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Voorwoord! !

Beste doarpsgenoaten,

De simmer is wer foarby. Wat wie it in lange simmer mei prachtich waar. 
De dagen wurde no wer koarter en sa yn ‘e hjerst en winter startte in protte 
ferieningen wer en is der fan alles te dwaan. Wy hoopje op in moaie winter; mei 
foar de leafhawwer in dik pak snie as moai reedriderswaar! 
Foar jo leit it Doarpskrantsje, dy’t by de waarme kachel moai lêzen wurde kin, 
mei alle winteractiveiten dy’t der binne yn it doarp. 
Wy winskje jim allegear in soad lêsplezier en alfêst in hiele noflike winter!

De folgjende doarpskrante komt wer út yn Maaie takom jier.

Hartelijke groeten,

uw redactie

Froukje Klimstra
Kristien Hoekstra
Mynke Hoekstra

Betaling dorpskrant 2014

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we de 
contributie bij u hebben opgehaald. Graag 
zouden we de contributie van 2014 willen 
ontvangen. Wanneer u dit (automatisch) via de bank overmaakt zou u dit dan 
willen nakijken? De contributie van de leden die contant betalen wordt gehaald 
door iemand van het bestuur. U mag het ook bij Mynke Hoekstra op de Kamp 19 
brengen. Wanneer u dit in een envelop brengt wilt u dan u naam en aders willen 
vermelden. Alvast bedankt.

NL86 RABO 0157 5235 00 ! !
€ 5,- per jaar
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mail uw kopij naar:
! ! ! ! ! !     dorpskrantlioessens@hotmail.com

mailto:dorpskrantlioessens@hotmail.com
mailto:dorpskrantlioessens@hotmail.com


Burgerlijke stand

Geboren:

PYTSJE MARIJE! ! dochter van Leonard en Froukje Klimstra-Wytsma.
! ! ! ! ! Zusje van Baukje Anna, Jakob Lieuwe 
! ! ! ! ! en Wiltje Gerben, geboren op 9 juli 2014.

LENNE! ! ! ! dochter van Jan Jacob en Attje Klimstra - Seinstra, 
! ! ! ! ! geboren op 18 augustus 2014.

Verhuisd:

Minne Dijkstra en Jeannet de Graaf zijn met hun zoontje Klaas Jacob eind vorig 
jaar verhuisd naar de Dyksterwei 1. Adol Braaksma en Gerland Hiddema zijn 
gaan samenwonen aan de Doarpsstrjitte 25. 

Bouwe en Sjoukje Stiemsma zijn met hun beide jongens, Renze en Einte tijdelijk 
verhuisd naar de Doarpsstrjitte 53 totdat hun nieuwe huis op de Kamp klaar is. 
We wensen alle gezinnen veel geluk voor de toekomst.

Als nieuwe inwoonster van Lioessens mogen we Tietsje Abee verwelkomen. Zij is 
komen wonen op Mûnehiem 15. We hopen dat U hier met plezier mag wonen in 
het mooie Lioessens.

Mocht u nieuws hebben voor deze rubriek, bel of mail ons dan.
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Activiteitencommissie blikt terug op geslaagd jaar.

We begonnen onze eerste activiteit van het jaar met de viswedstrijd op Hoek en 
Wâd.

Op vrijdag 13 juni konden de mensen zich verzamelen bij de Bûnte Bok om een 
fiets-puzzel tocht te gaan maken.  De route ging via Oosternijkerk, achter de dijk 
langs bij Paesens/ Moddergat, Anjum en weer op naar Morra/ Lioessens. 
Onderweg konden de deelnemers vragen beantwoorden.

Vrijdagavond 11 juli hadden we een Spelletjesavond georganiseerd  op de ’hoeke’ 
bij de kroeg.

Er waren 4 groepjes van 5, welke om de beurt een spel konden gaan spelen. Zo 
was er Typeljen, Touw trekken en Auto trekken.  Het was een gezellige avond!

Zaterdag 2 augustus was er weer Jeu de Boules in het plantsoen.  Er deden maar 
liefst 40 dorpsgenoten mee.  Rond de klok van 6 werden er hamburgers gebakken 
en de kinderen kregen patat en een frikadel. ’s Avonds werd er nog een kampvuur 
gemaakt en bleef het nog lang onrustig…..

Woensdagmiddag 13 augustus zijn we met de kinderen naar het 
‘Swartefuottenpaad’ in Leeuwarden geweest. De kinderen en ook wij, hadden iets 
meer ‘drek’ verwacht maar dit mocht de pret niet drukken want er was een klein 
meertje waar de meeste kinderen even heerlijk een koude duik hebben genomen.

Zaterdagmiddag 16 augustus hebben we samen met de Oranjevereniging en het 
‘Jeugdhonk het jaarlijkse volleybal georganiseerd. Voor de kinderen waren er 
diverse spelletjes en een springkussen.  Kinderen vanaf de basisschool konden 
blind volleyballen en voor de volwassenen was er het gewone volleyballen. Hierna 
kon iedereen wat lekkers gaan bakken op de barbecue. ’s Avonds was er een dj.

Het was een zeer geslaagde middag/ avond!

De volgende 
activiteiten staan 
nog op agenda:

http://www.papendrecht.net/agenda/2013-04-18-2107-viswedstrijd.html
http://www.papendrecht.net/agenda/2013-04-18-2107-viswedstrijd.html
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Woensdagmiddag 5 nov. Lampion maken in de Stikel

En natuurlijk hebben we in december nog het grote Sinterklaasfeest!!

Tot nu toe was het weer een zeer geslaagd activiteiten jaar en dit komt mede door 
alle opgave!

We hopen volgend jaar weer op jullie inzet.

 

Marrit Faber-Stiemsma;  Activiteitencommissie Lioessens

 

Rummikubclub

Rummikub is een gezelschapsspel dat in de jaren dertig in Israël werd 
ontwikkeld. Het was oorspronkelijk een kaartspel dat werd gespeeld 
met twee stel kaarten. Het spel werd in Nederland in 1983 gekozen tot 
spel van het jaar. Speel het overbekende gezelschapspel Rummikub. 
Maak mooie cijferreeksen met de gekleurde cijfers op je plankje. Wie 
legt de slimste combinaties? Ben jij degene die het eerst alle cijfers op de 
tafel heeft liggen. Een spel dat inzicht, durf en tactiek combineert. Wie 
met ons wil spelen is welkom op 12 november in de Gearkomst om 
kwart voor 8. Daarna zijn we om de twee weken bij elkaar.

! ! ! ! ! ! !
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Nieuws van de oranjevereniging.

Op 16 augustus was het dan zover de dorps barbecue.  Samen met de activiteiten 
commissies van beide dorpen en het jeugdhonk hadden we deze activiteit opgezet. 
Voor alle leeftijden was er wat de doen. Vanaf 15.30 was iedereen welkom op het 
sportveld “tusken de doarpen.” Helaas was er een klein buitje bij de start maar dit 
mocht de pret niet drukken het was al gauw droog en kon er worden gevolleybald 
of kon er jeu de boules worden gespeeld.  Voor de kinderen waren er spelletje, een 
springkussen en konden ze worden geschminkt. Na de activiteiten kon er worden 
geluisterd naar muziek van de rockband “Overload” onder het genot van een 
drankje en een hapje van de barbecue.
Van beide dorpen waren er veel belangstellenden waardoorwe op een zeer 
geslaagde middag/ avond kunnen terug kijken.
Voor volgend jaar staat het dorpsfeest weer op de agenda dit hebben we i.v.m. het 
dorpsfeest van Anjum een week later gepland op 2t/m5 juli 2015.



K.V.  Warber Bliuwe 

Waar het 
winterseizoen begint, daar eindigt het zomerseizoen.  Na het organiseren van  in 
totaal 18 KNKB- federatie- en ledenwedstrijden breekt voor ons een rustigere 
periode aan. De drukke tijd qua organiseren van wedstrijden is dus weer voorbij 
terwijl de andere verenigingen hun drukke tijd tegemoet gaan. 

