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Onze dorpenkrant is weer van de drukkerij in uw bezit. De tweede editie die we
gezamenlijk als Lioessens en Morra uitgeven. De brug was vroeger typisch een
plek waar 'gevechten' plaatsvonden tussen Moarster en Ljussemer schooljongens.
Evenals trouwens in naburige dorpen. Dit van horen en zeggen maar nooit
meegemaakt. Typisch iets van vorige generatie(s) gelukkig is er een goede band
tussen onze dorpen. Gezamenlijke dorpsfeesten sinds het spektakel Simmer 2000
waarvan we ook deze zomer weer van mogen genieten.en ook door de activiteiten
van 'It Nije Doarp' wordt vaker gesproken van ons en niet meer van zij. De
gezamenlijke website is hier een mooi voorbeeld van. En natuurlijk nu ook nog
onze gezamenlijke dorpenkrant. We blijven het trouwens gewoon Dorpskrant
noemen. 'Oer de brege' een zeer toepasselijke naam. Op de brug vroeger de
strubbelingen maar tegenwoordig symbool van naar elkaar toe komen. Het
geheim van metelkaar is toch de saamhorigheid en meeleven in lief en leed met
dorpsbewoners. Over de brug ermee! We hebben het begin dit jaar in alle
hevigheid zo mogen ervaren. Onze twee dorpen werden opgeschrikt door datgene
wat je nooit hoopt mee te maken en wat dan toch gebeurd. Landelijk nieuws door
het aller verdrietigste wat je kunt meemaken, het verlies van een geliefde,
buurman, dorpsbewoner, collega. Door dit voorval waarin Irene, Jan-Willem en
Nynke-Janny zo hard werden getroffen hebben we als medebewoners ervaren
hoe het is om in deze moeilijke tijden elkaar te steunen en te dragen door een
gitzwarte periode. We zullen onze dorpsbewoner Nutte in dankbare herinnering
houden mede door zijn bijdrage aan verenigingen en wie hij was als mens.

uw redactie
Froukje Klimstra
Elvira Tolsma
Aukje Dijkstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:
dorpskrantlioessens@hotmail.com
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JACOB RISPENS is op 5 december 2018 op
77 jarige leeftijd overleden.
NUTTE CUPERUS is op 31 december 2018 op
41 jarige leeftijd overleden.
HENDRIKE DIERKES is op 30 maart 2019 op
80 jarige leeftijd overleden.
RENZE HAAKSMA is op 27 januari 2019 op 86 jarige
leeftijd overleden

Geboren:

BAUKJE STIEMSMA	

	

	

	

	

	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


dochter van Bouwe en Sjoukje Stiemsma, zusje van
Renze, Einte en Nanne, geboren op 11 februari 2019

Oane en Neeltje Dijkstra verhuisd naar de Kamp 63A, Lioessens
Tejo Moerings, Kamp 63, Lioessens
Karel Sars wonende aan De Kamp, is verhuisd naar Talmahûs in Veenwouden
Jacco Kuiper Reinsleat 13 Lioessens
We wensen alle gezinnen veel geluk voor de toekomst en dat ze met veel plezier in
onze mooie dorpen mogen wonen.

Begrafenisvereniging

Beste dorpsgenoten,
Begrafenisvereniging De Laatste Eer heeft een bewogen jaar achter de rug. Het
komt dan ook niet vaak voor dat een vereniging haar ivoren jubileum mag vieren.
We hebben geprobeerd om op een gepaste wijze stil te staan bij honderd jaar
uitvaartzorg in Lioessens. Er was gelegenheid om onder genot van een bakje
koffie of thee de tentoonstelling ‘’Memento Mori’’ van Bote van de Schaaf te
bewonderen, in de oude notulen te neuzen of gezellig bij te kletsen. Vooraf
werden de bezoekers feestelijk binnengehaald door een muzikaal optreden van
Advendo buiten de Hervormde kerk. Halverwege de avond ging het programma
verder in de Gearkomst waar het cabaretduo Klún en Knoffelhakke een hilarische
show opvoerden. Ook hebben we weer een bestuurlijke wissel gehad. Tjitske
Castelein is na zeven jaar penningmeester te zijn geweest opgevolgd door Herwin
Hoekstra. We willen Tjitske hartelijk danken voor haar inzet en goed
penningmeesterschap en wensen Herwin veel succes.
Mocht u nog geen lid zijn en graag lid willen worden van De Laatste Eer
Lioessens, neem dan contact op met het bestuur of kijk op onze site voor meer
informatie.
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Het project heeft een looptijd van 4 jaar, er is per deelnemend dorp € 25.000,-beschikbaar, dit geld kan gebruikt worden voor o.a. vergaderkosten en
professionele ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en andere adviezen.
Welke plannen zijn door de inwoners van Moarre en Ljussens ingediend;
- Kaatsmuur op het Sportveld. Deze plannen worden verder uitgewerkt door een
drietal leden van onze kaatsvereniging Warber Bliuwe.
- Opwaarderen Moarsterfeart vanaf Reidswal tot Hoek en Wad in Ljussens.
Opwaarderen bestaat uit, opschonen vaart en aanleggen steigers in Moarre en
Ljussens. Eindresultaat moet zijn een bevaarbare opvaart, zodanig dat er een
goede aansluiting is met de Sud Ie. Een werkgroep is inmiddels aan de slag met
deze plannen. Er is in deze regio ook een werkgroep bezig om alle opvaarten in
deze regio op te waarderen, de werkgroep uit onze dorpen heeft zich inmiddels
aangesloten bij deze werkgroep.
- Opwaarderen Doarpsstrjitte in Ljussens en de Moarsterwei tussen Moarre en
Ljussens.
Het doel is om de Moarsterwei veiliger te maken voor vooral fietsers en
voetgangers, en de Doarpsstrjitte een fraaier aanzien te geven en vooral de
overlast van auto’s die deels parkeren op het voetpad op te lossen. Ook voor dit
project is inmiddels een werkgroep bezig met het maken van plannen.
!

