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! ! ! ! ! ! ! !

Voorwoord! !

Fan de redaksje. 

It earste krantsje foar dit jier leit wer foar jim. Wy geane op nei, hopelik, in 
prachtige simmer, mei fansels de fêste simmeraktiviteiten yn it doarp. 

Wy ha wer probearre om in moai krantsje te meitsjen fan de ynbrochte stikjes. Ek 
de boargelike stân en ‘hoe is it mei’…binne fêste rubriken dy wy yn elk krantsje 
werom komme litte wolle. Ek is der oandacht foar de begraffenisferiening dy’t 100 
jier bestiet, hjir meie wy as doarp dan ek tige grutsk op wêze. Witte jim noch âld 
doarpsbewenners dy’t wy freegje kinne foar de rubryk ‘hoe is it mei’ , jou it troch 
oan de redaksje! Dit kin fia de mail nei dorpskrantlioessens@hotmail.com. Hjir 
kin jim fansels ek alle oare ynbring foar de doarpskrante hinne maile. 

Wy winskje jim in protte lêswille en in noflike simmer!

Hartelijke groeten,

uw redactie

Froukje Klimstra
Elvira Tolsma
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com
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Burgerlijke stand

	
 	
 	
 JAN SIPMA is op 12 november 2017  op 	

	
 	
 	
 74 jarige leeftijd overleden.

	
 	
 	
 ANKE IDSARDI is op 30 december 2017 op 
	
 	
 	
 53 jarige leeftijd overleden.

              JITSKE DE BOER is op 8 januari jl. op
	
 	
 	
 	
 	
 86 jarige leeftijd overleden.

	
 	
 	
 	
 	
 HANS SCHOLTE is op 30 januari jl op 68 jarige 
	
 	
 	
 	
 	
 leeftijd overleden
	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 COEN DIJKSHOORN is op 21 maart jl op 86 jarige 
	
 	
 	
 	
 	
 leeftijd overleden

Geboren:

RUBEN RENZE	
	
 	
 zoon van Simon en Marrit Faber, broertje van 
	
 	
 	
 	
 	
 Jelmer en Tess, geboren op 29 januari 2018

OPHELIA VICTORIA	
 	
 dochter van Patrick en Nadine van Dijk, zusje van 
	
 	
 	
 	
 	
 Matilda, geboren op 18 maart 2018

KOEN	
 	
 	
 	
 zoon van Tom en Elske van Dijk
	
 	
 	
 	
 	
 geboren op 23 maart 2018

WIETSKE BAUKJE	
 	
 dochter van Joanna en Pytsje Wytsma 
	
 	
 	
 	
 	
 geboren op 7 april 2018.

JULIA	
 	
 	
 	
 dochter van Adol en Gerland Braaksma
	
 	
 	
 	
 	
 geboren op 8 april 2018

KRISTINA	
	
 	
 	
 dochter van Gerben en Mynke Hoekstra, zusje van 
	
 	
 	
 	
 	
 Tetty en Gryte Marrit, geboren op 16 april 2018
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Nieuwe inwoners

Een aantal nieuwe inwoners bent u misschien al tegengekomen in het krantje. 
Hieronder nog even een overzicht:

Pietsje en Ronald Dijkstra op achterwei 9, Morra.

Jan de Boer en Dominique Visser op Teatske Alzumstrjitte 9, Morra.

Jan Jacob Klimstra en Rennie Leistra en kinderen op Bûtenwei 3, Morra. 

Marco Brouwer en Sietske de Vries op de Bûtenwei 5, Morra.

En ook het huis aan de Achterwei 11, Morra heeft nieuwe bewoners. 

Gerben Wijtma uit Lioessens is verhuisd naar Ee.

Ilja Kroon is met haar kinderen komen wonen op Siniastraat 16, Lioessens.

Sjoerd en Geke op Siniastraat 36, Lioessens.

We wensen alle gezinnen veel geluk voor de toekomst en dat ze met veel plezier in 
onze mooie dorpen mogen wonen.

1903



Begrafenisvereniging

100 jarig jubileum begrafenisvereniging De Laatste Eer

De begrafenisvereniging bestaat dit jaar 100 jaar! Een hele mijlpaal. In 100 jaar 
tijd is er veel veranderd. In deze dorpskrant is er daarom extra aandacht voor 
deze vereniging. Verder nodigen we onze leden, jong en oud, uit om het jubileum 
op 25 mei 2018 met ons te vieren. De uitnodiging is te vinden in deze dorpskrant. 
Misschien is het zelfs een idee om lid te worden van de vereniging. Op onze 
website www.dle-lioessens.simpsite.nl vindt u meer informatie.

Hoe was het vroeger
Tot 1918 werd in Lioessens en omstreken de begrafenis geregeld door de buren, 
het zogenaamde buurtstelsels of burenplicht. Na dorpen in de buurt, o.a. Ee en 
Anjum, werd ook hier in 1918 een begrafenisvereniging opgericht. Op de eerste 
jaarvergadering bedroeg het ledental 121. Dat zijn er nu 216.

Eerste jaarvergadering 1918
Voorzitter werd de heer Sturing (de naam is voor velen bekend). Secretaris / 
penningmeester L.  Brandsma. Op de eerste jaarvergadering werden deze 
woorden gesproken: “Het streven is om de doden een zo plechtig mogelijke 
uitvaart te geven. Het is het enige wat wij in die ogenblikken nog voor elkander 
kunnen doen. Want het is maar al te waar, dat zij die ons ontvielen, zo spoedig 
weer vergeten zijn, behalve dan voor de nabestaanden.
Laat ons onze vereniging zoveel mogelijk wijding geven laat ons mede gevoelen 
met de nabestaanden, wanneer daar weer een dierbaar pand aan de schoot der 
aarde word toevertrouwt.”

Dit is ook nu nog het streven van onze begrafenisvereniging, om de mensen in 
deze moeilijke periode bij te staan, samen met hen de dingen regelen die geregeld 
moeten worden. Er komt tegenwoordig heel veel op je af. Het is lastig om mensen 
te vinden die dit werk kunnen en willen doen. We zijn daarom dankbaar voor ons 
bestuur en dat we nog altijd een bode, grafdelvers, dragers, afleggers en een 
klokluider hebben, voornamelijk uit ons dorp.

http://www.dle-lioessens.simpsite.nl/
http://www.dle-lioessens.simpsite.nl/


Tweede jaarvergadering 1919
Op de tweede jaarvergadering kwam het voorstel dat elk lid gratis het reglement 
te verstrekken.



Begrafenisvereniging De Laatste Eer toen en nu

Leedaanzegger
Vroeger werd het zogenaamde aanzeggen door de bode gedaan. Bij de voordeur 
in een zwarte jas, van een papier las hij: Namens de familie maak ik u bekend, dat 
op de leeftijd van ‘x’ jaar is overleden en dan volgde de naam, en werd je bedankt, 
geluisterd te hebben.

Daarna kwam het kaartje, dat met de naam en leeftijd bij de leden door de 
brievenbus gleed. Bakker Fokkema deed dit, maar ongetwijfeld zullen veel 
anderen hem zijn voorgegaan. Ook haalde hij het geld op voor het kistenfonds, 
dat veel eerder was opgericht.

Nu zijn het de rouwkaarten die rond gestuurd worden en de advertenties die in de 
krant komen te staan. En soms ben je verwonderd dat je nog niet had gehoord, 
dat een dorpsgenoot of familielid is overleden.

De afleggers
Vroeger werden ze bekleedsters genoemd. Gelukkig zijn er afleggers als het nodig 
is, maar tegenwoordig wordt het ook veel door de naaste familie gedaan, vaak 
samen met de bode. Vroeger stierven bijna alle mensen thuis. Ik citeer uit de 
notulen van 1931 “Wanneer de afleggers of legsters diensten moeten verrichten 
aan de Oudedijk wordt het vervoer van deze personen opgedragen aan de auto 
rijder dhr. S. Faber.” Nu sterven ook veel mensen in het ziekenhuis of een 
zorginstelling.

