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Fan de redaksje.
Sa stadichoan rint 2015 wer op syn ein. Noch in pear wike te gean en wy sitte wer
folop yn de Sinteklaas en Kryst!
It doarpskrantsje moast ek wer útkomme sa op ‘e ein fan it jier. Wy hawwe wer
besocht om in moai krantsje foar jimme te meitsjen. Nijs fan de ferienings,
boargerlike stân, Hoe is it no mei… komme allegear wer oan bod.
Wannear jim as doarpsbewenners wat yn it krantsje haw wolle, kinne jim dit
maile nei dorpskrantlioessens@hotmail.com ek wannear jim oare ideeën ha dan
hearre wy dit graach!
In noflike winter tawinske en it is in bytsje betiid mar fan us alfêst; hiele noflike
feestdagen tawinske!

Hartelijke groeten,
uw redactie
Froukje Klimstra
Kristien Hoekstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com

Burgerlijke stand
Geboren:
JONAH!
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zoon van Jelle en Kerstin van der Wagen broertje
van Femke, geboren op 31 augustus 2015

!
!
!

!
!
!

dochter van Andries en Petra Boersma zusje van
Arno Johannes en Sjouke Geert, geboren op 3
september 2015
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dochter van Anique Jagersma en Roeland Poelstra
geboren op 17 september 2015
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zoon van Marten en Klaske Hoekstra broertje van
Marrit, geboren op 3 november 2015

Verhuisd:
Thea de Jong is van de Siniastraat verhuisd naar de Dorpsstraat.
Japke Sijtsma is verhuisd naar de Skûle te Metslawier
We mogen Froukje Haaksma weer verwelkomen in Lioessens, ze is komen wonen
op Mûnehiem bij haar vriend Tiete Sijtsma.
Bouwe, Sjoukje, Renze en Einte Stiemsma hebben deze zomer hun nieuwe
woning mogen betrekken op de Kamp.
Christine Broersma is verhuid naar Aldtsjerk
We wensen alle gezinnen veel geluk voor de toekomst en dat ze met veel plezier in
ons mooie dorp mogen wonen.

5 augustus 2015

Reuzendoder Paesens wint voor 2e jaar op rij
Momfer-cup
Het verrassend stabiel presterend Paesens versloeg voor eigen publiek
streekgenoot Lioessens.
Na een enerverend en spannend duel stond er na 98 minuten voetbal 2-1 op het
scorebord.
De Paesumer equipe mocht daardoor voor de 2e keer in de historie de felbegeerde
Momfer-cup in de lucht houden.
Voorafgaand aan de wedstrijd werden de vergelijkingen; David tegen Goliath,
jongens tegen mannen en beton tegen tiki-taka voetbal links en rechts opgemerkt
door de vele toegestroomde supporters.
Met alle respect voor het Paesumer voetbal, Lioessens is met zijn welgevulde
prijzenkast, prachtige historie en geroemde speelstijl een voorbeeld voor menig
voetbalclub.
Grote afwezige in de Lioessumer selectie was Marten Jetze Hoekstra. Marten,
die de laatste jaren meer in kroegen te vinden is dan op het voetbalveld, meende
zonder overleg met de technische staf zijn vakantie met enkele dagen te verlengen.
Hiermee riskeert Hoekstra een flinke schorsing.
Ter vervanging werd Gerben-Hein Wijtsma bij de selectie gevoegd en mocht
mede door zijn schat aan ervaring op de Friese voetbalvelden opdraven in de
basiself.
De leidsman voor deze wedstrijd was zoals gewoonlijk Jan ‘Momfer’ Visser uit
Anjum.Klokslag 7 uur Paesumer tijd floot Jan voor het eerst op zijn fluit.
Lioessens trapte af en ging furieus van start. Met verzorgd combinatievoetbal
drukte het Paesens in de verdediging rond de eigen 16 meter. De spelers van
Paesens liepen van bakboord naar stuurboord achter de feiten aan. Het duurde
dan ook niet lang of de eerste doelpoging werd genoteerd. Johan Dijkstra
zigzaagde ietwat fortuinlijk door de linker flank van de vijandelijke verdediging
en probeerde de keeper in de korte hoek te verschalken. Durk de Jong kon met
een prachtige reflex de doelpoging onschadelijk maken. Het beloofde een zware
avond te worden voor de Peasumers.

Lioessens ging door met prachtig combinatievoetbal, Paesens probeerde
tevergeefs het tij de keren. Een enkele uitbraak van Paesens werd gauw in de
kiem gesmoord door het sterk spelende middenveld. Regisseurs op het
middenveld Jelle-Jaap en Bouwe Stiemsma hadden de touwtjes stevig in handen.
Gebroederlijk dirigeerden ze het aanvalsspel van Lioessens over beide flanken.
Na een dik half uur spelen werd Paesens plots gevaarlijk. Magchiel Faber
ontsnapte aan de aandacht van de Stiemsma’s en rukte vrij op naar het
Lioessumer doel, ondanks een zee van ruimte kon hij de bal niet tussen de palen
krijgen.
Gerben-Hein kon het ondertussen niet meer bijbenen en werd gewisseld. Wilbert
Hiemstra kwam als vervanger binnen de lijnen. Hiemstra ondanks zijn 25 jaar het
eeuwige talent van Lioessens moest het nu laten zien op het hoogste niveau.
Paesens kroop wat meer uit zijn schulp en kwam aangewakkerd door het felle
thuispubliek zowaar tot een eerste schot op goal. Keeper Menno Dijkstra
verrichte vakkundig werk om een inzet van Nutte Buurmans uit het doel te
houden. Het spel was meer in evenwicht en golfde op en neer.
Dat Minne Dijkstra graag met zijn handen werkt liet hij ook deze wedstrijd zien.
Na een sprint om de bal was het Minne die aan het langste eind trok door de
tegenstander in de zestien met beide handen naar de grond te werken. Tot
verbazing van het vissersvolk langs de lijn floot de scheids niet waardoor Minne
mocht blijven staan en het spel verder ging met een doeltrap.