Vlnr Renze Stiemsma – Tjeerd Jan Boomsma – Klaas de Haan

Overige nog op te pakken plannen zijn,
- Herinrichten Ljussemerbosk met het planten van o.a. beuken, bramen,
frambozen e.d. tot een zogenaamd “plukbos” voor de inwoners van onze dorpen.
- Doortrekken Garewei naar de Langemoersdyk door de aanleg van een tunnel
onder de Lauwersseewei, hierdoor ontstaat er een mooie verbinding met het
gebied de Ljussemer en Anjumer Kolken.
Deze projecten zullen in een later stadium worden opgepakt, als er personen zijn
die in een werkgroep voor deze projecten willen plaatsnemen, kunnen zich alvast
aanmelden bij het bestuur.
er kunnen ook nog wel nieuwe ideeën aangeleverd worden, deze kunnen ook
aangemeld worden bij het bestuur.
De bestaande werkgroepen die de laatste jaren fungeerden onder de stuurgroep
“it Nije Doarp Moarre-Ljussens” gaan verder onder het D.O.M. 2.0 project.
Stand van zaken van deze werkgroepen.
- Zorg ( Omsjen nei elkoar), deze groep van ongeveer 8 personen is nog steeds
actief, zij zorgen waar nodig voor hulp voor o.a. het meegaan naar een ziekenhuis,
winkel e.d. De stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum verzorgt de coördinatie
telefoon 0519-292223.
- Energie. Enkele weken geleden heeft u een informatiefolder ontvangen met
informatie over het project om 200 zonnepanelen te plaatsen op de nieuwe loods
van Loonbedrijf Dijkstra aan de Achterwei te Moarre. Men kan als inwoner van
Moarre en Ljussens meedoen in dit project door het kopen van zonnepanelen
voor € 100,-- per zonnepaneel, deze investering levert een mooi rendement op, en
in ieder geval veel meer dan het rendement op uw spaarrekening. Zie voor meer
informatie op www.Ecodon.nl.

- Wonen. In december zijn de twee nieuwe levensloop bestendige woningen
verhuurd, de nieuwe bewoners wonen er naar alle tevredenheid. Een project
waaraan we ongeveer 4 jaar hebben gewerkt, daarom geeft het een heel goed
gevoel dat dit project geslaagd is, met dank aan Thus Wonen, de gemeente
Dongeradeel en de werkgroep Wonen van “it Nije Doarp Moarre-Ljussens”.
Momenteel is de werkgroep wonen nog bezig met de oude verpauperde
zuivelfabriek. Op 18 april heeft de nieuwe wethouder de heer Berends en een
tweetal ambtenaren op uitnodiging van de werkgroep de verpauperde fabriek
bezocht, de conclusie was snel getrokken, herbestemming of slopen. Op 7 maart
2019 heeft de eigenaar een brief van 8 pagina’s ontvangen van de gemeente
Noardeast Fryslân om de nodige herstelwerkzaamheden voor 1 juni 2019 uit te
voeren of met acceptabele plannen te komen voor een goede herbestemming van
het fabrieksterrein. Als er voor 1 juni geen reactie is ontvangen gaat de gemeente
de eigenaar een dwangsom opleggen van
€ 30.000,--. Als de huidige eigenaar niet gaat reageren kan de gemeente overgaan
tot handhaving, de gemeente gaat dan op kosten van de eigenaar het
fabriekscomplex slopen. Dit is een traject van de lange adem, maar de werkgroep
blijft de ontwikkeling nauwgezet volgen, en zal druk bij de gemeente uit blijven
oefenen om de nodige maatregelen ook te gaan uitvoeren.
Voor nadere informatie of voor het geven van tips en adviezen kan men contact
opnemen met Gerben Teitsma 0519-321674 of Tettie Stiemsma telefoon
0519-321688.
We hopen steun van alle inwoners van Moarre en Ljussens het DOM 2.0 project
tot een succes te maken.
Namens de Doarpsbelangen van Moarre en Ljussens, en de werkgroepen van het
DOM 2.0 project.

