ja ik
kan niet altijd de knop vinden.
We proberen elk jaar naar Lioessens en Morra te komen om bij te praten en oude
herinneringen op te halen. Daarbij komen ook degenen die er niet meerzijn ter
sprake. Dank jullie wel dat ik hieraan mee mocht werken. Ik wens jullie alle
goeds toe: blijf gezond. Warme groeten voor allen. Jannie Hogenhout.

Hallo dorpsgenoten,
Sinds 1 april ben ik zelfstandig
distributiepartner van JEMAKO.
JEMAKO is gespecialiseerd in hoogwaardige
reinigingsproducten voor particulieren bedrijven. Als JEMAKO
distributiepartner geef ik advies op het gebied vanschoonmaak en onderhoud in
en om bedrijf en huis.
Ik kom graag naar u toe om u een persoonlijk advies te geven, ook is het mogelijk
dat u familie, vrienden en bekenden uitnodigt voor een thuispresentatie.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de producten, wilt u een persoonlijk advies of
een thuispresentatie dan kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.
Vriendelijke Groeten,
Sjoukje Klimstra

Zelfstandig JEMAKO distributiepartner
Moarsterwei 17
9134 PD Lioessens
Tel: 06 14502733
E-mail: info@sjoukjeklimstra.nl

KV Warber Bliuwe
Datum

Partij

Categorie

Sponsor

Zat 30 april

Ledenpartij met Jeugd

Do 5 mei

Ale van kammen federatie

Za 7 mei

Pearkekeatsen

Woe 11 mei

Jeugd federatie

Zat 14mei

KNKB pupillen jongens A en B
klas + herkansing

DEM/ Rabobank/ WMR

Zat 28 mei

Ledenpartij Vrije formatie met
Jeugd

De Bûnte Bok/ GMG

Za 4 juni

Ledenpartij met jeugd

Handelsond. A de Jong,
Glasservice A Zeilmaker

Zat 18 juni

KNKB Heren hoofdklas 12.oo uur

Raadsma/ F.Elzinga/ PNF
Lioessens/ Dijkstra Draisma

Woe 22 juni

jeugdfederatie

Dekema Kempenaar
schilders/ T. Klimstra
Heren A/B, Dames, jong/
meisjes 14-16

M. v Kammen
cateringservice
Loonbedr. Dijkstra,
Schildersbedr. Hoek en
Wad

Schooljongens/meisjes
Jongens/meisjes 14-16

Friesland sportprijzen
Westereen

Welp. Jongens/meisjes
Jongens/meisjes

Pup. A.C. Mol assurantie en
verzekering

Zat 25 juni

Jeugdledenpartij met Anjum en
Paesens te Paesens
Senioren/Dames ledenpartij met
Anjum en Paesens te MorraLioessens

Verﬀabriek Koopmans, De
Stikel Morra

Za 2 juli

NK Schoolmeisjes

KNKB

Do 7 juli

Ouder kind kaatsen

Vr 24 juni

Zat 9 juli

Sportdag federatiepartij

Zat 16 juli

KNKB 2de klas V.F onbeperkt
Ledenpartij Straatkaatsen
(18.00 uur)

Vrij 12 aug.

Afdelingswedstrijd Heren A/B
en Dames

Zat 20 aug

Heren A/B, Dames, Jong/
Rommert Zijlstra federatie Partij meisjes 14-16
Speciale Ledenpartij met jeugd.
Kneuzenpartij?

zat 10 sept

Profyto DSD Federatie partij

Zat 17 sept

Slotwedstrijd
Ledenpartij met jeugd.