Met nog 5 minuten op de klok nam Lioessens gas terug. Wellicht met hun
gedachten in de box aan de thee werd Paesens plots gevaarlijk. Marten Groen
trapte op goed geluk de bal naar voren en bereikte daarmee Stephan Overkempe.
Als een garnaal uit een doosje flitste Stephan voorbij de Lioessumer verdediging
en met een droge knal in de linkerbovenhoek nam hij ook de laatste horde; 1-0.
Het sportveld ontplofte en het thuispubliek tuimelde van de banken van geluk.
Ruststand: 1-0.
Paesens begon ongewijzigd aan de 2e helft. Lioessens had enkele wijzigingen
doorgevoerd. De niet fitte Jelle-Jaap en ook zijn broer Bouwe werden gewisseld
door een nieuw broederlijk koppel. De Holwerda’s kwamen onder een daverend
applaus binnen de lijnen. Het publiek kon niet wachten om dit jonge veel
besproken talent in actie te zien. Tjerk ‘de breker’en Jan-Jippe ‘de technicus’ zijn
het zoveelste talent uit de Lioessumer talentenfabriek.
De 2e helft begon vrij timide. De Lioessumer voetbalmachine haperde en Paesens
lag voor anker op de eigen voetbalhelft. Het leek alsof Lioessens geen ideeën had
om de stugge defensie van Paesens te doorbreken. Paesens had ook geen idee.
Na 10 minuten had interim-coach Frederik Veenstra genoeg gezien. Hij bracht
een oud inwoner van Paesens binnen de lijnen. Simon Faber kwam onder een
daverend applaus van beide supportersscharen binnen de lijnen. Niemand hield
voor mogelijk dat uitgerekend Simon na een weergaloze actie de stand op gelijke
hoogte zou brengen.
Simon kreeg de bal van Tjerk op de middenlijn, ontdeed zich van zijn directe
tegenstander om vervolgens op zijn kleine broer Uilke te stuiten. Deze werd
zonder pardon het bos ingestuurd met een scala aan bewegingen waardoor Simon
1 op 1 kwam te staan met de keeper. Oog in oog met de katvisachtige keeper van
Paesens faalde Faber niet en tekende voor de welverdiende 1-1.
Lioessens kreeg meer grip op de wedstrijd en drukte de zeedijkbewoners met de
rug tegen de muur. Paesens moest alle zeilen bijzetten om een doelpunt te
voorkomen. Toch leverde het gevaarlijke kansen op voor kilometervreter Ymko
Braaksma (Paal) en de altijd hardwerkende Meindert Jansma (zijnet). Paesens
haalde opgelucht adem toen halverwege de 2e helft de Lioessumer storm weer
ging liggen. Beide ploegen waren niet bij machte om deze slijtageslag naar zich toe
te trekken. Iedereen maakte zich op voor een verlenging om zo met hernieuwde
energie de wedstrijd een vervolg te geven. Het fluitsignaal van de verder sterk
fluitende Jan bleef echter uit.
In de 7e (!) minuut van de verlening kwam de bal na slordig verdedigen voor de
voeten van Stephan Overkempe. De sterk maar onopvallend spelende Klaas
Veenstra moest noodgedwongen aan de handrem trekken. In de eigen 16 vloerde

hij de aanvalsleider van Paesens van achteren met een harde tackle. De scheids
wees naar de stip. Ongeloof bij Lioessens, stille hoop op een stiekeme winst bij
Paesens. Overkempe ontfermde zich over de bal en schoot het leren monster
verwoestend tegen de touwen: 2-1
Een waar volksfeest voltrok zich op de tribunes toen de scheidsrechter voor het
laatst die avond op zijn fluit floot. Supporters overspoelden het voetbalveld om de
spelers te feliciteren. Om vervolgens de spelers op de schouders te nemen door
het vissersdorpje heen. Het was een titanenstrijd met alles erop en eraan, hier zal
nog lang over nagepraat worden in beide dorpen.
In de toekomst zal menig Paesens supporter tegen zijn kinderen of kleinkinderen
zeggen; Ik was erbij toen Paesens op 5 Augustus 2015 Lioessens versloeg met 2-1.
Het zal in hun geheugen gegrift staan. En met tranen in de ogen zullen ze de
vragen beantwoorden van de belangstellende kinderen en kleinkinderen. Deze
lichting spelers zal ongetwijfeld de boeken ingaan als het succesvolste Paesens
ooit.