Wij als bestuur van KV Warber Bliuwe kunnen terugkijken op een succesvol 
kaatsjaar. Een jaar met over het algemeen prachtig kaatsweer. Dit jaar niets te 
klagen over regen en kou.  Integendeel, dit jaar was het tijdens sommige 
wedstrijden te heet!  Tijdens de 1e klas KNKB partij werden er temperaturen 
gemeten van meer dan 30°.  Dit was natuurlijk weer net iets teveel van het goede!

Ook over deelname mochten we dit jaar over het algemeen niet klagen. Met name 
de jeugd was goed vertegenwoordigd. Mooi om te zien dat er zoveel animo is voor 
het kaatsen. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft en dat ze later instromen bij de 
federatie of zelfs bij de KNKB.

Voor de aller jongste jeugd was er dit jaar wat nieuws; namelijk het 
kabouterkaatsen. Op deze manier maken de jongeren op een speelse manier 
kennis met het kaatsen. Er is gedurende het spel een ‘vaste’ kaats. Deze moet 
steeds voorbij worden geslagen. Om het eerst wordt er gewisseld van perk/opslag. 
De andere partij moet dan steeds proberen de kaats voorbij te slaan. De jeugd 
was zeer enthousiast over deze manier van kaatsen! We zullen dit ook zeker weer 
meenemen voor volgend seizoen.



Bij de ouderen was de ‘zachte bal’ partij weer een groot succes. Op 9 augustus 
mochten leden en niet leden het veld betreden om te strijden voor de krans. Maar 
liefst 19 parturen waagden zich aan deze strijd. Er werd fanatiek gekaatst door 
kaatsers en niet kaatsers en het werd een gezellige kaatsdag. 

Op 13 september werd het kaatsseizoen afgesloten met een kneuzenpartij in 
combinatie met een (jeugd-) ledenpartij. Deze partij stonden er meer dan 80 
kaatsers en kaatsters op het veld. Helaas waren daarvan maar 15 
kneuzenkaatsers. Dit is een aantal dat we niet gewend zijn. Hierbij dus ook alvast 
een oproep voor volgend jaar; Kneuzen, volgend jaar hopen we toch op een hoger 
aantal deelnemers!! 

Na de kaatswedstrijden werd er nog een gezellige barbecue georganiseerd en 
werd het seizoen afgesloten met muziek en theater.  Kim Holland (Gerben 
Hoekstra) kwam naar de kaatskantine om samen met Bieneke (Tiny 
Schregardus) en Corry (Antsje Boonstra) het kaatsseizoen nog even door te 
nemen. Op de website is zijn foto’s van dit spectaculaire optreden terug te vinden. 
Neem dus gerust eens een kijkje op www.kvwarberbliuwe.nl. Ook staan hier de 
wedstrijdverslagen en foto’s van het afgelopen seizoen.

Zoals eerder gezegd staat er voor ons nu een ‘rustigere’ periode voor de deur. Dit 
is alleen op het gebied van het organiseren van de wedstrijden. Zeer binnenkort 
zal namelijk worden gestart met de verbouw van de kleedkamers. Na de 
nieuwbouw van de kantine is het nu tijd om de kleedkamers te vernieuwen. Ook 
dit zal allemaal gedaan worden met behulp van de vrijwilligers! 
We hopen dat de verbouw voorspoedig zal verlopen en hopen u dan volgend jaar 
weer welkom te heten op sportveld ‘Tusken de Doarpen’

KV Warber Bliuwe

http://www.kvwarberbliuwe.nl
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Nieuws van de jeugdclubs
Nu het winterseizoen weer is begonnen, is het 
ook tijd voor de jeugdclubs om weer te starten.
Na het geslaagde clubkamp in mei en daarmee 
ook het afscheid van de oudste groep zijn we 
weer klaar voor een nieuw seizoen.

Het was de bedoeling om te starten met een 
gezamenlijke activiteit. Helaas waren er teveel 
afmeldingen voor deze avond, dus hebben we besloten om de startactiviteit af te 
blazen. Natuurlijk houdt de jeugd deze activiteit nog te goed en zullen we later in 
het seizoen een nieuwe datum prikken. 

Dit jaar zijn er weer 3 groepen. De 1e klassers onder leiding van Minke Wijtsma 
en Gerrit Elzinga, de 2e klassers onder leiding van Elvira Tolsma en Margriet 
Wijtsma en de 3e en 4e klassers onder leiding van Attje Klimstra en Angela 
Steegstra. 
Angela is dit jaar voor het eerst clubleidster! Wij wensen haar veel succes en 
hopen dat ze het naar haar zin zal hebben.

Dit jaar zullen we naast de ‘gewone’ clubavonden ook weer een aantal activiteiten 
organiseren waar de dorpsbewoners bij betrokken worden. Ten eerste natuurlijk 
de jaarlijkse broodmaaltijd voor 55+’ers in December. Dit is al jaren een groot 
succes en we hopen dat het ook dit jaar weer een gezellige avond wordt.

Naast de broodmaaltijd, kunt u ons ook weer aan de deur verwachten tijdens de 
jaarlijkse Clubstriid. Dit seizoen wordt de clubstriid gehouden op 6 februari 2015. 
Vaak hebben we hiervoor ook de hulp van de dorpsbewoners nodig. Vorig jaar 
zijn wij de winnaars van heel Fryslân geworden! Wij zullen natuurlijk ons uiterste 
best doen om deze titel te behouden.

Tot slot zult u ons waarschijnlijk weer aan de deur zien verschijnen tijdens de 
jaarlijkse potgrond actie. Er zal natuurlijk ook wat moeten worden verdient voor 
de clubkas! Ieder jaar is ook deze actie een groot succes. Wanneer de actie zal 
worden gehouden is op dit moment nog niet bekend. In de loop van het seizoen 
zal hier meer informatie over bekend worden.

Tot zover eerst het nieuws van de jeugdclubs! Wij hebben er ook dit jaar weer zin 
in. We hopen weer op gezellige avonden en gezellige activiteiten!



Kafee de Bûnte Bok 
Doarpsgenoaten,

Sa as jimme witte haw ik dizze namme krigen doe’t myn tsjinwurdige 
kroechbazen Gerrit en Renny foar it earst oer my regearren.
It is begûn yn 1995, ik bin yn de rin fan 1995 ferboud neidat ik jierren De 
Mislukking hieten haw. 
Op 1 augustus 1995 stie der in grutte stjonkbok fan Gerrit foar myn doar te 
showen. Dat wie de ûntbleating fan myn nije namme: Kafee De Bûnte Bok.
Yn 1999 bin ik oernaam troch Jeroen en Rjimke en fanôf 2006 strúne Gerrit en 
Renny mei de bern wer hieltiden yn my om.
Myn bazen besykje it jimme safolle mooglik nei ‘t sin te meitsjen troch sa no en 
dan wat te organisearjen en/of wat lekker iten foar jimme te meitsjen. Foar de 
measte leeftiden wol wat. 
Hjirûnder steane de measte aktiviteiten foar de kommende tiid. Binne der 
bysûnderheden dan stiet it bûten op it boerd.
Ik hoopje dat jimme as doarpsgenoaten my noch lang besykje meie/wolle.

