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Voorwoord
Van de redactie.
Een kort overleg via de app van het dorpskrantje. Gaan we wel of niet een
dorpskrantje uitbrengen?
Alles ligt door het coronavirus stil. Kunnen we het krantje vullen met nieuws van
verenigingen, verhalen en andere informatie? We besluiten het wel te doen. Juist
in deze tijd is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van het wel en wee in
onze dorpen. En ondanks de corona-crisis is er voldoende nieuws te melden.
Achter de schermen wordt door de verenigingen hard gewerkt om zodra het weer
kan van start te gaan met activiteiten. Beide dorpen hebben een aantal nieuwe
inwoners die zich aan u voorstellen. Ook hebben we een aantal stukjes uit oude
dorpskrantjes geplaatst. Het doorlezen van deze oude krantjes was voor ons als
redactieleden erg leuk. Wat opviel was dat er veel wist-u-datjes en leuke
anekdotes in de krantjes stonden. Er werd vroeger veel meer informatie naar de
redactie gestuurd. We hopen dat dit jullie inspireert tot het insturen van veel
leuke items voor de dorpskrant van november.
We wensen jullie veel leesplezier.

Uw redactie
Froukje Klimstra
Elvira Tolsma
Tettie Stiemsma
Aukje Dijkstra
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:

dorpskrantlioessens@hotmail.com
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LUCAS OOSTENBRING is op 5 mei 2020 op
69 jarige leeftijd overleden.

	

 	

 	

Geboren:
LIOESSENS:
	

	


dochter van Jelle Jaap en Angela Stiemsma, zusje
van Aaron Renze, geboren op 25 maart 2020.

MARIJKE YKE	

 	

	

	

	

	


	

	


dochter van Bote Wiersma en Jantje Beets zusje van
Melle, geboren op 5 december 2019.

IEBE GERRIT	

 	

	

	

	

	


	

	


zoon van Marco Brouwer en Sietske de Vries,
geboren op 10 februari 2020. 	


LEA GREETJE	

 	

	

	

	

	

MORRA:

Nieuwe inwoners:
Lioessens
Pieter Tseard Swart mogen we verwelkomen op de Siniastrjitte 22 in Lioessens.
Germ Wytsma en Wieke de Vries zijn samen met hun kinderen Benthe, Lynn,
Marten en Tineke komen wonen op de Moarsterwei 2 in Lioessens.
Piet en Froukje van der Mossel van Kamp 6, zijn verhuisd naar een
aanleunwoning in de Skûle te Metslawier.
Mevrouw G. Bos is komen wonen in de Skûle, Stationswei 12, kamer 116.
9123 JZ Metslawier.
Mevrouw M. Sporendok verblijft tijdelijk in Nij Bethanië, Bethanië 1, 8851 EK
Tzummarum, kamer 74.
Morra:
Johan en Janita Oudshoorn-Spijksma zijn per 1 februari verhuisd naar Anjum.
Rick Bouma is komen wonen aan de Grutte Buorren 3 in Morra.
Jaap en Ciska Bosgra mogen we verwelkomen aan de Butenwei 12 in Morra.
Phillipus en Linda zijn met hun zonen Jakob Klaas en Jelle Jan verhuisd naar de
Achterwei 2.

Ingetogen vier mei herdenking Lioessens
Onder de vorig jaar geplaatste plaquette van omgekomen oorlogsslachtoffers
Theunis en Willem Kuipers, werd maandagavond 4 mei een krans gelegd door het
Dorpsbelang van Lioessens. Eveneens werd een bloemstuk van gemeente
Noardeast-Fryslân gelegd. Het was een ingetogen en sobere herdenking. Na het
luiden van de klokken werd het Taptoesignaal geblazen door Harmke Dijkstra
van muziekkorps Advendo. Een delegatie van het korps speelde na de twee
minuten stilte het Wilhelmus.