C.M.V. Advendo
Geachte dorpsbewoners,
Hier een stukje van muziekvereniging Advendo.
Ondertussen zijn we al een paar maanden verder en zoals de meesten wel weten is
onze dirigent Thom Zigterman er in februari mee gestopt om ons korps te
dirigeren. Na een periode van dik 4 jaar heeft hij besloten het wat rustiger aan te
doen met dirigeren en wat meer tijd te steken in het schrijven van zijn eigen
muziek. Met Thom hebben wij een mooie en leerzame tijd gehad, met als
hoogtepunten de 2e prijs op het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap en het
“Toppers”concert tijdens ons 110 jarig jubileum.
Op 9 februari werd het jaarlijkse Muziekfestival gehouden in “de Dobbe” in
Anjum. Met “Grutsk” mochten wij het festival en ons programma afsluiten en wij
kijken “grutsk” terug op de tijd die we met Thom Zigterman hebben gehad.
Als er iemand vertrekt moet er ook weer een nieuwe dirigent komen. Na een
lange zoektocht met sollicitatiegesprekken en proefdirigeren is de keuze
uiteindelijk gevallen op Wouter van der Wal. Wouter is 39 jaar jong en komt uit
Grijpskerk. We hebben ondertussen een aantal repetities samen gehad en de klik
is goed van beide kanten. We hopen dat dit zo mag blijven. Jullie hebben of zullen
spoedig wel kennis met hem maken.
Ons eerste concert met de nieuwe dirigent zal op zondagmiddag 19 mei zijn.
Samen met Soli Deo Gloria uit Nes zullen wij dan een dubbelconcert geven in de
Gereformeerde Kerk in Lioessens. Jullie zijn dan allen welkom. Het concert
begint om 16.00uur.

Daarnaast staat het volgende ook nog op het programma:
• Dorpsfeest ,met de optocht op vrijdagochtend, de kerkdienst op zondag
aansluitend een koffieconcert.
• In nov./ dec. een kerstconcert
• Februari 2020, het jaarlijkse “van Wieren en Vellinga Muziekfestival” in
Anjum.
• 9 mei 2020, Gouden Spiker Festival in Ureterp.
Ook kunt u onze site (www.cmvadvendo.nl ) bezoeken voor meer informatie
zoals data’s, oud papier, foto’s, agenda etc.
Tijdens ons jubileumconcert hebben wij van u als dorp, een gift gekregen van
€1700,-. Van deze gift hebben wij ondertussen nieuwe hoezen voor het drumstel
en een kleine trom gekocht. Deze waren aan vervanging toe. Ook zullen wij dit
geld gaan gebruiken voor goed onderhoud aan onze instrumenten.
Zo hopen wij weer jaren vooruit te kunnen en u snel weer onze klanken kunnen
laten horen!
” Met vriendelijke groeten,
“CMV Advendo”

Fraachpetear;
Gerrit en Eeke de Boer- Dijkstra 60 jier troud.
Na het interview met Brandt Heeringa in de vorige dorpskrant volgt er nu een
vraaggesprek met een diamanten bruidspaar uit Lioessens. Gerrit en Eeke de
Boer-Dijkstra wonende aan de Doarpsstrjitte 43, waren 23 april jl. 60 jaar
getrouwd.
'It wie prachtich moai waar dy 23e april 1959 , fertelde Eeke de Boer mar jûns
wie it striemin'. Sa begjint ús fraachpetear. Inkelde dagen hjirfoar spile it korps in
serenade foar it diamanten houlik fan Gerrit en Eeke de Boer- Dijkstra ut
Ljussens. En wer wie it dizze dei prachtich waar. Nei ôfrin lokwinsken de leden
fan it korps har en ek de belangstellende doarpsbewenners dy't nei de moaie
lieten en marsen stien hiene te lústerjen . Ik frege oft ik komme mocht foar in
ynterview foar de doarpskrante. Dat wie goed sei de brêgeman. En no sit ik yn de
smûke keamer midden yn de buorren. In bakje tee derby en wat lekkers.
Kamen jimme fuort yn dit hûs te wenjen? 'Nee we kamen yn in lyts húske oan
de Alde Dyk te wenjen. Yn it hûs fan Wagenaar, we ha der ien jier wenne.It wie
fansels in prachtich plak, midden yn de natuer. En dat wie te merken want de
muzen hiene ek wolris tagong en dan siet Eeke op it oanrjocht. De prachtige
waarme simmer fan 1959 ha we der meimakke mar doe ferhuzen we nei de
Geitekamp. De Siniastrjitte offisjeel. Nûmer 27 om krekt te wezen. Dêr waard op
20 maart 1960 ús âldste soan Harry berne.'Neamd nei pake Haike de Boer heit
fan Gerrit de Boer. Ek Eeke is berne yn Ljussens en in dochter fan bakker Ytzen
en Antsje Dykstra. Dizze bakker hie syn winkel en bakkerij yn it hûs wêr't Gerrit
en Eeke no al sa'n 47 jier wenje. It is sels sa dat Eeke op itselde plak wer't se no sit
ek berne is. 'Dêr wie in bedstee eartiids, en efter de muorre stie de bakkers-ûne
(oven) sadat it der altyd lekker waarm wie'. Fanôf de legere skoalle wiene se altyd
al byinoar, fertelt it pear. Gerrit is berne op Damsterbuorren F 9. Ald Dyk. Alle
dagen nei skoalle rinne. In taske mei op de rêch mei de bôle deryn om middeis oer
te bliuwen. Brea-skoalle hiet dat doe fertelde de Boer. 'No sizze se Tuskenskoalse
opfang. Mar sa lúks hiene wy it net hear. Bûten de bôle opite en we moasten ús
mar fermeitsje waar of gjin waar. Net ien dy't pleinwacht hie of om ús tocht.'