Groetnis
Kafee De Bûnte Bok 

Vrijdag! 31! oktober! 2014!! Klaverjassen! ! 20.00 uur
Vrijdag! 7! november!2014!! Ladiesnight! ! 19.30 uur
Vrijdag! 14! november!2014!! Klaverjassen! ! 20.00 uur
Vrijdag! 21! november!2014!! Kennisquiz!! ! 20.00 uur
Vrijdag! 28! november!2014!! Klaverjassen! ! 20.00 uur
Zondag! 30! november!2014!! Theater KRIMP!! 20.00 uur
Vrijdag! 12! december! 2014!! Klaverjassen! ! 20.00 uur
Vrijdag! 19! december! 2014!! Theater KRIMP!! 20.00 uur
Zondag! 21! december! 2014!! Optreden Gerrit Breteler 
! ! ! ! ! ! ! ! (waarschijnlijk)!16.00 uur



Christelijke Muziekvereniging Advendo
Bondsconcours Schiermonnikoog 14 juni

14 juni zijn we met zijn allen naar Schiermonnikoog vertrokken. Het was al vroeg dag, 
want we moesten met de boot van half zeven. Gelukkig hadden we de vrijdag er voor 
alle materialen en benodigdheden al verzameld in een aanhangwagen. Aangekomen op 
Schiermonnikoog, stond er een bus voor ons klaar, om ons naar het dorp te brengen. 
Tevens was er een busje geregeld van Bouwbedrijf Dijkstra/ de Graaf, welke de 
aanhangwagen naar het dorp bracht. Gelukkig hebben we enige connecties op het 
eiland. Na het drinken van een kop koffie en het eten van een broodje, was het al tijd 
om ons om te kleden en de boel klaar te zetten. We werden namelijk om negen uur 
verwacht, om in te spelen. Onze dirigent van deze dag, was Gatze Verbeek. Hij speelde 
eerst nog met zijn eigen korps, fietste op onze meegenomen fiets weer snel terug om 
vervolgens met ons het podium te beklimmen. We hebben het werk Lord Tullamore ten 
gehore mogen brengen. Hierna hebben we snel onze spullen weer ingepakt, want de 
aanhangwagen moest weer mee terug op de boot van half elf. Hierna waren we vrij om 
te doen want we maar wilden. Een aantal ging meteen weer terug, maar velen van ons 
zijn gebleven. Het weer was voortreffelijk, dus wat wilden we nog meer. Op de dagen 
dat er een concours wordt gehouden, mogen de deelnemende korpsen ook nog spelen in 
de muziekkoepel van Schiermonnikoog. Dit zorgt natuurlijk voor een geweldige sfeer. 
Om half vijf zijn de meesten weer met de boot terug gegaan. Een aantal zijn nog 
gebleven, om de verslagen en de uitslag weer mee te nemen naar het vaste land. De 
uitslag was helaas teleurstellend, maar dat wisten we eigenlijk al, toen we het podium 
verlieten.... Jammer, maar de volgende keer beter!

Slotavond 25 juni

25 juni hebben we de slotavond gehouden. We hebben diverse spellen gespeeld door het 
dorp. Ze kregen een detailfoto te zien van een locatie in Lioessens, en daar moesten ze 
dan naar toe gaan. Deze foto werd verzonden via whatsapp. Aangekomen op de plaats 
van bestemming, werd het spel gespeeld. Na het spelen van 5 spellen, zijn we weer 
samengekomen in de Gearkomst. Hier hebben we het eindspel gespeeld. De strijd was 
weer fel, want een ieder kon nog de winnaar worden. Hierna hebben we nog een hapje 
en drankje gedaan, en werd de vakantie ingeluid!

http://www.harmoniegennep.nl/
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Onze dirigent, Douwe Draaisma

Helaas kregen we in de vakantie het nieuws, dat onze dirigent Douwe Draaisma, 
ernstig ziek is. Hij heeft aangegeven dus te moeten stoppen als dirigent van Advendo. We 
staan al sinds 2002 onder leiding van Douwe, dus dit was een behoorlijke schok voor 
ons allemaal...

Momenteel zijn we druk bezig met het zoeken naar een nieuwe dirigent. Dit valt nog 
niet mee. De zogenaamde klik moet er zijn met het korps, en de persoon zal op 
woensdagavond beschikbaar moeten zijn. Dit is dus nog even afwachten. Hierdoor staat 
alles even op een zacht pitje. We kunnen niets plannen, zolang we geen dirigent hebben.

Douwe Draaisma mocht 24 september jl. een lintje ontvangen. Deze onderscheiding 
heeft hij mogen ontvangen voor zijn werk in overheidsdienst, waarvan de laatste 32 jaar 
bij de politie. Tevens was Draaisma actief in de kerk en niet te vergeten in de muziek.



MOMFER CUP
MORRA-LIOESSENS

vs.
PAESENS-MODDERGAT

Momfer-cup
Traditiegetrouw wordt het voetbalseizoen ingeluid met de noordelijkste topper 
van ons land. In het kader van de Momfer-cup stonden Lioessens en Paesens  
woensdag 6 augustus 2014 voor de 7e keer  tegenover elkaar op de grasmat. Een 
derby die veel mensen niet willen missen. Een wedstrijd waar jongens mannen 
worden, waar helden worden geboren, talenten opstaan en spelers van statuur 
worden afgemaakt. 

Historie
Sommige mensen kunnen zich wellicht nog herinneren dat Lioessens in een ver 
verleden de seizoensouverture speelde tegen het nabijgelegen buurdorpje Morra. 
Na verloop van tijd werd deze wedstrijd niet meer dan een demonstratie van de 
Lioessemer voetbalkunsten. Jaar in jaar uit werden er dubbele cijfers op het 
scorebord gezet door de Lioessemer atleten van weleer. Uiteindelijk is deze 
wedstrijd doodgebloed omdat er vanuit Morra, zelfs met een stok, niet één speler 
meer op het voetbalveld te krijgen was. Of het nu angst was, lafheid of het zat zijn 
om als speelbal te fungeren voor het oppermachtige Lioessens, is niet bekend. 
Eenzelfde soort situatie speelde zich ook op de zeedijk bij Paesens en Moddergat 
af waardoor het voetbal hier in de regio op een laag pitje stond.
Acht jaar geleden werd het vuurtje weer aangewakkerd met de nu al 
legendarische strijd om de Momfer-cup. De beker, die zijn naam heeft te danken 
aan de excentrieke scheidsrechter Jan ‘Momfer’ Visser uit Anjum, werd nog nooit 
eerder gewonnen door Paesens, al waren ze een paar keer dicht bij de eindzege.

De voorbeschouwing
Paesens- Elk jaar worden de mannen met ruige baarden en woeste haren 
gefrustreerder in de strijd om de Momfer-cup. Vorig jaar bracht Lioessens veel 
zwakke punten aan het licht in de met 7-1 verloren thuiswedstrijd. Voormalig 
speler Peter Groen heeft de zware taak op zich genomen om het elftal naar een 
mogelijke eindoverwinning te leiden. Met zijn fanatisme en in de loop der jaren 
vergaarde voetbalkennis is hij de aangewezen persoon om het team aan de praat 
te krijgen in de jacht naar een overwinning op Lioessens.



Lioessens- Het is een kunst om een van prijzen verzadigde spelersgroep hongerig 
te krijgen naar nog meer prijzen. Lioessens staat voor de moeilijke keuze: afscheid 
nemen van enkele vedettes en jonge gretige spelers inpassen of doorgaan met de 
oude rotten die al een goed gevulde prijzenkast hebben. Vele grote teams hebben 
in het verleden te lang gewacht met het doorselecteren van de selectie zoals het 
Ajax van begin jaren 70, Bayern München eind jaren 70, AC Milan begin jaren 90 
of het Real Madrid van rond de eeuwwisseling. 

De wedstrijd
Lioessens ging furieus van start onder luid gejuich vanaf de tribunes. Het was 
Minne Dijkstra die vanaf linksmidden een perfecte crosspass op Simon Faber gaf. 
Faber plukte de bal op een magistrale manier uit de lucht en gaf een snijdende 
steekbal op Jan-Jacob Klimstra. Helaas was Klimstra niet scherp in de 
afwerking. Paesens werd aan alle kanten voorbijgelopen door de Lioessemer 
equipe. Iepe en Gerben hadden geen kind aan de naïef verdedigende laatste linie 
en het regende voorzetten vanaf de zijkanten. Gescoord werd er allerminst. Jan-
Jacob, Harm-Klaas Visser en Johan Dijkstra konden de Paesumer doelman niet 
laten vissen. Nieuwe aanwist Niels Wijga probeerde een combinatie aan te gaan 
met Jan-Simon de Haan, ware het niet dat Jan-Simon er even geen zin in had. 
De bal kwam zowaar in bezit van een Paesumer op voetbalschoenen. 
Gelukkig stond de verdediging van Lioessens onder leiding van ‘nestor’ Marten 
Jetze Hoekstra als een huis.  Ondanks zijn matige snelheid was hij een grote sta 
in de weg voor de rappe Paesumer aanvallers. Geen duel ging verloren, mede 
door zijn grote fysieke overwicht. Lioessens ging maar weer door met aanvallen, 
rustig er op los combinerend op zoek naar dat ene gaatje. 
Dat gaatje kwam rond de 20e minuut. Jan- Simon gaf een lange pass op Jelle-
Jaap, maar deze kon niet bij de bal. Hij liep terug naar het randje van de 16, 
kreeg de bal, na een verdedigende fout,  voor zijn zwakke rechter en haalde 
verwoestend uit: 0-1.  
De vraag was hoe Paesens hier op zou reageren, nu moest het toch ook uit hun 
schulp kruipen?
Paesens nam echter de houding van een zeilboot op zee in een zware storm aan. 
Stuurloos ronddobberend, wachtend tot de storm overwaait en hopende dat de 
schade beperkt is gebleven. 
Lioessens ging door met oogstrelend combinatievoetbal van zeer hoog niveau. 
Tien minuten later was het alweer Lioessens die het net liet bollen. Na een 
scrimmage voor de goal van Paesens was het Adol Braaksma die de bal met zijn 
kont het doel in drukte en op bijzondere wijze de socre naar 2-0 tilde. Lioessens 
zat op rozen.