Toespraak van Doede Douma vorig jaar in de Petruskerk bij het onthullen van
de plaquette.
'Heel bijzonder dat wij op deze dag 10 mei 2019 wij bij elkaar mogen zijn,want
het is vandaag precies 79 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog was begonnen.
Het is nu alweer twee jaar geleden dat ik bij de familie Fre en Griet Slagman was
in Morra. Zij hadden het over een zekere Theunis Kuipers die in de tweede
wereldoorlog was gesneuveld en de zus van Fre, Aagje[van der WagenSlagman]had het er bij hun over gehad, zou het niet wat zijn om een soorte van
gedenksteen voor Theunis? Dat leek mij een goed idee en later kwam Aagje in
contact met Tettie Stiemsma-Walda en Jannie van der Wagen- Boersma, en zo is
er een groepje van mensen ontstaan met het zelfde doel, een gedenkteken voor
deze persoon. Het bleek naderhand dat er nog iemand in de oorlog was overleden
nl. Willem Kuipers[overigens geen familie van elkaar] die moest er dan nog wel
bij natuurlijk.
Theunis Kuipers geboren op zaterdag 5 februari in Lioessens en zoon van Harm
Kuipers en Grietje Woudwijk. Theunis was trommelslager bij de
muziekvereniging ADVENDO. Ook was hij lid van de jongelingsvereniging :
Samuel. Theunis was dienstplichtig soldaat en was motorordonnans en
persoonlijk verzorger van Majoor Pannekoek.[Voor meer informatie zie het boek :
de oorlog een gezicht gegeven deel 4] Theunis was verloofd met Sijke de Jong
geboren te Lioessens en was toen wonende te Naarden. Op maandag 13 mei 1940
komt hij te overlijden tijdens de gevechten tegen de Duitsers toen hij met zijn
motor bij Hotel Bergzicht op een Nederlandse mijn reed. Hij wordt eerst in een
veldgraf begraven en op 3 juni 1940 herbegraven op het Militair Ereveld
Grebbeberg, [hier een foto van deze steen] Van hem zijn er enkele advertenties
van zijn overlijden, nl. de ouders en verloofde en familie, zijn vriend Klaas
Slagman en Muziekvereniging en de Jongelingsvereniging.
In 1938 was Theunis zijn zus Johanna overleden, in 1940 Theunis zelf, en in
1948 zijn broer Johannes. Johannes was gehuwd met Aaltje Postma en in 1943 is
er een zoontje geboren en is na een aantal weken overleden, en werd genoemd
naar de overleden Theunis. De ouders Harm en Grietje hadden dus in korte tijd
drie kinderen en een kleinkind verloren. Wat een verdriet voor deze ouders moet
dat zijn geweest. Van deze familie is verder geen nakomelingschap meer

Willem Kuipers geboren op woensdag 3 september 1924 te Lioessens zoon van
Dirk Kuipers en Antje Wouda.Willem was zuivelarbeider in de melkfabriek in
Morra/Lioessens waar ook zijn vader als melkcontroleur werkzaam was. Volgens
de overlijdensakte staat vermeld dat hij bakkersknecht was. Willem had een
oproep gekregen voor de tewerkstelling in Duitsland, maar in eerste instantie
wilde hij niet maar zijn vader dacht dat het voor hem misschien wel beter was
want dan hoefde hij niet onder te duiken en misschien viel het mee daar in dat
verre Duitsland. Uiteindelijk is hij vertrokken en moest naar Nonnewitz, maar
werd ziek en is toen naar het ziekenhuis in Weisenfels gebracht en daar overleden
aan een longontsteking? Zijn vader is waarschijnlijk nog naar de begrafenis in
Duitsland geweest. Waar hij eerst is begraven is [nog]niet bekend maar de
herbegrafenis vond plaats op dinsdag 24 mei 1949 hier op deze begraafplaats. Er
is ook een kleine bekendmaking hier van in de Nieuwe Dockumer Courant
geplaatst. Bij zijn overlijden in 1943 zijn er ook advertentie,s van zijn familie,
twee van zijn vrienden[geen namen staan er onder]en een advertentie van zijn
vrienden in het Gemeenschaps-Lager in Nonnewitz t.w. Jaap Boelens, Feiko
Mollema, W.Nolet en J.Hoogenboom. Volgens de zoon van Jaap Boelens Harm,
waren zij tewerkgesteld bij een munitiedepot daar en zijn vader is in 1943/1944
toen hij met verlof in Nederland was ondergedoken geweest in Damwoude.
Willem had een broer Izaak die in 1947 is overleden en was 26 jaar. Hij had nog
een zus Elizabeth die was gehuwd met Pieter Adema. Ook deze fam. van Dirk
Kuipers evenals de fam.Harm Kuipers werden beide getroffen door het verlies
van kinderen. Van het gezin Kuipers is er nog familie van hun enige dochter
Elisabeth.'