Woe 17 aug

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

Jippe en Maaike Holwerda
Bouwbedrijf Dijkstra
Lioessens
Menno Hoekstra/
Hoogland BV Ferwerd
Bunte Bok/ W. en B.
Wijtsma
Faber Oosternijkerk

Profyto DSD Dokkum
Hoge Dijken/ ZZPers MorraLioessens/ Coop Anjum

Medical Taping
De tapemethoden met elastische tape werd ontwikkeld in de jaren zeventig in
Japan en Korea. De bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de
spieractiviteit in het menselijk lichaam werd als uitgangspunt genomen. De
grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat
beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen
van lichamelijke problemen. De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet
alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook
de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de
spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en
symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund
worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen
van het lichaam stimuleren.
Werking;
Doordat de tape met rek op de huid geplaatst wordt neemt de doorbloeding toe.
Door de toename van de doorbloeding worden voedingstoffen sneller aangevoerd
en afvalstoffen sneller afgevoerd, waardoor de genezing sneller gaat. De evt. pijn
b.v. door kneuzing neemt snel af daar de vocht/bloed ophoping uit de huid of
spieren snel afneemt. Hierdoor ontstaat een onmiddellijke drukvermindering,
waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op
de pijnreceptoren neemt af en de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Bij de
juiste toepassing ervaart de patiënt gedurende de behandeling al direct verschil. In
de praktijk wordt de tape als extra ondersteuning toegepast om sneller tot een
resultaat te komen. De tape kan dus blokkades die het herstelproces vertragen
verminderen dan wel oplossen. De behandelmethode is uiterst effectief, pijnvrij en
veilig.
Waarvoor kan Medical Taping gebruikt worden;
• (Na)behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en
schouderklachten, maar ook knie- en kuitklachten.
• Preventief toepassen om spieren en gewrichten bij overbelasting te
beschermen.
• Sneller oplossen van ontstekingen.
• Verminderen van klachten door oedeem en bloeduitstortingen
• Correctie van de lichaamshouding of standsverandering van een gewricht.
• Pijndemping
• Behandeling van problemen ontstaan door overbelasting (zoals RSI, tennisof golfarm).

•

•

Bestrijding van (spannings) hoofdpijn en zenuwpijn door beïnvloeding van
het zenuwstelsel.
Het gunstige beïnvloeden van organen zoals bij o.a. maagklachten en
menstruatieklachten.

b.v. Hooikoorts (pollen allergie), lymfoedeem, ingroeiende teennagels,
hamertenen, Hallux Valgus(scheve grote teen), hielspoor, littekens, enkel
verzwikken, gekneusde ribben enz enz.
Kijk eens op de computer bij www.youtube.com en type eens medical taping in.
Legio mogelijkheden zijn er.
Medical Taping mag niet toegepast worden indien men last heeft van;
• acuut letsel, wat niet goed/volledig gediagnosticeerd kan worden.
• koorts.
• beschadigde huid b.v. wond, eczeem
• Gevaarlijk bij een trombose, een thrombus/stolsel zou los kunnen komen.
Taping bij hooikoorts/COPD
De tape mag blijven zitten tot hij los gaat. Afhankelijk van de kwaliteit is dat ong
5-9 dagen. Je kan er gewoon mee douchen.
In mijn praktijk richt ik mij hoofdzakelijk op voet / enkel / onderbeen problemen.
Maar ook andere locaties zijn mogelijk. Indien ik er niet mee bekend ben verwijs
ik u naar een andere therapeut. Naast het behandelen van letsel werk ik ook
preventief om klachten te voorkomen bij b.v. sporters.
Een mooie techniek die een ongelooflijk resultaat oplevert.
Mocht u meer informatie willen?
Dan kunt u contact opnemen met Marianne, Pedicure Friesland 06 14 96 40 20

Na de rondrit door de dorpen was het ’s middags tijd voor de kinderzeskamp.
Ondanks de warmte werd er goed gestreden door de teams en was er voor
iedereen een prijs.Daarna allemaal snel klaar maken voor de playbackshow waar
weer mooie en verrassende acts op het podium stonden, de jury had een zware
taak om een winnaar aan te wijzen. Bij de jeugd was er 1 prijs deze was voor
Hennianne en Emma. Bij de straten/buurten werden de prijzen als volgt verdeeld:
1e prijs de Dorpsstraat, 2e prijs ging naar Morra bûten út en de 3e prijs was voor
De Kamp/Moarsterwei. De publieksprijs ging dit jaar naar de Oranjevereniging
die de playbackshow met een zeer hilarische act afsloot.
’s Avonds stond de foute party op het programma, iedereen kwam in de foutste
kleding naar de tent en met zeer foute muziek werd het een topavond met een
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Professionele zorg, ontspanning en aandacht omdat u het verdiend!
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Telefoon 06-14964020
www.pedicurefriesland.nl
e-mail: pedicure@pedicurefriesland.nl