Door de comfortabele voorsprong liet Lioessens de teugels wat vieren. Paesens 
kwam terug in de wedstrijd en zette Lioessens meer onder druk. Klaas Veenstra 
had de ondankbare taak om de gevaarlijke spits Stephan Overkempe van scoren 
te houden, iets wat hem redelijk goed lukte.
Na wat knullig balverlies op de middenlijn stond Menno Castelein uit positie en 
moest zijn mannetje achterna. Na een indrukwekkende sprint van zo’n 2,5 meter 
die hij zelf niet bij kon benen ging hij, met geen tegenstander of bal in de buurt, 
languit in het gras tot grote hilariteit van het publiek.

Uit de daar uit voortvloeiende voorzet van Magchiel Faber kon Stephan de 
aansluitingstreffer op het scorebord zetten. Douwe had de hele avond nog geen 
bal gehad, en dat had hij nu nog steeds niet. Het was 2-1. Lioessens was wakker 
geschud en zette nog één keer aan voor de rust. 
Minne stoomde op aan de linkerflank en speelde de bal naar Gerben die een 
voorzet panklaar op Jan-Simon legde. Deze torende hoog boven de verdedigers 
uit en maakte de 3e treffer voor Lioessens.
Ruststand: 3-1

Sfeerimpressie van het aanwezige publiek tijdens de Momfer-cup

Paesens kwam sterk uit de startblokken voor de 2e helft. Ondanks de achterstand 
leek het team nog geloof te hebben in een overwinning, of in ieder geval een 
gelijkspel waardoor er een verlening zou komen. Lioessens speelde op de 
automatische piloot en leek niet in gevaar te komen. Een dreigende aanval werd 
er vroegtijdig uitgehaald door Klaas Veenstra en Marten Jetze Hoekstra. 
Het publiek veerde even op bij een wissel van Lioessens in de 60e minuut.
Onder een daverend applaus kwam publiekslieveling Thys ‘de tank’ Wijtsma het 
veld op. De man met ijzeren longen en het werkvermogen van 10 drieste paarden 
kan zijn matige techniek verbloemen met een tomeloze inzet en werklust. Echter 
‘de tank’ is niet meer. Na twee keer terug te zijn gekomen van een zware 



knieblessure moest hij ook dit keer vroegtijdig het strijdtoneel verlaten met een 
ernstige kwetsuur aan zijn knie. Zeer waarschijnlijk heeft hij zijn laatste minuten 
gespeeld voor Lioessens.
Paesens werd steeds gevaarlijker en kon het Lioessens steeds lastiger maken. Het 
welbekende spierballenvoetbal lieten ze dit keer achterwege. Langzaam  voerde 
Paesens de druk op met goed verzorgd positiespel. Plots als een duveltje uit een 
doosje kwam Magchiel Faber vrij voor keeper Douwe Hiemstra. Met een 
katachtige redding kon hij Paesens van een aansluitingstreffer houden. 
Lioessens begon steeds slordiger te voetballen. Na een prachtige steekpass van 
Nutte Buurmans kon Stephan alleen op de goal af en faalde niet. Het was 3-2. 

Nog geen vijf minuten later was de stand weer in evenwicht. Magchiel knikte 
beheerst een voorzet van Berend Bonus achter Douwe: 3-3. Verstrooid en vol 
ongeloof keken de spelers van Lioessens elkaar aan. Met nog tien minuten op de 
klok zette Lioessens in op een verlenging, wetende dat ze mentaal en fysiek 
sterker zijn dan de Paesumers en dus een voordeel hebben in een eventuele 
verleningen. Paesens had echter andere ideeën. 

Diep in blessuretijd was het de kapitein van het Peasumer vlaggenschip Stephan 
Overkempe die de trekker overhaalde en voor het eerst in de geschiedenis de 
beker veiligstelde voor het hardwerkende vissersvolk. De altijd goed fluitende 
scheids Jan Momfer gaf Lioessens niet meer de kans om terug te komen in de 
wedstrijd en floot voor de laatste keer op zijn fluit. Het uitzinnige publiek stormde 
over het veld en droegen hun helden op de schouders over het veld. 
Na jaren van vernedering mocht Paesens eindelijk de felbegeerde beker in de 
lucht houden, wat op basis van de 2e helft ook zeer verdiend was.



Hoe is it no mei........?
 
Yn dizze nije rubryk wurde Ald Ljussemers ynterviewd oer harren tiid yn 
Ljussens en wêr't se no wenje en wat dogge.
Dizze kear ha we Jisk en Klaske Wijma frege. Se wenje no yn Emmen.

Hoe lang geleden zijn jullie naar Emmen verhuisd en hoe kwamen 
jullie daar terecht?
Wij zijn in februari 2010 verhuisd naar Emmen, dit was ivm de nieuwe baan van 
Jisk bij de Sligro te Emmen en Klaske ging werken in het Scheper ziekenhuis te 
Emmen.

Hiervoor hebben jullie in Lioessens gewoond op Mûnehiem. Hoe 
kwamen jullie indertijd bij ons in het dorp?
Jisk werkte toen nog bij Sterkenburg vis en bracht regelmatig collega's thuis die 
in Ljussens en Morra woonden. Wij woonden toen zelf nog in Dokkum in een 
huurwoning en zochten al naar een koopwoning. Maar de belangstelling was door 
Jisk gewekt om in een dorp tussen Dokkum en Lauwersoog te gaan wonen. Dat 
enthousiasme deelde ik beslist niet !! Jisk heeft mij op een mooie lentedag " 
ontvoerd" en meegenomen naar het Mounehiem waar hij al een afspraak had 
geregeld met een makelaar. Foeterend en zeurend ben ik uit de auto gekomen en 
hebben we het huis bekeken. Het fantastische uitzicht was doorslaggevend en 
toen zijn we gewoon gebleven ;)

Louise en Pietrix zijn jullie tweelingdochters, ze hebben hier 
verscheidene jaren op de basisschool gezeten, wat voor opleiding 
volgen ze nu.
Ze zijn in groep 0 begonnen ( okt 2000 tm juli 2009) en hebben het eerste half 
jaar ook nog op   het Dockingacollege  gezeten.Nu zitten ze alle twee in VWO 6 
op het Esdalcollege te Emmen. Na het examen in mei 2015 willen ze gaan 
studeren. Louise in Utrecht, Milieu en Maatschappij Wetenschappen en Pietrix 
wil Rechten gaan studeren , of in Utrecht of in Groningen.

Jisk je hebt in ons dorp b.v. in de Oranjevereniging gezeten. Doe je 
in Emmen ook iets in het verenigingsleven?
Nee .Wel zelf meer gaan sporten niet darten maar racefietsen en mountainbiken in 
de zomerperiode en spinning indoor in de winterperiode.Klaske sminkt nog steeds 
op 5 december. Zit in de Ouderraad van het Esdalcollege en sport ook.