In het derde jaar was er maar één lid overleden, maar ook drie kinderen. Er 
stierven toen veel kinderen, in de oude boeken staat vaak: ‘kind van:’ en dan de 
naam van de vader, of als die niet meer in leven was van de moeder.

Van de voorzitter

Hallo dorpsbewoners,

18 november is het zover dan viert ons korps ADVENDO haar 110 jarig 
jubileum. 110 jaar ADVENDO dat is best wel een prestatie voor onze kleine 
dorpen. Als je soms zo om je heen kijkt is het voor muziekverenigingen steeds 
moeilijker om te blijven bestaan.
De laatste jaren zijn er in het noorden al verschillende korpsen genoodzaakt om 
de stekker er uit te trekken omdat de animo te klein werd.
Vroeger gingen wij na het behalen van ons blokfluit diploma naar Jan Slagman 
om een instrument en toeteren maar.
Tegenwoordig zijn er zoveel meer andere activiteiten voor de jeugd om aan mee te 
doen, gelukkig kunnen wij ons nog steeds prima redden met onze leden.
Zo nu en dan schakelen we de hulp in van onze vaste hulpen als we naar een 
concours gaan of een concert geven. Hiervoor zijn we ze dan ook erg dankbaar.
Ook zijn we heel erg blij met onze oud dorpsbewoners die in de jaren zijn 
uitgevlogen naar omringende dorpen maar nog steeds trouw lid gebleven zijn van 
ADVENDO.

In samenwerking met school en opus 3 is er na de zomervakantie een project 
opgestart voor de groepen 5, 6, 7 en 8. 
Dit om de leerlingen in contact te laten brengen met de blaasinstrumenten.
Hopelijk blijven er van deze 32 leerlingen een mooie groep over die in de 
toekomst ons korps komen versterken. Jullie kunnen tijdens ons jubileumconcert 
alvast genieten van een voorproefje want dan zullen zij hun muzikale talenten ter 
gehore brengen. Verder hopen wij als korps jullie ook te kunnen trakteren op een 
mooie avond met veel "TOP"muziek.



Het kisten
Vroeger kwam de timmerman de overledene eerst opmeten en dan moest hij de 
kist nog maken. Nu komt de bode met een boekje en kan er zo een kist in veel 
soorten, kleuren en zelfs maten worden uitgezocht. Alles is bijna mogelijk. Kisten 
met stof, zelf versieren, met schilderijen of foto’s. 

Koeling
Vroeger was dit er totaal niet, misschien dat men een kamertje of plaats had op het 
noorden, maar in onze tijd is het ondenkbaar hoe dat toen geweest zal zijn. Als het 
echt thuis niet meer ging, werd de overledene naar het baarhuisje op het kerkhof 
gebracht.
Nu heb je koeling in het ziekenhuis en in aula's, maar ook thuis komt er een 
koeling waar de kist bovenop komt te staan. Of je kunt kiezen voor een 
bedkoeling, de overledene blijft dan gewoon op bed liggen en komt dan kort voor 
de begrafenis in de kist.

Dragers
Vroeger ging men soms met 12 man naar het sterfhuis, daar hield de dominee een 
korte toespraak. Ze gingen lopend en als het te ver was ging de kist op een 
boerenwagen met een paard ervoor naar de begraafplaats.
Tegenwoordig zie je dit weer vaak. 

Er is hier een ook lijkkoets in gebruik geweest (1926) voor de buitengebieden. 
Deze werd gehuurd bij de lijkwagenbeheerder W. Holwerda in Anjum.
Nu gaan we vaak eerst naar de kerk of houden we in een aula een afscheidsdienst. 
We hebben mooie rouwauto's; grijs, zwart of als je dat wilt een witte. Maar je 
kunt ook nu weer in een mooie glimmende koets met paarden naar de laatste 
rustplaats gebracht worden.
Er is zelfs een motor te huur met plek voor een kist.

Koffie drinken
Ging men vroeger terug naar het sterfhuis en gebruikte men samen een 
eenvoudige maaltijd, Nu wordt vaak gekozen om de mensen die voor de 
begrafenis gekomen zijn nog een bakje koffie aan te bieden in het lokaal bij de 
kerk.



Bodes
Vroeger werden de kaarten verzorgd, advertenties doorgeven per telefoon. Op de 
fiets naar het gemeentehuis om een overlijden aan te geven, en een verlof tot 
begraven te halen. Hoe ze het gehad hebben, is nu niet meer voor te stellen. Nu 
heb je telefoon, internet en gaat het veel sneller. En als bode kan je niet zonder 
rijbewijs. 

De eerste bode was de heer H. Woudwijk, in 1922 bedankte hij. De reden was dat 
hij gevraagd had om een overjas, die hij wilde gebruiken bij zijn werkzaamheden 
als bode, het bestuur wilde hier echter niet op ingaan, maar tijdens de 
jaarvergadering, was er iemand die zei: "als dat de reden moet zijn voor ontslag, 
geef hem dan een jas" en zo is hij nog jaren gebleven. Na hem zijn nog de namen 
van J. Elsinga en J. Adema in de boeken gevonden.

We weten niet hoeveel bodes de vereniging heeft gehad, maar we noemen enkele 
namen: Lammert Marra, Jan de Graaf, Sip Bos, Jan J. Holwerda. 

Toen Sip Bos in 1996 vroeg of Jannie van der Wagen bode van De Laatste Eer 
van Lioessens wilde worden, moest ze wel even slikken, hij had al meer mensen 
benaderd, maar als het dit keer ook niks werd, zou hij de vergadering voorstellen 
om te vragen om de heer Noordhuis van Dokkum te benaderen. Daar moest 
Jannie niet aan denken, niet dat die man niet goed zijn werk zou doen, maar ze 
had wel nog dat stukje ‘burenplicht’ ergens in het hoofd.
Ze spraken af om het te proberen, en zo is ze in het diepe gesprongen. Jan J. 
Holwerda werd eerste en Jannie tweede bode. Het duurde niet lang, toen trok 
Jan J. Holwerda zich terug, en werd Jannie in 1998 eerste bode.

Notulen van de vergaderingen
Dan de notulen, in het eerste schrift was het handschrift nog te lezen, maar de 
tweede secretaris/penningmeester schrijft zo onduidelijk, dat het bijna niet te 
lezen is. Wat een werk om alles met de hand bij te houden. Nu is alles digitaal en 
er wordt veel gebruik gemaakt van de mail.

Kleding
In 1928 komt F. Slagman met het verzoek om de dragers ‘een rouw pet te 
verschaffen’, zoals jullie weten hebben we nu een hoge hoed. In 2006 is er nog een 
speciale hoed, voor een ‘dikke kop’ aangeschaft. Toen de hoed er eenmaal was, 
was betreffende drager wat afgevallen en was hij eigenlijk een beetje te groot.



Kostenoverzicht 
Het is best bijzonder, dat elk dorp nog een eigen begrafenisvereniging heeft. Nu 
zijn er speciale uitvaartverenigingen. Het is dan ook niet te geloven hoeveel 
duurder een begrafenis is geworden, in de afgelopen jaren.