'Utgeansmooglikheden, sa as dy der no binne, wiene der doe noch net. Wy seagen
inoar op de buorren mei kategisaasje en 'jongens' en 'meisjes' feriening. Sneins
wiene we faak oant sjoelen mei Piet en Hannie yn de bakkerij'. Eeke: 'As ús heit
de blokjes net mear hearde kaam er faak even om 'e hoeke....' Ik wie freondinne
mei Suus Bremer en ek mei Goai en Trien Heeringa. Simmers sleatsje springe,
toudûnsje, top jeie en hân om 'e hoeke Wat in moaie oantinkens oan de simmers
dy't altyd waarm en lang liken te duorjen.
De Boer, wer kamen jo te wurkjen? : 'Fan skoalle gie ik nei de boer, ik fertsjinne
15 gûne yn de wike en dêrfoar wurke ik de hiele wike fan moarns healwei fiven
oant jûns seis oere ynklusyf de sneonen. Ien kear yn de fjirtjin dagen wie ik in
sneintemiddei frij.' 'Hawwe jo mear wurkjouwers hân?' 'O ja in hiele rige. Doe't
we trouden wurke ik by Jan Tilma, dernei haw ik by de Lauwerssee wurken west
en ek noch oardel jier by de Ketelbrêge wurke. Doe't dat ôfrûn wie kaam ik yn
Boerum, by de grutte 'earen' en haw ik yn de kelder dêr omgriemd. Myn lêste
baas wie Kijlstra te Drachten.'
De bern: Harry sa as al neamd is troud mei Tineke Zwaan en hawwe trije bern en
dy hawwe ek mei-inoar alwer trije bern. Ytzen de twadde soan is troud mei Edith
Weidenaar en hawwe ek trije bern. Dochter Antsje is troud mei Hoeke bakker en
hawwe twa bern.
Oan de tafel sitte twa tankbere minsken dy't har seinigingen telle en o sa fergulde
wiene mei alle kaarten dy't se krigen. It prachtige konsert fan Advendo en de
persoanlike felisitaasjes. 'Wolst dat foaral opskriuwe?' Oanhelle wurdt ta slot
Psalm 68:10 Gelooft zij God met diepst ontzag, Hij draagt ons leven dag aan dag.
Tettie Stiemsma-Walda

Even voorstellen.......
Familie van Dijk: Patrick (heit, '83), Nadine (mem, '82)
Dochter: Jildou Amra (23-12-2013 tot 24-01-2014) hartafwijking
dochter: Matilda Sierou (15-05-2015), Sox2 genmutatie, meervoudig
gehandicapt, thuiswonend en dochter: Ophelia Victoria (18-03-2018).
Siberische Husky Leroy en Lapjeskat Chiva.
Wonende Lytse Buorren 2 in Morra sinds medio 2017.
Toen we hier kwamen wonen in juni 2017 hadden wij niet kunnen dromen hoe
drastisch ons leven tot het eind van hetzelfde jaar zou gaan veranderen. Het was
de bedoeling om het huis gaandeweg aan onze wensen aan te passen en ook het
een en andere te vernieuwen. Het was de bedoeling voor Patrick om weer als
garnalenvisser in Lauwersoog zijn droombaan op te pakken. Maar het liep
allemaal anders. Renovatie, verhuizing, een onverwachte zwangerschap (gewenst,
maar nog niet op dat moment), meer dan 4 maanden in bed door zeldzame
zwangerschapsmisselijkheid, volledige zorg overdracht van Matilda op Patrick
alleen, geldnood omdat uitkering lager was dan nodig, arbeidsongeschiktheidsverklaring, schuldhulpverlening, bijstand, voedselbank,
ondertussen het toelaten van massa's aan vreemde mensen die je van alles moet
uitleggen, je verhaal over en over moet doen en je van de energie beroofd om
kennis te maken met je nieuwe omgeving.
Ook werd Matilda eind 2017 vaak ziek en bleef daardoor veel thuis. Helaas
kregen wij amper invallers vanuit de thuiszorg. De anderhalf uur durende busrit
zonder begeleiding helemaal naar Haren werd voor Matilda toen uiteindelijk ook
een kwelling, totdat wij haar uiteindelijk thuis hielden. Dit was in maart 2018 de
week na de geboorte van onze derde dochter Ophelia. Toen begonnen maanden
van herstel van de derde bevalling, babyverzorging, slapeloze nachten,
borstvoeding en kolven, gehandicaptenzorg verdeeld in dag en nachtdienst, stress
met de thuiszorgorganisatie, overige afspraken, ziekenhuisafspraken,
administratie voor schuldhulpverlening en het eeuwigdurende wachten op nieuws
over de plaatsing van Matilda in een nieuwe kinderdagcentrum. Pas in september
2018 werd Matilda aangenomen in het Lytshûs in Damwoude. Dat was 7
maanden later. Toen ging ze meteen vier dagen in de week een paar uurtjes met
veel plezier heen en groeit en gedijt sindsdien fantastisch goed! Wij zijn daar zo
blij mee en kunnen ondanks ons uitgeput zijn van haar genieten.

