
 

Nieuwsbrief november 2017 

Beste dorpsbewoners, 

We willen u met deze nieuwsbrief graag informeren over de ontwikkelingen in onze 

werkgroepen. In het voorjaar van 2018 wordt er vervolgens een informatiemarkt 

georganiseerd. Zo worden deze en vele andere ontwikkelingen op het gebied van wonen, 

energie en zorg ook zichtbaar voor u. Ons doel blijft steeds het in stand houden en 

verbeteren van het leefklimaat voor alle inwoners.  

Wonen 

Zoals u weet worden er twee nieuwe levensloopbestendige woningen gebouwd in Lioessens. 

Thús wonen zal de woningen laten bouwen en wordt de verhuurder. In de tweede helft van 

2018 start de bouw. De werkgroep wonen is samen met de woningbouwvereniging Thús 

Wonen en de gemeente druk bezig om de plannen verder uit te werken.  

Levensloopbestendig, duurzaam en energiezuinig zijn daarbij belangrijke kenmerken. 

Inwoners die eventueel voor één van deze woningen in aanmerking willen komen moeten 

wel ingeschreven zijn als woningzoekende bij Thús Wonen 

De eigenaar van de melkfabriek heeft plannen ingediend bij de gemeente. De gemeente is 

verplicht deze te toetsen aan de regelgeving. Dit proces loopt nu. 

 

Zorg 

De burenhulpdienst is actief in onze dorpen en heeft al een aantal aanmeldingen gehad. Het 

Bolwerk in Dokkum regelt dit, telefoon 0519-292223. Zij hebben nog veel meer activiteiten 

en mogelijkheden. Een informatiefolder kunt u vinden in de Stikel en de Gearkomst. Recent 

is de werkgroep in gesprek geweest met school over onder andere buitenschoolse opvang 

voor onze kinderen. Verder informatie hierover komt vanuit school. 



De volksdansgroep is onlangs opgeheven. De werkgroep zorg wil graag starten met: ‘Moarre-

Ljussens yn beweging’. Gymnastiek voor 55+.  

Energie 

 

 

 

 

 

 

Energie 

De verwachting is dat er in het voorjaar van 2018 zonnepanelen worden geplaatst op het 

dak van de Stikel en de Gearkomst. Dit bespaart enorm in de energiekosten. Dankzij de 

bijdrage van de Rabobank, NAM, de gemeente, de Stikel, de Gearkomst en de eigen 

inwoners die aangesloten zijn bij Ecodon, kan dit  worden gerealiseerd! Momenteel is er aan 

verschillende bedrijven gevraagd een offerte te maken.  

U kunt zich nog steeds aanmelden bij Ecodon (Energie Coöperatie Dongeradeel). Zij bieden 
een concurrerend tarief. Daarnaast stroomt er per aansluiting €75 per jaar terug naar het 
eigen dorp voor energieprojecten! Aansluiten kan via: www.ecodon.nl. U kunt uw vragen 
ook stellen aan de leden van de werkgroep energie: Jacob Ids Bakker (tel: 0519321355) 
Sjouke Swart (tel: 0519321904) of Klaas Slagman (tel: 0519220371)  
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Kijk ook op onze website: www.moarre-ljussens.frl voor informatie, nieuws en leuke 

wetenswaardigheden over onze dorpen! 

Zoals u misschien weet is onze volksdansgroep opgeheven. Sinds 1981 waren ze elke week actief in 

de ‘Gearkomst’ te Lioessens. Aan een stukje folklore is letterlijk en figuurlijk een einde gekomen. 

Intussen heeft Koersbal het hiaat op de dinsdagmiddag opgevuld. Dit is echter maar eens in de 

veertien dagen. Ons idee is daarom om een soort van gymnastiek groepje op te richten. Misschien 

kijkt u ‘s morgens wel eens naar Nederland in beweging. Iets in deze richting; Moarre/ Ljussens in 

beweging. Eens in de veertien dagen op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur met 

aansluitend thee en/of koffie.  Bij genoeg deelname starten we omstreeks januari. Door 

subsidieaanvraag willen we de contributiekosten zo laag mogelijk houden. Hebt u belangstelling 

wilt u dan contact opnemen met de zorggroep van ‘It nije doarp’  Martje Sijtsma 321829 of Lutske 

Dijkstra 321860. 

 

Klantervaring met Ecodon. De familie Dekema uit Ljussens heeft in 2016 de overstap gemaakt. 

‘Wij vonden het een mooi initiatief om ieder jaar €75 bij te dragen aan initiatieven in ons eigen 

dorp. In 2016 zijn we gelijk overgestapt. We hadden toen nog een contract met een andere 

leverancier. Na afloop van dit contract werden we vanzelf geïnformeerd door Ecodon. Zij hebben 

alle regelzaken gedaan. We moesten alleen onze meterstanden nog doorgeven. Inmiddels zijn we 

een jaar lid. We betalen hetzelfde als bij onze vorige leverancier. Via de mail kregen we bericht dat 

we onze meterstanden door moesten geven. Dit hebben we gedaan. Binnenkort krijgen we de 

jaarrekening. We zijn blij dat we ook bijdragen aan de zonnepanelen op de Gearkomst en de Stikel.  

We blijven dan ook lid van Ecodon.’ 

http://www.ecodon.nl/
http://www.moarre-ljussens.frl/

