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Voorwoord

Van de redactie.
 
We hebben veel positieve reacties gekregen over het dorpskrantje van mei. 
Hartelijk dank hiervoor. Dit is voor ons als redactieleden een extra motivatie 
om ook van deze editie weer iets moois te maken.  
Net als in mei is ook nu nog het coronavirus aan de orde van de dag. 
Gelukkig konden er in de zomerperiode nog een aantal kaatswedstrijden 
gekaatst worden en hebben we kunnen genieten van een vakantie. Veel 
Nederlanders hebben  vakantie in eigen land gevierd. Op de camping Old 
Huystra State in Morra was het deze zomer erg druk. Momenteel zijn we 
weer meer thuis, door thuiswerken of doordat activiteiten niet doorgaan. 
Gelukkig wonen we in een prachtige omgeving en kunnen we al wandelend 
of fietsend genieten van de natuur. In een blad las ik de volgende zin: Gekke 
paden komme faak út op moai plakken. Dus sla eens een gek paadje in en wie 
weet op welke mooie plek je terecht komt. 

Ook in deze editie hebben we weer een aantal stukjes uit oude dorpskrantjes 
opgenomen. Hebben jullie een mooi verhaal, leuke anekdote of iets anders 
dat jullie met de inwoners van Morra-Lioessens willen delen, mail het dan 
naar de redactie.  

We wensen jullie veel leesplezier.

Uw redactie

Froukje Klimstra
Elvira Tolsma
Tettie Stiemsma
Aukje Dijkstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com

mailto:dorpskrantlioessens@hotmail.com


Burgerlijke stand

Geboren:

LIOESSENS:

ARNE dochter van Tom en Elske van Dijk, 
zusje van Coen, geboren op 4 juni.

AVIENA dochter van Richard en Jannie Braaksma, 
zusje van  Jildau, geboren op 3 september.

MORRA:

NYK-WATSE zoon van Anne Jan en Froukje Tijtsma, 
zusje van Veerle Mare, geboren op 27 mei. 

Nieuwe inwoners:
Sanne Schregardus en Jan Rienk Bouma mogen we verwelkomen op 
Mûnehiem 15 in Lioessens.
Froukje Sierksma is bij haar vriend Thys Wytsma ingetrokken op de 
Doarpstrjitte 39 in Lioessens.
Maik Loeve en Grietsje Buurmans zijn komen wonen op de Doarpstrjitte 24 
Lioessens.
Minne en Jeannet Dijkstra en hun kinderen zijn verhuisd naar hun tijdelijke 
woning bij de melkfabriek. 
Margriet Wijtsma is samen met haar vriend Henri de Jong verhuisd naar 
Haulerwijk.
Jorg en Monika Davids en hun twee kinderen Sofia en Floris mogen we 
verwelkomen aan de Dyksterwei 1 in Lioessens.
Jimmy Doijer en Lisanne Dijkstra zijn komen wonen op Mûnehiem 8 te 
Lioessens.
Sjouke en Thea Dijkstra zijn komen wonen op de Tsjerkestrjitte 18 in Morra.
Fam de Veer is verhuisd naar Dokkum.



Beste dorpsgenoten,

Afgelopen mei zijn er zonnepanelen op het dak van de kaatskantine geplaatst. 
Deze investering levert op de lange termijn een kostenbesparing op voor de 
Sportstichting en indirect voor de gebruikers van het sportveld en de kantine/
jeugdhonk. Ook dragen we met deze investering bij aan een stukje 
duurzaamheid. Mede dankzij subsidies van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân 
alsook de Stichting Femme van der Schaaf  konden we dit prachtige project 
realiseren. 

Ook mochten we weer enkele nieuwe reclamebordsponsoren verwelkomen 
op het sportveld. We zijn blij dat er elk jaar weer nieuwe sponsoren bij 
komen. Elk jaar groeit het aantal ondernemers aan de zijlijn, waar we dan 
ook zeer trots op zijn.

Misschien is het u al opgevallen, maar de namen van de kaatskantine en het 
jeugdhonk zijn van de gevel. De letters zijn door de jaren heen vaak 
beschadigd en daarom hebben we er voor gekozen om deze te verwijderen. 
Momenteel zijn we bezig om hier iets nieuws voor te ontwerpen. Hopelijk 
kunnen we dit op de eerstvolgende jaarvergadering aan u presenteren. 

Mocht u nog suggesties hebben waar we als Sportstichting in de toekomst 
mee aan de slag kunnen, kunt u dit aangeven bij een van de bestuursleden of 
mailen naar stichtingjsf@outlook.com 



Uit de oude doos. De begroting van het seizoen 1958 – 1959.



Activiteitencommissie Lioessens

Nog steeds wordt Nederland in de greep gehouden door Corona, daardoor 
heeft de activiteitencommissie deze zomer vele activiteiten niet kunnen 
organiseren. Dit vinden wij natuurlijk  erg jammer. Hopelijk kunnen we 
komend jaar weer een aantal leuke activiteiten organiseren. 

Wel hebben we in de zomervakantie een activiteit voor de 
basisschoolkinderen georganiseerd. Dit keer hebben we ‘Levend BINGO’ 
gespeeld in het plantsoen. Door elk cijfer met een voorwerp te verbinden, 
welke de kinderen bij de bewoners van Lioessens moesten ophalen, was het 
zowel actief als competitief! De kinderen (en leiding natuurlijk ook) waren 
erg fanatiek! Met mooi weer erbij kunnen we terug zien op een erg gezellige 
middag. 

Ook hadden we deze zomer een leuke fiets-puzzeltocht op de planning staan, 
helaas kon deze door te weinig opgave niet doorgaan. Misschien dat we deze 
nog voor volgend jaar op de agenda gaan zetten. 

Wat betreft de Sinterklaasintocht hebben wij een ‘coronaproof’ versie 
bedacht, de Sint Drive-in! Sinterklaas zal op zaterdag 28 november, vanaf 
14.00 uur aankomen in Lioessens en hij zal zich tegenover het bushokje 
bevinden. Het is de bedoeling dat ieder gezin per auto langs Sinterklaas rijdt 
(vanaf de Doarpsstrjitte richting Siniastrjitte) en de kinderen van de Pieten 
de cadeautjes en wat lekkers overhandigd krijgen in de auto. 

Groet, 
De activiteitencommissie. 



Jeugdwerk Kerken Moarre Ljussens

Er zijn dit jaar twee jeugdgroepen die om de 14 dagen bij 
elkaar komen. We werken met programma’s van Youth for 
Christ , Young and Holy en JOP.  Deze programma’s 
passen we aan aan onze groep en zijn prikkelend en uitdagend.  Bij de 
jeugdavonden staan het geloof, de Bijbel en maatschappelijke thema’s 
centraal.  Elke jeugdavond proberen we er als leiding weer een gezellige en 
leerzame avond van te maken. De ene keer door meer met elkaar in de 
gesprek te gaan en een andere keer een actievere avond ervan te maken. Wat 
wij als leiding de afgelopen jaren geleerd hebben is dat de spanningsboog van 
de jongeren niet heel groot is en dat je met een afwisselend en prikkelend 
programma moet komen om de aandacht van de jongeren vast te houden. 

