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Primeur
De eerste dorpskrant van 2017 ligt voor u. Een speciale editie deze keer want
deze krant is voor onze beide dorpen; Morra en Lioessens. Vorige jaar ontvingen
we een vraag van iemand uit Morra of het ook mogelijk was dat er een
gezamenlijke dorpskrant kon worden gemaakt. Misschien ook in het kader van
‘It Nije Doarp’ waarbinnen veel, van wat ons beide dorpen aangaat, gezamenlijk
wordt gedaan. Een goede ontwikkeling. Maar een dorpskrant is ook fijn om te
lezen en dat miste de inwoonster sinds de dorpskrant van Morra ter ziele was
gegaan. Wij als redactie juichen dit alleen maar toe. Onze verenigingen, waarvan
veel nieuws in dit krantje staat, zijn immers al uit en van beide dorpen. Voor de
rubriek; ‘Hoe is it no mei…?’ is een gezin gevonden dat enkele decennia geleden
uit Morra vertrok maar die iedereen in beide dorpen nog wel kent.
Het eerste kwartaal van 2017 ligt alweer achter ons. De natuur ontluikt en is in de
meimaand vaak op z’n mooist. We mogen ons gelukkig prijzen in dit vredige deel
van de wereld te wonen. Vaak staan we er niet genoeg bij stil wat een voorrecht
het is vrij te zijn van alle rampspoed die de wereld om ons heen treft. We wensen
al onze bewoners van beide dorpen veel leesplezier en een hele fijne en goede
zomer

P.S in deze krant het verheugende nieuws over de twee nieuwe senioren
huurwoningen te Lioessens, de nieuwe website, veel verenigingsnieuws oude
foto’s en nog veel meer.

uw redactie
Froukje Klimstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com

Burgerlijke stand
Verhuisd:
Annewytske Hamersma is komen wonen bij Wilbert Hiemstra op de kamp 19.
Lucas Oostenbring mogen we verwelkomen in Lioessens, hij woont samen met
Will op de Kamp. Lucas woont al weer een tijdje bij ons in Lioessens, wij zijn het
vergeten te melden in de vorige dorpskrant.

BEGRAFENISVERENIGING
DE LAATSTE EER
LIOESSENS
Ben jij al lid van onze vereniging?
Kijk voor meer informatie over onze begrafenisvereniging op onze site
www.dle-lioessens.simpsite.nl of stuur een mail naar
begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com
Tot 18 jaar gratis lid
In de jaarvergadering van 3 maart 2017 is besloten om jongeren die 18 jaar
worden lid te laten blijven van de vereniging. Bij omliggende verenigingen wordt
dit ook gedaan. De contributie wordt vanaf dat moment afgeschreven van het bij
de vereniging bekende rekeningnummer. 18+ leden kunnen zelf het
rekeningnummer laten wijzigen bij de penningmeester.
Bestuurswisseling
Lammert Braaksma verlaat na vijf jaar het bestuur. Adol Braaksma is bereid
gevonden om Lammert Braaksma op te volgen.
Het bestuur:
• Adol Braaksma	

• Gerrit de Boer	

• Klaas Dijkstra	

• Harmke Dijkstra 	

• Tjitske Castelein 	


06-19462050	

0519-321847
0519-321879
0519-321131	

0519-320807	


(voorzitter)
(secretaresse)
(penningmeester, ledenadministratie)

Menorahdiensten 2017
Zondag 28 mei 14.00 uur :
Wouter en band en als speciale gast Rosa van der
Vijver Zandprinses.
De zandprinses gooit, strooit en schuift met zand op een lichtplaat en laat op
betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen. De fijne kneepjes van het vak
heeft ze geleerd van haar vader, bekend als “De Zandtovenaar”
Zondag 16 juli tijdstip 9.30 uur:
Campingdienst. Deze keer een culinaire wandeling met Bijbelse gerechten.
Deze wandeling is voor jong en oud. We zijn nog volop bezig met de
voorbereiding van deze dienst. Wellicht dat we t.z.t. een beroep op je doen om
ook een gerecht te bereiden!
Wij kijken er nu al naar uit.
Zondag 22 oktober 9.30 uur
Voor deze dienst hebben we nog geen definitieve invulling gemaakt. T.z.t. volgt
meer informatie via de Geandewei of flyer.

Een Groot gedeelte van de mensen van de koersbalclub.

Foto werd ingezonden door Gerard Koster.

Programma dorpsfeest 30 juni / 1 en 2 juli

Vrijdag 30 juni
8.45	

 	


Opstellen optocht in de tsjerkestrjitte te Morra

09.00 	

	

	


Start optocht met Advendo en drumband door Morra-Lioessens iedereen
mag verkleed in het thema ‘90/’00

10.15 	


Gekostumeerde stoelendans

10.45 	


Prijsuitreiking versierde optocht en straten

11.00 	


Matinee met “Bakker en Niehaus”

14.00 	

	

	

	

	


Kinderspelen:
Voor alle kinderen van de basisschool zijn er kinderspelen. Waarbij
iedereen natuurlijk aanwezig is.

16.30 	


playbackshow

21.00 	

	

	


Domme jûn trek je domste/foutste kleding aan voor een gezellige avond met
Decibel Music.

	


We rekenen op volle bak!!

	


Zaterdag 1 juli
9.30 	

	


Zeskamp ouderen

13.30 	


Vervolg zeskamp ouderen

17.00 	


Kinderdisco

21.00 	

	

	

	

	


Muziekavond m.m.v. ‘Prime Suspect”
We hopen dat u deze avond allemaal present bent, om met elkaar een
daverende slotavond te beleven. Komt allen!!

Zondag 2 juli
10.00 	


Gezamenlijke kerkdienst in de tent m.m.v. muziekvereniging Advendo

Zo vierden ze vroeger feest!

Foto ingezonden door Janny van der Wagen

Nieuws uit de Sint Petruskerk.
Zaterdag 17 december was er een sfeervol Kerstconcert van Advendo.
De kerk was vol en veel mensen konden genieten van ons prachtige muziekkorps,
Gonnie Hiddinga vertelde een mooi kerstverhaal en bracht iedereen helemaal in
de kerststemmig.
Het nieuwe jaar startte goed, dinsdag 3 januari was er een druk bezochte
gezellige koffie/kerstborrel waar de mensen ook nog konden genieten van een
optreden van Jan Smallebroek met prachtige liedjes van o.a Ede Staal en mooie
Engelse ballads.
In februari tijdens de opendagen was Doede Douma aanwezig met mappen vol
oude krantenknipsels. Voor de lekkere trek was er voor de liefhebbers snert of een
broodje hamburger wat zeer in de smaak viel. Heel veel inwoners van Lioessens
en Morra en ook veel oud-inwoners kwamen een kijkje nemen in de historie van
Lioessens en Morra , sommigen kwamen zelfs voor een tweede keer om in de
mappen te duiken.
Anneke Douma die in Lioessens geboren is kwam op zondag 19 maart met haar
band Anneke Douma en Freonen optreden, waarin Sjerk Faber ook een oudinwoner van Lioessens, accordeon speelt.Er werd genoten van bekende
meezingers zoals it Heitelân en “ it Woanskip” en nog veel meer oude en nieuwe
liedjes.
Op 24 maart werd er voor het eerst in jaren weer een trouwdienst in de kerk
gehouden en gaven Frederik en Ilse elkaar het ja-woord in een prachtig
versierde kerk.
Zaterdag 15 april, op stille zaterdag was er een optreden van Prommiss, de
opkomst viel wat tegen maar ondanks dat er niet veel mensen aanwezig waren
werd er prachtig gezongen door het duo Coen en Nynke met een mix van
bekende- en gospelliedjes er was lekkere soep, suikerbrood en en paasstol wat erg
in de smaak viel.
Iedere eerste dinsdag van de maand was er koffiedrinken van half tien tot half
twaalf.Gezellig een even bakje koffie en praatje. Kom ook maar eens langs de
laatste keer van dit seizoen is op dinsdag 2 mei. Iedereen is van harte welkom!
Dit jaar doen we weer mee met Kerkenpad, op zaterdag 1 juli, 5 augustus en 2
september is de kerk open van 9.30 tot 12.30.
De freonen fan de Petrus Tsjerke yn Ljussens.