De jongste meid van ons heeft ons daarentegen weer op andere vlaktes bezig
gehouden. Niet willen doorslapen, geen hapjes willen behalve de fles met gekolfde
melk tot haar 10de maand en héél fel kunnen gillen als haar iets niet aanstond. Pas
in februari 2019 begon ze ineens met vast voedsel. Wat een gevecht! Respect voor
alle ouders bij dezen! Petje af!
Ik heb me nog nooit zo voor iemand anders dan me dochters ingezet en gevochten
(mijn man met zo) en ik ben dankbaar dat ik de zwaarste momenten mocht
vergeten en de mooie momenten mag onthouden. We zijn ondertussen ook
eindelijk in contact gekomen met verscheidene lieve mensen uit Morra en
Lioessens (velen daarvan november en december 2018). Wel hadden wij al kennis
gemaakt met enkelen mensen hier uit Morra en met vrijwilligerswerk zoals 't
Bolwerk maar echt voorstellen is niet gelukt. In december zijn wij ook ontvangers
geworden van een inzamelactie die een “beetje” groter was geworden dan
verwacht en kregen wij kofferbakken vol kleding, eten, speelgoed en meer.
Ongelooflijk! We hebben hieruit gemerkt dat het makkelijker is voor anderen om
ons te benaderen als wij de kans krijgen ons voor te stellen. Wij zijn verder geen
materialistische dingen nodig en anders vragen we. Waar wij wel naartoe streven
is om te kunnen herstellen. Wij hebben zo vreselijk zware lichamelijke en mentale
jaren gehad en geen tijd om te kunnen beginnen om te herstellen. Ik ben al
dankbaar voor iedereen die even langs ons woonkamerraam loopt en groet. En
ondanks alles ben ik blij dat wij hier zijn komen wonen ook al zijn de afgelopen
jaren de zwaarste van mijn leven geweest. Ik voel me hier welkom. En Fries leren
we ook wel! Beloofd! Dank aan iedereen die ons heeft geholpen!
Fam. Van Dijk

Activiteitencommissie Zomerprogramma
Vrijdag 19 juli: Volleybal
Aanvang: 18.30 uur op sportveld Tusken de doarpen
Opgave bij Margriet Wijtsma voor 15 juli (06-17770112)
Zaterdag 10 augustus: jeu de boules + barbecue
Aanvang: 15.30 uur bij de jeu de boulesbaan.
Iedereen die jeu de boulesballen heeft, vragen we deze mee te
nemen.
Vrijdag 11 oktober: Ouderenactiviteit
Meer informatie volgt later dit jaar

Kinderactiviteiten
Woensdag 21 augustus: Zomeractiviteit
Voor alle kinderen van de basisschool, meer informatie volgt nog.
	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


Vrijdag 25 oktober: Spelletjesmiddag + filmavond
Spelletjes voor groep 1 t/m 4 van 14.00 tot 16.00 uur
Filmavond voor groep 5 t/m 8 van 19.15 tot 21.15 uur
Locatie: de Gearkomst

	

	


	

	


	

	


	

	


Zaterdag 30 november: Sinterklaasintocht
Aanvang: 15.30 uur, nadere informatie volgt.

Tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht”
Tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht” brocht freed 15 en sneon 16 febrewaris
it stik “In lekker stel” op de planken. In echte klucht wêryn der fanalles mis
driget te gean en wêryn de ferskate persoanen der alles oan dogge om dit net
barre te litten. Nyk en Emmy (Douwe Hiemstra en Tiny Schregardus) wenje
tegearre en binne beide oan it toniel. Nyk syn omke, in kapitein (Eelke Sipma) en
Emmy har muoike (Minke Wijtsma) meie dit net witte. Sij tinke dat se Nyk en
Emmy studearje en sij betelje harren hjir in bijdrage foar. Dan komt muoike
únferwachts lâns mei har freondinne (Kerstin v/dWagen) en letter komt ek omke
noch del. Nyk wurdt earst omtovereta hospita en Emmy moat letter foar de freon
van Nyk trochgean. Se krije hjirbij help fan it buorfamke Mia (Antsje Boonstra)
en ek de boatsman fan omke, Gjerryt (Marten Hoekstra) en in kollega fan Nyk en
Emmy, Loes (Thea Weening) spylje it spultsje mei.
Uteindelik komt alles natúrlik oan it locht mar rint it foar elkenien goed ôf.
Tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht” kin werom sjen op 2 moaie jûnen mei
beide kearen in seal fol minsken. No ha se earst eefkes fakânsje mar de earste
stikken binne alwer lêzen. Yn septimber begjinne se dan wer mei de repetysjes en
se hoopje jim allegear wer te sjen bij de útfiering yn 2020.

Dorpshuis De Stikel
Hallo allemaal,
We kijken terug op een mooi seizoen vol activiteiten in dorpshuis de Stikel. Op 11
mei hebben we samen met alle vrijwilligers het seizoen afgesloten met een buffet
van Menno Hoekstra. Ook via deze weg willen wij alle vrijwilligers nogmaals
bedanken voor hun inzet! Zou jij ons vrijwilligers team nog willen versterken
door een paar keer mee te helpen in de bediening of schoonmaak dan horen wij
dit graag! 1 juni as. is er weer de elfdorpshuizenfietstocht. Een prachtige
fietsroute die je langs 12 dorpshuizen leidt. Deelname is gratis en de tocht kun je
fietsen tussen 10.00 en 17.00 uur. Je mag zelf kiezen bij welk dorpshuis je opstapt,
hier ontvang je je stempelkaart en bij ieder dorpshuis krijg je een stempel en wat
lekkers aangeboden. Ook in de zomermaanden kan de Stikel gewoon gehuurd
worden. Iedereen een fijne zomer en tot ziens!
Groeten het Stikel bestuur.