Ferslach fan de jongereinkommisje en de klubs
De taak fan de jongereinkommisje is om it jongerenwurk fan ús beide gemeenten
te begelieden om sa de jongerein by tsjerke belutsen te hâlden. Dêrta wurdt in tal
fan aktiviteiten organiseare: de start- en slotsnein, start- en slotaktiviteit, de
jierlikse potgrûnaksje, ien kear yn de fjouwer jier in klubkamp en oare
aktiviteiten.
Fansels hâldt de kommisje in eachje op it rinnen fan de klubs. Mar mei de
enthousiaste lieding fan de groepen is dit net bot nedich. Der binne dit jier trije
groepen: Minke Wijtsma en Gerrit Elzinga, Margriet Wijtsma en Elvira Tolsma,
Angela Steegstra en Marrit Faber. De leden fan de kommisje binne Gerrit de
Boer as foarsitter, Ingrid Haaksma ek fanút de tsjerkeried, Nynke Tigchelaar as
skriuwster, Germ Slagman en Jelle van der Wagen. Wy komme in pear kear yn’t
jier by elkoar, faak mei de klublieding, om de gong fan saken te bepraten.
It ôfrune seizoen ha wy alwer in pear moaie dingen belibbe. Trije oktober startte it
seizoen mei in middei kegeljen yn Zoutkamp. Dit wie geweldich! Foaral de ronde
wêr’t wy kegelje koene foar in ijsko. It waard ús net makkelijk makke en
úteindelijk is der mar ien ijsco wûn. Yn novimber wie der in ‘moardnerstocht’
organisearre troch de lieding. Op in kâlde, tsjustere jûn ware de jongerein troch
Ljussens om der achter te kommen wa’t de dieder fan dit grouwélige misdriuw
wie. Oan de hân fan oanwizingen en tips fan ‘foarbygongers’ hawwe sy as echte
plysjeminsken it spoar folge en koe de skuldige oppakt wurde. En fansels wie it
jierlikse Krystmiel foar de 55 plussers wer in grut súkses! De Gearkomst siet
stiiffol en de jongerein hiene in prachtich programma betocht.
Begjin febrewaris hawwe wy mei de jongerein wer meidien mei de Klubstriid fan
de YMCA. Hjiryn nimt ús jongerein it op tsjin de oare doarpen yn ús regio. Dit
jier hiene we wer ferskate opdrachten en moasten we in feiling op tou sette. Der
waarden by de minsken thús produkten ophelle dy feilt waarden foar it goeie doel.
De minksen út it doarp koene komme te bieden. Iederien die’t hjir oan mei wurke
hat hertelik tank. Oan it ein fan de jûn binne we as 3e út de bus kaam.
Op freed 29 april wie de slot fan it seizoen, yn de gearkomst hawwe we ferskate
spultsjes dien mei alle groepen dernei wie der nog gelegenheid foar in hapke en in
drankje. It wie wer in slagge jûn.
Foar it neie seizoen komt der noch in 4e groep by dêrom binne we op syk nei
enthousiaste minsken dy’t dizze groep liede wolle dus liket it jim leuk meld
jim dan oan!!