Hoe is it no mei........?
Yn dizze rubryk wurde Ald Ljussemers of Moarsters ynterviewd oer harren tiid yn ús doarpen,
wêr't se no wenje en wat se dogge. Dizze kear ha we Jan en Bettie Rosier ynterviewd. Se
wennen yndertiid yn Moarre yn it hûs wêr’t frou van Zelderen no wennet.
Hoe lang geleden zijn jullie uit Morra vertrokken en waar wonen jullie nu?
Het is alweer een hele tijd geleden dat wij uit Moarre verhuisden naar Damwâld.
Het was op 27 augustus 1991 (buurvrouw Alida Notenbomer haar verjaardag).
Romke Sietse onze jongste zoon was een baby van 5 weken, hij hoopt dit jaar op
23 juli zijn 26ste verjaardag te vieren.
Wij wonen nu nog steeds in Damwâld, eerst op de Schwartzenbergstraat 19 en na
11 jaar daar gewoond te hebben zijn wij verhuisd naar de Haadwei 29 waar wij
nu nog wonen.
Zijn jullie na jullie trouwen naar Morra toe gekomen?
Wij zijn getrouwd op 23 juli 1976 en zijn toen eerst in Anjum aan de
Tsjerkestrjitte gaan wonen boven de praktijk van toenmalig huisarts dr.Leusink.
Het was een klein smûk huisje.
Voor ons trouwen zat Jan bij de Marine en woonde in Ferwert en Bettie woonde
op Tibma onder Ee.
Naeen paar jaar in Anjum gewoond te hebben wilden wij een eigen huisje.
Wij vonden het mooie witte huisje aan de achterwei 11 in Moarre en hebben daar
13 jaar met plezier gewoond
We vonden het allemaal jammer dat jullie vetrokken. Een meelevend gezin
met kinderen. Hoeveel kinderen hebben jullie en welke van deze hebben hier
nog op school gezeten?
Wij hebben 5 kinderen, 3 meisjes en 2 jongens.
Ymkje Aaltje , Sjoukje Ypie, Tjitske Afke, Johannes Jan en Romke Sietse.
De 3 meiden hebben in Lioessens op school gezeten.

Jullie hebben een dochter in Australië wonen. Hoe is dat? En kunnen jullie
iets over de andere kinderen vertellen?
Inderdaad , Ymkje wou na haar studie HBO economie en marketing een jaar lang
backpacken door Australië. Ze is september 2002 naar Australië vertokken, ze is
begonnen in Sydney,langs de kust omhoog naar Brisbane en terug naar Sydney.
Daar heeft ze een camperbusje van een andere backpacker gekocht en is ze via
Melbourne en Adelaide uiteindelijk in Perth terecht gekomen. Daar zocht ze werk
en kon 600km naar boven in het mijnwerkers dorpje Mount Magnet in een bar
werken. Ze heeft daar haar huidige man Johnny ontmoet, hij werkte daar in een
goudmijn. Na dat eerste jaar was haar visum afgelopen en moest ze even terug
naar Damwâld, ze is een paar weken thuis geweest en weer vertrokken naar
Australië, en gingen wonen in Perth. Ze zijn daar 22 maart 2008 getrouwd, en
hebben inmiddels 2 jongens, Kaiden Johannes 6 jaar en Xander Ray 4 jaar.
Ze wonen nu in de heuvels rond Perth bij het dorpje Parkerville waar ze een
nieuw huis hebben laten bouwen. Johnny, haar man werkt nog in de goudmijnen
in de outback waar hij met het vliegtuig naar toe gaat, 14 dagen werken en dan 14
dagen vrij. Ymkje en Johnny hebben 2 paarden ,waar ze polocross wedstrijden
mee spelen.
Sjoukje heeft diverse opleidingen gedaan waaronder de pabo, ze heeft een aantal
jaar als lerares aan de Friese Poort gewerkt, daarna is zij voor zichzelf een bedrijfje
gestart als interieur styliste en verkoop styling incl.woning fotografie.
Op 28 mei 2011 is Sjoukje getrouwd met Volkert de Ruiter, na een paar jaar in
Dokkum gewoond te hebben, hebben zij een huis gekocht in Steenwijkerwold.
Ze hebben inmiddels 2 kinderen, Ane Mare 3 jaar en Teije Idsen bijna 1 jaar.
Volkert kon voor zijn werk naar Oman, minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar.
Zij wonen op dit moment bijna een jaar in Muskat in Oman en hebben het prima
naar hun zin. Kinderen en kleinkinderen in het buitenland is leuk en niet leuk.
Niet leuk omdat je er niet kan zijn als ze je nodig hebben en bij onder andere
geboorte, verjaardagen en dergelijke. Gelukkig hebben we tegenwoordig skype en
andere media ter beschikking zodat wij elkaar toch regelmatig kunnen zien op
afstand. Ook gaan wij zolang dat kan elk jaar een aantal weken naar Australië en
Oman en dat is natuurlijk heel leuk!
Gelukkig hebben wij nog een paar kinderen dichtbij, Tjitske Afke woont in
Damwâld nu nog aan de Wyger Martenstrjitte en is op 3 september 2010
getrouwd met Haye van der Sluis. Tjitske werkt op de Wingerd in Damwâld, ze is
begonnen als klasse assistente en heeft in haar eigen tijd de Pabo gedaan en is nu
lerares met een vaste aanstelling. Zij hebben ook 2 kinderen, 2 meisjes Benthe
Janna 3 jaar en Maren Elize 1jaar. Zij hebben net een woning aan de
Dammeloane in Damwâld gekocht.

Dan de 4e , Dat is Johannes Jan, hij heeft de opleiding veehouderij en
kraanmachinist gedaan.
Hij heeft bij loonbedrijf Annema in Broeksterwoude gewerkt en is inmiddels
ZZP- er geworden. Hij werkt nog regelmatig voor het loonbedrijf en doet
allerhande werk aan tuinen, heeft een eigen minikraan en melkt bij diverse
boeren. Tevens heeft hij party tenten , party koelkasten , diverse tuinmachines en
dergelijke te huur zie www.rosier-agrodienst.nl.
Johannes woont sinds nov.2011 samen met Anouk Dijkstra eerst op de Nije Wei
en nu in de Schwartzenbergstraat 8.
Romke Sietse heeft ook de opleiding veehouderij gedaan en diverse cursussen.
Hij werkt al een aantal jaren via AB Service op de boerderij van Kees Vlasman in
Aalsum, dit vindt hij prachtig werk.
Sinds juli 2015 heeft hij een vriendin Iris Douwma in Hoogezand,zij heeft een
dochtertje Jaylinn 2,5 jaar. Ze zijn momenteel op zoek naar een eigen plekje in
Hoogezand, Romke blijft wel voorlopig in Aalsum werken.
Hoe gaat het met jullie zelf? Wat voor werk of hobby’s?
Met ons gaat het heel goed, zijn gelukkig allemaal nog gezond en wat wil je nog
meer, 5 kinderen met aanhang en 7 kleinkinderen. Jan is sinds maart 2011 in de
vut en vermaakt zich prima, is altijd druk met eigen huis, tuin ,techniek en helpen
van de kinderen, is een maand alleen naar Australië geweest om het nieuwe huis
van Ymkje en Johnny te schilderen. Bettie doet het huishouden en veel
vrijwilligerswerk, onder andere al 23 jaar voor de stichting Damwoude – Maeriste
in Roemenie. Maar ook voor de buurtvereniging en voor de kerk en evangelisatie.
Willen jullie zelf nog iets aan ons kwijt wat we niet hebben gevraagd. En
hebben jullie nog een wens voor ons als Moarsters en Ljussemers?
Wij hebben 13 jaar met heel veel nocht en wille yn Moarre gewoond en missen
soms nog wel de gezelligheid van een lyts doarpke en de feestjes op de buurt en in
de Stikel. Maar tijden veranderen en Damwâld is ook een prima dorp om te
wonen. Wij volgen jullie nog wel op radio(nieuwe huizen) krant en internet.
Moarsters en Liussemers ga zo door ,en hou die mooie dorpen leefbaar, wij
wensen jullie veel succes met elkaar en het allerbeste.
Jan en Bettie Rosier