De Pen......
Hallo hier bij zal ik mij even voor stellen, ik ben Jacco Kuiper
ben geboren in Medemblik, woon nu op de Reinsleat 13 in
Lioessens. Ik heb 43 jaar in Medemblik gewoond waar van 20
jaar op sluis mijn vader was daar sluis wachter. Ik heb ruim 30
jaar gewerkt waar van 25 jaar bij een timmer fabriek waar ik van alles deed, 10
jaar geleden ben ik ziek geworden door een traumatische ervaringen vader en
moeder binnen een jaar overleden en nog meer andere ellende en heb daar PTTS
aan over gehouden. Ik ben toen naar Hoorn verhuisd om de draad in mijn leven
weer op te pakken.
Maar na 7 jaar kwam ik er achter dat dat niet ging en heb toen besloten om te
verhuizen naar Friesland waar ik goeie ervaringen uit het verleden van heb. Heel
vaak op bezoek bij mijn pake in Witmarsum geweest waar het altijd gezellig was
waar ook heel vaak al mijn ooms en tantes uit Friesland er ook waren van daar
dat ik de Friezen taal ook wel goed kan volgen maar niet 100%. Na een 5
maanden met veel rust en ruimte en mooie natuur om mijn heen kan ik weer
genieten ik hoop hier nog heel veel jaren te kunnen door brengen! Sta altijd open
voor een gesprek
groetjes Jacco

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

Oranjevereniging Morra-Lioessens
Op 27 april vierden we weer koningsdag in de beide dorpen. De dag begon
helaas regenachtig maar dit mocht de pret niet drukken. Om 9.30 ging de optocht
van start o.l.v. Advendo. De kinderen hadden weer hun best gedaan om de
fietsen, skelters etc te versieren en ook zelf hadden ze de feestkleding aan. Na een
rondgang door Morra en Lioessens stond de koffie klaar in de Gearkomst. Hier
werden ook de prijzen uitgereikt van de optocht de 1e prijs ging naar Jente
Hoekstra en Marwin Boonstra, de 2e was voor de Jan-Jacob Klimstra met de
kinderen. Dit jaar organiseerden we voor het eerst een vrijmarkt er waren
verschillende kraampjes met verkoop van spullen en eten en ook konden er
spelletjes worden gespeeld. De kraampjes werden goed bezocht door de
aanwezigen. Voor de ouderen was er “schijt je rijk”. Nadat de lootjes waren
verkocht werd het kalf van Cornelis Notenbomer los gelaten. Hier werd de
hoofdprijs gewonnen door Holbe Sijtsma. Om 16.30 kon iedereen zich weer
inschrijven voor de sterrit in de Stikel, vanaf 17.00 begonnen de 18auto’s aan de
opdrachten en werd er weer een mooie rit gereden uitgezet door Sieger en Alie
Boonstra. De prijzen werden als volgt verdeeld. 1e Gerben Hoekstra en Minke
Wijtsma, 2e fam. Herald Boonstra, 3e Fam. Anneke Slagman. De poedelprijs was
voor Ylse Veenstra, Kerstin v/d Wagen en Thea Weening. Na een hapje en een
drankje konden de voetjes nog van de vloer met muziek van decibel-music met dj
Pieter Hiemstra. We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde dag.
We gaan nu aan de de slag met de voorbereidingen van het dorpsfeest welke
wordt gevierd van 4 t/m 7 juli. We wensen iedereen succes met het bouwen van de
versierde wagens en hopen ook hier weer een mooi feest van te maken.

Moarre Ljussens in actie voor Jemen
Vrijdag 14 december om 17.00 uur was het zo ver.
17 jongeren werden voor 24 uur opgesloten in het Glazenhuis.
Een mooi en spannend moment! Hoe zal het gaan en hoeveel geld kunnen we
inzamelen voor Jemen. De pers was ook vertegenwoordigd. Het Friesch Dagblad
heeft een mooi artikel geschreven over de aktie.
Vrijdagavond begon met de kinderbingo gevolgd door een bingo avond voor 12+ .
Deze avond bracht 2300 euro op. De hele nacht zijn de jongeren bezig geweest
om de kerstmarkt voor te bereiden. Ze hebben o.a. kerststerren gemaakt.
Veel mensen uit Moarre Ljussens en omgeving hebben cakes, taarten etc.
gebracht voor de verkoop. Om 9.30 uur begon de zeer gezellige kerstmarkt. Na
15 rondes met het draaiend rad was er nog heerlijke snert te koop.
’s Middags vanaf 15.30 uur begon de kinderdisco en om 16.30 uur begonnen we
met de prijsuitreiking van de spelletjes van de kerstmarkt. Daarna de
prijsuitreiking van de verloting. In een week tijd heeft de commissie 1000! Loten
verkocht. De hoofdprijs, een prachtige tv is gewonnen door Jan Willem en Jente
Hoekstra. Daarna volgde nog een spannend moment want de thermometer met de
tussenstand kon weer bijgewerkt worden. De opbrengst tot nu toe is 8700 euro.
Een onvoorstelbaar hoog bedrag!
Tijdens de kerstavond-dienst werd het definitieve bedrag bekend gemaakt.

€ 14.012 euro!!

Een mooie samenwerking tussen de menorahcommissie en de jeugdclubs van
Morra-Lioessens.