Wat zijn volgens jullie de voordelen van Emmen boven Lioessens en 
zijn er – misschien- ook nadelen?
Voor de kinderen: meer keuzemogelijkheden wat betreft opleidingen. Meer keuze 
in sport, ontspanning en vrije tijd. Het wonen in Emmen is totaal anders  dan 
wonen in een dorpje met 400 inwoners. Wat niet per definitie betekend dat het 
ook beter is, maar wel anders. Het nadeel is ,wat Jisk en mij betreft, dat het 
onpersoonlijker is tov Ljussens.

Wat voor werk doe je precies en is het een leuke baan?
Jisk is visboer bij de Sligro wat inhoudt dat de vis moet worden ingekocht, en 
vooral verkocht aan de horeca klanten. Het is net of hij zijn eigen winkel moet 
runnen, wat hij bijzonder leuk vindt. Het contact met de klant, het adviseren en 
klaarmaken van de producten, het hele pakket, past bij Jisk

Klaske dat geldt ook voor jou. Wat doe je door de week behalve de 
zorg voor je huishouding.
Ik werk 32 uur in Het Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen ,op de polikliniek van 
de longartsen. Een mooie maar drukke baan. Ook voor mij geldt dat deze functie 
in de zorg prima bij mij past.

Welke leuke/dierbare  herinnering hebben jullie aan Lioessens?
 Dat zijn er vele! De gemoedelijkheid van de Ljussemers. Het thuisvoelen binnen 
de gemeenschap, je welkom voelen. De humor, het darten, de oranje vereniging, 
dorpsbelang, de gezelligheid in de kroeg, en vooral de dorpsfeesten! Daar komen 
we nog steeds voor terug, heerlijk!

Willen jullie nog iets kwijt aan al onze inwoners?
 We hebben met heel veel plezier 10 jaar in Ljussens gewoond. We denken vaak 
terug aan het mooie Ljussens met haar lieve, bijzondere, markante en warme 
inwoners! Dank jullie wel en graag oant sjen,
  
! ! !
 Leafs fan Louise en Pietrix, 
Jisk en Klaske Wijma.



Uit de ‘Oude Doos’ Dorpsbelang

Alle verenigingen te Lioessens hebben veelal notulenboeken. Vaak is het wel 
‘nijsgjirrich’ om eens een kijkje te nemen in enkele van deze oude documenten. 
Hieronder een gedeelte uit een notulenboek van het Dorpsbelang.

Deel van de eerste notulen uit de oprichtingsvergadering van dorpsbelang 
Lioessens. 

Notulen van de oprichtingsvergadering van dorpsbelang Lioessens op 23 
februari  1967.

Op initiatief van de vereniging Patrimonium werden convocaties huis aan huis 
bezorgd, welke tot resultaat hadden dat er ondanks het slechte weer nog een 
opkomst was van 23 leden welke dan ook door de voorzitter J. Bandstra van 
harte welkom werden geheten. De voorzitter maakte ons in het kort duidelijk wat 
uiteindelijk de bedoeling en het werk zou wezen van een vereniging voor 
dorpsbelang, welke in omringende dorpen al jaren met groot succes draaien. De 
vraag van de voorzitter om een mening uit ze zaal over het al of niet komen tot 
een oprichting stuitte dan ook helemaal niet meer op bezwaren van de 
aanwezigen. Hierna las de voorzitter het reglement voor van dorpsbelang Anjum. 
Hieruit werden enige artikelen door de voorzitter toegelicht welke verder ter 
vergadering voor kennisgeving werden aangenomen. Een schrijven van de 
‘Federatie voor dorpsbelang in  de gemeente Oost-Dongeradeel’ welke vereniging 
een overkoepeling van ons afzonderlijk, werd door dhr. K. Dijkstra voorgelezen 
en toegelicht. Eveneens voor kennisgeving aangenomen. Om als deelgenoot te 
gaan met eerder genoemde vereniging is een stortingsbedrag van ad 15 gulden 
vastgelegd alsmede een jaarlijkse contributie van 0,15 cent per lid van de 
vereniging. Nu elk van de aanwezigen van oordeel is om tot een oprichting over te 
gaan, stelt de voorzitter voor om over te gaan tot stemming van een bestuur. De 
woorden hieraan vooraf gedaan door de voorzitter om te komen tot een jong 
bestuur had wel oor voor de vergadering gezien de uitslag van de stemming. 
Zonder veel herhalingen kwamen uit deze stemming

K.B. Visser, B. Stiemsma, L. Sytsma, J.G. de Boer en J. Iedema

Ook bovengenoemde vijf  personen namen zondermeer de voordelen en bezwaren 
van hun functies aan. De voorzitter dankte de vijf bestuursleden voor het 
aanvaarden van hun nieuwe functies en wenste hun veel zegen op hun arbeid om 
in een klein dorp te komen tot grote activiteiten.



Jonge kerkuilen in de schuur.

Het is alweer ruim tien jaar geleden, dat we 
besloten  het kruis uit het ûlebord  van de 
schuur te verwijderen. Binnen enkele weken 
hadden kerkuilen de nieuwe toegang tot de 
schuur ontdekt. Leden van de Stichting 
Kerkuilenwerkgroep Nederland hebben 
vervolgens een uilenkast in de nok van de 
schuur geplaatst een meter of 5 achter het 
ûlebord. De kast is gezellig ingericht met een 
tapijt van muizenbotten en -schedels. De 
kerkuil is een heel opvallende verschijning met zijn maskerachtige grote kop en 
grote ogen. In de vlucht is zijn onderzijde spierwit wat hem s’avonds een 
spookachtig karakter geeft. Zeker als je bedenkt dat de spanwijdte van de 
vleugels van een volwassen kerkuil ongeveer 95 cm bedraagt.

De aanwezigheid van de nieuwe bewoners ging niet onopgemerkt aan ons voorbij. 
Al spoedig vonden we de eerste uilenballen bestaande uit botjes en haren van 
vooral veldmuizen. Het spoor van uilenschijt was bovendien ook niet te missen. 
Reden waarom mensen deze dieren vaak niet binnen willen hebben.                                                                                                                                                       
Vanaf het eerste jaar wordt de kast gecontroleerd op de aanwezigheid  van eieren 
of uilskuikens.  Het aantal eieren dat wordt gelegd en het aantal jongen dat wordt 
grootgebracht  is afhankelijk van de muizenstand. Zo kan het voorkomen dat 
kerkuilen nog in oktober of november aan het broeden zijn. Om een muis goed te 
kunnen waarnemen in het donker is de kerkuil toegerust met speciaal 
ontwikkelde zintuigen. Zo bezitten ze zeer lichtgevoelige ogen, vele tientallen 
malen gevoeliger dan een kat. De oren zitten asymetrisch aan de kop om de 
muizen nauwkeurig te kunnen lokaliseren. Dus mocht je iemand tegenkomen, die 
de oren wat vreemd aan het hoofd heeft zitten,  dan weet je wat voor bijzondere 
kwaliteit deze persoon bezit. We zijn natuurlijk elk jaar weer nieuwsgierig of er 
ook eieren in kast liggen. In de loop van de jaren zijn er verschillende tekenen van 
broedsels geweest. Zo werd er eenmaal een skelet van een bijna volgroeid 
uilskuiken aangetroffen. En vorig jaar is een legsel van vijf eieren door een 
steenmarter geroofd.                                                                                                                                                                   



Dit jaar was het echter raak. Er zijn maar liefst acht eieren gelegd die ook 
allemaal uitgekomen zijn. Dit is een uitzonderlijk hoog aantal wat vooral 
samenhangt met de hoge muizenstand dit jaar als gevolg van de laatste winter die 
vrij zacht was. De eieren van de kerkuil komen ongeveer een week na elkaar uit 
en niet zoals bij andere vogels gebruikelijk is  allemaal gelijktijdig. Zo bestond het 
dat er op een gegeven moment deze zomer acht snorrende uiltjesin de kast zaten 
of lagen, die er heel verschillend uitzagen. Terwijl de grootsten al bijna volgroeid 
waren en al vrijwel helemaal hun prachtige verenkleed  bezaten, zagen de 
jongsten er nog als donsbolletjes uit.