Morra-Lioessens

Paesens-Moddergat

Eindstand:
2-1
42. Stephan Overkempe.
55. Simon Faber.
97. Stephan Overkempe. (PEN)

De Pen.......
Mûnehiem 6
Vijf jaar geleden heeft een jonge man, Tiete Sijtsma genaamd, mij gekocht. Erg
spannend natuurlijk want er gingen vier weg en ik kreeg er één voor terug.
Eindelijk kreeg ik de rust die ik verdiende. Tiete is 33 jaar en zzp’er in het
loonwerk. Zomers is hij bijna nooit thuis, in tegen stelling tot de wintermaanden,
dan is hij 3 maanden lang achter elkaar thuis. Dan is het gebeurd met de rust, hij
zit mij dan hele dagen op de hielen. Gelukkig komen er op woensdagavond vaak
wat vrienden langs zodat ik even wat andere mensen over de vloer heb. In het
weekend gaat hij graag naar café de Bûnte Bok om daar een biertje te nuttigen.
Sinds een paar maanden is er veel veranderd in huize Sijtsma, tsja zo mag ik het
wel noemen... na vijf jaar. Een paar keer per week kwam er een dame over de
vloer, ze kwam hier wel eens vaker dus daar maakte ik mij niet druk over. Totdat
ze nooit meer weg ging.
Nu is het uit met de rust hier. Tiete heeft een vriendin, Froukje Haaksma. Ik heb
gehoord dat zij ook uit Lioessens komt, 22 jaar en de dochter is van Gerrit en
Renny. Ze werkt sinds kort bij Centraal Beheer Achmea op de afdeling
klantenservice. Dan hebben we Quinta nog, de hond van Froukje. Erg lief hoor
alleen maakt ze soms wat krasjes hier en daar. Bovendien zeikt ze ook wel eens
op mij!
Maar dan.... eind november komt er NOG een hond bij. En nee niet een kleine...
een HELE grote. Je weet hoe het met puppies gaat, je moet ze zindelijk maken en
ze vreten van alles kapot. Ja.... heb er nu al zin in om Elza (een Beauceron) te
verwelkomen.
Ik leer Froukje nu echt kennen ook al woont ze hier nog maar 3 maanden. Komt
ze met een konijn thuis, Harm, die komt het gras kort houden. Froukje heeft
overal een goede reden voor. Er is een groot hok aangeschaft voor Harm zodat hij
mooi de ruimte heeft. Alleen is er iets te veel ruimte, die moet gevuld worden. Op
naar Gerben Swart om Harm zijn harem te regelen. Twee cavia’s, Knabbel en
Babbel genaamd. Volgens mij blijft het nu wel even rustig hier.
Één ding is zeker, het is hier een gezellige boel op Mûnehiem 6.

Toanielferiening “Mei nocht foar it ljocht”.
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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!

CMV Advendo Morra-Lioessens

CMV Advendo Morra-Lioessens

Hierbij weer een verslag van onze muziekvereniging.

Hierbij weer een verslag van onze muziekvereniging.
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Na de vakantie mochten we op 20 september de kerkdienst begeleiden in de Skule.
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bewoners zeer werd gewaardeerd.
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november in de Lawei. Inmiddels hebben alle secties een sectierepetitie gehad,
Zigterman. In deze repetities wordt alles nog eens extra onder de loep genomen. Dit
waarbij we dus per groep samenkomen, onder leiding van onze dirigent Thom
scheelt weer heel veel tijd op de repetitieavond zelf, waarbij het meestal echt draait
Zigterman. In deze repetities wordt alles nog eens extra onder de loep genomen.
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eigen vertrouwde buurman of buurvrouw naast zich. Dit zorgde voor hilariteit
Je bent zo gewend aan je eigen plaats en sectie, dat veel van ons het spoor wel
even bijster waren. Maar wat een goed leermoment! Hierna mochten we genie
de welverdiende lunch. Dames, bedankt daarvoor! ( wat moeten we zonder on
trouwe hulpen? ) ´s Middags was het tijd om ons op te splitsen in groot en kle
koper, en de slagwerkers apart. Het klein koper mocht in de school repeteren o
leiding van Andries de Haan. Het groot koper mocht onder leiding van Gijs
Heusinkveld zijn kunsten vertonen. En de slagwerkers werden door Thom ond
handen genomen. Hierna hebben we nog eenmaal beide stukken met zijn allen
doorgespeeld. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we deze m
dag afgesloten.
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Het grove werk is nu gedaan, en dan is het nu tijd om de puntjes op
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Woensdag 21 oktober hebben we er met zijn allen een mooi resultaat van te maken op 28 november!
gehad van de componist van het stuk Excalibur,
de heer Jan Bosveld. Hij heeft verteld wat hij
precies heeft bedoeld met het stuk Excalibur, en
welke sferen hij er in heeft verwerkt. Erg
interessant wat de componist weet te vertellen
over zijn eigen geschreven stuk.
Het grove werk is nu gedaan, en dan is het nu
tijd om de puntjes op de I te zetten, en er met zijn allen een mooi resultaat van te
maken op 28 november!

Graag attendeer ik u nog op het volgende: zaterdag 12 december kome
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Graag attendeer ik u nog op het volgende: zaterdag 12
december komen we weer met de stamppotactie bij de
deuren langs!