De jongeren van Moarre Ljussens zijn erg actiegericht en daadkrachtig. Ook 
dit jaar komen we  in actie. We gaan op 5 november huis- aan- huis lootjes 
verkopen en de opbrengst hiervan is voor de actie Schoenendoos.  Op deze 
manier geven we aandacht aan het thema naastenliefde. 

Uiteraard worden bij alle jeugdactiviteiten de coronamaatregelen gevolgd. 
We hopen en bidden 
dat we een mooi seizoen 
m e t e l k a a r m o g e n 
hebben. 

De jeugdgroepen staan 
dit jaar onder leiding 
van Aukje Dijkstra en 
Antsje Boonstra, en Ria 
R i s p e n s e n G e r r i t 
Elzinga. 



Dorpsbelang Morra

Zoals u wellicht al heeft gezien zijn er twee nieuwe verkeersremmende 
borden geplaatst aan beide ingangen van Morra.
De oude borden waren dringend aan vervanging toe, dus was het tijd voor 
nieuwe borden. Wij hebben namens het Dorpsbelang via de mail aan de 
inwoners van Morra gevraagd om ideeën voor nieuwe verkeersremmende 
borden. Hier kwamen menig reacties op waaronder eentje van Ciska Bosgra. 
Unaniem is er door het bestuur voor dit ontwerp gekozen.
Vrijdag 16 oktober 2020 zijn de borden door Ulke en Sjouke, onder het 
"toeziend oog" van Ciska Bosgra geplaatst aan beide ingangen van ons dorp 
Morra.
Ciska Bosgra hoopt hiermee dat de borden bijdragen aan de leefbaarheid van 
het dorp en dat het dorp voor kinderen een veilige plek blijft om te spelen.

Dorpsbelang Morra.



Stand van zaken DOM 2.0
Er zijn momenteel vier werkgroepen actief die zich richten op een bepaald 
thema. Deze thema’s komen voort uit een enquête die eerder is gehouden 
onder onze inwoners. 

1. De Fabriek. 

Zoals u weet is bouwbedrijf Dijkstra B.V. recent eigenaar geworden van 
de fabriek. In korte tijd is het gehele terrein onder handen genomen en 
opgeruimd. Er is inmiddels een verzoek gedaan bij de gemeente om samen 
met hen de mogelijkheden te verkennen. We zijn benieuwd naar de 
ontwikkelingen. Na jaren van actieve inzet door dorpsbelangen, ’t Nije 
Doarp en later DOM, zijn er dus eindelijk positieve berichten! De 
werkgroep heeft hiermee haar doel bereikt.

2. Werkgroep herinrichting Doarpsstrjitte en Skyligerwei. 
Op basis van het eerste overleg met de gemeente blijkt dat er op korte 
termijn geen groot onderhoud is gepland aan de Doarpsstrjitte. Er is geen 
budget voor herstructurering. Er liggen misschien wel mogelijkheden voor 
kleine aanpassingen in het kader van vergoten van de leefbaarheid. Hier 
zijn we nog mee bezig. Hoe dit er uit gaat zien is nog niet duidelijk. 
Natuurlijk worden direct betrokkenen meegenomen in de plannen. Wat 
betreft de Moarsterwei liggen er misschien wel mogelijkheden om het 
onderhoud naar voren te halen. Ook omdat het asfalt is aangetast door de 
nieuwjaarsbranden. We willen dan graag een rode markering langs de 
weg. Een optische wegversmalling en een fietsstrook ineen. Het meest 
haalbaar lijkt de verfraaiing van de kruising Moarsterwei/Skyligerwei. 
Bijvoorbeeld met een picknickplek en fruitbomen. 

3. Opwaarderen Feart.
De werkgroep heeft de diepte van de vaart gepeild en deze blijkt diep 
genoeg voor een sloepje of kano. De plantengroei werkt wel belemmerend. 
Er is gehekkeld en dit lijkt voor nu ook een positief effect te hebben. Het 
waterschap houdt het peil standaard 10cm hoger. De werkgroep heeft zich 
aangesloten bij andere initiatieven voor opwaarderen van de vaarten in de 
regio. Wellicht komen hier nog mogelijkheden uit voort.



4. Kaatsmuur.

De leden zijn enthousiast over het plaatsen van een muur. Na een 
verkennende ronde door Friesland langs een stuk of zes bestaande muren, 
is duidelijk aan welke wensen onze muur moet voldoen. Dit brengt ook 
een kostenplaatje met zich mee. Het projectplan is bijna klaar en kan begin 
volgend jaar worden ingediend bij het Mienskipsfuns. De bedoeling is dat 
de kaatsmuur ook voor bijvoorbeeld tennis of voetbal kan worden 
gebruikt. 

ADVENDO

Na bijna 6 maanden zonder repetitie zijn we begin september weer begonnen 
met repeteren. Het is een beetje passen en meten maar we kunnen allemaal 
op 1.5 meter van elkaar zitten. Het is niet de ideale manier van repeteren 
maar we waren weer bezig. Waren ja, want op het moment van schrijven 
lopen de besmettingen weer behoorlijk op en hebben we als bestuur het 
besluit genomen om eerst toch maar weer te stoppen. Gezondheid gaat nu 
voorop, maar toch is het vreselijk jammer want we waren net weer leuk 
bezig. We hebben met z’n allen al een vreemde zomer achter de rug en daar 
zou ook nog wel eens een hele lange en saaie winter achteraan kunnen komen
Normaal is het de vaste prik dat we elke woensdagavond bij elkaar komen 
om te repeteren, even een praatje in de pauze en na afloop nog even napraten 
onder het genot van. Maar dat zit er de laatste tijd niet in , maar dat is juist 
wel iets wat er bij hoort.  We gaan het verenigingsleven zo wel missen maar 
dat geldt voor alle verenigingen.

1907-2017

Muziekvereniging ADVENDO viert haar 

110-jarig bestaan

Hoe het begon:

Toen in het jaar 1904 in Lioessens de Chr. Lagere School geopend werd, 
verleende de muziekvereniging uit Ee haar medewerking aan dit feestelijk 
gebeuren. De jeugd uit Morra/Lioessens stond er met open mond naar te kijken 
en te luisteren; zoiets moest hier ook kunnen! En ze kregen bijval; de dirigent van 
het korps uit Ee, de onderwijzer Fokkinga, werd toto Hoofd der school benoemd 
te Lioessens. Maar eem muziekvereniging was een moeilijk karwei, zeker in die 
tijd.!

Een brandend vraagstuk

Het grootste probleem was steeds; hoe komen we aan geld voor instrumenten? Na 
talloze gesprekken werd een muziekcommissie in het leven geroepen en jawel; ook 
een financiele sub-commissie werd benoemd en dus bleef succes niet uit. De heren 
Dirk Douwes Dijkstra, Eelke Wiersma, Lieuwe Wiersma en Pieter Gerrits 
Brouwer vertrekten alle vier een ‘renteloos voorschot’. Dit tot een totaalbedrag 
van 275,50 gulden. Enkele andere leden vulden dit bedrag aan tot jet vereiste 
minimum bedrag van 300,00 gulden. En zo was dit ‘brandende vraagstuk’ 
opgelost.

‘It giet oan’

Intussen waren twee jaren van vergaderen, van veel overleg en wikken en wegen 
voorbij gegaan. Maar dan wordt op 25 november 1907 de muziekvereniging 
Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door oefening. Advendo was geboren.