Na de rondrit door de dorpen was het ’s middags tijd voor de kinderzeskamp.
Ondanks de warmte werd er goed gestreden door de teams en was er voor
iedereen een prijs.Daarna allemaal snel klaar maken voor de playbackshow waar
weer mooie en verrassende acts op het podium stonden, de jury had een zware
taak om een winnaar aan te wijzen. Bij de jeugd was er 1 prijs deze was voor
Hennianne en Emma. Bij de straten/buurten werden de prijzen als volgt verdeeld:
1e prijs de Dorpsstraat, 2e prijs ging naar Morra bûten út en de 3e prijs was voor
De Kamp/Moarsterwei. De publieksprijs ging dit jaar naar de Oranjevereniging
die de playbackshow met een zeer hilarische act afsloot.
’s Avonds stond de foute party op het programma, iedereen kwam in de foutste
kleding naar de tent en met zeer foute muziek werd het een topavond met een
van jezelf aanvoelt, maarmochten
als een ding.
worden erin
geduwt,
volle dansvloer.Zaterdag
de Spuiten
volwassenen
onder
zeer hoge temperaturen
onpersoonlijke handelingen, een hoofd dat vol is met adviezen, informatie en tips.
de zeskamp
spelen,
iedereen
was
nogvan
weljefanatiek
gelukkig
eniswerd
Om de rust,
ontpanning
en het
gevoel
lichaam weer
te krijgen
er een er weer
speciale
onderbeenmassage
ontwikkeld.
gestreden
omvoetde beker.
Het programma
werd ivm de warmte wat aangepast met
Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk.
waterspelletjes
en werd
er voor genoeg
drinkwater
gezorgd.
Hetwel
zwarte
team
Een oncologisch
voetzorgverlener
weet wanneer
deze massage
techniek
en
kwam niet
dit toegepast
jaar als winnaar
uitBij
desommige
bus. Na
de spelletjes
de wagens
mag worden.
vormen
van kankerwerden
of bijwerkingen
als weer
gevolg
van een
de behandeling,
is elke
vorm van massage
contra-geïndiceerd.
Vraag
opgesteld
voor
rondrit door
Lioessens
en Morra
waar veel belangstellenden
ernaar wat de mogelijkheden zijn en bovenal GENIET ervan.
aan deIemand
kant stonden.
’s Avonds konden de voetjes van de vloer met de band
bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken
BammBamm,
weerkan
eenopzeer
gezellige avond.
Zondags
het feest
gekregen. ook
Een OVV
een professionele
manier omgaan
metwerd
de emoties
die
hieruit voortkomen,
de opleidingonder
ook uitgebreid
is gegeven
in met daarna
traditioneel
afgesloten daar
met tijdens
een kerkdienst
leidinglesvan
Advendo
Psychologie. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek. Ook ik heb mij te houden
een klein
koffieconcert.
AlEen
metbezoek
al kunnen
terug
op een warm en zeer
aan het
beroeps geheim!
aan de we
praktijk
vankijken
de voetzorgverlener
kanals
veilige haven zijn waarin u aangeeft welke zorg u nodig heeft.
geslaagd
feest!!
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

KFFB, Kristlik Fryske Folks Bibleteek
oprjochte yn 1934
Twa manlju: W. Cuperus fan Westernijtsjerk, en J. Fennema fan Snits, hawwe yn
’e hjerst fan 1934 it plan om te kommen ta it stiftsjen fan in Kristlik Fryske Folks
Bibleteek. Der is yn dy tiid in soad ferlet fan Fryske ‘soune kristlike
folkslektuer’ (sa’t it yn de ferslaggen stiet).
En dat slagget: de oprjochtingsgearkomste is op 29 desimber 1934. De earste
foarsitter is Anders Minnes Wybenga fan Nijewier. De feriening telt dan 85 leden
en de kontribúsje wurdt steld op ien gûne jiers.
De situaasje yn 2016, 81 ½ jier letter:
De ledeboeken hawwe no net mear eksplisyt in godstsjinstich karakter, mar de
KFFB jout ek ekstra útjeften út. Dy hawwe hast allegearre mei it kristlik aspekt fan
de KFFB te krijen: dichtbondels, bibels, bernebibels, prekebondels ensafuorthinne.
De lêste bernebibel dy’t de KFFB útjûn hat, is It heechste wurd, in tsjokke bibel fan
302 siden foar bern fan 9 jier en âlder, mei prachtige yllustraasjes. Foar leden kostet
de bibel € 19,50 en foar net-leden € 24,50. Foar skoallen en tsjerken jildt in spesjale
priis: € 15,00. Wa’t de bibel by Mynke Hoekstra bestelt, kriget him foar de
ledepriis!