Ut de âlde doarpskrante
Fytstocht Lauwersmar op 20 july ‘ 93
Om tsien oer stappe in oantal froulju op´e fyts om in moai tochtsje troch it
Lauwersmar gebiet te meitsjen. It wie al wat donker waar, mar nei wat hinne en
wer beljen, binne wy dochs mar útein set. We binne op ’t lêst ek net fan sûker!
Dat sadwaande gienen wy op paad, mei boppe ús de driigjende loft. De hiele
moarn bleau it moai droech waar en om in oere of tolve wiene wy yn Zoutkamp.
In hapke iten hat ús dêr tige smakke. It wie de bedoeling om oer Dokkumer Nije
Silen werom te gean, mar (sa tochten wy) dêr op ’e flakte waait it ús te fûl, wy
gean moai achter de dyk lâns werom, dêr is it fêst folle smouter. Mar yntiid dat wy
by de dyk oankamen begon it te reinen en it like der net op dat it earst wer
ophâlde soe, want de loft stie as in brijsleef. Dus wy flechten achter in hokje en
dienen dêr de reinklean mar oan. Elkenien, behalve Hitsje en Sietske. Hitsje hie
hielendal net iens reinklean mei en Sietske tocht dat de bui wol wer oerdriuwe
soe, dat dy wie al hielendal trochplakt doe’t se har reinjas oan die. No dêr fytsten
wy dan yn ‘e spielende rein en hagel siet der ek tuskentroch. En wy mar tinke dat
it achter de dyk smout wêze soe, no dat hiene we goed mis gokt fansels. It wie
krekt as fytsten wy yn’e see yn ’t plak fan der neist en it waaide der alderferskriklikst. En doe, as wie it noch net genôch, krige Hitsje ek noch in lekke bân.
Sa no en dan de bân oppompe en dan mar wer ris in eintsje rinne, sa kamen wy op
Lauwerseach oan. Dêr hat se Bouwe belle en dy hat har gau ophelle. Mar Bouwe
woe har net yn ‘e auto ha mei de wiete klean, dat der siet oars neat op as ….. de
klean mar út en mar yn ’t ûnderguod mei. Wy woene dat Jikke ek mei gyng yn ‘e
auto mar dat hie dy âlde trochsetter net begrepen fansels. Dat mar wer fytse.
Ûndertusken wiene Bouwe en Hitsje thús oankommen en moast se yn ‘e hûs. Dêr
rûn Hitsje oer it paad, yn’e ûnderbroek en Marten Kuipers moast dit fansels wer
krekt sjen. Wy moasten fansels ek noch thús sjen te kommen dus wy fytsten mar
goed troch. It duorre noch mar even en dêr wienen twa besoarge mânlju yn’e
auto; Izaak en Ljipke. Dy hiene yn Zoutkamp al in skoft om ús socht foardat se ús
by Lauwerseach yn’e gaten krigen. It wie de bedoeling om Jikke op te heljen, mar
Jikke woe NOCH net . Trochsette hé . Dat sadwaande bin der mar in pear oare
froulju mei gien yn ’e auto. Gelokkich hat Jikke ( nei’ t wy heard ha) der gjin
neidielige gefolgen fan oerhâlden. Om healwei fiven wiene wy allegear trochwiet,
mar gelokkich wer thús. Ûntanks it minne waar ha wy dochs in protte wille hân,
en wy wolle it seker wol ris wer dwaan. Wy hoopje dan wol op better waar.
Ien fan de fytsters

CMV Advendo
	


	


A.D.V.E.N.D.O.

	


	


	


	


	


Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening

En daar is nog steeds niets aan veranderd! Deze naam werd in het jaar 1907 aan
de nieuw opgerichte muziekvereniging verbonden. En dat betekend dat we
inmiddels alweer 110 jaar bestaan. In deze tijd mag dit wel een klein wonder
worden genoemd. Daar waar de ene na de andere (muziek) vereniging wordt
opgedoekt, zijn wij bezig met hoe we dit jubileum zullen gaan vieren. En dat we
het gaan vieren, is 1 ding wat zeker is. Zaterdag 18 november mag hiervoor alvast
worden genoteerd in de agenda. Hoe een en ander gaat worden ingevuld, zal
tegen die tijd wel duidelijk worden, maar dat houden we nog even voor ons!
Dit 110- jarig jubileum brengt me weer even terug bij het prachtige boekje
“Hûndert jier muzykkorps Advendo Moarre / Ljussens
1907 oant 2007”, wat werd geschreven door Anders M. Rozendal. Er werd in
1926 al vermeld dat men graag op tijd wil beginnen, graag stilte onder de
repetities en de pauze mag niet te lang duren. In het jaar 1984 was dirigent
Wouter Bosma degene die vond dat er thuis meer moest worden geoefend en dat
er beter mocht worden opgelet tijdens de repetitie. Volgens mij werken we anno
2017 nog steeds aan een aantal van deze punten……
Jan Slagman schreef in 1964 in de notulen onder andere: “Nadat er eerst een
druppie door het keelgat werd gegoten…..”, en “weer kregen we een hassebasje”,
hebben we op dit punt inmiddels wel vooruitgang geboekt. De hassebasjes en
druppies worden nu alleen nog na de repetitie genuttigd. En daar waar de
sigaretten vroeger nog op de muziekstandaard lagen te “rikjen”, om snel een haal
te doen als de dirigent afsloeg, is ook aan deze gewoonte een einde gekomen (zelfs
al voordat het rookverbod in de Gearkomst van kracht werd….).
In 1949 werd voorzitter R. Dijkstra herkozen, maar Dijkstra wilde niet meer. Hij
zat al 25 jaar in het bestuur, nu werd het tijd dat een ander maar eens zijn kunstjes
ging vertonen. Er werd bezocht Dijkstra om te praten, maar, zoals zo mooi in de
notulen beschreven, spartelt Dijkstra nog meer tegen. Op het einde van de avond
gaan de leden van Advendo zonder 1e voorzitter op huis aan… Ook wordt de
volgende opmerking genoteerd: “Als de vrouwen geen meer belang hebben,
kunnen wij die ook gerust thuis laten”.

Gelukkig kan ik u melden dat het hedendaagse bestuur bestaat uit Gerben Hein
Wijtsma, Ingrid van der Kooi, Griettina Jongeling, Anneke Bijland en Ype
Rispens. De huidige nieuwe voorzitter stribbelde eerst ook wat tegen, maar weet
er wel raad mee, en de dames zijn gelukkig niet thuis gebleven!
Tot zover wat “snypsnaren” uit het verleden, vergeleken met het hedendaagse
110-jarige ADVENDO……
Momenteel zijn we druk bezig met repeteren voor het Gouden Spiker Festival.
Dit festival is op 20 mei in Ureterp. Hier moeten we een koraalbewerking, een
verplicht werk, een mars en een solo ten gehore brengen. Genoeg te oefenen dus,
onder de enthousiaste leiding van Thom. Om ons goed voor te bereiden, willen we
graag op donderdag 18 mei, rond de klok van half 9, deze stukken voor u en jullie
spelen. Dit zet ons op het puntje van de stoel, waardoor we hopelijk goed kunnen
presteren op het “moment supreme”. U bent van
harte welkom!
Inmiddels hebben we de site ook in een nieuw
jasje gestoken. Het nieuwe adres is
www.cmvadvendo.nl. Hierop staan alle
nieuwtjes, de agenda, verslagen, foto’s en nog
veel meer. Acties zoals de verkoop van violen en
dergelijke worden via de bekende kanalen kenbaar gemaakt en
via de facebooksite van Advendo.
Als vereniging zijn we inmiddels aangesloten bij “sponsorkliks”.
Deze site geeft ons de mogelijkheid om via online bestellingen, wat extra’s aan
onze verenigingskas toe te voegen. Heel veel (bekende) webwinkels zijn hierbij
aangesloten, en keren een percentage van het totaal besteedde bedrag uit aan de
vereniging. Als u hier aan mee wilt doen, gaat u naar www.sponsorkliks.nl. Hier
kunt u aangeven wie u wilt sponsoren: CMV Advendo Morra-Lioessens. Vanaf
dan kunt u de webwinkel opzoeken waar u wilt bestellen, en klikt u op de bestelknop. Hierna wordt u doorgelinkt naar de site van de webwinkel zelf. Bestel nu
zoals gewoonlijk, en rond uw bestelling af. Soms na een aantal minuten, soms na
een aantal uren of zelfs dagen wordt de commissie bijgeschreven aan het tegoed
van Advendo. Een kleine moeite, een groot resultaat…….. Mocht u er onverhoopt
niet uitkomen, mag u gerust een van onsaan ons jasjetrekken. Alvast bedankt!!!