‘Doordat er nog niet veel korpsen in de buurt waren, werden wij dikwijls 
uitgenoodigd om een schoolfeest in een naburig dorp met onze muziek op te 
luisteren. Dan voelden we ons heel gewichtig. Als zodanig zijn we o.a. geweest 
naar Niawier, Oosternijkerk en Wierum. ‘



Wat ons ook wel een beetje zorgen baart is het feit dat ons korps 
langzamerhand een beetje inkrimpt. Het ledenaantal loopt de laatste jaren 
steeds wat terug. Sommigen verhuizen, anderen hebben hun werk elders 
gevonden en weer anderen verlaten Advendo vanwege hun studie. Voor hun 
allen natuurlijk een nieuwe start/uitdaging voor de toekomst maar voor 
Advendo is het een groot gemis. Gelukkig blijven de “oud “dorpsbewoners 
van Moarre Ljussens  die nog in de buurt zijn blijven wonen het korps nog 
trouw. Maar wat we eigenlijk nodig hebben is nieuwe aanwas, jeugd of 
muzikanten die eerder gestopt zijn maar de hobby nu misschien wel weer 
willen oppakken. Vroeger was het gewoonlijk dat iedereen in groep 4 van de 
basisschool op blokfluitles ging en daar bleven dan wel weer een paar van 
over die het ook wel leuk leek om op muziekles te gaan.
Tegenwoordig is dat anders, er zijn maar een handjevol die op blokfluitles 
gaan en dan maar hopen dat er 1 over blijft die op muziekles gaat en 
doorstroomt naar het korps. Natuurlijk is er in deze tijd ook meer keuze voor 
de jeugd waaruit ze kunnen kiezen en dan wordt muziek al snel als saai 
beschouwd. Momenteel hebben we maar 3 leerlingen op muziekles die 
hopelijk in de toekomst ons korps komen versterken.
Daarom zouden wij graag ouders willen vragen om hun kinderen te 
stimuleren om op muziekles te gaan/blijven. Muziek is niet alleen leuk maar 
het is ook wetenschappelijk bewezen dat muziek veel bijdraagt in de sociale 
vaardigheden en het heeft een positief effect op de ontwikkeling en 
intelligentie van kinderen.

Als het abnormale van deze tijd weer een beetje normaal is zijn we van plan 
zoiets van een repetitieavond te organiseren, waar oud leden weer eens 
kunnen proberen om op de hoorn te blazen. En wie weet worden ze weer zo 
enthousiast dat ze weer lid willen worden.
Gelukkig kunnen we ons nu nog wel redden maar we moeten er toch niet aan 
denken dat we over een aantal jaren geen Advendo meer hebben in de 
dorpen.

Beste mensen blijf allemaal gezond en hopelijk kunnen we met zijn allen snel 
weer genieten van de klanken van Advendo.

Met vriendelijk groet. Bestuur Advendo.



Gouden huwelijksjubileum Teake en Sietske
 
Teake en Sietske Klimstra uit Lioessens kijken en luisteren met hun kinderen 
en kleinkinderen naar de serenade van muziekkorps Advendo die hen 
vrijdagavond 4 september werd gebracht ter ere van hun 50 jarig huwelijk. 
Natuurlijk waren er ook buurt- en dorpsgenoten die deze feestelijke klanken 
niet wilden missen en het bruidspaar, op afstand, feliciteerden.

Agenda Sint Petruskerk Lioessens 

Koffieochtenden:

Dinsdag 5 december 2017 

Dinsdag 2 wordt 9 januari 2017 ‘Gelukkig Nieuwjaar!’

Dinsdag 6 februari 2018

Dinsdag 6 maart 2018

Dinsdag 3 april 2018

Dinsdag 1 mei 2018

Dinsdag 5 juni 2018

Zondagmiddag 17 december 2017  komt: Hamme Hos

19 december Kerstviering Plattelands vrouwen

Eind januari begin februari: Open dagen op zaterdag/zondag?

Zondag 4 maart komt het koor Haven in zicht uit Ulrum 

Vrijdagavond 25 mei 2018: 100 jaar uitvaart in Lioessens 

Met exposities van Bote van der Schaaf en spullen Doede Douma

Ook zaterdag 26 mei en zondag 27 mei



Nijs fan Tonielferieniging 
“Mei nocht foar’t ljocht”

It wie de lêste snein fan de Bouwvak, it wie moai waar en we koenen bûten 
sitte. Dus kamen we as tonielferieniging eefkes bij elkoar yn de tún fan 
Gerben. Gesellich mei in hapke en in drankje mar ek om te bepraten hoe’t it 
dit jier kaam mei ús toniel. Troch alles oangeande it koronafirus hienen we it 
beslút al gau nommen om dit jier mar oer te slaan. We seachen it net sitten 
om te oefenjen mei 1,5 meter ôfstân en we wisten hielendal noch net at de 
útfiering straks wol trochgean mocht. Op it momint fan it skriuwen fan dit 
stikje sitte we te wachtsjen op in parsekonferinsje wêryn waarskynik wer 
strangere maatregelen ôfkundige wurde sil. Dus ús beslút hat goed west.
Wy fine dit hiel jammer, mar it is belangriker dat we sûn bliuwe. Dat winskje 
wy jim ek allegear ta. Wy hoopje dat it oare jier wer oars liket en wy wer 
begjinne kinne mei it learen en oefenjen fan in nij stik. Wij gean derfan út dat 
we dit dan yn 2022 wer oan jim sjen litte kin! 

Schapenmelkerij Rispens 
Heerlijke  schapenkaas. 
Shoarma en hamburgers 
 www.mtsrispens.nl 

Schapenkaas ook verkrijgbaar bij Menno Hoekstra. 

http://www.mtsrispens.nl


Jeugdhonk “De Bûtser”
De afgelopen tijd was ook zeker voor jeugdhonk De Bûtser een rare tijd. 
Door de wisselende regels betreft corona is het jeugdhonk de periode rond de 
eerste uitbraak van het virus dicht geweest. Na de versoepeling van de regels 
mocht ook het jeugdhonk weer open. Onder strikte voorwaarden van het 
aantal bezoekers en de anderhalve meter regel. Hier is ook zo goed mogelijk 
om gedacht en zijn daar afspraken over gemaakt. In de zomer periode van 
2020 mochten groepen elkaar buiten wel opzoeken. Daardoor heeft de jeugd 
veel buiten gezeten op het terras van de accommodatie. Nu met de tweede 
corona golf heeft het jeugdhonk helaas de deuren weer moeten sluiten en zal 
er tot versoepeling van de regels, geen gebruik meer gemaakt worden van het 
jeugdhonk.

In de onzekere tijd heeft de organisatie van het jeugdhonk toch geïnvesteerd 
in een nieuwe spelcomputer voor de jeugd, er is een Playstation4 aangeschaft 
en hier wordt door de jeugd regelmatig gebruik van gemaakt. Ook is er een 
nieuwe koelkast aangeschaft. De oude koelkast was helaas aan vervanging 
toe en dus moest er een nieuwe komen. Als laatste is de versterker voor de 
muziek nog vervangen. Doordat de begrenzing er af was gehaald, kon de 
muziek luider dan de bedoeling was. Tijdens de poging om de begrenzer 
opnieuw te installeren is geconstateerd dat de versterker niet meer goed 
functioneerde en deze kon niet gemaakt worden. Hierdoor is een nieuwe 
versterker aangeschaft. In samenwerking met de jeugd en de omwonenden, is 
er voor gezorgd dat de begrenzer zo is afgesteld dat de muziek niet is te 
horen voor de omwonenden. 