De heer Johan de Jong, bioloog en regelmatig te zien op Omrop Fryslân, is bij 
ons langs geweest om alle acht uilskuikens te meten, te wegen en te ringen. Voor 
deze gelegenheid werden alle uiltjes uit de kast naar beneden gehaald. Daar 
aangekomen keek de een verbaasd om zich heen, terwijl anderen diep lagen te 
slapen. D ouders hebben het intussen heel druk met voeren. De opgroeiende 
jongen hebben wel tot drie muizen per nacht 
nodig.                                                                                                                                      

Terwijl ik laat op de avond dit stukje voor de 
dorpskrant schrijf is het een drukte van belang in 
de schuur. Er wordt gesnord , geoefend met vliegen, gekrijst en  flink gescheten.  
Prachtig om mee te maken en goed om te zien hoe een organisatie als de 
Kerkuilenwerkgroep er in geslaagd is deze bijzondere vogel voor uitsterven in 
Nederland te behoeden.

Rudolf Evenhuis



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 was 
Mevr. Bos.

Er waren vier juiste inzendingen. 
Fam. T. klimstra is na loting als winnaar uit de bus 
gekomen, van harte gefeliciteerd! U wint de 
vleescheque van onze slager Menno Hoekstra.



Recept Boffert uit grootmoederstijd
Ingrediënten

500 gr. zelfrijzend bakmeel 
500 ml melk 
3 eieren 
snufje zout 
eventueel rozijnen, gedroogde stukjes fruit, stukjes
appel 
boter om de tulband mee in te vetten 
paneermeel

 
Na het bakken

250 gr. boter 
basterdsuiker, bruin of wit 
stroop

Benodigdheden
pofferttrommel (of een tulbandvorm) 
steelpannetje 
pollepel 
beslagkom 
mixer met deeghaken

Bereidingswijze
als u van krenten en rozijnen houdt, moet u ze eerst even wellen in warm water 
oven voorverwarmen op 180 graden 
vet de pofferttrommel in met boter, strooi er wat paneermeel in 
het zelfrijzend bakmeel in de beslagkom 
voeg de melk, eieren en zout toe (en de eventuele rozijnen en stukjes fruit) 
mix het beslag 3 minuten op de hoogste stand (met deeghaken) 
giet het beslag in de tulband 
bak de poffert 1 uur, onderin de oven 
prik in de poffert, als het mes er schoon uit komt, is de poffert gaar

Au bain maries
Dit is de ouderwetse manier, maar kost wel meer tijd.
De poffert kan ook au bain marie worden klaargemaakt 

doe het deksel op de poffertvorm 
verwarm een grote pan met heet water, tot het kookt 
zet de pofferttrommel in de pan met heet water, het water komt tot twee
vingers onder het deksel

https://www.stevija.nl/Stevia-Recepten/Stevia-Bakken/Stevia-Boffert/
https://www.stevija.nl/Stevia-Recepten/Stevia-Bakken/Stevia-Boffert/


Club van 100 
Beste kaatsers en kaatsliefhebbers,

Enkele jaren geleden is er nagedacht over de oprichting van een Club van 100 bij 
de k.v. Warber Bliuwe. Deze is dit jaar daadwerkelijk van de grond gekomen. 
Graag willen we u verwelkomen als nieuw lid van de Club van 100. 

De Club van 100 gaat naast de k.v. Warber Bliuwe opereren. De Club van 100 
geeft niet rechtstreeks geld aan de kaatsvereniging, maar geeft de k.v. meer 
financiële ruimte door het doen van materiële schenkingen. Hierbij kunt u denken 
aan nieuwe lijnen, kaatsen, ballen, proppen, telegrafen en overige verbeteringen 
die met uw eigen inbreng en steun gerealiseerd kunnen worden. 

Steun de k.v. Warber Bliuwe, word lid van de Club van 100. 

AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 100

NAAM:_____________________________

WOONPLAATS:_____________________________

Verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan de Club van 100 van de k.v. 
Warber Bliuwe te Morra-Lioessens, om het jaarlijkse bedrag van € 25,- zegge vijf-
en-twintig euro af te schrijven van

Banknummer: ____________________________

Handtekening:______________________________!

Datum:_______________

Dit formulier kunt u inleveren bij: Adol Braaksma, Doarpsstrjitte 25 te Lioessens.

Bedankt voor uw lidmaatschap.

(Als u dit formulier deze zomer al heeft ingevuld, hoeft u deze niet in te vullen.)

http://stichtingbabyspullen.nl/help-mee/club-van-100-voor-stichting-babyspullen/
http://stichtingbabyspullen.nl/help-mee/club-van-100-voor-stichting-babyspullen/
http://stichtingbabyspullen.nl/help-mee/club-van-100-voor-stichting-babyspullen/


Dorpsbelang

U hebt misschien in de wandelgangen gehoord dat er momenteel een 
werkgroep in het dorp bezig is, in samenwerking met een aantal deskundigen, 
om een aantal seniorenwoningen te realiseren. Om u een impressie te geven 
van de vorderingen, we zitten nog in de onderzoekende fase, hier een tweetal 
samenvattingen over de voortgang.

(senioren)woningen Lioessens middels dorps coöperatie

Informatie avond namens dorpsbelang 16-06-2014
 
Aanwezig namens dorpsbelang: Tettie Stiemsma, Rudolf Evenhuis, Andries 
Boersma, Thea Weening en Marije van der Meer (notulen)
Aanwezig namens project ‘Krimpexperiment zoekt dorp’: Sjoerd Iedema 
(Partoer), Bauke Tuinstra (architect), Hotze Mellema (Thus wonen), Hielke 
Goudswaard (architect stedenbouwkundige)
Inwoners Lioessens en voorzitter dorpsbelang Morra: 14 aanwezigen.
 

1.    Opening.
Welkom en inleiding door Tettie. Doel van deze avond is het ons laten 
informeren over project om zo de belangstelling in het dorp te peilen.

2.    Achtergrond.
Thus wonen zal zich in onze omgeving steeds meer terugtrekken uit de 
dorpen en zich richten op enkele kernen. Zij hebben het project 
Frieslantis gestart. Dit betreft een ideeenpool met betrekking tot de 
leefbaarheid. Hier is door bovenstaand viertal het idee voorgelegd om op 
kleine schaal (dorpsniveau) de coöperatie terug te brengen. Dit heeft 
geleid tot project ‘krimpexperiment zoekt dorp’.

3.    Inhoud.
Doel is een pilot te starten en de procesbegeleiding te doen bij het 
opzetten van een dergelijke coöperatie. Zelfredzaamheid en visie op 
wonen in de toekomst zijn essentieel voor het dorp. Gelden zijn rond. 
Zowel rijk als provincie dragen bij. Thus wonen, NHL dragen bij in 
kennis.Projectleiders zoeken nog dorp voor pilot. Tot op heden niet 
geslaagd vanwege de grote verantwoordelijkheid, risico’s die een dorp op 



zich neemt.In Wuns is net gestart met een soortgelijk initiatief. Ze zijn 
hier een half jaar onderweg. Investeerders zijn gevonden, nu bezig met 
juridische zaken. Samenwerking o.a. met Elkien, provincie, ministerie, 
experts. Ze gaan bouwplannen overnemen van Elkien die heeft afgezien 
van de bouw.
 

4.    Reacties aanwezigen.
Dhr. Iedema:
-Schetst historie woningbouw, frustratie terugtrekkende 
verantwoordelijkheid gemeente en woningbouw. Wat is nog de functie 
van de corporatie?
-mogelijkheid aankoop woningen uit aanbod Thus? Antw; Is mogelijk.
-Is er belastingvoordeel bij investering? Antw; niet duidelijk, wordt 
meegenomen naar Wûns.
Rudolf:
-mate enthousiasme verbonden met risico’s die mensen moeten/willen 
nemen.
-wie zet het op in het dorp, werkgroep zou moeten bestaan uit mensen met 
enthousiasme en kunde.
-Goed startpunt om te kijken in Wûns.
-Wat kost het qua tijdsinvestering en hoe kundig moet je zijn?
 