Nog even alle data op een rij:
18 mei 20.30 uur “de Gearkomst”. Generale
repetitie voor het Gouden Spiker Festival.
20 mei Gouden Spiker Festival Ureterp
30 juni, 1 en 2 juli dorpsfeest Morra-Lioessens
18 november 110-jarig jubileum Advendo
Graag tot ziens!!!
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Siniastrjitte 36, 9134 NZ LIOESSENS
Telefoon 06-14964020
www.pedicurefriesland.nl
e-mail: pedicure@pedicurefriesland.nl

Mali
Zoals velen van jullie weten is Adol Braaksma in december 2016 weer veilig
thuisgekomen bij ons in Lioessens. Toen hij nog in Mali was heeft hij een mooi
verslag gemaakt van zijn werk. Helaas is deze niet geplaatst in de dorpskrant
van december 2016. We zijn inmiddels bijna een half jaar verder maar wij
willen jullie dit mooie verslag van Adol niet onthouden.
Maandag 1 augustus werd ik vroeg in de ochtend opgehaald door collega’s. Een
voorlopig laatste kus aan Gerland en een lange reis voor de boeg. Vanuit
Eindhoven was het een kleine 7 uur vliegen voordat we voet zetten op het
Afrikaanse continent. Na een overnachting vlak bij de hoofdstad Bamako
mochten we verder reizen naar onze eindbestemming Gao, een paar 100 kilometer
verder. Omdat we dicht bij de rivier de Niger zitten is hier in de omgeving nog
redelijk wat groen te ontdekken. Buiten deze groene strook rond de rivier is het
maar een dorre bende. Tussen het beetje groen bevindt zich kamp Castor: de
hoofdbasis van Nederland in Mali. In Bamako hadden we de illusie dat de
warmte enigszins mee viel. Dit viel en valt niet mee in Gao. Mede door de hoge
luchtvochtigheid loopt iedereen hier leeg als een gieter. En dan zie je de
plaatselijke bevolking vrolijk met mutsen en lange kleren lopen.
Op het kamp is alles prima voor
elkaar. We delen met 2 man een
kamer. Dit is een container van 2
bij 5 meter met elk een bed en een
stoel. Prima uit te houden want de
meeste tijd breng je daar toch niet
door. Vooral de eerste maand zijn
we veel aan het werk geweest.
Om 07.00 uur beginnen en
meestal tot 22.00 uur doorgaan.
Op zondag een halve dag. Dit
mede om alle informatie die nodig
is/was om ons werk uit te voeren
snel tot ons te nemen zodat we in
het verloop van de missie daar
ons voordeel mee kunnen doen.

Deze missie ben ik verantwoordelijk voor al het materiaal op de base. Wij zorgen
ervoor dat elke groep zijn deel van de missie met goed materiaal kan draaien. Via
een bepaald programma SAP genaamd, vragen wij een pincet voor de
geneeskundige dienst tot een compleet wielvoertuig voor de infanteristen aan.
Daarvoor hebben wij veel contact met de mensen hier op de base over hun
wensen en behoeftes. Daarnaast hebben we contact met de leveranciers in
Nederland. Mocht er iets niet leverbaar zijn, proberen we samen met de gebruiker
tot een oplossing te komen.
Na de eerste maand konden we het ons veroorloven om iets rustiger aan te doen.
Zo ben ik nu een paar keer in de week aan het crossfitten en het levert ook aardig
wat resultaat op. Collega’s van de geneeskundige dienst houden iedere maand een
vetmeting. Ik ben al meer dan 6 procent vet kwijtgeraakt. Het zal vast een
combinatie zijn van het sporten, warmte en het eten.
Het eten wordt elke dag in de vorm van een lopend buffet opgediend. Patat met
kip, rijst met kip, gekookte aardappelen met kip of puree met kip. Voor de
oplettende lezer moet er een patroon zichtbaar zijn. Ondanks dat er straks geen
kip meer te bekennen is in Mali, mogen we over het eten zeker niet klagen.
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In de directe omgeving van kamp Castor is het
gelukkig vrij rustig. De grootste strijd speelt zich af
in een ander gedeelte van Mali. Hier hebben de
verschillende partijen van lokale warlords het om en
om voor het zeggen. Het is een komen en
gaan van deze partijen. Regelmatig worden deze
door onenigheid opgedeeld in meerdere partijen.
Volgens mij weten ze soms zelf niet meer aan welke
kant ze nu staan. Het lijkt wel een beetje op de
Nederlandse 2e kamer, maar dan een stuk
gewelddadiger. Hopelijk komt hier snel een einde
aan, want voor de burgerbevolking is het
verschrikkelijk.
Ik hoop dat ik zo een redelijk beeld heb gegeven
over mijn werkzaamheden en leven op base. Ook
heb ik geprobeerd om een beknopte situatie te
schetsen van de gang van zaken in Mali zelf.
Mijn tijd zit er al bijna weer op. Begin december
hoop ik weer in Lioessens te zijn.
Wie deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en tekeningen!
Groeten uit Mali,
Adol

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
Piet Klimstra
Er waren 12 juiste inzendingen.
Klaske Hoekstra 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

Garage verkoop
Zaterdag 13 mei 2017 van 9.00 tot 13.00 uur

In Moarre (Morra)
Verkoop van oude/nieuwe spulletjes, brocante, boeken, kleding etc.
In de garages of op de erven van de bewoners in Moarre
Achterwei, fjellingswei, bûtenwei, skilligewei, teatske alzumstrjitte,
grienereed, tsjerkestrjitte en de steegjes

Bij de start in dorpshuis “de Stikel” is een plattegrond verkrijgbaar van
de deelnemers verkopers zijn te herkennen aan de uitgestoken vlag.

Kom ook even kijken en kopen
Oant sjen in Moarre !

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
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verder van de Afsluitdijk. Totdat we een prachtig dorpje inreden en op ons
droomhuis stuitten: Tsjerkestrjitte 18 in Morra.

Kennismaking met Jasper en Chiara de Veer

Na de verhuizing
De koop was snel rond. December trokken we in ons nieuwe huis. De buren
wisten al gauw wie we waren en wat onze achtergrond was. Dat was voor ons
even wennen. In Beverwijk kenden we onze buren niet eens bij naam. Al na twee
weken kwam de buurvrouw met een uitnodiging voor een workshop in ‘De
Stikel’. We werden zonder problemen opgenomen in het dorp. Hoewel we nog
vaak naar Noord-Holland moesten voor het werk, voelden we ons al snel thuis.
Alsof we hier al jaren woonden. Alleen de taal was soms nog uitdagend. Gelukkig
was er altijd wel iemand bereid om te tolken. En een cursus Fries gaf een goede
basis om de taal beter te leren verstaan.