Wanneer het weer wordt toegestaan om weer gebruik van het jeugdhonk te 
maken is nog onzeker. Wel is al duidelijk dat er weer een nieuw schema voor 
de tijden van jongere en oudere jeugd zal komen wanneer het jeugdhonk 
weer open mag. Hier zullen ouders van jeugd in de betreffende 
leeftijdscategorie ter zijne tijd bericht van krijgen.  
De tijden zullen voor de jongere jeugd op vrijdag tot 22.00 uur zijn en op 
zaterdag tot 22.30uur. Hier zal ter zijne tijd meer duidelijkheid over komen. 
Dit zal de jeugd in samenwerking met de sportstichting op zich nemen. 

Voor nu is het vooral hopen dat het jeugdhonk binnenkort weer open mag. 



Uit het dorpskrantje van Morra van 1997 

Taxi 
Antsje Teitsma volgt een opleiding voor doktersassistente. Bij deze opleiding 
hoort ook een stage bij een huisarts in Zwaagwesteinde. Omdat ze een 
slechte busverbinding heeft, rijdt ze ’s ochtends vaak mee met Jasper de 
Groot naar Dokkum.  
Op een ochtend staat Antsje bij de kruising te wachten en stopt er een auto. 
Antsje stapt in en rijdt zo met de auto verder richting Dokkum. Als de 
bestuurder vraagt waar de reis heen moet, schrikt Antsje echt goed wakker 
en schreeuwt geschrokken: “Maar jij bent Jasper helemaal niet!”. Nu komt 
Antsje er pas achter dat ze nog half slapend bij Jetze Hoekstra uit Lioessens 
in de auto is gestapt en niet bij Jasper zoals gewoonlijk. Toen Antsje de slaap 
uit haar ogen gewreven had heeft ze deze vriendelijke lift lachend 
geaccepteerd. 

Gips 
Ook dit jaar zijn vele Nederlanders op wintersport geweest, dat is alom 
bekend. En ook alom bekend is dat vele van de wintersporters een paar 
dagen later met de gipsvlucht weer thuis komen met één of ander 
lichaamsdeel in het gips. Ook inwoners uit Morra gingen dit jaar op 
wintersport zoals Menno Hoekstra onze slager. Eigenlijk is ‘gingen op 
wintersport’ niet goed, we moeten zeggen ‘zouden op wintersport gaan’. 
Hoezo”?  
Menno en zijn vriendin Marjan gaan op vakantie. Alles wordt ingepakt want 
‘moarn sil ik heve’. Maar wat gebeurt er? Even later gaat Menno de ladder 
op voor een inspectiebeurt van een electromotor. Ongelukkigerwijs glijdt de 
ladder onder Menno weg over de gladde vloer. Menno probeert zich tijdens 
de val ergens aan vast te grijpen. Dit lukt ook, maar helaas is dat iets scherps. 
En dat scherpe ding ritst Menno’s vinger open. De dokter constateert o.a. een 
gescheurde pees en de arm moet wekenlang in het gips. En nu de moraal van 
dit verhaal: je hoeft niet persé op wintersport om een ledemaat in het gips te 
krijgen. Het kan zelfs vóór je op wintersport bent geweest. 

Daarna hadden de heren een staand nummer, waarna Sint Jacobiparochie in de 
finale de tegenstander werd. Het werd een finale waarbij onze heren zeer goed en 
doeltreffend kaatsten op de ultieme momenten, wat resulteerde in het winnen van 
de partij met 5-3 6-2. Een geweldige verrassing en natuurlijk een fantastische 
prestatie van Klaas, Renze en Tjeerd Jan. Ná de prijsuitreiking in 
Vrouwenparochie werd ons partuur in Ljussens opgewacht door een delegatie van 
het bestuur en muziekvereniging Advendo voor een ere-ronde door de dorpen, die 
feestelijk werd afgesloten in de kaatskantine. Het was een historische dag voor 
onze vereniging, sinds de oprichting van onze kaatsvereniging in 1959 is het zowel 
bij de KNKB als CFK bonden niet gelukt een Nederlands Kampioenschap (of 
voorheen Bondswedstrijd) te winnen. 

! Vlnr Renze Stiemsma – Tjeerd Jan Boomsma – Klaas de Haan



Vertegenwoordiger 
Zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet, verbouwt Willem Visser elk jaar de 
nodige hectares broccoli en om het land te vullen heeft hij duizenden plantjes 
nodig. Toen de vertegenwoordiger bij Willem langs kwam om een en ander te 
bespreken, bood hij de vertegenwoordiger een kop koffie aan. Omdat Sippie 
niet thuis was besloot Willem om zelf maar koffie in te schenken. Zo gezegd, 
zo gedaan. Al pratende neemt Willem als eerste een slokje en omdat dit niet 
erg smakelijk is denkt Willem dat hij geen schoon kopje heeft genomen. Even 
daarna neemt de vertegenwoordiger een slok uit z’n kopje, hij loopt al 
proestend naar de gootsteen en zegt: ‘probeer jij mij soms te vergiftigen?’. 
Wat blijkt nu? Willem heeft per vergissing geen suiker, maar zout in de koffie 
gedaan. 

Uit het dorpskrantje van Morra van 1998 
 

Golfclub te Morra? 
Klaske de Haan, Alie Braaksma en Hennie de Haan hadden zich opgegeven 
voor de kneuzenpartij kaatsen. Een paar dagen voor de grote dag gingen ze 
oefenen met z’n drieën op de Teatske Alzumstrjitte. Maar bij de eerste opslag 
vloog het balletje al precies in het putje. Heel knap, doe dit maar eens na! Ze 
konden nu niet verder, dus Sanne en Babette werden weggestuurd om iets op 
te halen om het balletje uit de put te krijgen. Sanne en Babette dachten aan 
soepballen, want ze haalden de soeplepel bij Hennie uit de keuken. U begrijpt 
wel dat er bij Klaas en Hennie voorlopig geen soep wordt gegeten. Maar het 
lukte gelukkig, de kaatsbal werd uit het putje gevist. De verdere pogingen 
met het kaatsen gingen ook niet zo bijzonder goed, de putjes waren te 
gevaarlijk want het balletje vloog steeds richting putje. Klaske, Alie en 
Hennie hebben nu dus maar besloten om een GOLFCLUB op te richten in 
Morra. Misschien zijn ze daar vast veel beter in, want de balletjes moeten dan 
WEL in het putje. 