Jong en Oud!
Wanneer je Anjum binnen rijdt en langs het bushokje komt, zie je dat deze is
versierd met een paar prachtige foto’s. Van binnen een grote foto van het station
uit Anjum maar aan de zijkant rechts een foto van een paar jonge mannen. Deze
foto is er op afgebeeld als een herinnering aan een markant persoon uit Anjum
namelijk Bauke Hofman. De foto is gemaakt bij Ald Dyk onder Anjum bij “it
weingat” die naar de boerderij van Ganzinga gaat. Het zijn personen die allemaal
bij boer Ganzinga werkten. Op de originele foto staan een stuk of 8 arbeiders. En
één ervan is onze heit Isaäk de Boer zittend op een mooie Sparta.
Een prachtige foto is het en wij als kinderen herkenden de complete foto
natuurlijk wel maar het is toch wel bijzonder als je op een dag naar de Coop gaat
en je opeens jou heit ziet zitten, levensgroot op de leeftijd van ongeveer 30 jaar!!!
Prachtig en hij vindt het zelf ook wel bijzonder dat hij op een bushokje pronkt!
Dus hoe leuk zou het zijn, bedachten wij, om de jonge Isaäk en de Isaäk die 60
jaar ouder is naast elkaar op de foto te zetten? En wat toevallig dat schoonzoon
Harm ook nog in bezit is van zo’n oude brommer. Dus Harm op een morgen naar
Anjum gebrommert en ik met heit in de auto om de onderstaande foto te maken.
Zie hier het resultaat, super trots op onze lieve heit.
Met vriendelijke groeten Harriët

Wie zijn deze inwoners van Morra-Lioessens??

Moarster

Ljussemer

Weet u wie dit zijn? Geef dan de oplossing door via
de mail of bij Mynke Hoekstra
De oplossing uit de dorpskrant van november 2018
waren Elly de Groot en Tjikke Sipma
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Feike van der Zee
Op 15 desimber oansteande jouwe Kroechbaas en freonen wer in optreden.

Onthulling
Op vrijdagavond 10 mei jl. vond de onthulling plaats van de gedenkplaat van twee
oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Op initiatief Aagje van der
Wagen-Slagman, geen onbekende in onze dorpen, is er een plaquette ontworpen
zodat twee jongens, Theunis en Willem Kuipers omgekomen op respectievelijk
Grebbeberg en in Duitsland postuum werden geëerd en herinnerd. Op het lint
van de krans die werd gelegd door Renze Stiemsma en Harriët Elzinga van
Dorpsbelang stond een tekst waarmee de belofte die op 25 mei 1940 werd gedaan
door de dorpsbewoners van Lioessens opnieuw werd ingelost. “In eervolle
nagedachtenis” De Last Post werd ten gehore gebracht door Geartsje Weidenaar
uit Damwoude en hierna volgde de onthulling van de gedenkplaat door Jakob en
Yzaak Adema, twee oomzeggers van Willem Kuipers.

Theunis Kuipers

Willem Kuipers

Geachte inwoners van Lioessens.
Ik ben Aagje van der Wagen-Slagman en ik woon in Bolsward, maar ik ben in
Morra geboren en opgegroeid in Lioessens.
Bij mij is de wens geboren om een gedenkteken te realiseren in Lioessens voor
twee jonge mannen die in de oorlog om het leven zijn gekomen.
Een daarvan, Theunis Kuipers, was een kameraad van mijn heit. Hij is meteen in
het begin van de oorlog gesneuveld op de Grebbeberg.
Dan ook Willem Kuipers, geen familie, is te werkgesteld in Duitsland en in
erbarmelijke omstandigheden door ziekte gestorven.
Dit zijn namen en gebeurtenissen, maar er gaat een wereld van verdriet achter
schuil. Deze jongens zijn in Lioessens naar school geweest, hebben hier gewerkt,
ze gingen naar de verenigingen en hadden plezier.
Het waren”LJUSSEMERS”.
In de zomer van 2017 legde ik mijn verlangen neer bij Tettie Stiemsma. Het
verhaal greep haar ook aan en zei zou proberen draagvlak in Lioessens hiervoor
te krijgen.
Vorig jaar kwam via mijn broer Fre, Doede Douma in zicht en hij kwam meteen
met feiten, jaartallen en cijfers. Ook hij wil hem inzetten. Later is Jannie van der
Wagen er ook nog bij gekomen.
Zo zijn we met z’n vieren via mail plannen gaan maken. Theunis heeft geen
familie meer, maar van Willem zijn er nog vier oomzeggers en dat zijn dan weer
neven van mij, dus die hebben we ook bericht gedaan.
We hebben een plan om een plaquette van plexiglas en daar een tekst op met
foto”s van de twee personen te laten maken en die te bevestigen op de westmuur
van de Petruskerk.
Waarom nu. Ja, ik weet het, het is laat, maar nog niet te laat.
Het gedenken is er om niet te vergeten. Ook een reden voor de jonge generatie
om de ouderen vragen te stellen.
Na de oorlog was er geen ruimte voor gevoelens. Dat hebben de jongens die uit
Indie terug kwamen ook ondervonden. Velen liepen een trauma op. Het was een
tijd van niet zeuren en de kop er voor.
Dood heelt niet. Dood huilt en slaat wonden. De tijd heelt wonden maar laat wel
littekens achter. Dit is een litteken in Lioessens.
Laten we deze jongens in eerbied gedenken.