Normen en waarden
Het leven in Friesland is een stuk rustiger dan wij gewend waren. In NoordHolland denken mensen dat Friezen stug zijn, maar wij hebben alleen maar het
tegendeel gemerkt. De mensen die wij hebben ontmoet zijn nuchter, maar zeer
vriendelijk. Bij de supermarkt neemt de caissière nog de tijd voor je. In de stad
word je al gauw ontvangen als vaste klant. De buren houden rekening met elkaar
en staan voor elkaar klaar. Dit zijn de normen en waarden die wij onze kinderen
mee willen geven. En het scheelt ook dat ze de straat op kunnen zonder te worden
aangereden door langsrazend verkeer.
Een rustig maar druk dorp
In de tussentijd hebben we al een aantal dorpsgelegenheden meegemaakt:
Kerstworkshops, Oud-en-Nieuw, vergaderingen, dorpsfeesten en verjaardagen
van buren. Zo hebben we ook meegedaan met een fietstocht en kneuzenkaatsen,
beide gevolgd door een gezellige BBQ. En met al die dagen worden we met open
armen ontvangen door de dorpsbewoners.

Volgende fase: gezinsleven
Inmiddels hebben we een kantoor in
Dokkum, zodat we niet meer zo vaak
heen en weer hoeven naar NoordHolland. De ouders van Jasper zijn
september 2016 verhuisd naar Lioessens.
Ook zij zijn erg blij met hun verhuizing
en voelen zich al helemaal thuis. Wij zijn
inmiddels getrouwd en toe aan de
volgende fase: het gezinsleven. De eerste
kleine kan ieder moment komen. We
kunnen niet wachten!

Oudste en Jongste inwoner van Morra
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
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Activiteitencommissie Lioessens

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

Zomerprogramma activiteitencommissie

Vrijdag 9 juni: volleybal + barbecue
Aanvang 18.00 uur op sportveld Tusken de doarpen
Opgave bij Minke Wijtsma vóór 5 juni (0613066594)
Vrijdag 14 juli: fietstocht + ringsteken op de fiets
Aanvang fietstocht 19.00 uur (inschrijven vanaf 18.45
uur)
Ringsteken op de fiets 20.00 uur (inschrijven vanaf 19.45 uur)
Beide bij café De Bûnte Bok	

Zaterdag 12 augustus: jeu de boules
Aanvang 15.00 uur bij de jeu de boulesbaan
Iedereen die jeu de boules ballen heeft, vragen we deze mee te nemen
Vrijdag 8 september: spelletjesavond
Aanvang 19.00 uur bij café De Bûnte Bok
Kinderactiviteiten
Woensdag 30 augustus: kinderactiviteit
Voor alle kinderen van de basisschool, meer informatie
volgt nog.
Vrijdag 20 oktober: spelletjesmiddag + filmavond
Spelletjes voor groep 1 t/m 4 van 14.00 tot 16.00 uur
Filmavond voor groep 5 t/m 8 van 19.15 tot 21.15 uur
Zaterdag 25 november: Sinterklaasintocht
Nadere informatie volgt later dit jaar
De inleg voor alle activiteiten is €2,- en de kinderactiviteiten €1,Voor opgave en/of vragen kunt u mailen naar
activiteitencommissielioessens@live.nl. Ook voor wijzigingen in het programma
en foto’s kunt u ons vinden op Facebook (als u bezwaar heeft tegen foto’s op
Facebook, geeft u dit dan aan ons door)!

De kerk van Lioessens
Nachtelijke bewoners in de kerk
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Kerken zijn van groot belang voor vleermuizen. Dit omdat Friesland geen grotten
heeft en relatief bosarm is. Dit mede omdat bijna 80 % van het Friese landgebruik
een agrarische functie heeft.
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Wat zijn vleermuizen ?
Vleermuizen zijn hoogontwikkelde dieren die in groepsverband leven. Ze vliegen
met de handen, zien met hun oren en worden wakker als de meesten van ons naar
bed gaan. Vleermuizen zijn in staat om eerder gebruikte verblijfplaatsen van
vroegere jaren te herkennen en ze zijn traditioneel. Hierdoor verblijven ze liever
in gebouwen die ze al lang kennen dan in vrij nieuwe bouwwerken.
Het is een hele oude diersoort die al 60 miljoen jaar over het Nederlandse
landschap vliegt. Omdat vogels als diergroep talrijker en weerbaarder zijn hebben
vleermuizen zichzelf zodanig weten te ontwikkelen en aan te passen dat ze in de
avond en de nacht kunnen leven. Dit heeft voor vleermuizen ook het voordeel dat
ze de concurrentie om verblijfplaatsen en voedsel met dagactieve diersoorten
weten te vermijden. Vreedzame insecteneters zijn de Europese vleermuissoorten.
Welke soorten ?
In Friesland zijn tenminste 11 soorten vleermuizen. Zeer recent is een nieuwe
soort ontdekt, de kleine dwergvleermuis. De verschillen zijn groot tussen de
soorten. Zo zijn de myoten (baard-, water-, meervleermuis en de franjestaart)
zeer gevoelig voor verlichting. Ongeveer 60 % van alle meervleermuizen komen
voor in Nederland. Meervleermuizen zijn ook zeer gebonden aan Friesland. Dit
komt o.a. omdat er relatief veel stenen (kerk)gebouwen zijn, waar ze ook zomers
gebruik van maken. Ze zijn snel en daarom zijn ze gebonden aan langwerpige
zoete en schone wateren. Watervleermuizen zijn minder snel, kunnen in bomen
verblijven en kunnen ook beter tegen vervuilde wateren dan meervleermuizen.
Dit is dan ook een soort die hier meer voorkomt. Van de myoten is de franjestaart
het meest zeldzaam in Friesland.
Figuur 1: de laatvlieger is een
gebouwbewonende vleermuis. Hij
kan goed tegen een omgeving met
weinig groen.

Figuur 2: een eenzame ree in het
agrarische gebied bij Lioessens.

De Tweekleurige vleermuis is een zeldzame soort en een lange afstandstrekker,
waarschijnlijk uit Scandinavië. In Noord-Nederland wordt hij vooral in het
Eemshavengebied gezien.
De grootoorvleermuis is een kunstige vlieger en een typische soort van
bosgebieden.
Zij bewonen zowel gebouwen als bomen en zijn plaatstrouw. De laatvlieger is een
krachtige en plaatstrouwe vleermuis en waarschijnlijk het minst gevoelig van de
soorten voor een omgeving met weinig groen.
Rosse vleermuizen zijn snel en vrij groot en vliegen hoog boven het landschap. Zij
hebben hele oude bosgebieden nodig. Dit ook omdat zij nooit gebouwen
gebruiken om in te verblijven.
Ruige dwergen leggen enorme afstanden af en komen uit de Baltische staten. De
gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende soort in Nederland. Hij
gebruikt net als ruige dwergen redelijk vaak vleermuiskasten (behalve in de
winter). De kleine dwergvleermuis is een vrij recent ontdekte diersoort.
Figuur 3: het renoveren en isoleren van kerken is niet een moderne activiteit. Het
onderstaande bordje (in de kerkzaal ) wijst uit dat de kerk al lang een belangrijke
functie voor vleermuizen heeft.

Figuur 4: Gewone
grootoorvleermuizen
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Nederland nuttig gebruikt, daarom is energiebesparing via bijv. na-isolatie
cruciaal. Maar bij na-isolatieprojecten verliezen vogels of vleermuizen vaak hun
verblijfplaatsen, doordat woningen / gebouwen hermetisch worden afgesloten. Of
erger vleermuizen worden gedood, doordat ze opgesloten worden. Daarom is het
belangrijk dat na-isolatie pas plaatsvindt nadat vleermuisonderzoek heeft
plaatsgevonden. Na-isolatie kan het beste plaatsvinden in de maanden maart-april
Siniastrjitte 36, 9134
LIOESSENS
of september-oktober. Dan hebben moedervleermuizen
hunNZ
jongen
grootgebracht
Telefoon 06-14964020
en zijn de vleermuizen nog niet in winterslaap.
Overigens kunnen vleermuizen
www.pedicurefriesland.nl
nooit schade aan gebouwen toe brengen. Zee-mail:
knagen
niet en kunnen geen nesten
pedicure@pedicurefriesland.nl
bouwen. Eigenlijk is hun hele lichaam afgestemd op het vliegen en daarom
kunnen ze worden beschouwd als vreedzame onderhuurders.