 
Tel. 06 - 11 11 82 02    dekemaschilders.nl



Alarm 112 
Wist u:  
- dat Jornt Ozenga laatst even een ritje in zijn auto naar Dokkum maakte? 
- dat Germ-Hein en Klaas-Jacob meereden? 
- dat Jornt op de plaats van bestemming zijn deur afsloot door hem dicht te 
gooien? 
- dat de sleutel nog in het contact zat en hij er dus niet meer bij kon komen? 
- dat in paniek alarmnummer 112 gebeld werd? 
- dat de politie en brandweer binnen 5 minuten ter plaatse kwamen? 
- dat binnen een mum van tijd een reservesleutel gehaald werd van zijn huis? 
- dat Jornt na dit akkevietje nog met zijn maten is gaan stappen? 
- dat hij daarna met zijn reservesleutel in de auto kon komen? 
- dat hij nu overal verkondigd dat de politie zijn grootste vriend is?

Die goede oude tijd (dat deden Morra en Lioessens altijd al samen)
40 jaar geleden werd er met man en macht oliebollen gebakken voor 
Advendo.

achterste rij: Japie Rispens-Jasper de Boer-Joke Dijkstra-Freerk de Boer-Anne 
Zwaan- Jan Hoekstra-Maaike Holwerda-Tineke de Boer-Folkert Dijkstra
voorste rij: Johannes Bandstra-Jan Slagman-Renze Stiemsma-Gerben Wijtsma-Klaas 



Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Beste dorpsbewoners,  

In deze editie van de dorpskrant kunnen we u niet heel veel nieuws brengen. 
De vergaderingen van de federatie en ook ons cluster zijn uitgesteld. Dit alles 
heeft natuurlijk te maken met de tijd waarin we leven.

Website

Momenteel zijn we bezig om onze website onder handen te nemen. Er komt 
een nieuwe site die nog overzichtelijker gaat worden dan de huidige. Deze is 
binnenkort te bezoeken op www.dleljussens.simpsite.nl 

Dragers gezocht!

We hebben een dringende oproep aan onze leden! We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die tijdens een uitvaart dienst willen doen als drager. Dragers die 
de respectabele leeftijd van 75 jaar hebben bereikt moeten we bedanken voor 
hun inzet en diensten, daarom is er ruimte voor nieuwe en jongere aanwas. 
Echter wordt er steeds minder een beroep op onze dragers gedaan. De 
familie geeft vaak aan om deze taak zelf te willen vervullen. Toch kan het een 
of twee keer per jaar voorkomen dat we zelf dragers nodig hebben. Hier staat 
natuurlijk een onkostenvergoeding tegenover.

Mocht u zich aan willen melden als drager of meer informatie willen, kunt u 
contact opnemen met een bestuurslid van onze begrafenisvereniging. We zie 
uw aanmelding graag tegemoet.

Lidmaatschap

Bent u nog geen lid van onze begrafenisvereniging en wilt u dit wel worden? 
Kijk voor meer informatie op onze site of neem contact op met iemand van 
het bestuur.

We hopen jullie in het voorjaar van 2021 weer te verwelkomen op onze 
jaarvergadering.

Het bestuur van De Laatse Eer Lioessens
begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com

mailto:begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com


De Oranjeverening van Morra en Lioessens
We hebben als Oranjevereniging net zoals de meeste verenigingen een zeer 
rustig jaar achter de rug. Gelukkig hebben we in de korte periode van 
bewegingsvrijheid toch nog iets kunnen organiseren. Op één van de warmste 
dagen van het jaar hebben we een prachtig volleybaltoernooi gehouden op 
het sportveld. 

We mochten niet klagen over de deelname, met vijf teams bij zowel de dames 
als de heren konden we een prachtig schema in elkaar zetten. In de poulefase 
werd er, met heel veel punten, mooie rally’s en liters zweet gestreden om de 
poulewinst. Om uiteindelijk uit te komen bij twee zeer spannende finales van 
een zeer hoog niveau. Na afloop kon een ieder nog nagenieten met een hapje 
en een drankje.

We wachten de ontwikkelingen omtrent Corona rustig af, en mochten we 
kans zien om iets te organiseren dan zullen we dat ook zeker niet laten. De 
voorbereidingen voor het dorpsfeest zijn met een behouden karakter in gang 
gezet. De geplande datum voor het dorpsfeest is 25, 26 en 27 juni 2021, zet 
deze datum dus alvast in de agenda.

Ten slotte hebben we de bestuurswisselingen alvast door laten gaan zodat we 
niet in een keer een leegloop hebben. Via deze weg willen we alvast de oude 
bestuursleden bedanken voor hun geweldige inzet en zeer plezierige 
samenwerking. Dus Minke Wijtsma, Sjoerdtje Bakker en Johan Oudshoorn 
bedankt! 

Gelukkig hebben we Jeannet Dijkstra, Janice Tooi en Iepe Dijkstra bereid 
gevonden om zitting te nemen in het leukste bestuur van onze dorpen.

Hopelijk tot snel! 



Even voorstellen……
Ik kreeg de vraag of ik een stukje wou schrijven voor de dorpskrant. Zeker!

" Vanaf 1 April 2020 zijn wij, samen met onze 4 kinderen, de trotse eigenaren 
van de Moarsterwei 2.  Germ komt oorspronkelijk uit Lioessens. Hij wou na 
een jaartje Ee graag terug naar zijn geboortedorp. Wieke komt 
oorspronkelijk uit Driesum. Woonde hiervoor ook een jaartje in Ee.
Germ is ZZP'er in de infratechniek. En hij verhuurt hem zelf met zijn 
minikraan.  Wieke werkt in de zorg als verpleegkundige binnen Talant.
Onze vrije uurtjes worden nu voornamelijk besteed aan de verbouwing van 
ons huis. We wonen nu eerst in het appartement in de boerderij, zodat we 
eerst alles kunnen verbouwen. Dit gaat wel enkele jaartjes duren. 
De kinderen vermaken zich prima in het dorp en voelen zich thuis hier! 
Al met al zijn we blij met onze plek hier in Lioessens. Loop gerust eens 
binnen, Welkom!!

Hartelijke Groeten,
Germ & Wieke, Benthe, Marten, Lynn & Tineke
 



K.V. Warber Bliuwe 

Op zaterdag 12 september mochten wij op ons mooie 
kaatsveld ‘Tusken de doarpen’ de laatste Kaatspartij voor 
jeugdleden van het bijzondere jaar 2020 houden. Helaas 
konden wij dit jaar maar 4 jeugdledenpartijen organiseren door het 
coronavirus. Deze zaterdag stonden er 36 jeugdleden klaar om aan de 
wedstrijd te beginnen. Er waren 4 categorieën die los konden .
Bij de kabouters waren er 3 prijzen te verdelen de 1e prijs  was voor Tetty 
Hoekstra, 2e prijs Wiltsje Gerben Klimstra en de 3e prijs was voor Gerke 
Dijkstra. Bij de welpen waren ook 3 prijzen te verdelen, 1e prijs was voor 
Harke Slagman en Tessa Wouda, 2e prijs voor Jente Hoekstra en Jelmer 
Faber, 3e prijs was voor het vriendinnenduo Sietske Marije Westra en 
Doutzen Wijtsma. Bij de pupillen jongens /schooljongens ging de eerste prijs 
naar het duo Jelle Jan Dijkstra en Jurre Bakker.
Dan waren er nog 3 prijzen te verdelen bij de pupillenmeisjes/schoolmeisjes, 
de eerste prijs was voor Gea Sipma en Nina Mara Dijkstra, 2eprijs was voor 
Jeltsje Castelein en Hennianne Boonstra, 3e prijs voor Anna Dijkstra en 
Ytsje Aline Westra. De kinderen werden omdat het de  laatste partij was, 
getrakteerd op wat drinken en een lekkere chocoladereep. Toen we alle 
prijzen hadden verdeeld kregen de kinderen nog een ijsje.