Namens,
het bestuur van de begrafenisvereniging
en Jannie van der Wagen, bode



Gekozen als bestuurslid voor 3 





De Pen.......
Of ik me wil voorstellen door een stukje in de dorpskrant te 
schrijven…: tuurlijk!  Ik ben Ilja Kroon en ik ben afgelopen 
winter in het huis van de Stiemsma’s (Siniastrjite 16) komen wonen. Ik woon hier 
samen met 4 kinderen (part-time), eigenlijk 3,5 kinderen want mijn oudste zoon, 
Koen, is vaak ergens anders te vinden. Dan zijn er nog Lotte, Teun en Ellen. Ze 
zitten op het Dockinga College en de jongste  twee gaan naar de cbs De Welle in 
Burdaard.  Ik ben ambtenaar in de mooie en sportieve gemeente Heerenveen. Ik 
werk deels thuis, dit bespaart aardig wat reistijd. Op dit moment houd ik me bezig 
met identiteitsfraude oftewel het misbruik van reisdocumenten en andere 
documenten. Ook ben ik ambtenaar burgerlijke stand en specialist op het gebied 
van begraafplaatsen en de administratie daarvan. Heel divers werk dus…..
Verder vind ik het leuk om wat in de tuin te rommelen en af en toe een boek te 
lezen. Sport kijken doe ik ook graag: wat dat aangaat wordt het een mooie zomer 
met het WK voetbal in het verschiet. Ik zag dat hier veel gekaatst wordt, nooit 
gedaan maar lijkt me leuk (om te zien). De “natuur” in, naar de film of theater doe 
ik ook graag maar te weinig. Ik heb al aardig wat mensen (van gezicht) leren 
kennen en groet iedereen die ik in de dorpen tegenkom…

Groet, Ilja (en Koen, Lotte, Teun en Ellen)

 



Beste dorpsgenoten,

Graag willen we u iets vertellen over de Stichting Jeugd- en Sportfaciliteiten 
Morra-Lioessens, beter bekend als de Sportstichting. De Stichting heeft, zoals u 
in het logo kunt zien, het beheer en de exploitatie van de accommodaties op het 
sportveld ‘’Tusken de Doarpen’’ alsook het sportveld zelf. 

De Stichting is opgericht op 17 december 1949 en de initiatiefnemers waren, voor 
de ouderen onder ons, Marten Marra, Jan Andries Faber, Jacob van der Wagen, 
Minne Boelens en Lubbert Pieters Hoekstra. Met als doel het bevorderen van de 
sport in de ruimste zin des woords, door het in gereedheid brengen, onderhouden, 
beheren en exploiteren van een sportveld. 

Het huidige bestuur bestaat uit Jelle-Jaap Stiemsma (voorzitter), Adol Braaksma 
(penningmeester), Sjoukje Klimstra (secretaris), Auke Boomsma (algemeen lid/
jeugdhonk) en Klaas Jenne Wouda (algemeen lid). Wij hebben hetzelfde doel als 
de heren in 1949 ook hadden.

Voorlopig genoeg informatie namens de Stichting Jeugd- en Sportfaciliteiten. Wat 
nog wel het vermelden waard is, is dat afgelopen zomer Gerben Teitsma uit het 
bestuur getreden is na een bestuursperiode van ongeveer 46 (!) jaar. Dit jaar heeft 
Jippe Holwerda zijn taken als voorzitter overgedragen aan Jelle Jaap. Ook 
Jippe heeft er maar liefst een periode van ongeveer 26 (!) jaar opzitten.  We 
willen hen via deze weg nogmaals bedanken voor hun geweldige inzet.

Het bestuur van Stichting JSF

Uit de oude doos; De 
oppervlaktemeting van 
het sportveld.



Stralende ingebruikname zonnepanelen en 
bedrijvenmarkt

20-04-2018
Onder grote belangstelling van dorpsgenoten en genodigden werden vandaag de 
zonnepanelen op de 'Stikel' en de 'Gearkomst' in gebruik genomen. Voor de 
genodigden is de middag begonnen met een inleidend praatje van onze voorzitter 
Gerben Teitsma. Hij vertelde over de achtergrond van onze pilot 't Nije Doarp en 
bedankte alle vrijwilligers en sponsoren voor hun inbreng. Zonder de bijdragen 
van Faber, ASN, de Rabobank, de Nam, de gemeente Dongeradeel, Ecodon en de 
'Stikel en 'de 'Gearkomst' zelf, was dit niet mogelijk geweest.
Na een gastles van ASN kwamen de schoolkinderen onder begeleiding van de 
drumband naar de 'Gearkomst' om een feestelijk lied ter gehore te brengen. Op de 
wijze van 'Wat bisto leaflik' had Tettie Stiemsma een passende tekst geschreven 
over de te verwachten besparing. Met de stralende zon boven ons konden we de 
teller bijna terug horen lopen! Door het oplaten van ballonnen werd het officiële 
gedeelte afgerond.



Op het terrein van Bouwbedrijf Dijkstra en Plafondbedriuw Noard Fryslan 
werden de feestelijkheden voortgezet. Zij gaven een warm welkom aan  de diverse 
bedrijven uit Moarre en Ljussens die zich presenteerden met een stand.  Onder 
andere timmer -en klusbedrijven, schildersbedrijven, twee slagers, een bedrijf in 
kinderkleding en een veehandel met fourage, lieten hun veelzijdigheid zien. Deze 
werden aangevuld met bedrijven van buiten die hebben bijgedragen aan 't Nije 
Doarp. Thus Wonen zal bijvoorbeeld na de zomer starten met de bouw van twee 
levensloopbestendige woningen in het dorp. Voor veel bewoners bood de 
bedrijvenmarkt een inkijkje en waren er ook best nieuwe dingen te ontdekken.
De plaatselijke kroeg zorgde voor een leuk ingericht terras en een slager voor de 
inwendige mens. De kinderen konden zich uitleven op een springkussen en ook 
voor hen stond er wat lekkers klaar. Door het heerlijke zonnige weer kon een 
ieder nog lang genieten van een zeer geslaagde dag!

	 	 	 	 	



Dorpshuis de Stikel Morra
Het seizoen zit er inmiddels weer op en in September starten we weer met alle 
activiteiten zoals o.a. klaverjassen, darten, sjoelen en onze maandelijkse 
zaterdagmiddag/avond. Deze activiteiten worden ook op de website vermeld 
www.moarre-ljussens.frl 

Dit seizoen hadden we ons ook aangemeld voor NL. doet. Van het Oranjefonds op 9 en 
10 Maart om het pleintje voor de Stikel opnieuw te bestraten/ op te knappen. Hiervoor 
hebben we een bijdrage ontvangen en zijn een paar vrijwilligers druk in de weer 
geweest om dit karwei op te knappen. 

Sinds kort hebben we ook zonnepanelen op de Stikel gekregen met dank aan de 
werkgroep zorg, wonen en Energie van “it nije doarp Moarre-Ljussens.

Stikel huren 

Het hele jaar is het mogelijk om de stikel te huren voor een vergadering, verjaardag of 
familiefeestje. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verhuur(zie hieronder).

Wij hopen jullie gauw weer te ontmoeten in de Stikel

Vriendelijke groet,

Het Stikelbestuur.

Sjoelcompetitie
De activiteitencommissie organiseerde in de winterperiode in de Stikel een 
sjoelcompetitie. Om de veertien dagen op woensdag, kwamen de sjoelers bij 
elkaar. Iedere avond waren er leuke prijzen te winnen, prijzen voor de beste 
spelers maar ook een poedelprijs voor de slechtste van de avond. 
Phillipus Dijkstra won de wisselbeker en was de beste speler van het afgelopen 
seizoen.

    Voorzitter: Jetze Spijksma 06-16009310

     Verhuur: Bote Wiersma 06-10626151

     Email: dorpshuisdestikel@gmail.com

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

http://www.moarre-ljussens.frl
http://www.moarre-ljussens.frl
mailto:dorpshuisdestikel@gmail.com
mailto:dorpshuisdestikel@gmail.com


Wist u datjes van CBS de Griffel:
Wist u dat: 
⁃ de leerlingen van de Griffel 1x per week judolessen krijgen en dat de 

kinderen dit erg leuk vinden. 
⁃ op 10 april de leerlingen buiten les hebben gehad. Dit in het kader van de 

Nationale Buitendagles.
⁃ dat er veel met techniek in de klas wordt gedaan. 
⁃ dat hier zelfs filmpjes van op Youtube te vinden zijn. 
⁃ op woensdag 4 juli er voor de 25e keer het schoolkaatstoernooi wordt 

georganiseerd. Wie wordt bij deze speciale jubileumpartij de kaatskoning en 
koningin?