Yn ûndersteand ferhaal wurdt it hurde libben sketst fan de âlders fan Theunis
Kuipers. Se wennen flakby tsjerke op it plak wer no de boarterstún is. Om
eksakt te wêzen wer no de kopketûmel stangen steane. Theunis stoar op de
Grebbeberg mar der wie noch mear leed yn it libben fan Harm-om en Grytmuoi. Aagje van der Wagen- Slagman hat it skreaun en lêzen by de betinking
ôfrûne 10 maaie. Hjirby de tekst.
Twa minsken oan de tafel.
Ik wie in skoalfamke. Ungefear tsien jier âld. Ik rûn bij harren foar de ruten lâns.
Se sieten elk oan in kant fan de tafel, hij links,sij rjochts. It wiene Harm en Griet
Kuipers. Froeger hiene se in fleurige húshâlding. Trije bern hiene se. Ien famke en
twa jonges. Jehanne harren dochter , krige difteritis en se stoar op fjirtjinjierrige
leeftiid. De oarloch kaam en harren soan Theunis moast ûnder de wapens. Hij
wie ordenans yn it leger. Trije dagen is er fochten en Theunis is sneuvele op de
Grebbeberg.
Dominy kaam oan de doar om it ferskriklike nijs te fertellen. En Theunis moast
identifisearje wurde. Syn broer Jehonnes en myn heit,want dat wie Theunis syn
kammeraat, giene op de fyts nei de Grebbeberg om Theunis te identifisearjen.
Dernei fytsten se nei Bussum. Theunis wie ferloofd mei Sijke de Jong. Har âlders
en Sijke wiene foar de oarloch fan de Alddyksterwei ferhuze nei Bussum.
Dat te fertellen oan Sijke wie ferskriklik hat ús heit mei ferteld De oare deis wer
op de fyts nei Ljussens. Jehannes wie der noch. Hij troude yn 1941 mei Aaltsje
Postma. Sijke kaam ek op de trouwerij. Se kaam in dei earder. Dy jûns kaam
Jehannes bij Sijke en smeke har mei him te gean. Sei se ja, dan gie de oare deis
de trouwerij net troch. Sijke sei nee. Se hie ferkearing krige mei Yme de Jong en
der is se ek mei troud. De trouwerij gie de oare dei gewoan troch. Jehonnes en
Aaltsje krigen it oare jiers in jonkje. In lytse Theunis. Mar it wie net goed mei it
jonkje. Nei tsien dagen stoar hij. Dochs hâlde it noch net op. Nei fiif jier krige
Jehannes in slimme sykte en stoar ek. Doe hiene Harm en Griet neat mear. Lege
hannen. Dit bin kâlde feiten.
Ik wie in skoalfamke en ik rûn foar de ruten lâns. Se sieten elk oan in kant fan de
tafel. Hij links en sij rjochts. Mar de blik ien harren eagen....
Bij de opsomming fan dizze kâlde feiten wurd ik djip rekke.
Aagje.

Ald Ljussens
In foto op de computer. Alde húskes dy’t eartiids op it plak fan de boarterstún
stiene. Huzen dêr't leaf en leed yn bard is. It rjochter húske op de foto is dat fan
Harm en Griet Kuipers, de âlders fan Theunis Kuipers. Hy ferstoar op de
Grebbeberch mar ek syn suske rekke wei yn 1938 en syn broer Johannes stoar op
jonge leeftiid. De âlders kamen hjir op lettere leeftiid te wenjen. Hjirnei kamen
Thys Tuma en Marie Tuma deryn te wenjen. Yn it linker hûs deroan fêst wennen
Halbe en Baukje Halbesma. Letter binne se nei de Siniastrjitte gien. Doe hiet it
wol de Geitekamp. Se kamen as nije bewenners yn it hûs wer’t Marten en Eelke
wenne ha. Letter binne se ferhuze nei Burgum wêr't Halbe sjauffeur waard by
Tilkema. Foardat Halbe en Baukje hjir wennen wie it in herberch. In kroechje
beheard troch Louw en Tsjitske Kuipers- de Boer. Letter ha se dit fuortset op it
plak wer’t no de Bûnte Bok fêstige is. Oant safier in stikje skiednis. My ferteld
troch in ynwenster fan Ljussens dy't hjir al benei 83 jier wennet. Yn de folgjende
doarpskrante kinne we wol de eksploitanten fan it kafee neame fanôf de tiid fan
Louw en Tsjitske Kuipers. Ik wit dat Jan en Elizabeth Haaksma der doe yn
kamen. En hjirnei? Witte jim jiertallen en nammen? Bring se nei Tettie StiemsmaWalda.

C.P.V Morra/Lioessens naar Andijk voor
jaarlijks uitje.
Maandagmorgen jl. stond een touringcar klaar om de vrouwen van de C.P.V te
Lioessens/Morra naar Andijk te vervoeren voor een gezellige en amusante dag.
De reis voerde via de Afsluitdijk naar het Westfriese dorp in de gemeente
Medemblik om een kijkje te nemen in het leven van kunstschilder Marius van
Dokkum. Zijn schilderijen zijn zeer humoristisch en uit het leven gegrepen. Na
deze expositie met uitleg voerde de busreis via een fraaie route over de houtribdijk
naar de polder voor een heerlijk driegangen diner te Tollenbeek.

Nieuwe foto voorkant dorpskrant
Zoals in het voorwoord al wordt vermeld is dit de tweede gezamenlijke
dorpskrant. Nu staat er nog een afbeelding van Lioessens op de voorzijde. Wij
zijn opzoek naar een nieuwe foto, tekening of iets anders creatiefs wat op de
voorzijde van onze dorpskrant kan pronken. Graag betrekking hebbende op de
nieuwe naam van onze krant. Voor de winnaar ligt er een mooie prijs klaar en
natuurlijk de eeuwige roem op de voorzijde van de dorpskrant.
Graag mailen naar dorpskrantlioessens@hotmail.com
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dorpskrantlioessens@hotmail.com