Geachte leden, oud-leden, dorpsbewoners.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat onze kaatsvereniging werd opgericht. Wij willen dit 
heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt er op zaterdag 15 
september aanstaande een jubileumdag c.q. kaatswedstrijd georganiseerd. Deze dag 
willen we alle ruimte geven aan kaatsers om herinneringen op te halen van de 
afgelopen jaren. 

Globale opzet van deze dag. 

9.00! uur:! welkom met koffie en gebak.
9.30! uur: ! openingswoord voorzitter.
10.00! uur: ! kaatsen jeugd, senioren, kneuzen en oud-leden.
11.15! uur: ! poppenkast-voorstelling voor de kinderen
12.00! uur: ! lunch; soep en broodje.
16.30! uur: ! prijsuitreikingen.
17.00! uur: ! delegatie muziekkorps Advendo.
17.30! uur: ! muziek duo Bakker-Niehaus, (in de pauze diverse activiteiten).
20.45! uur:  ! attenties en dankwoord afgelopen kaatsseizoen
21.15! uur: ! verrassingsoptreden enkele leden.
22.15! uur: ! dankwoord en afsluiting jubileumdag.
22.30-24.00  !top-100/ dance muziek

Wij willen graag dat ook oud-leden aanwezig zijn, wij verzoeken de mensen uit onze 
dorpen hun familie en vrienden ‘om-útens’ op de hoogte te stellen van deze 
jubileumdag, zodat we met z’n alleen een mooie feestdag mogen beleven. willen de 
families uit onze dorpen deze hiervan op de hoogte stellen. Opgave kan via het 
formulier uit bijlage.  

Mocht u nog bijzondere foto’s, krantenartikelen of andere bijzondere en waardevolle 
informatie hebben over onze vereniging, dan zouden wij dit heel graag van u 
ontvangen. Dit kan worden gemaild naar mynkehoekstra@live.nl

Het is een feestdag, wij willen u vragen de vlag uit te steken op de 15e! 

Ook is voldoende vertier voor de kinderen, onder andere springkussens, een 
schminkster en een poppenkast-voorstelling.

Wij hopen u allen te mogen begroeten, opgave kan via het formulier uit bijlage.

Het Bestuur

p/a; de Kamp 19 Lioessens; kvwarberbliuwe@outlook.com

1943 - K.V. Warber Bliuwe - 2018
75 jaar



was dit niet het seizoen wat wij voor ogen hadden als jeugdbestuur, we hopen 
in 2021 weer meer wedstrijden te kunnen organiseren en activiteiten waar we 
de jeugd nog meer kunnen stimuleren om nog beter te worden in het kaatsen.
Ook hebben wij (als het coronavirus het toe laat) in januari/februari ism de 
federatie wintertrainen. Hier mogen onze jeugdleden tegen een kleine 
vergoeding aan meedoen. De trainingen worden meestal in Anjum en 
Holwerd gegeven door Sip jaap Bos en Tamme Visser . Het is altijd erg 
leerzaam om deze wintertraining te volgen en het is ook alvast een goede 
voorbereiding op het nieuwe kaatsseizoen. 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die voor ons klaar stonden dit seizoen.
Bar en keukenvrijwilligers, schoonmaaksters, telegrafisten, jeugdcommissie,  
perkleggers, trainers, sponsors en iedereen die zich heeft ingezet voor onze 
vereniging.
Zonder jullie kan de vereniging niet !
BEDANKT!

Wij hopen iedereen weer gezond en wel terug te zien in het nieuwe 
kaatsseizoen 2021!

Groetjes van het jeugdbestuur KV Warber Bliuwe.



Striid
Ús keatsferiening is oprjochte yn 1943, midden yn de oarloch. Foar de 
feriening en keatsers sil dat grif in slimme tiid west wêze. Oan de oare kant at 
je de ferhalen hearre, waard de oarlochsstriid mear levere yn it midden en 
súden fan ús lân. We binne no 77 jier letter en wat belibje wy in slim en 
bysûnder jier mei de Corona-pandemy. Der binne oerienkomsten mei 77 jier 
lyn dat de striid (lês besmettingen) mear yn de Rânested en Brabân levere 
waard. Dochs lei der fanôf maart in yntelliginte lockdown oer ús hiele lân. Ek 
yn ús streek wêr’t hast gjin besmettingen wiene. We koene gjin 
keatswedstriden organisearje. Ek it hâlden fan ús treningsjûnen waard 
ferbean troch ús oerheid. De rem dy’t op ús deistich libben setten waard 
soarge foar in protte minsken foar ûnsekere tiden op it mêd fan sûnens, 
ynkommen, baangarânsje ensafuorthinne.. Mar it soarge ek foar romte en tiid 
omdat in protte stil kaam te lizzen. En nei in perioade fan sa’n trije moanne 
makke ús minister-presidint út it neat op 24 juni bekind dat de oerheid wer 
romte joech en ûnder oare tastie dat we wer sporte mochten! In komplete 
ferrassing, mar dizze mooglikheid hawwe wy mei beide hannen oangrypt. De 
sneon der op ha wy, mei de júste maatrigels, ús earste ledenpartij hâlden foar 
jeugd en senioaren. Mar ûndertusken waard der efter de skermen troch it 
bestjoer en kommisjeleden hiel hurd wurke oan de tariedings fan it iepenjen 
van it KNKB keatsseizoen. Want by tafal hie ús feriening op de earste sneon 
dat de KNKB it seizoen wer fan start litte gean woe op 11 juli, de hearen en 
dames haadklasse op it programma. It wie in drokke tiid wêr’t wy yn rom twa 
wike tiid ús algemiene ledefergaadring hâlden hawwe, in ledenpartij en de 
haadklasse KNKB wedstriid. Yn it bysûnder soarge de haadklasse wedstriid 
foar in protte oanpassings yn ús organisaasje. Sa waard der ûnder oare in nij 
protokol skreaun ûnder tafersjoch fan de gemeente wêr’t de te nimmen 
maatrigels omskreaun stiene. Ús beslút om de wedstriid ferkeatse te litten 
waard beleane troch de grutte belangstelling. De auto’s fan de 700 gasten 
stienen wer sa as eartiids yn de jierren ’80 op de Mûnewei en Moarsterwei 
rjochting Ljussens. En jimme kinne it net mist hawwe, de opmerklike en 
posytive oandacht foar ús doarpkes yn de lokale, regionale en sels nationale 
pers. In enorm komplimint oan de kommisje, bestjoer en al ús leden en 
doarpsgenoaten foar in geweldich slagge dei! 