Bûten boartsje 
Ut ûndersyk fan stichting Jantje Beton docht bliken dat bern minder faak bûten 
boartsje.  Yn Moarre-Ljussens falt dit wol wat ta. De bern binne de lêste tiid drok 
dwaande mei flotten bouwen en polstokspringen. Dit levert sa no en dan wol ris 
wiete klean op, mar dêr is de wille net minder om. En jûns docht in hiel keppel 
jeugd “Plysje-Boefke”. Der stean soms wol mear as 15 fytsen by de Bûnte Bok. 
En op 19 april wie it sa waarm dat hast alle bern fan Moarre-Ljussens by de feart 
by Hoek en Wad ferkuolling sochten. 

Glasbak Moarre
Zoals u misschien al heeft opgemerkt, is de glasbak verdwenen uit Morra.
Dit omdat we na vele gesprekken en onderhandelingen geen geschikte plek 
konden vinden in Morra. Ook een ondergrondse glasbak is geen optie, omdat er 
te weinig glas in komt. Er is daarom samen met de gemeente besloten de glasbak 
weg te halen. U kunt uw glas nu kwijt in Lioessens, achter het café, of meenemen 
naar de supermarkt.  Het is niet de bedoeling dat het glas nu in de grijze container 
belandt. We hopen op u aller begrip.

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Moarre



Tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht”
Op freed 9 en sneon 10 maart wie de jierlikse tonielútfiering fan tonielferieniging
“Mei nocht foar’t ljocht. Nei moannen fan oefenjen, wienen de spilers der wer 
klear foar en brochten se it stik “Plestik leagens” op de planken.

Dit stik spilet him ôf yn it hûs fan Peter (Douwe Hiemstra) en Marleen (Antsje 
Boonstra). Sij binne al 15 jier troud mar sûnt in pear moannen hat Marleen in 
minner, Richard (Eelke Sipma). Marleen wol mei him fierder mar wol Peter net 
allinne efter litte. Se hat dêrom in profiel fan Peter oanmakke op relaasjeplanet en 
dêr ha Bernadien (Thea Weening) en Anoeska (Kerstin v/d Wagen) op reageare. 
Marleen hat dizze froulju bij har thús útnoege op in dei dat Peter nei in 
treinenbeurs is. Peter syn grutte hobby is namelik it fersameljen fan 
boartersguodtreintsjes. Marleen hat har freondinne Linda (Tiny Schregardus) 
frege har te helpen bij it útsykjen fan de nije frou fan Peter en de freon fan Linda, 
Sjaak (Marten Hoekstra) moat mei Peter nei de treinenbeurs. Marleen hat tsjin 
Peter sein dat se in tupperwareparty organiseart. Peter hat dêrom syn mem Mimi 
(Minke Wijtsma) útnoege om bij dizze tupperwareparty te wêzen want Mimi is 
sljocht op tupperware. De iene leagen folget de oare op en at dan ek Richard noch 
lâns komt, is de gaos kompleet. Richard wurdt bombadeard tot homoseksuele 
tupperwareferkeaper en spilet dizze rol tige oertsjûchjend. Oan it ein fan it stik 
komt Peter thús en seit tsjin Marleen dat hij skiede wol. Sa komt it allegear noch 
goed en kin Marleen fierder mei Richard.

In wienen 2 moaie tonieljûnen, beide kearen siet de seal fol.
De spilers ha no wer eefkes “fakânsje” mar geane mei koarten wer op syk nei in 
nij stik. Yn septimber begjinne se dan wer te oefenjen sadat se jim ek yn 2019 wer 
traktearje kinne op in jûntsje laitsjen en genietsjen!



Interview; Hessel de Haan.
Deze keer geen interview met een oud inwoner van Morra of Lioessens maar in 
de dorpskranten van dit jaar gaan we een vraaggesprek houden met twee 
inwoners van onze dorpen die onlangs de respectabele leeftijd van 90 jaar hebben 
bereikt.

Het is een zeer zonnige dag in april als ik arriveer bij het huis van Hessel de 
Haan. Van te voren had ik gevraagd of hij ’s middags ook een ‘slûchje’ had. ‘Eh 
fanke ik sliep middeis net hear!” Als ik door het kamerraam naar binnen kijk, zie 
ik de hem voor de computer zitten. Ik denk; een computer, 90 jaar! Hij lijkt een 
beetje te zijn ingedommeld maar bij binnenkomst blijkt hij te luisteren naar een 
kerkdienst via kerkomroep van de zondags ervoor. Vanwege het prachtige weer 
houden we het gesprek  buiten. Onder de bomen aan de voet van het mooie 
kerkje van Morra. Voordat ik de eerste vraag heb gesteld komt de Haan met een 
map naar buiten waar voorop staat: Melkfabrieken Morra-Lioessens en Dokkum. 
Ik heb wel in de gaten dat we geen tekort aan gespreksstof zullen hebben.

Wannear bin jo berne?

Op 8 novimber 1927. Dat sizze jo best wol flot, jo hoege der net by nei te 
tinken! Jaa mar ik fyn fan myself wol dat ik ferjitliker wurdt. Mar ik bin bliid dat 
ik sa bin. Ik kin net sa goed mear rinne mar wol goed fytse. Al jierren stiet hjir in 
rollator yn’t hok. Ik woe him noait brûke mar sûnt koart rin ik wol in slach om 
mei it ding en dat foldocht my tige goed. Op de fyts gean ik faak nei suster 
Froukje yn Eanjum en ek nei Mitselwier wer’t myn sweager Lieuwe en Meint 
sitte. Meint wie in broer fan myn frou Baafke en Lieuwe wie mei myn âldste sus 
Klaske troud. 

Soenen jo sels nei de Skûle wolle te wenjen?

Leaver net. Ik fyn it hjir noch sa moai mar as 
it moat dan moat it. Ik red my noch best self. 
Trije kear yn ‘e wike krij ik iten fan Tafeltje 
Dekje. En buorfou Alida bringt ek faakris 
wat. Der ha ik hiele beste buorlju oan. 



Hoelang wenje jo hjir yn dit hus?

Even neitinke…Klaas wie in heal jier doe binne we út Ljussens wei hjirhinne gien.  
Klaas is berne yn 1963. Klaske yn 1961, Afke yn 1959, Annie yn 1958 en Dieuke 
yn 1956. De bern binne allegear berne yn it hûs oan de Siniastrjitte. (no nr 23) 
Doe’t we trouden op 21 maaie 1953 hawwe we earst wenne yn Mitselwier flakbij 
de Herfoarme tsjerke. 

Wat hawwe jo foar wurk dien? 

En dan komt de Haan mei twa skreaune briefkes oansetten dy’t er al foar dizze 
gelegenheid makke hie. Hjir ûnder de tekst.

‘Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht in Metslawier. Op 13 jarige leeftijd 
ging ik van school en moest ik bij de boer werken. Eerst op de boerderij op Ropta 
waar nu Veenstra woont. Daar woonden een broer en een zus; Wieger en Hiltje 
Holwerda. Hier heb ik het koemelken geleerd. Het was in de oorlogstijd. Later 
ging ik naar de boerderij tussen Ropta en Oosternijkerk waar nu Seepma woont. 
Ik wilde naar verloop van tijd wel wat anders en solliciteerde naar de melkfabriek 
van Morra-Lioessens. Hier heb ik eerst in de kaasmakerij gewerkt en later als 
stoker/machinist. Hiervoor moest ik later ook een diploma halen en daarvoor ging 
ik ’s winters een middag in de week naar Leeuwarden. Ik kreeg het diploma en 
dat vond ik van mijzelf een hele prestatie haha. 

Hier heb ik met veel plezier gewerkt tot de fabriek werd opgeheven. Dat was in 
1973. We gingen toen als personeel naar Dokkum. Werken in de zuivelfabriek op 
Betterwird waar nu kringloop de Wissel is gevestigd. Ook hier heb ik altijd met veel 
genoegen gewerkt en een mooie tijd gehad. Ik was hier technisch medewerker. In 
1987 ging ik met de VUT. We kregen een receptie aangeboden in de Kruisweg van 
Damwoude. Tezamen met Jenne Stiemsma. Ik was 60 jaar en had nu veel vrije 
tijd. Ik heb hiervan kunnen genieten door mijn hobby’s vissen,  knutselen 
tuinieren en in het voorjaar eieren zoeken. Ook ging ik dinsdags naar het 
Volksdansen te Lioessens en was ik lid van het zangkoor. In de kerkenraad ben ik 
actief geweest en ik ging naar een Schildercursus. En nu ben ik 90 jaar geworden 
een hele leeftijd en mag erg tevreden zijn wat ik nog kan en geniet nog van elke 
dag met alles om mij heen.’ 