Brandt Heeringa vertelt:
(verhaal wat Heeringa had willen vertellen aan de jeugd rondom 4 en 5mei)
Om jullie iets bij te brengen over onze leeftijd in die jaren waar jullie nu in zitten
is wel moeilijk te vergelijken want iets wat je niet zelf meegemaakt hebt, kun je
jezelf moeilijk in verplaatsen. Negentig jaar geleden verdienden mensen niet veel,
ze woonden in veel kleinere huizen. Er waren geen stofzuigers, geen wasmachine
geen koelkast geen warm water uit de kraan geen WC met stromend water maar
een 'tontsje”
Dit is allemaal van latere tijd. Winters vroor het makkelijk twintig graden. En als
het 's nachts gesneeuwd had dan lag het 's morgens ook op je dekens. Een
elektrische deken was nog niet te koop. Zelfs elektrisch was nog niet in alle huizen
aangelegd. 's Morgens moest eerst de kachel aangemaakt worden met turf en een
paar houtjes voor de warmte. 's Avonds na eten stond onder de tafel een grote
plaatstoof met een paar verwarmde turfstukjes, daar kon je dan je voeten op
zetten en die werden zo heerlijk warm.
Tien jaar later brak de oorlog uit, de Duitsers kwamen hier via Dokkumer
Nieuwe Zijlen en Ezumazijl naar Anjum, waar later een onderdeel van de
Duitsers kwam te zitten in het Station. Hieruit deden ze 's avonds patrouille langs
verschillende wagons. In die tijd moesten de ramen in huizen en stallen
verduisterd zijn. Nergens mocht licht te zien zijn. Als je 's avonds in bed lag
kwamen er vliegtuigen over vanuit Engeland, ze gingen richting Duitsland om
daar hun bommen neer te werpen. Zo gebeurde het ook eens op de terugreis, dat
één van die vliegtuigen zijn laatste bommen bij ons in de polder loste.
De fietsen van toen waren voorzien van een carbidlamp waar licht uitkwam ter
breedte van een vinger. De banden van de fiets werden gemaakt van oude
autobanden, met een aanzetting erin. In die tijd hadden we ook een
klompenmakerij in ons dorp, vlakbij de gereformeerde kerk, dit waren Jan
Adema en zonen. Ook hadden we op de Ald Dyk twee winkels, die gingen door
de week venten met hun waar door verschillende dorpen. Dat was Douwe
Klimstra met paard en wagen en Geert Koekje met twee honden voor de kar. Zo
ook bakker Fokkema uit Lioessens bracht brood langs met de kar en een hond
ervoor.