De trein rûn wer op folle toeren en dat wie goed foar ús jeugd, se koene 
ûnder begelieding fan ús beflogen jeugdbestjoer en treners wer oefenje en de 
wedstriden mochten wer ferkeatsd wurde. Spitich dat wy as besjoer beslute 
moasten om ein july de treningen en wedstriiden fan de senioaren wer te 
annulearen nei de Korona-besmettingen fanút Dokkum. Lokkich koene we 
de jeugdwedstriden wol ferkeatse litte, mei in prachtige slotwedstriid op 12 
septimber. En doe’t de besmettingen wer werom rûnen koene we dochs de 
slotwedstriid fan de senioren en kneuzen noch ferkeatse litte op 19 septimber. 
Op deselde dei at ús eigen talinten Johan Sipma, Douwe Dijkstra en Folkert 
Jelmer Visser striden op de Freule yn Wommels, wêr’t sy spitich genôch de 
twadde omloop ferlern hawwe, mar lokkich meie sy takom jier wer! En mei 
dizze gedachte hawwe wy ús keatsseizoen ôfsletten, wittende dat wy takkom 
jier de striid wer oan gean mei.

Fanút it besjoer fan kv Warber Bliuwe

Bouwe Stiemsma



Kneuzenkaatsen Moarre Ljussens
Moarre-Ljussens.  Zaterdag 19 september is de jaarlijkse Kneuzen partij 
weer georganiseerd door KV Warber Bliuwe. Doorgaans staat de bij 
vereniging de laatste kaatspartij in het van het jaar in het teken van de 
kneuzen. Zij worden op deze manier betiteld omdat dit een kaatspartij is 
voor de dorpsbewoners wie geen lid zijn van de kaatsverenging.

Dit jaar waren er 18 kneuzen die zich hebben opgegeven, waardoor we 6 
parturen konden samenstellen. Hierdoor werden er in 2 poules van 3 
parturen gekaatst waarna de beste parturen de finale kunnen kaatsen. De 
nummers 2 uit de poule hebben nog gestreden om de 3e prijs, welke werd 
veroverd door Theo Schregardus, Aaltsje Grytsje Swart en Kerstin van der 
Wagen.  De finale is gespeeld door partuur 3 en 4. Helaas kon het partuur 
van Renze Jan Stiemsma, Wieke Feenstra en Eline de Haan de winnende lijn 
niet voortzetten en moesten zij genoeg nemen met de 2e plaats. Zij moesten 
het onderspit delven door het partuur van koning kneus van vorig jaar, 
namelijk Pieter Tseard Swart. Hij wist met zijn teamgenoten Andre Kuiper 
en Jaap Bosgra alle partijen te winnen waardoor ook dit jaar Pieter Tseard 
Swart weer met de wisselbeker Koningkneus naar huis mocht gaan.

Naast de niet leden, mochten de normale leden zich natuurlijk ook op 
sportveld laten verschijnen.  Om eerst de dames maar even naar voren te 
halen. Zij hebben met 4 parturen een competitie verkaatst, waarna het 
partuur met de meeste punten naar huis mag gaan met de 1e prijs. Het 
partuur van Jeannet Dijkstra, Saakje Wiegersma en Alena Boonstra had met 
12 punten 1 punt meer dan hun tegenstander is behaalde hiermee de 2e prijs. 
Het partuur van Mynke Hoekstra en Froukje Siegersma was oppermachtig 
en heeft door alle partijen te winnen 21 punten behaald, waardoor zijn met de 
hoepel naar huis konden gaan.



Bij de heren zijn de A-klas en de B-klas gecombineerd. Zij hebben het spel 
verkaatst in een winnaars- en verliezersronde. De verliezersronde werd 
gewonnen door Bouwe Stiemsma, Douwe Hiemstra en Jaap Klijnstra.  In de 
finale werd er gestreden om de 1e plaats door partuur 2 en 5. Helaas kon 
partuur 5 zich niet voldoende staande houden en verloren zij de finale met 
5-1. Hierdoor is de 2e prijs gewonnen door Jelle Jaap Stiemsma, Jan de 
Haan en Klaas de Haan. De 1e prijswinnaars van de bij de heren zijn Simon 
Jan Mol, Johan Dijkstra en Wiebe Westra.

De Kneuzenpartij wordt doorgaans gesponsord door de Coop Anjum, 
waardoor alle prijswinnaars een boodschappenpakket in ontvangst mochten 
nemen.

Wij kijken terug op een bijzondere, maar zeer geslaagde slotpartij en hopen 
dat we volgende jaar weer onze leden en niet-leden van een prachtig mooie 
kaatsjaar kunnen voorzien.



Wie zijn deze inwoners van Morra-Lioessens??

Weet u wie dit zijn? Geef dan de oplossing door via de mail of bij            
Mynke Hoekstra 

De oplossing uit de dorpskrant van mei 2020 waren Klaas Slagman en   
Minne Dijkstra

Er waren twee inzendingen, 
deze keer werden niet beide 
namen geraden.
Fre  en Griet Slagman winnen 
de slagersbon van Menno Hoekstra,  
zij hadden 1 foto juist. 

Moarster Ljussemer



Beste mensen uit Morra en Lioessens

In de vorige dorpskrant stond al te lezen dat Minne en Johan Dijkstra de 
oude zuivelfabriek hebben gekocht. Ons is gevraagd om een filmpje te maken 
in de fabriek, zo hij er nu staat. Dit is gedaan met Hessel de Haan en Brandt 
Heeringa, zij werden geïnterviewd door Germ Teitsma.
Ondertussen hebben wij ook al veel oude foto’s  en dia’s van hoe het vroeger 
was gekregen van mensen die we daarom gevraagd hebben. Maar we denken 
dat er nog wel meer foto’s en verhalen van mensen zijn die hier zelf (of wie 
één van hun ouders of familie leden) hebben gewerkt. En die misschien nog 
foto’s hebben. Ook zijn we op zoek naar foto’s van de  fabriekshuisjes die 
achter de fabriek stonden,  we hebben een foto van Willem Wilstra gekregen, 
waar deze in de verte op te zien zijn. Misschien heeft iemand hier ook 
verdere informatie over. We wachten in spanning af, en hopen zo een mooi 
document voor Minne en Johan te maken, maar uiteraard ook willen we 
graag dat de geschiedenis bewaard blijft voor onze beide dorpen.

We zien u verhalen en foto’s met belangstelling tegemoet. 
U kunt ons bellen: 0519-321947 of mailen: fojawagen@gmail.com of gewoon 
even langs komen. We maken graag een kopie van de foto’s, kunnen ze ook 
als ze in een boek zitten kopiëren, natuurlijk krijgt u uw materiaal terug. 

MVG Fokke en Jannie van der Wagen

mailto:fojawagen@gmail.com


Dankbetuiging
Het is nu ruim een jaar geleden dat mijn 
dochter en onze zus, Lotte Meindersma, 
plotseling overleden is…. Het voelt vaak 
als de dag van gister….  

 Het zal voor ons nooit meer zo zijn als 
voorheen maar het is nu eenmaal zo. Wij 
gaan door met leven en met wat er komen 
gaat, daarnaast kijken we terug op Lotte en 
de mooie tijd die we met haar hadden.
 
Ik wil, ook namens Koen, Teun en Ellen, 
iedereen zeer bedanken voor de steun, 
medeleven en begrip. Vaak in de vorm van 
lieve, warme woorden die zo moeilijk te 
vinden waren. Ik waardeer het zeer en het 
doet me veel, het doet me veel goeds!  