Tettie Stiemsma-Walda



Oranjeverenigingen
We hebben de jaarvergadering inmiddels gehad en hier hebben we een aantal 
activiteiten voor het komende jaar besproken. 
Op 27 april hebben we Koningsdag gevierd. Ook dit jaar begonnen we weer met 
de optocht door de beide dorpen olv Advendo en de drumband. Bij aankomst in 
de Gearkomst konden we luisteren naar een optreden van Anneke Douma, voor 
de kinderen waren er spelletjes georganiseerd. ’s Middags was er weer onze 
traditionele sterrit uitgezet door de fam. Boonstra. We sloten de dag af met een 
stukje muziek van duo meester in de stikel. Zaterdag 1 september willen we het 
midzomerfeest organiseren. Op deze dag worden er voor jong en oud activiteiten 
georganiseerd op het sportveld “tusken de doarpen.”  Aansluitend is er een 
barbecue en hopen we er een gezellige avond van te maken onder het genot van 
een drankje. Dit jaar willen we nog een feest organiseren de details hierover 
worden later bekend gemaakt wel kunnen we zeggen dat deze op zaterdag 27 
oktober zal plaatsvinden. In de volgende dorpskrant kunnen jullie lezen hoe de 
activiteiten zijn verlopen. In 2019 is het weer tijd voor het dorpsfeest deze keer 
met versierde wagens.  Het dorpsfeest begint op donderdag 4 juli en zal duren tot 
zondag 7 juli. We hopen er weer  geslaagde feesten van te maken.

Oranjeverenigingen Morra en Lioessens.

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

In de loop der jaren zijn er uiteraard vele dirigenten geweest. Theun noemt onder 
andere: Draaisma, Bosma, Van der Heide, Dijkstra, De Jong, Kommerie en 
Spijksma. Toen in 2014 dirigent Draaisma stopte besloot Theun om ook te 
stoppen. Hij had geen zin meer om nog een keer met een nieuwe dirigent te 
beginnen. Na 45 jaar was het genoeg geweest. In 2015 is hij erelid geworden.
Tijdens concerten wordt de afdeling slagwerk uitgebreid met allerhande 
percussie-instrumenten zoals pauken, bekkens, xylofoon, tamboerijn en triangel. 
Maar dit is slechts een kleine greep uit alle slagwerkinstrumenten die bespeeld 
kunnen worden.

Bij het 100 jarig bestaan van Advendo is een boek en een cd verschenen. De cd is 
nog te koop volgens Theun. Het boek is uitverkocht.
Theun is geboren in 1944 en getogen in Lioessens, Het oude Masterhûs, wat nu 
nog steeds aan het Masterpaad staat is zijn geboortehuis. Zijn vrouw haalde hij uit 
Niawier. Hij had haar al eens gezien toen hij in Niawier aan het werk was en had 
al een oogje op haar toen hij haar uiteindelijk ontmoette in het Bolwerk in 
Dokkum. Dat was in de 50er en 60er jaren de discotheek van Dokkum waar 
bandjes speelden en jongeren elkaar ontmoeten. Inmiddels zijn ze al 45 jaar 
getrouwd. Ze kregen 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. De liefde voor muziek 
heeft hij aan ze doorgegeven. Zijn dochter speelt nog altijd bij Advendo ook al 
woont ze niet meer in Lioessens. Zijn vrouw heeft nooit muziek gemaakt, maar 
hield wel van fanfaremuziek. Dat is wel belangrijk als je met een muzikant 
samenwoont!

Theun heeft zijn geld altijd in de bouw verdiend. Tot lang na zijn pensioen heeft 
hij zich ingezet voor de Gereformeerde kerk in Lioessens. Veel in de kerk geklust 
en gebouwd. Inmiddels is hij daar helemaal mee gestopt. Hij luistert nog altijd 
graag en veel naar muziek, heeft de cd van Advendo standaard in de auto liggen. 
Het stuk The Pirates of the Caribbean is zijn absolute favoriet. 
Op youtube staan een paar mooie opnames van Advendo. Theun is daarop ook te 
zien en te horen. Kijken zou ik zeggen en op 18 november naar het 
jubileumconcert komen luisteren. In de gereformeerde kerk om 20.00 uur.

Feike van der Zee



Club van 100
Beste dorpsgenoten

Sinds 2014 hebben we bij de kaatsvereniging een Club van 100. De Club van 100 
is opgericht om het verenigingsgevoel te versterken en de club in brede zin te 
ondersteunen. Een club van vrienden van de vereniging die initiatieven ontplooit 
om de kaatsvereniging te ontlasten.  Desondanks staat de Club van 100 nog steeds 
in de kinderschoenen  en is het de bedoeling om in de toekomst steeds actiever te 
worden. 

Zo bestaan we sinds dit jaar uit een volwaardig bestuur met 6 bestuursleden. 
Eelke Sipma (voorzitter) Adol Braaksma (Penningmeester) Renze-Jan Stiemsma 
(secretaris) Theo Schregardus, Johan Dijkstra en Marten-Jetze Hoekstra 
hebben het doel om de kaatsvereniging daar te ondersteunen waar nodig is, of we 
komen met een eigen plan op de proppen.

We hebben nu een prachtig aantal van 37 leden en zijn langzaam groeiende. Wie 
deze leden zijn kunt u aankomende zomer zien op het nog te realiseren 
sponsorbord, dat een mooi plekje gaat krijgen in de kaatskantine. 

Voorgaande jaren hebben we de club gesteund in de aanschaf van nieuwe 
afdelingshirts, kaatsballen en nogmaals nieuwe shirts. Dit jaar zijn we bezig met 
nieuwe kaatsen en hopelijk kunnen we nog meer betekenen voor onze 
kaatsvereniging.  Mocht iemand een goed idee hebben, spreek ons aan en wie 
weet kunnen wij dit voor onze prachtige kaatsvereniging realiseren!

De Club van 100

In de dorpskrant van 1997 staat een artikel waarop bovenstaand schrijven is 
geïnspireerd. Geschreven door toenmalige directeur van onze school; F. Zwaan. 
Hij schrijft verder: ‘Op 25 november bestaat onze vereniging 90 jaar. Dit 
jubileum zal met een feestelijk concert gevierd worden. Advendo is immers een 
vereniging die haar wortels vindt in onze beide dorpen en die haar bestaansrecht 
mede ontleent aan haar muzikale aanwezigheid bij tal van belangrijke 
gebeurtenissen in Lioessens en Morra en dit door de jaren heen. Zij pretendeert 
een Christelijke vereniging te zijn en wij wensen haar onder Gods zegen nog vele 
goede muzikale jaren toe en deze wens zal ongetwijfeld de instemming hebben 
van de inwoners van Moarre  en Ljussens, die hun muziekvereniging warm hart 
toedragen!’

1998 Nienke van der Heide wordt de nieuwe dirigent.

Simmer2000 Concert  in samenwerking met zangvereniging en jeugdleden van 
het korps.

2001 Nynke van der Heide stopt als dirigent, haar laatste repetitie was op 
11oktober.

2002 De dirigent die na Nynke van der Heide komt, Paulus de Jong, stopt op 24 
januari. Op het Spikerfestival te Bakkeveen behalen we de Zilveren Spiker. Na de 
zomervakantie wordt de repetitieavond verschoven van donderdag- naar 
woensdagavond zodat we onze nieuwe dirigent Douwe Draaisma kunnen 
houden. Op 22 november wordt Harriët Elzinga gehuldigd voor 25 jaar 
lidmaatschap.