Alle ekstra útjeften, mar ek de ledeboeken, kinne fia de hiemside besteld wurde.
De leden krije dêr dan in ledekoarting op.
Ook stond er voor de jeugd weer wat op het programma en op woensdag 12
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Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie Lioessens

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

Beste inwoners van Lioessens

Terug van weggeweest was dit jaar de sportdag ofwel de dorpenpartij. Tijdens
deze wedstrijd komen de kaatsers uit voor eigen dorp. Maar liefst 8 parturen uit
Morra en Lioessens hebben geprobeerd om de wisselbeker in de wacht te slepen.
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Zo kan een vrijwilliger helpen bij de activiteiten, gastvrouw zijn, individueel met
KVbewoners
Warber Bliuwe
activiteit doen.
Ook zijn er wekelijks terugkerende activiteiten zoals helpen bij borreluurtje,
winkeltje, kerkdiensten en noem maar op.

Ook zijn we op zoek naar aantal zelfstandige vrijwilligers die van 17.00 uur tot
19.00 uur beschikbaar zijn.
We hopen dat u wat voor ons kunt betekenen.
Vriendelijke groeten,
Elly de Groot
Welzijnsmedewerker
De Skûle, Metslawier
Tel. 0519-244514
E-mail: Elly.de.Groot@pasana.nl

Advendo zit niet stil!
Hierbij weer een verslag van Advendo!
In de vorige skille heb ik u verteld over onze deelname aan het bondsconcours op
28 november jl. in Drachten. Ik zal het verhaal kort houden, maar vol goede moed
zijn we die zaterdag naar Drachten vertrokken. We hadden ons erg goed
voorbereid, maar op het `moment supreme` kwam er niet uit wat er wel in zat...
En het is en blijft natuurlijk een momentopname. We zijn dan ook wat
teneergeslagen huiswaarts gekeerd.....
Maar gelukkig waren we de volgende woensdag allemaal weer aanwezig op onze
vaste repetitieavond, en zijn we vol goede moed weer verder gegaan met de
voorbereidingen voor ons volgende festival. Dit was namelijk het federatiefestival
in Anjum. Hier hechten we als vereniging altijd zeer veel waarde aan. Thom
Zigterman, onze dirigent, had inmiddels al 2 keer gejureerd bij dit festival, maar
mocht nu voor het eerst als dirigent het podium betreden. En dit keer pakte het
wel goed uit. UDI Oosternijkerk mocht de prijs voor het grote werk meenemen,
maar niemand minder dan Advendo mocht de koraalprijs in ontvangst nemen!!!
Wat een eer!!! En hier kunnen we weer verder mee. Grytsje Slagman mocht
overdag, tijdens het solistenconcours, de eerste prijs in de wacht slepen voor haar
prachtig gespeelde solo Nostalgia. Mynke Hoekstra speelde een duet met Sietske
Boscha, welke ook met het hoogst aantal punten, en dus de beker, werd
gewaardeerd!!! Een succesvolle dag dus voor onze vereniging.
week zo’n 80 km. Verder wandelt hij met een groep in de bergen op
zaterdagmorgen. Ze gaan dan al om 8 uur weg en dat is mij te vroeg. Ik heb weer
andere mensen waar ik mee wandel. Ook zijn we naar Spaanse les geweest hier.
Ook fietsen wij vrouwen 2 keer per week tussen de 30 en 40 km per keer. Verder
gaan we eens naar het strand, golf ik met mijn zwager en genieten van het mooie