Nieuws van KV Warber Bliuwe
Op dit moment is het alweer ruim 6 weken geleden dat we voor het laatst in
kaatstenue op het kaatsveld stonden. We kunnen als kaatsvereniging weer
terugkijken op een geslaagd seizoen. Net als afgelopen seizoenen hebben we ook
dit jaar hebben we weer diverse KNKB-, federatie, en ledenwedstrijden
georganiseerd.
De kaatsers die deelnamen aan deze wedstrijden konden dit jaar voor het eerst
gebruik maken van de verbouwde kleedkamers. In het winterseizoen zijn de
kleedkamers flink onder handen genomen door vrijwilligers uit Morra en
Lioessens. Na weken hard werken, kon het gebouw na de winterperiode in
gebruik worden genomen. Dit werd gedaan na een feestelijke opening door
Gerben Teitsma.
Inmiddels zijn de vrijwilligers middels een feestavond bedankt voor hun inzet.
Maar ook hier willen we ze nogmaals bedanken. Zonder de inzet van deze
personen hadden we het niet voorelkaar gekregen!!
Ook nieuw dit jaar, waren onze nieuwe kaatsshirts. We hebben 3 sponsoren
bereid gevonden om onze nieuwe tenues te sponsoren. Café de Bunte Bok,
Slagerij Menno Hoekstra en Hoek en Wad Schilders, bedankt hiervoor! Ook
hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen van de Club van 100. Deze ‘club’
bestaat uit personen die de vereniging een warm hart toe dragen. Zij doneren
ieder jaar een bepaald bedrag. Van het gedoneerde geld kan materiaal en
dergelijke worden gekocht voor de vereniging!
Op dit moment zijn er nog geen foto’s beschikbaar waarop de tenues te
bewonderen zijn. We hopen dit in het voorjaar nog te regelen.

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.
De heren in de A-klas zijn hier in geslaagd. Zij gingen met de krans naar huis. De
heren van de B-klas en de dames moesten helaas genoegen nemen met een derde
prijs. Volgend jaar kunnen ze weer een poging wagen want ook de komende 2 jaar
wordt de sportdag door KV Warber Bliuwe georganiseerd.
Seizoen 2015 wordt nog afgesloten met een zaalkaatspartij. Op dinsdag 29
december 2015 vanaf 17:30 zal er in de zaal te Holwerd worden gestreden om de
laatste kransen van dit seizoen.
We hopen jullie daar te zien als deelnemers of als publiek! Mocht dit niet lukken
dan hopen we jullie volgend jaar weer te zien op sportveld ‘Tusken de Doarpen’
KV Warber Bliuwe

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 mei dit jaar was
Eelkje Groen.
Er waren drie juiste inzendingen.
Mevrouw D. Holwerda 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.

Opbrengst van de collecte van KWF
kankerbestrijding in Lioessens
heeft € 384,31 opgebracht, bedankt!

Oranjevereniging Lioessens
Het is alweer een tijdje geleden dat we het dorpsfeest hebben gevierd maar we
kunnen terug kijken op een fantastisch feest. Op donderdag avond gingen we
onder prachtige weersomstandigheden van start met de straten slagbal, een groot
succes want het sportveld was vol met fanatieke spelers die allemaal hun uiterste
best deden. Ook was er voor de liefhebber gelegenheid om jeu de boules te spelen
en was er voor de kinderen een disco. Na afloop gezellig met z’n allen in de tent,
gelukkig net op tijd want ineens kwam de regen met bakken uit de lucht. Voor de
jeugd van de chinook een tegenvaller want ze hadden de wagen al buiten te staan
en door de regen werd deze er niet mooier op. Met man en macht zijn ze die
avond vertrokken om de schade te herstellen. Vrijdag morgen was het weer
stralend en werden de wagens opgesteld in Morra voor de optocht. Wat heeft
iedereen zijn best gedaan en wat waren de wagens prachtig. Na lang wachten
kwam dan de chinook ook onder groot applaus Morra binnenrijden gelukkig
hersteld van de bui. Het was het wachten zeker waard wat hadden ze een mooie
wagen gebouwd en dit werd dan ook beloond met de 1e prijs en de publieksprijs.
De 2e prijs in de categorie jeugd ging naar de brandweerwagen. Bij de buurten/
straten ging de 1e prijs naar de Siniastraat met de Sprookjesboom, de 2e was voor
de Dorpsstraat met de high tea en de 3e prijs was hier voor Morra buten ut met de
muzen en de rotten.