2005 Op het Spikerfestival te Bakkeveen behalen we weer een Zilveren Spijker! 

Op 13 maart 2006 worden de laatste handgeschreven notulen gemaakt. Voortaan 
gaat dit digitaal.



De jeugdklubs
Hjir in berjochtsje fan de jeugdklubs. It rint suver alwer nei de ein fan it seizoen 
en wy hawwe al fan alles bydein hawn. Dit jier binne der 3 groepen ûnder lieding 
fan Minke en Gerrit, Marrit en Angela, Fokje en Aaltsje Grietsje. Marrit is in 
skoftke lyn mei swangerskapsferlof gien en Margriet falt foar har yn. Minke, 
Gerrit, Fokje en Aaltsje Grietsje hâlde op, dus wy binne al drok op syk nei nije 
lieding foar nei de simmer. Dus oan wa’t him of har roppen fiel: lûk ien fan ús oan 
de jas en jou dy op! Wy ha 3 groepen jeugd mei de klubs en dat moat fansels sa 
bliuwe! Der wurde it hiele seizoen troch leuke aktiviteiten organiseart en de 
klubjûnen binne gesellich!

As goeie úteinsetter fan it seizoen wie der yn septimber in dropping organiseare 
foar de jeugd. Ondanks dat it behoarlik spielde wie it in geweldige aktiviteit. Ik 
leau dat de foksen mear lêst fan de rein hiene as de jongerein sels...
Fansels wie der yn desimber wer it krystmiel foar de 55-plussers. Lykas alle oare 
jierren wiene der in protte minsken te iten. De jeugd hie in moai programma 
opstelt, mei lekker iten en moaie ferskes. Wat wolle je noch mear?
Mar dan, de klapper fan it seizoen: de YMCA klubstriid fan 2 febrewaris: de 
earste priis fan Dongerdadiel en de tredde priis fan Fryslân!! In prachtich moai 
resultaat. De jeugd en de lieding wiene like fanatyk en dat hurde werken komt 
dus ta syn rjocht! Yn maart ha wy de potgrûnaksje hawn en fansels wiene wy wer 
hielendal útferkocht. Tige tank elkenien! Ein maaie is it wer tiid foar it klubkamp. 
Dit jier geane wy nei ‘Het Witte Zand’ yn Meppen. Der wurdt al drok neitocht 
oer it programma, dus dat belooft wer in moai wykein te wurden!



Onze grijze container
was keurig netjes door een medewerker van de Gemeentewerken voorzien van 
een nieuw deksel. Dit op ons verzoek in februari. We zetten de container altijd in 
een rijtje van vier voor de  deur bij de familie Sipma op de Doarpsstrjitte 31 te 
Ljussens deze keer was dat op 30 april (Goede Vrijdag). Je zou zeggen dat is toch
geen dag om  om een moedwillig de container van een ander te stelen en deze om 
te ruilen voor een vieze vuile container met, jawel, een kapot deksel. Wie O, wie 
haalt dat nu in zijn hoofd? Dat is nauwelijks voor te stellen voor een Ljussemer. 
Waarde heerschap, of misschien mevrouw, dat zijn we hier NIET gewend!
U moest u diep schamen! Mijn speurtocht leverde niets op. Dus de 
Gemeentewerken maar opnieuw gebeld en mijn verhaal gedaan. Opnieuw kwam 
een heel aardige Gemeente medewerker, die ons meedeelde, dat alles wat betreft 
de containers, door de Gemeente werd bijgehouden. En zij dit ook slecht konden 
plaatsen. O, ja, onze gestolen container was gemerkt aan de  zijkant met een grote 
zwarte 3 en een 7. De alleraardiste Gemeentemedewerker heeft onze verruilde 
vieze kapotte  container vervangen door een veel betere. Hulde aan deze man en 
de Gemeente Dongeradiel. Voor de persoon die onze container stal hebben wij 
geen goed woord over, die persoon moet zich diep schamen.

groeten  Ellen en Bert Fransen.

Hartelijk dank

Zo veel kaarten, zo veel belangstelling tijdens de ziekte en later dood van mijn 
man, het was hartverwarmend. Het is Hans en mij tot grote steun geweest. 
Hartelijk dank voor alles.

Lenneke Scholte - van Ling



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 november 2017 
was Follie Visser.

Er waren 2 inzendingen waarvan 1 juist, 
vrouw T. Iedema van harte gefeliciteerd! U wint de  
vleescheque t.w.v. €10,- van onze slager Menno Hoekstra.

Wie is deze inwoner 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 
Janny van der Wagen-Boersma.

Er waren drie inzendingen, waarvan 2 juist.
Mevrouw T. Iedema 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.

Moarster Ljussemer



Even voorstellen..... 
Hallo allemaal.

Wij zijn Ronald en Pietsje Dijkstra. We zijn komen wonen op de Achterwei 9 in 
Morra. Een erg mooi plekje vinden wij. We zijn hier ook hartelijk ontvangen. 
Leuke en vriendelijke mensen wonen hier, dus we hebben het ook erg naar ons 
zin. Ronald zijn hobby is lekker sleutelen met oude Mercedessen. Mijn hobby's 
zijn haken en lezen. We hopen hier nog jaren te wonen en de deur is open voor 
een bakkie.

Groetjes Ronald en Pietsje 

Wie wonen er nou op Bûtenwei 5??
Hallo wij zijn Marco Brouwer en Sietske de Vries. Marco komt van de boerderij 
uit Bollingawier en ik kom van Tibma. Wij hebben op 4 november 2016 het huis 
gekocht van de Groot. Weet u nog? “Juist” van het mannetje die altijd op het 
bankje zat voor huis.  Toen wij het huis kochten moest er nog veel aan gebeuren. 
Het was oud en er moest nodig onderhoud aan worden verricht. Wij hebben het 
huis toen ook helemaal gestript. Met behulp van familie en vrienden en wat hulp 
van Bouwbedrijf Dijkstra hebben we het weer opgebouwd en gemoderniseerd. 
24 December 2017 zijn we hier komen wonen en hebben we ons ouderlijk huis 
achtergelaten.  We hopen hier nog heel wat jaren te kunnen wonen. 

Groetjes Marco en Sietske



Sint-Petrustsjerke

Afgelopen seizoen is er weer veel gebeurd in en om de Petruskerk. De toren is 
opgeknapt er kwam een nieuw luik voor de vlag.  De haan is letterlijk en 
figuurlijk verguld en teruggeplaatst op de toren. Dit seizoen (oktober- mei) 
hebben we als Vrienden van de Petruskerk eens in de twee maanden een activit-
eit georganiseerd en vanaf oktober iedere eerste dinsdagochtend een 
koffiedrinkmorgen. Deze worden altijd goed bezocht. Rondom de jaarwisseling 
werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Anke Idsardi-
Brandsma. Zij was vanaf het begin lid van onze werkgroep . We houden haar in 
dankbare en liefdevolle herinnering. Ook zijn er de afgelopen drie maanden drie 
begrafenissen geweest en een afscheidsbijeenkomst. De kerk voorziet ook in dit 
opzicht in een behoefte voor onze dorpelingen. De opendagen in februari met 
Doede Douma en documentatie over Morra/Lioessens zijn goed bezocht. Begin 
maart trad Shantykoor Haven in Zicht op in een goed bezette kerk. Van een heel 
ander genre is het concert wat op 29 april a.s wordt gegeven. Het Christelijk 
gemengd koor ‘Sjong de Heare’ uit Oosternijkerk komt dan met een verkorte 
uitvoering van de Messiah. (zie poster).  Dit belooft een erg mooie namiddag te 
worden. Onze begrafenisvereniging bestaat dit jaar 100 jaar en in het weekend 
van 25 mei zal dit uitvoerig herdacht worden. Verdere gegevens over dit jubileum 
vindt u in een aparte aankondiging en uitnodiging. Resten ons de zomermaanden 
waarin we de laatste jaren meewerken aan Tsjerkepaad. De kerk is open de eerste 
zaterdagochtend van juli, augustus en september. Tijdens de openstelling kunt u 
schilderijen bekijken, van de deelnemers van atelier Oostersingel Dokkum , waar 
onze dorpsgenoten Rob en Janni Schöller ook bij schilderen en welke onder 
begeleiding staat van Daan Hemminga. Er zijn dan schilderijen van  Het jaar is 
weer rond. In oktober beginnen we weer met onze activiteiten waarvan de 
allereerste zal zijn, in navolging van vorig jaar, Luther in Ljussens, dan Paulus in 
de Sint-Petrus. We hopen weer op een goed jaar en begroeten u graag bij een van 
onze koffiedrinkochtenden of bij één van de uitvoeringen en/of bijeenkomsten.