 Dhr. Elsinga:
-Hoe zit het met de steun van Thus voor langere termijn, . Antw; inbreng 
Thus is afhankelijk van de keuzes van het dorp.
- heeft WMO ook een rol? Antw; nee
-Doet Wûns ook iets met energieneutraal? Antw; nee.
-Dhr. Stiemsma:
-Zijn er landelijke voorbeelden? Antw; niet op dit gebied.

Mevr. Dijkstra:
-Is er een termijn verbonden aan start? Antw; wanneer er een dorp is, is er 
2 jaar de tijd om met een uitgewerkt plan te komen.
-tijd om te overwegen? Misschien na de zomer een nieuwe ronde?

5.    Afspraak.
Na de zomer avond organiseren, informatie toegepast op ons dorp. 
Voorbereid door projectmensen samen met enkele enthousiaste mensen 
uit dorp



(Senioren) Woningen Lioessens
Impressies van de bijeenkomst in café De Bûnte Bok, 
dd 17 sept. 2014.

Vooraf.
 
In het mogelijke proces moet het dorp leidend zijn.
Het dorp ziet kansen voor toevoeging van een aantal levensloopbestendige 
(huur-) woningen. Daarvoor ligt bouwterrein gereed inclusief bestemmingsplan. 
Er zijn potentiële inwoners van Lioessens die er naar toe zouden willen verhuizen.
Dorpsbelang staat positief tegenover het verkennen van de mogelijkheden om als 
dorp zelf de regie te pakken om te komen tot realisatie van de woningen. “It heft 
yn eigen hân”. Dorpsbelang wordt in het initiatief ondersteunt met mensen uit het 
dorp die zich hierbij betrokken voelen en zich actief willen inzetten.
Iedereen realiseert zich dat het initiatief nogal wat inhoudt. Er zitten risico’s aan. 
En er leven vragen als: kunnen we dit als klein dorp wel aan, hebben we de juiste 
mensen hiervoor en kunnen we het initiatief en de mogelijke coöperatie langdurig 
volhouden?Daarnaast hebben alle betrokkenen in hun eigen woorden aangegeven 
de ingeslagen weg verder te willen verkennen en in het proces momenten van 
afweging in te plannen: go of no go?Lioessens kenmerkt zich door haar hechte 
gemeenschap en de ondernemende inwoners.

Verkenning van mogelijkheden, ideeën, varianten.
 
Naast de hiervoor genoemde eerste inzet, het realiseren van een aantal (2) 
levensloopbestendige woningen, zijn er ook andere woon varianten voor ouderen 
de revue gepasseerd.
 
- bestaande woning (permanent) levensloop bestendig maken door inwendige 
verbouw of aanbouw van een unit met slaapkamer en badkamer op de begane 
grond.
- het semi permanent plaatsen van een aparte unit met slaapkamer en badkamer 
aan de woning.
- de complete levensloop bestendige woning semi permanent bouwen op  de 
daarvoor geschikte locatie.
- Verbouw van bestaande rijtje (oudere) senioren woningen tot een aantal 
moderne levensloop bestendige woningen.

"Verschil coöperatie en corporatie. Coöperatie is samenwerking, of een 
samenwerkingsverband op commercieel gebied. 
Een corporatie is een gilde of vakvereniging."



Vragen, aandachtspunten, voor- en nadelen.
 
Bij de genoemde varianten zijn door de deelnemers aandachtspunten en 
verschillende voor- en nadelen genoemd.
 
- Financiering van de investeringen.
- Potentiële huurders en eigenaren.
- Verkoop van de eigen woning.
- Te koop staande woningen in het dorp.
- Focus op wonen voor ouderen ( 75 a 80 +). “Jongeren redden zich wel”.
 
-  Woningmarkt in Lioessens: wie willen er verhuizen en waarom? 
   Weten we dat of denken we dat te weten? Moeten we dat weten?
-  Zijn er nieuwe potentiële inwoners voor Lioessens? Wat hebben we hen te    
   bieden.
-  Welke inwoners van Lioessens durven het aan om de eventuele coöperatie op te
   richten en hierin zitting te nemen?
-  Zijn er investeerders voor ons initiatief?

Onderhoudsbedrijf 
S. Faber

Onderhoud -Timmerwerk
Spuitwerk - Schadeherstel

 
Doarpsstrjitte 56 

Lioessens
Tel: 0653409619



Programma C.P.V. Moarre-Ljussens

20 November! Ds H Tichelaar uit Groningen Justitie predikant in de 
! ! ! gevangenis.
18 December! Kerstviering.
22 Januari!! Lisette Durenkamp. Het wonder van papier.
19 Februari      !Blijft nog een verrassing.
19 Maart          ! Dhr I Bilker vertelt leuke anekdotes uit zijn tijd als 
! ! ! conciërge aan het Dockinga College.
April                ! Jaarvergadering / Reisje.

Wy wolle graach nije leden derby, jo binne hertlik wolkom as (gast)lid. 
Foar mear ynformaasje kinne jo skilje mei Tettie Stiemsma 321688 / rt.stiemsma@knid.nl

Siniastrjitte 36, 9134 NZ LIOESSENS
Telefoon: 06-14964020

www.pedicurefriesland.nl
email 

pedicure@pedicurefriesland.nl

http://www.pedicurefriesland.nl
http://www.pedicurefriesland.nl
mailto:pedicure@pedicurefriesland.nl
mailto:pedicure@pedicurefriesland.nl


De Pen

En daar kreeg ik ineens de pen toegeschoven……
Wel een beetje logisch natuurlijk, want ik vermoed dat ik de laatste nieuw 
ingekomene ben in Ljussens. Eenentwintig juli kreeg ik de sleutel en begon het 
wonen in Ljussens. Het is wel redelijk lang kamperen geweest, maar beneden 
wordt het langzamerhand een thuis, boven moet nog wel wat gedaan worden. 
Ik ben Tietsje Abee, geboren en getogen in Rotterdam, Rotjeknor voor de 
Rotterdammers onder u. Heb daar, aan de oever van de Nieuwe Maas een prima 
jeugd gehad. Hier gaan we natuurlijk af en toe eens naar de Waddendijk, maar wij 
gingen naar ‘Het Hoofd’, daar ging het pontje van Rotterdam IJsselmonde (waar 
wij woonden) naar Rotterdam Kralingen. En als het hoog water was, en in 
Rotterdam is nog eb en vloed, en het was extra hoog, moesten de bewoners van de 
huizen vlak langs de dijk zich beschermen met speciale planken tegen het 
opkomende water en werden er zandzakker gesjouwd. Het pontje kon dan niet 
varen en er konden mensen niet naar hun werk. 
Het was er goed wonen in een fijn gezin met behalve mijn vader en moeder vijf 
broers: twee boven me en drie onder me. Ik heb er de Van Brienenoordbrug zien 
bouwen in die ontzettend strenge winter van 1963. Hier stond alles op de kop van 
de Elfstedentocht, maar bij ons konden we niet meer naar school omdat de 
Koninginneweg doorgesneden was voor de brug. Nou er was wel reuring in het 
dorp dat sinds de oorlog bij Rotterdam hoorde, maar voor hun gevoel nog een 
eigen burgemeester had op “ons” gemeentehuis in het dorp. We woonden vlakbij 
Varkenoord, dus daar waar ‘De Kuip’ is. Als ze speelden konden we het thuis 
horen en we waren, goede Calvinisten als we waren, nog tegen zondags 
voetballen. Maar mijn vader, een groot voetbal en Feyenoordfan, had daar het 
volgende op gevonden: Altijd als ze speelden kreeg hij het heet en zette de 
bovenlichtjes (de kleine raampjes om te ventileren) allemaal open. Nou, het glas 
was verder dun en eenlagig, dus er was dan genoeg te horen. En als de menigte in 
de Kuip ‘ooooohhhhhh’ en er werd geen ‘geen woorden maar daden’ aangeheven, 
dan was er iets niet goed, waarschijnlijk naast. Maar als het luid gejuich was 
onder het zingen van ‘geen woorden maar daden’, nou dan was het doelpunt 
gelegd en stond Feyenoord voor. Met oudejaarsavond hoefden wij niet naar de 
radio te luisteren of het wel al twaalf uur was, want om twaalf uur begonnen de 
boten te loeien. Dat heb ik altijd zo bijzonder gevonden. Kreeg er altijd piekefel 
van. En pas als de boten loeiden mocht de grote kus- en knuffelpartij beginnen. 
Toen ik vijftien was ben ik gaan werken in de bejaardenzorg en heb (toentertijd 
als jongste van het hele land) mijn diploma bejaardenverzorgster gehaald. Ben 
daarna de psychiatrie in gegaan en heb daar mijn diploma verpleegkundige 