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

Jaarverslag Activiteitencommissie Lioessens
Op donderdag 21 mei zijn we van start gegaan met de viswedstrijd. Helaas was
er dit jaar weinig animo, maar werd er wel fanatiek gevist. De prijswinnaars van
deze avond waren bij de volwassenen Leonard Klimstra voor de meeste vissen,
Jan-Jacob Klimstra voor de grootste vis, bij de jeugd was er 1 prijs en deze ging
naar Johan Sipma.
Voor vrijdag 19 juni stond de fietstocht op het programma ,helaas
hadden we dit jaar regenachtig weer. Toch kwamen er nog 2
fietsers opdagen en hebben we samen besloten de fietstocht niet
door te laten gaan hopelijk hebben we volgend jaar meer succes.
Zaterdag 18 juli was het weer zo ver, onze traditionele jeu de boules wedstrijd.
Ook dit jaar was er weer veel deelname en werd er gestreden om de 1e plaats. Dit
jaar was de grote winnaar Rense Haaksma, de 2e plek was voor Marten Groen, in
de verliezers ronde ging de 1e prijs naar Eelke Sipma en de 2e prijs was voor
Kerstin v/d Wagen. Het was prachtig weer en dat zorgde ervoor dat er veel
toeschouwers aanwezig waren. Onder het genot van een hapje en drankje was het
een zeer geslaagde en gezellige middag/avond.
Op zaterdag 8 augustus hadden we
een sportieve middag georganiseerd,
de jaarlijkse volleybalwedstrijd. Dit
jaar waren er 8 teams zeer fanatiek
aan het strijden om het lekkere
vleespakket van Menno Hoekstra.
De winnaars waren Gerben-Hein
Wijtsma, Jan-Jippe Holwerda,
Thys Wijtsma, Margriet Boomsma
en Harmke Dijkstra. Na de
wedstrijd stond de barbecue aan en
kon iedereen genieten van het
heerlijke vlees en een drankje. Voor
de kleintjes stond er een
springkussen, zodat er voor
iedereen wat was te beleven.

Ook stond er voor de jeugd weer wat op het programma en op woensdag 12
augustus hadden we een speurtocht uitgezet door Lioessens en moesten er
onderweg verschillende opdrachten worden gedaan. Er waren veel kinderen die
meededen aan deze leuke tocht. Na deze activiteit stonden er heerlijke
pannenkoeken klaar op het schoolplein en deze waren erg snel op. We hadden
Seniorenwoningen
Lioessens
weer een aantal vrijwilligers
bereid gevonden om pannenkoeken
te bakken, dames
heel erg bedankt hiervoor!!!

Hoever zijn de vorderingen rond het plan om nieuwe woningen te b
Vrijdag 16 oktober hadden
we voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelmiddag
dorp?

waar ook weer een grote opkomst was. We hebben een maskertje versierd en
Vorig jaar
juni is wederom
de eerste vergadering
hierover middag!
geweest in’s de Gear
spelletjes zoals o.a. stoelendans
gedaan,
een zeer geslaagde
Avonds was het de beurt aan de kinderen van groep 5 t/m 8 en met hen hebben
Afgelopen winter is er verder vergaderd door het dorpsbelang aang
we de film The Minions gekeken. Hier hoorde natuurlijk chips en popcorn bij.
enkele dorpsbewoners. Ze werden begeleid en geadviseerd door een
Iedereen zat vol aandacht naar de grappige film te kijken en zo was de avond snel
die hierin adviseert . Deze groep mensen wordt gesubsidieerd door
om.
provinciale overheid.

Voor dit jaar hebben we Concreet
nog de intocht
vaninsinterklaas
en zijn pieten
opmening
het zijn dat e
houdt het
dat we als dorpsbelang
van
programma staan. We hopen
zaterdag 28
november
weer
te verwelkomen
onderhun
een op
kapwoningen
kunnen
worden
gebouwd.
in Lioessens. Iedereen is om 15.30 van harte uitgenodigd op “De Smidshoeke” om
zijnDaarna
voorradig
en erwe
is vraag
naar. Het uit
heikele
punt blijft de fi
de sint en pieten welkomKavels
te heten.
zullen
met kinderen
Lioessens
is wie wil investeren
in deze
belangrijke
stap voor d
naar de Gearkomst gaan.Zodra
Hier duidelijk
staan verschillende
activiteiten
op het
programma
en sluiten we weer af metvan
deons
pietendisco!!
dorp en dorpsbewoners, zullen de plannen worden gerealise
Met vriendelijke groet,

wordt er ruimte geschapen om zolang mogelijk in eigen dorp en gem
blijven.

Activiteitencommissie Lioessens

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, waar ze nu wonen en wat ze doen. Deze keer hebben we
Jan en Annie Hooijer gevraagd. Ze wonen afwisselend in Spanje en
Nederland.
Annie hoelang heb jij in Lioessens gewoond? Welk jaar maakte je kennis met
Jan en hoe lang zijn jullie nu weg.
Ik heb vanaf mijn 7de in Lioessens gewoond.
In 1996 leerde ik Jan kennen tijdens de wereldkampioenschappen schaatsen in
Inzell. Wij hebben tot 2010 in Lioessens gewoond. Toen we stopten met werken
gingen we ’s winters naar Spanje en wilden we kleiner wonen en zijn we naar
Westerbork verhuisd.
Jullie overwinteren in Spanje. Hier zijn jullie nu dus op dit moment. Kun je
iets over jullie situatie daar vertellen?
We zijn nu weer in Spanje. Half september zijn we weer vertrokken met de
caravan. We zijn twee weken onderweg geweest en 1 oktober waren we hier in
Catral. We wonen hier op een luxe camping in de caravan met voortent. Sinds een
paar weken hebben we zelfs een houten vloer in de tent. We krijgen hier ook weer
een groep vrienden waar we leuke dingen mee doen. Ook Jan zijn zus en zwager
wonen hier in de winter. Langzamerhand schaffen we weer meer aan tot nu een
schuurtje met wasmachi ne en aanrechtje aan toe. De caravan blijft vanaf volgend
jaar hier staan.
Hoe is jullie dagindeling? Houden jullie je bezig met hobby´ s
Jan heeft hier een groep fietsliefhebbers ontmoet en zij fietsen 2 tot 3 keer per
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
weer.