Ilja                                                                  



Nieuws van de Freonen Sint Petrus kerk
Beste dorpsgenoten, en freonen van de freonen, het is erg jammer dat we na 
maart moesten stoppen met de gezellige koffie ochtenden.
Maar ook andere activiteiten hebben we helaas bijna allemaal moeten 
afzeggen i.v.b. met corona.
Wel zijn we nog steeds heel blij dat de kerk zo mooi is opgeknapt, en dat hij 
het afgelopen jaar gebruikt is voor een aantal opbaringen en een begrafenis. 
Ook nu is het heel goed mogelijk om met een kleine groep daar een 
afscheidsdienst te houden.
We hopen op betere tijden, en kijken met dankbaarheid terug op de 
afgelopen vijf jaar dat we er vele mooie concerten en andere activiteiten 
hebben mogen houden.

Mvg van Bineke, Tettie, Hilda, Martje, Fokke en Jannie



Zonnebloemen in Lioessens groeien 
boven het hoofd
Jan J. Holwerda uit Lioessens is iedere dag weer blij verrast bij het 
aanschouwen van de vele zonnen tellende zonnebloem.
Meer dan twintig stuks aan één plant. ”Dat dit allemaal uit één pitje kan 
groeien, onvoorstelbaar!’ Aldus de negentigjarige Lioessemer.



Hoe giet it no mei…..Follie en Cobie 
Dijkstra-Hiemstra
 
In het voorjaar van 1980 emigreerden Follie en Cobie met hun gezin naar 
Prins Edwardeiland te Canada. Een grote stap voor het gezin maar ook voor 
de families Hiemstra en Dijkstra. Van beide kanten woonde er familie te 
Lioessens.  Van de familie Dijkstra wonen er nog oomzeggers dus zijn Follie 
en Cobie ook hier nog zo nu en dan. Follie is de jongste broer in het gezin van 
Klaas en Harmke Dijkstra- de Boer. De oudste zoon was Frits Dijkstra sr. 
Cobie haar ouders hadden een timmerbedrijf in de Dorpsstraat waar nu 
Jacob  en Margriet wonen. Follie is de oudoom van Jacob. Na telefonisch 
contact met Follie en Cobie hebben we hen enkele vragen gesteld.

Hoe oud (jong) waren jullie en de kinderen toen jullie deze definitieve 
stap zetten om elders een nieuw bestaan op te bouwen?
We waren 34 jaar (Follie en Cobie) Alie-Renske was 9 jaar, Klaas-Folkert 7 
jaar, en Jaap-Frits 1½.
 
Wat was de reden indertijd dat jullie zo een grote stap waagden?
Er was geen toekomst voor ons meer in Lioessens. Follie wilde boer blijven 
dus toen kwam emigreren aan de orde. Inmiddels hadden we ook twee 
jongens.
 
Kunnen jullie de eerste tijd op het eiland omschrijven?
De eerste tijd ja.....We moesten van de grond beginnen en waren erg druk. 
Eigenlijk hadden we geen tijd om na te denken. De veestal moest vertimmerd 
worden, het land moest bewerkt er moesten koeien worden gekocht. De 
kinderen moesten naar school waar ze niemand konden verstaan en die eerste 
zomer hebben we wel dertig (!) logees.  Alles was nieuw...
 
Wat was het grootste verschil met Lioessens?
Lioessens is een dorp en hier in Canada woonden we op de ruimte en 
moesten we overal de auto voor gebruiken. Fietsen is hier moeilijk het is te 
heuvelig , wel erg mooi.

 

 



De kinderen hebben ieder al hun eigen gezin, spreken jullie kinderen nog 
Frysk?
Onze kinderen praten alle drie nog Fries. Jaap Frits heeft het van oom Frits 
geleerd, die was zomers veel bij ons. Maar als ze nu allemaal komen moeten 
we wel Engels. We hebben 11 kleinkinderen gekregen, dus wel erg gezellig 
met zo’n familie.
 
Intussen heeft…. het bedrijf overgenomen. Wonen jullie nog in de buurt?
Klaas Folkert en Jaap Frits zitten in het bedrijf en hun kinderen helpen ook 
al wat mee. Wij wonen nog dichtbij en Follie is er elke dag even.
 
Ook voor jullie zal de Corona tijd impact hebben. Waren jullie anders 
alweer richting het Heitelân gegaan?
Jazeker als de corona er niet was geweest waren wij in september naar  
Holland gegaan. Nu weten we niet wanneer, alles is er onzeker geworden.
 
Is er nog niets wat jullie aan ons kwijt willen?
We hopen dat het jullie ook goed gaat in 
Lioessens.
 
Groeten Follie en Cobie en familie.



Uit de oude dorpskrant van oktober 1989
Wij rijden langs de warme zomerwegen langs velden met het rijpe gouden 
graan. Reeds lacht het vriendelijke dorp ons tegen. Ik zie overal hier bonte 
klaver staan.

Daar boort het torentje zich door het dichte groen.
Als wil het heel nieuwsgierig even kijken. O, kon ik deze tocht nog eenmaal 
doen ik voel het zomerwinkdje langs mijn wangen strijken.

Van verre zie ik molens in een traag bewege. Als maakt hen de warmte toe.
Wij komen, nu de avond daalt, de moede werkers tegen, zij gaan, gezegend 
door het zonnevuur, naar hunne woning toe….

Julie 1947; geschreven door mevrouw T. Met. (oma van Pieter Braaksma, 
over groot oma van onze dorpsbewoner Adol Braaksma)

Pieter zijn moeder is in Ternaard gekomen als honger evacué uit Amsterdam. 
Kreeg kennis aan zijn vader en bleef in Friesland. Zo kwam oma hier ook op 
bezoek. Met nog een vrouwtje uit Ternaard, maakte ze vele fietstochtjes hier 
in de omgeving. Zo kwam ze ook eens door Lioessens en daar dichten een 
groten hobby van oma was, heeft ze bovenstaanda gedicht gemaakt.
Toevallig komt haar kleinzoon 50 jaar later in Lioessens te wonen. Mevrouw 
Met woont nu op 88 jarige leeftijd in Amstelveen, in een verzorgingstehuis, 
maar ze is nog super gezond. 



Omsjen yn ferwûndering

It libben is in wûnder 
Betiden hiel bysûnder. 

Der steane folle blommen op ús libbenspaad 
al groeie hja faak yn it skaad 

fan noeden en fertriet

De maitiid yn it jonge libben 
jout brûzende groei en hope, 
op alles wat stiet te kommen 
oan waarmte, krêft en lok. 

Siedzje mei soarch en faasje 
as de maitiidssinne stiet oan ‘e loft. 
Om’t de tiid, dy hâldt gjin skoft! 

 
As de simmer yn it libben 

jout in ryk ferskaat oan sied,  
ferjit dan net op tiid te rispjen 

fan alles wat de Skepper ús biedt. 
Bliuw tankber yn it lok 

sa as in ljurkje – heech yn ‘e loft – it docht.

En as de hjerststoarmen waaie,  
minsken as beammen bûgje lit,  
sjoch dan op nei de reinbôge 

Hoe as yn it skitterjend kleurenmozayk 
behâld en trou útbylde wurdt,  

oan it hiele minskenryk!

Ut de gedichtenbundel Libbenskreft fan Anne de Vries



dorpskrantlioessens@hotmail.com
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