De kerk van Lioessens
De kerk van Lioessens is deels van tufsteen en gaat terug naar de 13de eeuw. Er
zijn diverse malen ingrijpende veranderingen in de kerk geweest. Een daarvan is
in het jaar 1827. Zie de bovenstaande afbeelding.
De kerk is om veel redenen geschikt voor de vleermuizen. De zolder heeft een
groot vloeroppervlak, dikke balken en een hoge nokhoogte. Dit zorgt ervoor dat
vleermuizen hier goed kunnen verblijven. Ook is de zolder goed toegankelijk
voor vleermuizen. Veel vleermuissoorten hebben maar 1 cm nodig om binnen te
komen. Vooral grootoren zijn echte inbraakspecialisten !
	

Figuur 5: bij de 13de
eeuwse kerk van
Lioessens is veel
waardevol groen zoals
wilgen.

Er zijn veel sporen. Al zijn de dieren niet aangetroffen, maken in elk geval
laatvliegers, gewone grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen gebruik
van de kerk. Zij zijn kleine vleermuizen die opgevouwen in een lucifersdoosje
passen. Deze vleermuis gebruikt geen bomen om in te verblijven. Het is in
Nederland de meest voorkomende soort.
Maar in een land als Frankrijk komt hij juist nauwelijks voor. De oudst bekende
leeftijd van de gewone dwergvleermuis is 16.5 jaar.

De grove bomvormige structuur van een deel van de vleermuizenmest wijst op de
aanwezigheid van de laatvlieger. Het lijfje van een volwassen laatvlieger is
minimaal 5.8 cm en maximaal 8 cm lang. De oudst bekende leeftijd van deze soort
is 21 jaar. De laatvlieger is van grote insecten, zoals meikevers, afhankelijk en
gebruikt jaarrond gebouwen om de dag door te brengen. Zij zijn relatief
ongevoelig voor verlichting.
De aanwezigheid van grootoren verraadt zich door de afgebeten vlindervleugels
op de zolder. Dit is kenmerkend voor grootoorvleermuizen. Zij eten grote maaltjes
op hun verblijfplaats op. Ze zijn zeer gebonden aan gebieden met veel struiken en
bomen. De grootoorvleermuis is heel moeilijk te meten met een vleermuisdetector,
daarom is kerkzolderonderzoek een goede methode om de aanwezigheid van deze
dieren in een gebied te ontdekken. Het lijfje van een volwassen grootoor is
minimaal 4.2 cm lang en maximaal 5.5 cm. De oudst bekende leeftijd van deze
soort is 22 jaar. Voor een interessant filmpje over o.a. grootoorvleermuizen zie
eventueel ook: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/vleermuizen-vandichtbij-bekijk-filmpje
Verbeteringsmogelijkheden op dorps en omgevingsniveau ?
De boerderij is niet compleet als de boer geen imker heet.
Een oud gezegde.
De kerk kan nog geschikter worden gemaakt voor vleermuizen. Op erf en
dorpsniveau lijken veel dingen prima in orde. Dit omdat er o.a. veel inheems
groen, zoals linde en wilg is en er relatief weinig tuinen verhard zijn. Inheems
groen, trekt meer insecten aan dan groen dat hier niet van oorsprong aanwezig is.
De Zoogdiervereniging heeft in 2011 een gratis folder ontwikkeld rond vleermuis
vriendelijke tuinen. Bijlage 1 bevat daarnaast een overzicht van
vleermuisvriendelijke zaken op o.a. erf en waterwegniveau. Tips zijn o.a. de
aanleg van vijvers. Ook kunnen speciale voorzieningen, zoals vleermuiskelders of
vleermuiskasten ingezet worden. Ook kunnen bewoners bij de aanschaf van
planten kiezen voor groen dat veel insecten aantrekt, zoals goudsbloemen en
kattestaarten. Gif spuiten is slecht! Verder is het wenselijk dat katten voor
zonsondergang binnen worden gehaald.

In het agrarische gebied zijn ook veel maatregelen wenselijk. Bijv. de aanplant van
wilgen en bessenstruiken. Daarnaast is de aanleg van bijvoorbeeld vogelakkers,
natuurvriendelijke oevers en bloemenweiden gunstig. Momenteel is slechts 4 %
van de Nederlandse weidegebieden bloemrijk. Bloemrijk graslanden behelst o.a.
laat maaien, de eerste keer na 15 juni en het handhaven van een hoge
grondwaterstand.
Boeren kunnen daarnaast evt. meedoen met het project weidevogelboerderijen.
Dit project is opgestart omdat in Nederland sinds de jaren 60 de weidevogelstand
dramatisch afgenomen is. Ook veel andere soorten die sterk aan het agrarische
gebied gebonden zijn, zoals (bestuivende ) insecten, akker en roofvogelsoorten
hebben het zwaar. Zo waren in Nederland vorig jaar slechts 3 succesvolle
broedgevallen van de blauwe kiekendief. Ook vleermuizen hebben baat bij
weidevogelboerderijen. Voor meer informatie hierover:
www.weidevogelboerderijen.nl
Mogelijk denkt u dat deze zaken nogal wat tijd, veel extra werk en financiering
vragen. Maar er is een goede regeling voor bedrijven / instellingen die
natuurvriendelijke maatregelen willen toepassen in hun gebouw of het erf of de
tuin. Het gaat dan om bijv. vogelvides, natuurvriendelijk buitenterrein,
halfverharding of een amfibieënpoel. Deze kunnen worden gefinancierd vanuit de
regeling MIA / Vamil. Zie evt: http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/900/
natuurvriendelijke-aanpassingen-aan-en-nabij-bedrijfspand/
Ook kunnen de genomen maatregelen (op termijn) geld opleveren. Zo kan
snoeimateriaal van bijv. wilgen worden verkocht aan eigenaren van
biomassainstallatiesystemen.
De boeren die zich daarnaast inzetten voor weidevogels en / of zijn aangesloten bij
het Boerengilde krijgen een hogere prijs voor hun producten dan gangbare
veehouders. Voor meer info over het Boerengilde: http://www.weideweelde.nl/ en
www.redderijkeweide.nl
Ook voor particulieren, zonder bedrijf, zijn er opties. Zo kan vanuit de Groen
beweegt regeling veel groene initiatieven worden gefinancierd.
De Vlinderstichting heeft ook het kosteloze project Idylle ontwikkeld. Dit project
kan onder enkele voorwaarden in het dorp of omgeving worden opgezet. Zie evt:
Idylle, bloemen voor vlinders, bijen en mensen