Wat is jullie thuisbasis? En gaan jullie tussendoor nog naar Friesland b.v.
voor de ‘beppesizzers’
Zoals gezegd wonen we zomers in een chalet, grote stacaravan, op een park bij
Westerbork. Ook hier kunnen we fijn fietsen en wandelen.
We verblijven hier van oktober tot mei. Dat varieert wel eens. Hangt van
omstandigheden af.
Maar in januari kom ik een week naar Dokkum. Ik logeer dan bij mijn zus en
zwager, Houwine en Sietse, om de familie weer even te ontmoeten, maar het
belangrijkste zijn de kleinkinderen om terug te komen. Maar we skypen elke
week, dus blijven ze pake en beppe regelmatig zien en kennen ze ons nog als we in
het voorjaar terugkomen.
Veel mensen uit Ljussens kennen Jaap-Sip nog , hij heeft met z’n vrouw twee
kinderen. Kun je wat over hen vertellen?Jaap-Sip en Grethe wonen in Dokkum
aan de Houtmune maar hebben net hun huis verkocht. Ze zijn nu op zoek naar
wat groter huis met wat meer tuin. Spannend dus. Ze hebben een dochtertje van 2
jaar , Jildou en een zoontje van bijna een jaar, Sipke Jacob. Net als zijn broer
Sjerk doet ook Jaap-Sip aan muziek. Hij speelt basgitaar en is met zijn band
bezig een cd te maken met eigen muziek.
Jan en Annie, we zien jullie gelukkig zo nu en dan nog in Ljussens. Zouden
jullie nog iets kwijt willen aan de inwoners van ons dorp.
We komen met plezier nog naar Lioessens bij onze vrienden en familie. Verder
hebben we er altijd met veel plezier gewoond. Maar nu hebben we het hier in
Spanje ook erg naar de zin. Er zijn hier leuke huisjes te huur dus als er mensen
hier eens willen komen kijken , welkom…wij kunnen jullie de omgeving laten
zien.
En we vonden het leuk om mee te werken aan dit artikel in de dorpskrant.

Groeten uit Spanje van
Jan en Anny.

WERKGROEP WONEN
slimme en betaalbare oplossingen zodat u kunt wonen zoals u dat wilt
De werkgroep wil weten wat uw behoefte is voor wat betreft wonen. In de winter gaan wij een woningmarktanalyse houden in beide dorpen. Samen met de woningcorporatie Thûs wonen gaan we vervolgens kijken of we slimme
en betaalbare oplossingen kunnen bedenken zodat ouderen, starters en hulpbehoevenden zoveel mogelijk kunnen
wonen zoals zij dat willen.

WERKGROEP ENERGIE
toewerken naar een duurzame leefomgeving, ook voor de volgende generatie
De werkgroep Energie presenteert tijdens de informatieavonden het projectvoorstel over de aanschaf van zonnepanelen. Samen met u gaan we een verdienmodel ontwikkelen waarmee we stap voor stap toewerken naar een
duurzame leefomgeving. Niet alleen voor onze huidige generatie willen we dat energie betaalbaar blijft in Morra en
Lioessens, maar zeker ook voor onze kinderen en volgende generaties.

WERKGROEP ZORG
omsjen nei elkoar om de sociale verbanden te optimaliseren
De werkgroep ‘Omsjen nei elkoar’ wil de onderlinge sociale verbanden optimaliseren. We willen komen tot een
groep vrijwilligers die klaar staat voor een ander: een bezoekje bij iemand brengen die vaak alleen is, of iemand naar
het ziekenhuis rijden, met iemand boodschappen doen. Ook willen we gezellige activiteiten organiseren zoals een
koffieochtend of samen eten. U kunt zich tijdens de informatieavond nog steeds aanmelden als vrijwilliger of aangeven dat u gebruik wilt maken van een ander.

Samen met u willen we zorgen voor leefbare dorpen, voor nu én voor de toekomst

Nieuwsbericht van de Vrienden
van de Hervormde kerk Lioessens
Het doel van onze werkgroep is om zo nu en dan activiteiten in het kerkgebouw te
organiseren. De Boeken en CD verkoop in en voor de kerk heeft tot nu toe het
mooie bedrag van 250,-- euro opgebracht. Het is de bedoeling dat we elke eerste
dinsdag van de maand Open Kerk hebben, een ontmoetmoment in een
monument. We starten dinsdagmorgen 1 december. U kunt dan samen koffie
drinken en eventueel rondkijken in onze bijzondere dorpsbibliotheek. De koffie
staat klaar vanaf half tien.Het gaat vooral ook om elkaar te ontmoeten en eens
even een praatje te maken met andere dorpsgenoten.