Freonen fan de Petrustsjerke; 
Hilda Holwerda, Martje Sijtsma, 
Bieneke Stiemsma,                 
Jannie van der Wagen,            
Tettie Stiemsma.



Ons bedrijf.....

Er is ons gevraagd om een stukje te schrijven over ons bedrijf.

We hebben  een bedrijf met vleesvee (kalveren van 14 dagen tot 2-2,5 jaar) en 
schapen. Hiervan laten we elk jaar zo’n 400-500 schapen lammeren. Daarnaast 
hebben we de veehandel en de handel in diergeneesmiddelen, hekwerk  en 
agrarische producten. Jacob gaat hiervoor bij de boeren langs in een bus en we 
hebben een winkel in de schuur. De hekken worden gemaakt door Wietze. Ype is 
afgelopen jaar geslaagd voor zijn veehouderij opleiding en Janita hoopt dezelfde 
opleiding dit jaar af te ronden. Beide willen ze graag door in het bedrijf en daarom 
zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe tak. Ype had inmiddels kennis gemaakt 
met het melken van schapen in Zeeland en Kollumerpomp en dit leek ons een 
mooie nieuwe uitdaging. Eind augustus zijn de Lacone ooilammeren en een paar 
dekrammen vanuit Frankrijk naar Morra gekomen. We hebben voor deze 
schapen gekozen omdat die meer vlees hebben dan de friese melkschapen. 
Inmiddels is 1 kippenhok geheel veranderd in een schapenstal met een betonnen 
voerpad in het midden. Tussen 2 hokken in hebben we de melkstal gebouwd met 
een put met 2x20 standplaatsen. Komende zomer hopen we  de tweede schuur 
klaar te maken met een voerpad in het midden. De lammeren blijven 2 dagen bij 
de moeder en komen dan in kleine groepjes in een verwarmd hokje, waar ze leren 
om uit de fles te drinken. Na twee dagen komen ze dan in een groter hok met een 
lambar waar ze onbeperkt kunnen drinken. 

Toanielferiening “Mei nocht foar it ljocht”.

Al in pear wiken binne wy as toanielploech alwer oan it repetearjen mei in moai 
toanielstik. It ôfrûne jier ha wy helaas net spile i.f.m famylje omstannichheden, 
mar wy hoopje yn jannewaris 2016 it stik “de ferkearde koffer” te spyljen. It is in 
prachtige klucht, weryn in protte ferkeard giet, mar úteinlik alles op syn poatsjes 
terjochte komt! De ploech bestiet út 6 spilers, wêrfan 2 mannen en 4 froulje, der 
soe wat us oanbelanget in man by kinne….!  

De opfiering is op freed 15 januari en sneon 16 jannewaris 2016, wy hoopje op 
folle sealen! 

Oant sjen!!

 

Berjochtsje fan kafee de Bûnte Bok
Doarpsgenoaten,

Haw ik jimme lêsten traktearre op in 
stikje histoarje fan kafee de Bûnte 
Bok, dizze kear bring ik jimme it 
lêste nijs. Myn baas Gerrit is op ’t 
heden faker thús te finen. It 
teaterstik KRIMP is ôfrûn en der 
wurdt wurke oan in nij stik. Hooplik 
sil dat yn novimber 2015 yn 
premjêre gean, hoe ’t dat neamd 
wurde sil is noch in ferrassing.

De winteraktiviteiten binne hast wer foarby. Tiid foar wer wat oare drokten. It is 
de bedoeling om fan ’t simmer in toulûkwedstryd te organisearjen tusken teams 
fan Ie en Moarre/Ljussens, dêrneist in aaigoaiwedstryd en in temafeest.

De hiele simmer giet it maatjassen troch, allinne mei ien ferskil, it ynskriuwjild 
giet nei € 6 . De reden hjirfan is dat der in protte fraach fanút de kaarters kaam 
om  mei in hegere ynlis wat gruttere en moaiere prizen te krijen.

As jo it boerd oan myn foarkant yn ‘e gaten hâlde, misse jo neat! Dêr komme alle 
aktiviteiten op te stean.

Oant de oare kear!

Ingebruikname zonnepanelen op de ‘Stikel’ en de ‘Gearkomst’.

Op 20 april, ‘s middags om 15.15 uur zullen de zonnepanelen in gebruik worden genomen 
door de kinderen van onze Basisschool de Griffel bij de Gearkomst in Ljussens.

Na de ingebruikname van de zonnepanelen is er een Bedrijvenbeurs/expo  in en rond de 
gebouwen van Timmerbedrijf Dijkstra en Plafondbedriuw Noard Fryslân tot ‘s avonds 

20.00 uur.

De diverse bedrijven uit onze dorpen zullen zich hier presenteren, tevens zullen ook een
aantal bedrijven, sponsoren en instanties aanwezig zijn die betrokken zijn bij het project.

We willen alle inwoners van onze dorpen uitnodigen om deze activiteiten te bezoeken.

Om alles nog een extra feestelijk tintje te geven, willen wij u tevens vragen om deze dag de 
vlag uit te steken.

Namens de werkgroepen Zorg, Wonen en Energie van “it Nije Doarp Moarre-Ljussens”.

UITNODIGING

M E E S T E R S C H I L D E R S
HOEK EN WADHOEK EN WAD

LIOESSENS  -  OOSTERNIJKERK



De eerste ronde heeft inmiddels gelammerd. De lammetjes groeien goed en we 
melken nu 72 schapen.  De schapen krijgen krachtvoer en kuil. Ze geven 
gemiddeld 2-2,5 liter per dag. We brengen de melk 2x per week naar kaasfabriek 
Kaaslust in Veenhuizen. 

Op dit moment lammeren de “gewone schapen” en vanaf 20 mei begint de 2e 
ronde van de melkschapen weer te lammeren.

In de toekomst hopen we een open dag te houdenzodat u een kijkje kunt nemen.

Wietze, Jacob, Ria, Ype en Janita

Negen februari 2013; Federatiefestival. Bij het solistenconcours voor de jeugd 
winnen Sigrid Hoekstra, Anna Lynn Bakker, Alena Boonstra en Mirthe Slagman 
de beker.

2014.  Douwe Draaisma stopt na 12 jaar als dirigent. Thom Zigterman volgt hem 
op.

2015 12 februari  federatiefestival, solistenconcours 1e prijs bij de jeugd groepen 
behaalden Tjeerd Heeringa en Kees Hovinga van Halleluja Anjum de beker. 
Rianne Rispens en Rianne van der Kooi behaalden bij de senioren groepen de 
beker.

28 maart 2015 Voorjaarsconcert Gereformeerde Kerk. Samenwerking met het 
Zeemanskoor van Lauwersoog. Ria Rispens, Froukje Wiersma-Boersma, Harmke 
Dijkstra, Jannie Wytsma, Gerben Hein Wytsma en Jan Willem Hoekstra worden 
gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Theun Dijkstra wordt deze avond benoemd 
tot erelid.  Ook wordt officieel afscheid genomen van dirigent Douwe Draaisma. 
Hij wordt met een staande ovatie bedankt voor al zijn werk bij Advendo, door de 
muziekkanten maar ook door het publiek! Morra-Lioessens heeft Douwe 
Draaisma in hun hart gesloten.