Nieuws vanaf het sportveld ‘tusken de doarpen’.
Na een milde maar natte winterperiode begint het kaatsbloed bij velen in het
voorjaar weer volop te stromen. En uiteraard niet verwonderlijk; zaterdag 29 april
barst het kaatsseizoen weer los met een ledenpartij voor de jeugd en senioren. De
afgelopen winterperiode hebben een aantal kaats- en bestuursleden weer volop
samengewerkt om de voorbereidingen te treffen voor het seizoen, waaronder het
samenstellen van de trainingen, competitieavond en wedstrijdagenda. Daarnaast
hebben we in de kantine een aantal aanpassingen gedaan om het geheel wat meer
aan te kleden en de akoestiek te verbeteren. Velen van u hebben de aanpassingen
in de kantine mogen ervaren tijdens de drie gezellige zaterdagmiddagen die we
hebben gehouden. Elke keer een succes, dus dit gaan we dan ook zeker
doorzetten in het winterseizoen 2017-2018.
Op de voorjaarsvergadering van 7 april hebben wij afscheid genomen van onze
enthousiaste en zeer betrokken bestuursleden Margriet Wijtsma en Herald
Boonstra . Tijdens de vergadering zijn ze geroemd voor hun inzet voor onze
kaatsvereniging van de afgelopen vier jaar. Op deze avond hebben de leden
ingestemd met de benoeming van Anne Westra en Niels Wijga als leden van het
bestuur. Voor Anne is het zijn tweede sessie als bestuurslid, hij gaat naast Wieke
Feenstra betrokken zijn voor de jeugdzaken. Niels is als betrokken Ljussemer pas
lid van onze vereniging en zal de taken van Margriet overnemen en de
verantwoording over de financiën houden.
Het komende jaar mag onze jeugd weer trainen op dinsdag- en woensdagavond
onder leiding van ons eigen gediplomeerde trainer Klaas Veenstra. Klaas zal op de
trainingen worden ondersteund door de leden Meindert Jansma, Hendrik
Veenstra en Jan Jippe Holwerda. De trainingen beginnen op 25 en 26 april. Op
donderdagavond vindt onze competitieavond plaats onder leiding van Jan Jippe
en Robby, de eerste competitieavond is op 4 mei. Uiteraard is de kantine op deze
donderdagavond weer geopend, u bent welkom! Verder mogen we weer een
redelijk regulier kaatsprogramma presenteren, waarbij de traditionele leden- en
federatiewedstrijden weer staan gepland. Echter dit jaar ook weer de speciale
wedstrijden, het succes van het voetbalkaatsen willen we dit jaar weer
voortzetten, maar ook willen we dit jaar voor het eerst een wedstrijd ‘teatsen’
organiseren. Allen heel hartelijk welkom om hieraan mee te doen, ook al ben je
niet lid van onze vereniging.
De samenwerking op het gebied van de jeugd met Paesens-Moddergat en Anjum
gaan we dit jaar op het gebied van de ledenwedstrijden wat meer zoeken, we
organiseren dit jaar namelijk drie gecombineerde ledenpartijen voor de jeugd.
Maar ook voor de senioren hebben we dit jaar twee gecombineerde wedstrijden
met onze buurverenigingen. En uiteraard mogen de KNKB wedstrijden niet

ongenoemd worden gelaten, een prachtig affiche op 22 juli, zo net voor de PC een
heren hoofdklasse vrije-formatie wedstrijd. En waar we zeer blij mee zijn, daar we
hier veel getalenteerde eigen jeugdleden in mee laten verkaatsen; een
schooljongens d.e.l. en een jongens d.e.l. kaatswedstrijd.
In de dorpskrant van afgelopen december hebben we een krantenartikel uit 1959
laten zien. Het betrof een wedstrijdverslag van de eerste partij die gehouden werd
onder de organisatie van de nieuwe kaatsvereniging Warber Bliuwe. Maar er
werd al veel langer gekaatst in onze dorpen, waarom werd deze vereniging dan zo
laat opgericht? Dit heeft voor ons tot een zoektocht geleid die ons tot nu toe
duidelijk heeft gemaakt dat eerste kaatswedstrijden werden gehouden onder naam
van de VVV (Vereniging Voor Volksvermaken). Uit de overlevering is ons
duidelijk geworden dat waarschijnlijk de eerste kaatsvereniging is ontstaan door
oprichting van k.v. de Twa Doarpen, rond 1945 opgericht door de heren Jan
Iedema en Andries Brandsma uit Lioessens en Age Heegstra en Douwe Terpstra
te Morra. De Twa Doarpen was als vereniging aangesloten bij de KNKB
(Koninklijke Nederlandse Kaats Bond). Omstreeks begin 1959 is er onenigheid
ontstaan tussen de Twa Doarpen en de KNKB daar leden van de CFK
(Christelijke Friese Kaatsbond) niet mee mochten kaatsen bij het organiseren van
kaatswedstrijden binnen de federatie (Oost)Dongeradeel. In deze dorpskrant
leest u het krantenartikel van 3 februari 1959 waarin de onenigheid wordt
aangegeven. In maart 1959 heeft de Twa Doarpen zich definitief uit laten
schrijven bij de KNKB. In augustus 1959 is de nieuwe kaatsvereniging k.v.
Warber Bliuwe opgericht, welke zich heeft aangesloten bij de CFK. Het artikel
uit de krant van 18 augustus 1959 van de oprichting van de vereniging is
toegevoegd. Bij ons is nog niet bekend wanneer de Twa Doarpen volledig is
opgehouden te bestaan. Was het niet beter geweest dat Twa Doarpen zich ná
uitschrijven bij de KNKB februari 1959 zich had inschreven bij de CFK? Of was
dit gezien de verschillende overtuigingen destijds niet denkbaar? Wij gaan verder
met onze zoektocht, onder andere over eerder genoemde zaken, maar ook graag
over k.v. Morra-Lioessens (KNKB) die in 1994 met k.v. Warber Bliuwe (CFK) is
gefuseerd tot onze huidige kaatsvereniging toen de KNKB en CFK in 1994 zijn
gefuseerd tot één kaatsbond; KNKB. Heeft u informatie over deze vervlogen
tijden, of heeft u een opmerking over onze zoektocht tot dusver; laat het ons
weten!
Wilt u op de hoogte worden gehouden van actuele zaken, meldt u zich dan aan op
onze facebook pagina. Verder vindt u al de praktische informatie op onze website
kvwarberbliuwe.nl.
Wij heten u van harte welkom op het sportveld ‘tusken de doarpen’.
Namens het bestuur van k.v. Warber Bliuwe
Bouwe Stiemsma

Wedstrijdlijst K.V. Warber Bliuwe
Datum

Partij

Categorie

Zat 29 april
13:00 uur Ledenpartij met jeugd
Zat 6 mei Ledenpartij met jeugd
13:00 uur
Wo 10 mei
18:00 uur Jeugdfederatie
Za 13 mei
14:00 uur

T. Klimstra,
Hoek en Wad
Loonbedr. Dijkstra en
Zn.
Schooljeugd en
14-16

Pearke-keatsen

Don 25 mei Ale van kammen
13:00 uur federatie

Heren A/B, Dames, van Kammen
jong/meisjes 14-16 cateringservice

Do 22 juni
18:00 uur

Handelsond. A de Jong
Rabobank

Ledenpartij Vrije
formatie +jeugd

Woe 14 juni
18:00 uur Jeugdfederatie
Vrij 16 juni Ledenpartij
18:00 uur Straatkaatsen
Ouder kind kaatsen
Jeugdledenpartij met
Anjum en Paesens te
Anjum 9:00 uur

Hoogland BV Ferwerd
A.C. Mol assurantie en
verzekeringskantoor

Zat 27 mei KNKB Jongens10:00 uur wedstrijd
Jeugdledenpartij met
Vr 2 juni
Anjum en Paesens te
17:30 uur Paesens
Zat 3 juni
13:00 uur

Sponsor

De Bûnte Bok/ GMG
Welp. Jongens/
meisjes Pup.
Jongens/meisjes
16+

Friesland Sportprijzen,
De Westereen
Bunte Bok/ W. en B.
Wijtsma
Jippe en Maaike
Holwerda

Senioren/Dames
ledenpartij met Anjum
en Paesens te Anjum
Zat 24 juni 14:00 uur
Zat 8 juli
Sportdag
Afdelingswedstrijd Bouwbedrijf Dijkstra
13:00 uur federatiepartij
Heren A/B & Dames Lioessens
Zat 15 juli KNKB Schooljongens
Menno Hoekstra/
10:00 uur del
Raadsma/ F.Elzinga/
Zat 22 juli KNKB Heren
PNF Lioessens/ Dijkstra
12:00 uur Hoofdklasse vf
Draisma/Rabobank
Leden senioren en
jeugdleden Anjum –
Zat 5 aug Paesens te Morra13:00 uur Lioessens.
DEM/WMR
Woe 16 aug Rommert Zijlstra
Heren A/B, Dames,
13:00 uur federatie Partij
Jong/meisjes 14-16 Faber Oosternijkerk
Swart Agriservice/
R. Braaksma
Zat 19 aug Voetbalkaatsen +
Timmerwerken/ Decibel
13:00 uur jeugdledenpartij
16+
Music
Zat 26 aug Speciale Ledenpartij,
Dekema Kempenaar
13:00 uur Teatsen
16+
schilders
Zat 9 sept Profyto DSD Federatie Heren A/B, Dames,
13:00 uur partij
Jong/meisjes 14-16 Profyto DSD Dokkum
Slotwedstrijd
Hoge Dijken/ ZZPers
Zat 16 sept Ledenpartij met jeugd.
Morra-Lioessens/ Coop
13:00 uur +kneuzenpartij
Anjum