Berjocht fan kafee De Bûnte Bok
Doarpsgenoaten,
Hjir komt dan it alderlêste berjocht fan my as kafee nei in perioade fan miskien
wol 100 jier, wêrfan de leste 20 jier as kafee de Bûnte Bok.
Myn bazen hawwe besletten om fanôf 1 jannnewaris 2016 de doar te slúten as
lêste middenstânsbedriuw fan Ljussens, neidat de winkels, de bakkers ensfh. ek
ferdwûn binne. Dan moat dit doarp it ek sûnder it alderlêste sosjale middelpunt
dwaan. De troue gasten wol ik hjirby tige tank sizze foar it betrouwen dat hja yn
myn bazen hân hawwe.
Oant safier dit wol wat swiersettige ferhaal. Ik mei dan aansen gjin kafee/kafetaria
mear wêze, ik gean troch ûnder de sa stadichoan yn Fryslân bekende namme, de
Bûnte Bok. Dit betsjut dat der yn my alderhande feestjes fierd wurde kinne, op
wat foar manier dan ek. Myn baaskes binne ek fan doel wol gauris teater/mesyk
of kabaret oan te bieden. Ik bin benijd! Jimme ek?
Fierder sil ik op bepaalde mominten wolris iepen wêze foar publyk. Dêrom….tink
goed om it boerd oan myn muorre en fansels om myn facebook-side.

Foar ynformaasje kinne jo belje:! 06-18311333
Facebookpagina!!

!

!

De Bûnte Bok

Oant in oare kear!

Optreden Anneke Douma/Sjerk Faber e.o. op snein 25 oktober l.l.

Fam. Boonstra naar Brazilië
Hallo dorpsgenoten,
Voor degenen die het nog niet weten, wij (Jeroen,Rjimke, Maybritt & Marwin )
gaan in de zomer van 2016 met een vrijwilligers (werk)reis naar kindertehuis
horeb Brazilië. We verblijven daar 3 weken in het gastenverblijf op het terrein
samen met andere vrijwilligers. Hoe we hierbij zijn gekomen is als volgt:
De nederlandse Netty en haar Braziliaanse man João waren bij ons in de kerk en
spraken daarover het kindertehuis. Al op jonge leeftijd had Netty Zeeders een
roeping van God gekregen om in Brazilië met straatkinderen te gaan werken. Op
bijna 21 jarige leeftijd, vertrok ze alleen naar dit grote onbekende land. Eerst
werkte ze jarenlang met kinderen in de sloppenwijken van de miljoenenstad
Vitória ( Espirito Santo ) en later in Coronel Fabriciano. Ze vertelde hen over het
evangelie en zorgde ervoor dat veel straatkinderen opgevangen werden in
opvangtehuizen. Ook heeft ze een nieuwe gemeente opgezet die in 2 jaartijd is
uitgegroeid tot een kerk van 200 personen. Een groot deel daarvan is afkomstig
van de families van de kinderen uit de sloppenwijken waar Netty werkte.
Na haar huwelijk met de braziliaan João Goulart brak de tijd aan voor het
opbouwen van een kindertehuis in Timóteo. Zij begonnen in een huurhuis en
sinds mei hebben ze door een groot financieel wonder een eigen terrein voor het
kindertehuis Horeb. kinderen die geestelijk en lichamelijk zwaar beschadigd zijn
vangt zij samen met haar man in het kindertehuis op. In het kindertehuis bieden
Netty en João thuis voor maximaal 40 straatkinderen of kinderen die uit huis zijn
geplaatst. Hier kunnen zij veilig en liefdevol wonen en opgroeien. En bovenal :
met de genezende liefde van God de vader in aanraking komen. Het tehuis krijgt
voor 10 kinderen subsidie. Van deze subsidie worden o.a. de maatschapelijk
werker en de psychologe betaald. Voor de andere kinderen is sponsoring uit
Nederland opgezet. Netty en João willen straatkinderen een veilige plek geven
om op te groeien. Dit doen zij in vier gezinshuizen waar 8 á 10 kinderen per huisje
wonen en verzorgd worden door een pleegmoeder, 1 voor de dag en 1 voor de
nacht. Alle kinderen krijgen naast een fatsoenlijke maaltijd, medische zorg,
schoolverplichting en huiswerkbegeleiding, ook les uit de bijbel. Op deze manier
ontstaat een betere basis voor het leven. Hierdoor zijn al vele gezinnen tot
bekering gekomen.Na de kerkdienst hebben we informatie meegenomen over het
sponsoren van een kindje. Het heeft een hele indruk op Jeroen en mij gemaakt en
we hebben ook snel besloten om een kindje te sponsoren. Het meisje heet Muriël.
We krijgen regelmatig foto's en post van haar en de nieuwsbrieven van Netty.
Ook sturen we zelf soms cadeautjes en brieven. Toen nog nooit bedacht dat we
haar en haar broertje en zusjes (5 in totaal) in levende lijve zouden ontmoeten.