2016 Federatiefestival. Op het solistenconcours behalen  Martha Wijma en Anna 
Groen van Halleluja Anjum bij de junioren groepen de eerste prijs. 
Sietske Boscha van Halleluja Anjum en Mynke Hoekstra behalen bij de senioren 
groepen de beker. 
Grytsje Slagman wint bij de senioren de beker. ‘s Avonds wint het korps de 
koraalprijs. Een dag waarin Advendo van zich heeft laten horen.

Tot zover een bloemlezing uit de notulen van ons korps.



Zomerprogramma 2018

Vrijdag 1 juni: ouderenactiviteit (60+)
Buffet en spelletjes in de Gearkomst. Aanvang 17.00 uur, info volgt nog.

Vrijdag 13 juli: Volleybal
Aanvang: 18.30 uur op het sportveld Tusken de Doarpen.
Opgaven bij Margriet Wijtsma voor 9 juli (0617770112)

Zaterdag 18 augustus: jeu de boules + barbecue
Aanvang: 15.00 uur bij de jeu de boulesbaan.
Iedereen die jeu de boulesballen heeft, vragen wij deze mee te nemen.

Donderdag 23 augustus: typeljen
Aanvang: 18.45 uur bij de bankjes op de hoeke.

Kinderactiviteiten

Woensdag 29 augustus: Doezoo
Voor alle kinderen van de basisschool. Meer informatie volgt nog.

Vrijdag 26 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 19.45 tot 21.15 uur
Locatie: de Gearkomst

Zaterdag 24 november: Sinterklaasintocht
Nadere informatie volgt later dit jaar.

Voor vragen kunt u mailen naar activiteitencommissielioessens@live.nl. 
Wijzigingen in het programma en foto’s kunt vinden op onze facebook.
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Christelijke Plattelandsvrouwen Vereniging 
bestaat 60 jaar

Eindelijk was het dan zo ver. Op 22 maart vierden we in De Gearkomst het 60-
jarig bestaan van de CPV. De CPV werd op 14 maart 1958 opgericht door de 
dames Stienstra en Heeringa met als uitgangspunt de "trije O's", nl: ontspanning, 
ontmoeting en ontwikkeling. Ook al waren de tijden toen heel anders dan die 
waarin we nu leven, de trije O's spelen nog steeds een belangrijke rol. Hoe zeer 
onze activiteiten ook tegenwoordig nog aanspreken, blijkt wel uit het feit dat we 
maar liefst 40 leden hebben die allemaal uit de kleine dorpjes Morra en Lioessens 
komen. Dit is iets waar we dankbaar voor mogen zijn.
 
Om het feest extra luister bij te zetten, 
droegen we allemaal een hoedje, wat 
soms voor de nodige hilariteit zorgde. 
Doetsje Holwerda, Hinke Douma en 
Geeske Braaksma zijn alle drie van het 
begin af aan lid van de CPV, dat wil 
zeggen 60 jaar, en werden daarom 
gehuldigd en natuurlijk op de foto 
gezet. We genoten van een heerlijk 
koud en warm buffet verzorgd door 
slager Menno Hoekstra en luisterden 
naar het koor Sweet Sixty, dat bekende 
liedjes van zo'n 60 jaar geleden vertolkte.
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond: een gezellig samenzijn met 
heerlijk eten en drinken en leuke muziek. Op naar een volgend jubileum!



Morra; Morheim,Mure. 
De naam Morra behoort tot de groep ‘moor of ‘mor’ dat moeras of veen betekent. 
Morra is een terpdorp maar was ook ooit omsloten door veel moerassig veenland. 
Dat er nóg veen in de grond zit, merkt u wel als er een zware vrachtwagen langs 
of door Morra rijdt: ‘Alles trillet.’ In het Fries betekent de naam Morra: Sompich, 
sodzich lân. In het register van het klooster Fulda (Duitsland) wordt in de achtste 
eeuw ‘Mure’ genoemd. Algra zegt: ‘We mogen aannemen dat dit Morra is, temeer daar 
er andere plaatsen in de omgeving worden genoemd zoals Colleheim (Kollum) en Tibma onder 
Ee.’ 

In datzelfde register komen we ook de nam ‘Morheim’ tegen. Dit is ook zo goed 
als zeker ons dorp Morra omdat ook weer de plaatsen in de buurt worden 
genoemd. Anjum heette vroeger Anigheim dus is het helemaal niet verwonderlijk 
dat Morra rond het jaar 800 Morheim werd genoemd. Denk ook aan het Friese 
woord hiem. In 1543 wordt al de naam Morra genoemd. In het Benificiaalboek 
van 1543 geeft kerkvoogd Botma de bezittingen van de kerk op.

Waarschijnlijk woonden er rond het jaar 700 al mensen en misschien al eerder. Bij 
terpafgravingen in diverse dorpen rondom ons zijn voorwerpen gevonden van 
1500-2000 jaar oud.

Waarom gingen mensen hier wonen? In onze streek was eten in overvloed. En 
eten was in die tijd het belangrijkste. Denk een in: beste grond waarop de 
gewassen zoals graan prima wilden groeien. De koeien en ossen deden het hier 
ook best, gras bij de vleet dus ook melk en boter in overvloed. In het water allerlei 
soorten vissen die ze met onder andere een fuik konden vangen. En niet te 
vergeten het gevogelte. Als u wel eens een oude afbeelding van een 
rijkeluismaaltijd hebt gezien dan staan er op tafels schalen met eenden, ganzen en 
andere watervogels. 

Geschiedschrijver Eekhoff vertelt: ‘Er zijn veel land- en watervogels en hun 
eieren en vlees is voortreffelijk eten. In andere streken stonden ze er versteld van 
dat de ‘gewonen man’hier ganzen en zwanen kon eten dat was bij hun alleen voor 
de rijken weggelegd. Watervogels kon je vangen met een eendekooi. Op de 
Schotanuskaart (1693) komt it Koaihûs voor. Hierbij hoorde een eendekooi. Op 
deze plek woont nu de familie J. Rispens jr.

(Uit Morra 750 jaar)



Wist u datjes uit de oude doos 2002
Jeroen en Rjimke laatst een blokje om waren in de auto, dat Rjimke toen een 
oude barbecue langs de weg zag staan, dat Jeroen terug moest rijden om hem op 
te halen. Maar dat het een bakje voor de snelheidscontrole was.

Gerben Wijtsma een nieuwe manier van koken heeft uitgevonden. Tijdens het 
werk stopt hij voor de pauze wel eens een blikje in de uitlaat van de kraan voor 
een lekker warm hapje.Dat ze laatst wat hardhandig openden en de knakworstjes 
explodeerden, Gerben toen wel heel vreemde gel in z’n haar had.

Prietpraat op de zondagschool.

Bij het onderwerp 'gastvrij zijn' hadden de leidsters een soort tent gebouwd. Alle 
kinderen mochten er onder zitten. 
Zegt Tjerk Holwerda :'Ik kin der net yn ik bin te heech.

Jan Jippe Holwerda.'Ik wol hjoed net mei stiften want ik kleurje altyd oerol 
gatten yn.

PRIJSVRAAG: Nieuwe naam dorpskrant
Vorig jaar zijn we de samenwerking aangegaan met de dorpskrant van Morra. Er 
zijn veel belangstellenden die het krantje ook willen lezen. Vandaar dat er is 
besloten om vanaf dit jaar gezamenlijk de dorpskrant te gaan lezen. We willen de 
dorpskrant daarom een nieuwe naam  geven . Het leek ons leuk om hier een 
prijsvraag van te maken. Dus wanneer jullie een nieuwe naam weten kunnen jullie 
deze mailen naar dorpskrantlioessens@hotmail.com of gooi het briefje door de bus 
op de Siniastrjitte 6
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C.M.V. Advendo
Advendo behaalt 2e prijs op Open Nederlands Fanfare Kampioenschap             
met 84.67 punten.

Opbrengst reuma collecte   
De reuma collecte heeft in Morra/Lioessens het mooie bedrag van € 495,92 
opgebracht.



dorpskrantlioessens@hotmail.com
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