Even voorstellen.....
Via vluchtelingenwerk heb ik in 2016 Nederlandse les gegeven in het tijdelijke
AZC in Kollumeroord. Ik vond dit erg leuk om te doen. Toen Samuël bij ons
in het dorp kwam wonen heb ik aangegeven dat ik hem ook wel wilde helpen
met de Nederlandse taal. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Vooral
als je in je eigen land niet naar school bent geweest. Toch gaat het
langzamerhand steeds beter. Samuël zou het mooi vinden als mensen een
praatje met hem maken in het dorp. Dan kan hij oefenen. Maar niet in het
fries want dat is nu nog veel te moeilijk.
Ria Rispens
In het volgende stukje stelt Samuël zich aan u voor.
Ik ben Samuël Zemuy.
Ik ben 27 jaar.
Ik kom uit Eritrea.
Ik woon aan de Dorpsstraat 10 in Lioessens.
Ik ben in juli 2015 in Nederland gekomen.
Ik ben in juli 2016 in Lioessens gekomen.
Mijn vrouw Kisanet is in Etiopië.
Ik hoop dat zij ook naar Nederland mag komen.
Ik ga in Dokkum naar school.
Bij vluchtelingenwerk vanaf oktober 2016.
Ik ga maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag naar school.
De Nederlandse taal is nog wel een beetje moeilijk.
Ik ken veel woordjes, maar zinnen maken is moeilijk.
Gerda Elzinga komt vaak bij mij. Ik heb boeken van haar gekregen om
Nederlands te leren.
Ook heb ik met Gerda geschaatst bij Anjum. Dat was de eerste keer.
Ria helpt mij met de Nederlandse taal.
Ze komt bij mij om te oefenen.
Soms help ik bij Jacob en Ria op de boerderij.
Dat vind ik leuk werk.
Tot ziens Samuël

Wens komt uit voor Morra-Lioessens
met nieuwe woningen
MORRA/LIOESSENS – Het dorp Lioessens krijgt op korte termijn twee
levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de braakliggende kavel aan de
Kamp in Lioessens. Dit heeft woningcorporatie Thús Wonen besloten na
overleg met de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’. Het nieuws
werd donderdagavond 30 maart aan de bewoners bekendgemaakt tijdens de
jaarvergadering.
Ondanks de krimpverwachting zet Thús Wonen zich graag in voor het kwalitatief
verbeteren van de woningvoorraad in Lioessens. Vanuit de projectgroep is
nadrukkelijk de wens uitgesproken voor nieuwe huurwoningen voor de ouderen
uit het dorp. ,,Wy binne hjir superbliid mei. We ha hjir in pear jier efteroan sitten
en ha der alles oan dien om dit foar inoar te krijen’’, stelt Gerben Teitsma van
projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’.
Woningbehoefte van ouderen
Beide partijen zijn het er over eens dat het realiseren van nieuwbouw antwoord
geeft op een urgente woningbehoefte van ouderen en zorgt voor een
kwaliteitsimpuls. Door de kleine schaal heeft dit project ook een positieve impact
op de leefomgeving en de uitstraling van het dorp. Ondanks het realiseren van
twee nieuwbouwwoningen, houdt Thús Wonen vast aan de strategie om de
komende jaren gepast terug te groeien in het aantal woningen. Omdat Thús
Wonen zich graag inzet voor een ‘zachte landing’ van de krimp betreft het in het
project ‘It Nije Doarp’ geen traditionele keuze voor sloop en vervangende
nieuwbouw. ,,In dit project kiezen we ervoor om voor de sloop uit te bouwen.
Woningen worden in overleg met de Dorpsbelangen pas gesloopt als er sprake is
van structurele vraaguitval’’, aldus Leonie Lammers van Thús Wonen.
De bouw van de woningen is eind 2018, begin 2019 gepland. De leden van de
projectgroep ‘It Nije Doarp’ hadden gevraagd gebruik te maken van het
zogenaamde ‘maatwerkbeleid’ van Thús Wonen. De woningcorporatie gaat hierin
mee omdat het dorp actief is op het gebied van leefbaarheid en haar
verantwoordelijkheid blijft nemen voor een goed woonklimaat, nu en in de
toekomst. De verschillende partijen blijven hierover samen met de gemeente
Dongeradeel in gesprek.

It Nije Doarp
In 2014 is de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ gestart – onder
leiding van het Friese advies- en onderzoeksbureau Partoer – met als doel de
strijd tegen krimp aan te gaan. Inmiddels blijkt het dorp een voorbeeld te zijn
voor andere dorpen. Naast het realiseren van deze levensloopbestendige
woningen is de projectgroep ‘It Nije Doarp’ ook bezig om de dorpen
energiezuiniger te maken. Dankzij een netwerk van vrijwilligers is er onder de
noemer ‘Omsjen nei elkoar’ zorg voor iedereen en kan op tijd professionele hulp
ingeschakeld worden. Verder wordt er goed samengewerkt met de gemeente
Dongeradeel om ervoor te zorgen dat het terrein van de voormalige zuivelfabriek
weer toonbaar wordt gemaakt. Gerben Teitsma: ,,Dat is ek in projekt wêr’t wy ús
yn fêstbite. En wy litte net earder los foardat wy ús doel berikt hawwe.’’
Voor meer informatie over het project ‘It Nije Doarp’, zie www.moarreljussens.frl
‘Een website om trots op te zijn’
Beste inwoners van Moarre-Ljussens,
Op de jaarvergaderingen van beide dorpsbelangen is de nieuwe website van
Moarre-Ljussens gepresenteerd. Voor degenen die dit gemist hebben: neem eens
een kijkje op www.moarre-ljussens.frl
De website is zo gebouwd dat deze weinig onderhoud behoeft en toch
aantrekkelijk blijft om te blijven bezoeken. Vooral de agendafunctie en gedeelte
voor foto’s zullen steeds de moeite waard zijn om te bezoeken.
Het weinige onderhoud aan de website zal vooral bestaan uit het (aan)vullen van
de agenda en (korte) artikelen, nieuwberichten en foto’s. Ook als er gegevens
aangevuld of gewijzigd moeten worden van bijvoorbeeld bedrijven of
verenigingen, willen we dit zelf gaan aanpassen.
De website is gebouwd met Wordpress en met dit programma kunnen we zelf
alle beheer doen. We zoeken dan ook mensen die het leuk vinden om zich met het
beheer van de website bezig te houden. Het gaat om zeer beperkte tijdsbesteding
en kan vanuit thuis gedaan worden. Op 2 mei is een avond gehouden voor
vrijwilligers en geinteresseerden uit Moarre-Ljussens om uitleg te krijgen over
Wordpress en daarna kunnen we het zelf bij houden.
Heb je interesse om te helpen met de website; geef je op! Heb je vragen? Heb je
input voor (nieuws-)bericht of leuke foto’s?
Gebruik het mailadres info@moarre-ljussens.frl voor alles wat met de website te
maken heeft.

Foto’s uit de oude doos
Van Japke Sijtsma wonend in de Skûle te Metslawier hebben wij drie
prachtige foto’s van vroeger mogen ontvangen. Graag zouden wij meer willen
weten over deze foto’s. Kunt u ons hier wat over vertellen? Graag zouden wij
dit van u willen horen zodat we dit in de volgende dorpskrant kunnen
vermelden.
Heeft u zelf ook van deze mooie foto’s van vroeger, deze zouden we dan graag
willen plaatsen.

	


	


Zangvereniging Morra-Lioessens olv Hans Faber.

8 augustus 1927 Anna Dijkstra-Osinga en Eelke Sijtsma in Sjees.
Dorpsfeest Lioessens

Dorpsfeest Lioessens Eelke Sijtsma op de sjees

rpskrantlioessens@hotmail.com

dorpskrantlioessens@hotmail.com