Oranjevereniging Lioessens
Op 27 april was het weer zo ver Koningsdag! Het was even spannend met het
weer maar de dag begon droog. Om 9.30 begon de optocht o.l.v Advendo en de
drumband, vele kinderen hadden hun best gedaan hun fietsen/skelters te versieren
en ook waren ze zelf mooi verkleed er reed zelfs een koets mee in de optocht. Voor
de mooiste versiering was er een prijsje deze werd gewonnen door Femke v/d
Wagen, de 2e prijs was voor Dora Elzinga en Jenny Boersma. Nadat we door de
beide dorpen zijn gelopen kwamen we net op tijd aan in de gearkomst waar de
koffie voor ons klaar stond.Omdat het weer zo slecht was hebben we besloten de
kinderen naar school en de stikel te brengen en daar spelletjes te doen en een film
te kijken na afloop was er voor de kinderen patat. Voor de ouderen draaiden er
onder het genot van een drankje foto’s/video’s op groot scherm van het afgelopen
dorpsfeest, iedereen bedankt voor de inzending hiervan! Tussendoor was er het
draaiend rad met mooie prijzen. ’s Middags hadden Sieger en Alie Boonstra weer
een sterrit voor ons uitgezet, vol goede moed gingen er 20 auto’s op weg om de
pittige tocht te rijden. Er waren weer vele discussies onderweg en ook zaten er
weer een aantal instinkers in de rit. Nadat Sieger de tocht had uitgelegd werden
de prijzen verdeeld. De aanmoedigingsprijs was dit jaar voor Gerben Hoekstra en
Minke Wijtsma. Er waren 2met dezelfde eindscore daarom gingen de 2 3e prijzen
naar de Fam. E.Kuipers en Jantsje Beets. De 2e prijs ging naar Bouwe Stiemsma
en Jeroen Boonstra en de beker ging net zoals vorig jaar naar de fam. E.Sipma.
Hierna kon er nog even worden nagepraat in de stikel. We kunnen weer terug
kijken op een geslaagde Koningsdag.
Voor dit jaar staat er nog een activiteit op de planning het midzomerfeest deze
wordt gehouden op zaterdag 27 augustus jullie kunnen deze datum alvast in de
agenda zetten. Hoe deze middag/avond er precies uit gaat zien weten we nog niet,
we houden jullie op de hoogte!!

Wie is deze inwoner 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 vorig jaar november was
Thea Iedema.
Helaas waren er geen juiste inzendingen.

Zomerprogramma activiteitencommissie 2016
Vrijdag 15 juli: spelletjesavond
Aanvang: 19.00 uur bij de Bûnt Bok, info volgt op onze facebookpagina
Zaterdag 6 augustus: Jeu de Boules
Aanvang: 15.00 uur bij de jeu de boules baan.
Iedereen die jeu de boules ballen heeft vragen we deze mee te nemen.
Vrijdag 19 augustus: Fietstocht
Aanvang: 19.00 uur bij de Bûnte Bok. Inschrijven vanaf 18.45 uur
Vrijdag 2 september: Volleybal & bbq
Aanvang 18.00 uur op het sportveld ‘Tusken de Doarpen’
Opgeven kan t/m 29 augustus via onze facebookpagina, mail of bij
Minke Wytsma 0613066594.
---------------------------------------------------------------------------------------

Kinderactiviteiten

Woensdag 24 augustus: blotevoetenpad
Aanvang 13.30 bij de Gearkomst.
We gaan met de kinderen van de basisschool naar het blotevoetenpad in Opende.
Dit kan alleen doorgaan als er genoeg ouders willen rijden.
Opgeven kan t/m 20 augustus via onze facebookpagina, mail of bij Minke
Wijtsma 0613066594.
Vrijdag 14 oktober: spelletjesmiddag/filmavond in de
Gearkomst
Spelletjes voor groep 1t/m4 van 14.00 tot 16.00
Filmavond voor groep 5t/m8 van 19.15 tot 21.15
Zaterdag 26 november: sinterklaasfeest
Hier komt later een apart briefje voor
De inleg voor alle activiteiten is €2,- voor de kinderactiviteiten €1,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 geef dit dan door aan ons)

orpskrantlioessens@hotmail.com

dorpskrantlioessens@hotmail.com