gehaald. Ondertussen was er in datzelfde ziekenhuis een hele mooie jongen met 
zwarte ogen en bijna zwart haar. En werden hevig verliefd, we verloofden ons, 
zoals dat hoorde die tijd en trouwden. We kregen een prachtige zoon en waren 
gelukkig. Hij zat in dienst en ik  was thuis. We woonden in Vlissingen. En als 
mijn lief uit dienst kwam zou ik gaan kijken om eventueel ook nog iets met mijn 
diploma te doen. Maar dat was niet gewoon, hoor. Als je ging trouwen werd je als 
vrouw ontslagen bij je baas. Ja, daar heb ik wel tegen gestaakt en met 
spandoeken gelopen, maar dat was niet zomaar veranderd. Mijn lief kwam uit 
dienst en we hadden het zo goed. Maar een jaar na de geboorte van ons prachtige 
kind overleed mijn lief op het strand terwijl hij de hond uitliet. Mijn wereld stortte 
in en ik snapte helemaal niets van het leven en had het gevoel dat helemaal weer 
uit te moeten vinden. Ben toen weer naar de Randstad verhuisd. Na een paar jaar 
kwam daar een Fries te wonen die gek op honden was en mijn hond wel graag 
wilde uitlaten. Hij was organist (kwam uit Metslawier) en kon prachtig spelen. Ik 
geloof dat ik als eerste verliefd op zijn orgelspel werd en veel later op hem. We 
zijn getrouwd. Verhuisd naar Fryslân waar ik me de taal eigen heb gemaakt op 
het schrijven na. Vind het een mooie taal. We hadden een vegetarisch pension. Hij 
werd al gauw ziek en dat was chronisch en een langzaam steeds erger wordende 
ziekte. Hij invalidiseerde ook. Maar we bleven met de caravan op vakantie gaan. 
Dat waren toch echte hoogtepunten. De caravan pasten we steeds verder aan met 
allerlei handgrepen voor hem om met behulp van een kontje van mij binnen te 
kunnen komen. Het bed van hem verhoogde ik steeds, zodat hij nog zelf uit en in 
bed kon komen. De scootmobiel ging mee en de rollator. En zo togen we dan, 
tussen de dialyses door naar Frankrijk. En daar hadden we het dan best. Hij is 
bijna acht jaar geleden overleden. 
Ik heb in de jaren ’90 de studie theologie in Tilburg, Kampen en Leiden (heel 
oecumenisch en breed) gedaan en ik vond dat zo mooi. Nooit gedacht dat ik leren 
en uitpluizen en dergelijke nog eens heel mooi zou vinden. In 1997 heb ik mijn 
doctoraal gehaald met naast het examen het schrijven van mijn scriptie ‘Zin in 
lichamelijk lijden??.........Onzin natuurlijk!!’ Het is een feministisch- theologische 
studie naar de interpretatie van het Bijbelboek ‘Job’ in relatie tot lichamelijk 
lijden. Heb daarna mijn kerkelijk gedaan. Ik was heel langzamerhand toe gaan 
groeien naar predikantsschap. Ik leerde en ontdekte zulke mooie dingen. Hoorde 
zoveel goeds dat ik wilde dat wel doorgeven. En mijn roeping werd en is nog 
steeds: “God verstaanbaar ter sprake brengen”. Ik ben een moderne theoloog die 
ook het liturgisch gebeuren en de rode draad in een viering belangrijk vindt en die 
weinig vastigheid heeft en vragend met God om gaat. Heb in gemeentes in Noord 
Holland en Fryslân gestaan en ben sinds oktober vorig jaar met emeritaat. 
Waarschijnlijk krijg ik meer tijd voor wat hobby’s. Ik schilder af en toe wel eens, 
geen vensterbanken, maar op doek. Ik kan helemaal niet figuratief schilderen, 
maar houd van kleuren en vormen. Dus heb Pinksteren in mijn kamer hangen en 
verdriet en een schilderij op basis van psalm acht en wil, als ik in rust ben nog een 



psalm of het begrip genade of zoiets uitschilderen.  Verder heb ik mijn hele leven 
genaaid. Moest toen ik een klein meisje was al doorslaan als mijn moeder voor 
haar neiteam alles naaide, en ben altijd door blijven naaien. Maar sinds ik 
predikante ben geen steek meer. Mijn naaimachine doet het niet eens meer. Maar 
dat hoop ik weer te gaan doen. Ik lees en wandel graag. Voor wandelen heb ik al 
aardig wat routes in de buurt ontdekt. Verder heb ik een camper en ben daar al 
mee naar Portugal en natuurlijk Frankrijk geweest en hoop dat nog lang vol te 
houden. 
Ik eet plantaardig, dat wil zeggen niets van een beest. Dat heeft twee redenen. Ik 
heb het sterke vermoeden dat het voor mijn gezondheid een stuk beter is. En ik 
wil de aarde en hen die daar op wonen zoveel mogelijk sparen en zoveel mogelijk 
(voor zover het in mijn vermogen ligt én ik er weet van heb) Gods schepping 
hoeden en bewaren. Heb daartoe ook zonnepanelen op mijn dak laten leggen en 
ben daar blij mee.  
Sinds deze week heb ik weer een baan(tje). Ik werk bij ‘ mijnkerk.nl  ‘een 
organisatie vanuit de Protestantse Kerk Nederland opgezet die missionair is. 
Missionair wil zeggen dat de blik van de kerk naar buiten is gericht en kijkt waar 
je als kerk of als lid van die kerk nodig zou kunnen zijn. Dat is vaak niet groots en 
meeslepend, maar vaak in de gewone dingen van het dorp of stad en in het leven 
van mensen. Maar tegenwoordig hebben we ook onze nieuwere manieren om 
anderen te bereiken, dus vooral internet. Mijnkerk.nl bestaat nu een jaar en is erin 
geslaagd om mensen te bereiken die spiritualiteit zoeken, vragen hebben, zich 
door de kerk uitgekotst voelen, de kerk stoffig en uit het jaar nul vinden. 
Langzamerhand is daar een band mee opgebouwd, maar die blijft natuurlijk alleen 
via internet heel vluchtig. Ik ga nu in dit gedeelte van het land (en alles van 
mijnkerk.nl moet uitgeprobeerd worden, dit ook) dingen organiseren om iets meer 
gemeenschap te krijgen met die mensen die zich laten zien en of horen op 
mijnkerk.nl en de mensen die er alleen opkijken. Misschien vraag ik wel eens om 
assistentie voor iets uit Ljussens, want hoe het allemaal zal gaan weet ik niet. Ik 
ben de eerste, maar er zijn nog een paar collega’s die er oren naar hebben in 
andere delen van het land. En ik hoop zo dat dit aan gaat slaan, want we zullen 
naar nieuwe wegen moeten zoeken om Gods liefde te laten zien. 
Ik ben, ook al kom ik uit de grote stad wel een mens van het platte land. Ik kom 
hier soms ogen te kort als ik de hond uitlaat zo mooi is het dan het licht, of staat er 
ineens nog iets te bloeien of is het stil, echt stil waarin je nog vogels kunt horen. Ik 
vind het prachtig. Hoop ook gauw iedereen te kennen, maar  u kent mij vlugger 
dan ik u. Maar wie weet lukt dat. In elk geval lijkt het me mooi wonen hier en ik 
hoop op nog veel goede jaren.

Met vriendelijke groeten van Tietsje Abee
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