Onlangs hadden we een mozaïek workshop gegeven door Like Sturing Hilvers,
zij zit samen met haar man Henrie in het bestuur van kindertehuis horeb. We
hadden al veel contact via de mail ivm. de sponsoring van Muriël. Tijdens de
workshop veel met haar gesproken en we hadden gelijk een klik, ze zei wil je
nieteens mee met een vrijwilligersreis naar Brazilië? Jaaaaaa zeg ik helemaal
enthousiast, maar dan wel met Jeroen. Ondertussen komt er een enorm verlangen
om daarheen te gaan. Bij thuiskomst vertel ik alles aan Jeroen. En Jeroen begint
er ook al zinin te krijgen. Like en ik mailen veel metelkaar en ze mailt dat de
kinderen gerust mee kunnen er zijn vaker gezinnen met kinderen meegeweest.
Wauw! Met ons hele gezin. Hoe bijzonder.We hebben er voor gebeden en zo is
het gaan rollen. Wij ervaren dit als leiding van God. Niks is toeval. Toeval is God
incognito.Het lijkt ons geweldig om te gaan werken in het kindertehuis.
Dit gaan we oa. doen:
*Onderhoud van de gebouwen
*schilderwerk binnen en buiten
*Verzorgen van de kinderen
*Schoonmaakwerk
*Etc. Etc.
Er is genoeg te doen, handen uit de mouwen tijdens deze vrijwilligersreis.
Het zal allemaal ook niet makkelijk zijn, maar wij geloven in de kracht en leiding
van God, hij is erbij.We willen graag bouwen in Gods koninkrijk en leven voor
Hem.Zaterdag 19 sept gaan we naar Bovensmilde naar Henrie en Like Sturing
( het bestuur ) voor een informatiebijeenkomst over de reis. Ook komen er
vrijwilligers vertellen over hun ervaringen die er al eens zijn geweest.
We hebben ook een site gemaakt over de reis die gaat komen daar staat nog meer
informatie op.www.boniesnaarbrazilie.reislogger.nl
Als u ons wilt volgen kunt u uw emailadres op de site invoeren (mailinglijst) dan
krijgt u een mail die u kunt bevestigen, zo blijft u op de hoogte. Ook kan er een
reactie worden geplaatst.Zo dit was het voor nu, in het volgende dorpskrantje
meer over ons reis naar Brazilië.
Groetjes Jeroen, Rjimke, Maybritt & Marwin Boonstra
www.boniesnaarbrazilie.reislogger.nl
www.skhb.org (site van het kindertehuis )

Nieuws van de Jeugdclubs
Nu het ’s avonds weer vroeg donker is, is het weer tijd om met het clubseizoen te
starten. Ook dit jaar wordt er weer club gegeven in drie verschillende groepen.
De oudste groep staat onder leiding van Elvira Tolsma en Margriet Wijtsma, de
middelste groep onder leiding van Minke Wijtsma en Gerrit Elzinga en de jongste
groep onder leiding van Marrit Faber en Angela Steegstra. Marrit Faber is een
tijdje terug ook al clubleidster geweest en is nu weer terug! Hier zijn we
natuurlijk erg blij mee!
De jeugd komt over het algemeen een keer per 2 weken samen om een leuke
avond met elkaar te hebben. De avond start met een christelijke inleiding. Vaak is
dit in de vorm van een gedicht of Bijbelverhaal. We proberen hier ook altijd een
werkje bij te zoeken in hetzelfde thema.
Na de inleiding is er tijd voor de ‘ontspanning.’ Vaak spelen we dan leuke
spelletjes of gaan we iets knutselen. Ook worden er voorbereidingen getroffen
voor de broodmaaltijd voor de 55+’ers.
Naast de gewone clubavonden wordt er vaak ook een avond besteed aan de
sinterklaasviering en hebben we nog gezamenlijke clubavonden. Op deze avonden
komen alle clubgroepen bij elkaar en houden we met z’n allen een activiteit. Dit
jaar wordt eindelijk de lang beloofde ‘geheime’ activiteit gehouden. Het draaiboek
hiervoor ligt al geruime tijd klaar, maar is helaas nog gebruikt. We hopen eind
november eindelijk aan de jeugd bekend te kunnen maken wat we hebben
gepland.
Naast de ‘geheime’ activiteit doen we ook dit jaar weer mee aan de Clubstriid.
Deze wordt in februari 2016 weer georganiseerd. De jeugd strijd ieder jaar altijd
zeer fanatiek voor de beker. Vorig jaar zijn we als tweede geëindigd, maar dit
seizoen zullen we natuurlijk weer een poging doen om 1e te worden.
Ook zullen we in het voorjaar weer langskomen met potgrond. Hier zult u rond
die tijd weer bericht over ontvangen.
We hopen dat het weer net zo’n groot
succes wordt als vorig jaar!
Groeten de jeugdclubs

Recept
Tiramisu
INGREDIENTEN
Geraspte bittere chocola of cacao
Lange vingers
1 kopje hele sterke koffie
1 klein scheutje Amaretto
3 hele verse eieren
3 eetlepels basterdsuiker
250 gr mascarpone!
Voorbereiding
Splits de eieren en klop het eiwit stijf. Meng vervolgens het eigeel met de suiker
tot een schuimig geheel en roer de mascarpone erdoor. Daarna samenvoegen en
voorzichtig met een lepel door elkaar roeren, zodat het mengsel luchtig blijft.
Meng de koffie met de amaretto.
Bereidingswijze
Neem een schaal en bedek de bodem 1 laag ei/mascarpone mengsel, leg hier een
laag lange vingers op die je eerst heel licht in het koffie/amaretto mengsel hebt
gedoopt en strooi er vervolgens een laagje gezeefde cacao op. Dit herhalen. De
bovenste laag moet ei/mascarpone mengsel met cacao zijn. Het geheel minimaal 4
uur in de koelkast laten staan, maar beter nog is het 1 dag van tevoren klaar te
maken.
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