In het jaar 1943 was er steeds een tekort aan voedsel in de grote steden. De
kerken staken de koppen bij elkaar en na verloop van tijd kwam er een bus vol
kinderen uit leiden, Amsterdam, Rotterdam, Vlaardingen naar Friesland. Want
hier op het platteland was het ruimer met de voedselvoorraad. Bij ieder gezin
kwam er één bij want de moeders van toen zeiden: 'Waar acht om te tafel zitten,
kunnen er ook negen zitten. Ik ben dit vroege voorjaar nog bij drie kinderen
geweest in Bodegraven.
Er waren meer dan zeventig jaar verstreken. De kinderen van toen waren nu, 87,
83 en Jan van 81 jaar oud. Ze waren allemaal vol lof over die tijd.
In die tijd kwamen van de Dijksterweg en de Oude Dijk wel zo'n 30 kinderen
naar de School met de Bijbel te Lioessens. Je werd daar steng opgevoed. Als je
de meester niet goed naar de zin deed dan was er een turfhok, daar kwam je dan
een tijd in te zitten met de deur op slot. Zo gebeurde het ook eens in de vierde klas
dat twee jongens voor de klas stonden met het gezicht naar de muur. De meester
legde de eerste jongen over de knie en bewerkte zijn achterste met een lineaal. De
tweede jongen die het zag gebeuren dacht, beter gelopen dan gestropen en hij liep
op handen en voeten het lokaal uit.
In de tweede helft van de oorlog was het 's avonds spertijd. Op een avond ging
mijn broer Renze over de kamp naar één van onze buren. Later op de avond
kwam hij daar weer vandaan over het weiland op het erf aangekomen kwamen er
twee Duitsers tevoorschijn. Mijn broer werd met hun meegenomen naar Anjum.
De volgende morgen stond politie Huttinga hem op te wachten om hem naar
Leeuwarden te brengen. Halverwege zei hij, ik kan je nu laten ontsnappen. Nee
zei mijn broer want dan zit je gezin er ook mee. En zo kwam mijn broer via
Leeuwarden in kamp Amersfoort terecht. Na verloop van tijd kreeg mijn broer
daar last van zijn amandelen. Zo erg dat hij haast geen lucht meer kon krijgen.
Toen heeft de dokter er zonder verdoving ruimte in gemaakt. Vandaar dat hij later
naar huis mocht want de Duitsers waren bang voor ziekten en kwalen.
De winters waren toen erg koud en de wegen niet ijsvrij zodat we dan meest te
voet naar de kerk gingen. Jan Sapes voorop, de klompen aan en als je dan in het
dorp kwam ging er een grote stroom van mensen door het dorp. De ene naar de
hervormde kerk en de andere naar de gereformeerde kerk.

In de gereformeerde kerk stonden 's winters twee grote kachels waar de kerk mee
werd verwarmd. Zo gebeurde het op een zondagmorgen dat dominee Biersteker
binnenkwam met de kerkenraad, het was niet zo warm. Hij beklom de preekstoel
en gaf een paar liederen op om te zingen. Maar hij ging weer naar beneden, naar
de consistorie en beklom weer de preekstoel. De gemeente was ondertussen weer
tot rust gekomen. De eerste woorden van de dominee waren: 'Ja gemeente het
wordt steeds gekker, hier is dominee Biersteker in een jekker!' En hij begon aan
de preek. In de hervormde kerk was Marra wel voorganger met een stem zo luid
dat je hem op straat kon horen.
Nu zijn we in een tijd verzeild geraakt van rijkdom. We weten soms van
gekkigheid niet wat we zullen kopen. En het virus wat op is komen zetten , de
hele wereld is in paniek het is door de jaren altijd al zo geweest, na de goede jaren
kunnen er slechte volgen. Moet de westerse wereld van rijkdom niet meer bezig
zijn met de mensen die van huis en haard verdreven zijn? Geen dak boven je
hoofd niet voldoende eten. Moeders met kleine kinderen om radeloos van te
worden. Kerken komen te koop te staan. Vroeger met zorg door onze
voorvaderen opgebracht.
Ik wil graag eindigen met de woorden: Het is niet waarom maar waartoe dient
dit....

Twa moaie tonieljûnen yn Ljussens
Freed 14 en sneon 15 febrewaris wie it dan wer safier. De jierlikse tonielútfiering
fan tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht” út Ljussens. Se brochten it blijspul
“Straf” op’e planken. Dit stik spile him ôf yn in fersoargingstehûs yn de keamer
fan Anton (Marten Hoekstra). Anton sit yn in rolstoel en kin net rinne en prate.
Hij wurdt fersoarge troch suster Silvia (Antsje Boonstra), sij is hiel leaf foar him
mar wurdt ferskrikkelik op de fingers sjoen troch de stringe haadsuster Carla
(Minke Wijtsma). Bert (Douwe Hiemstra) komt helpen omdat hij syn taakstraf
folbringe moat yn it fersoargingstehûs. Hij hat in âld minske oanriden. Dit kaam
omdat hij flakbij de bank wêr’t in bankoerfal pleats fûn, yn syn taksy siet en
útnaaide doe’t hij sjitten hearde. Letter blykt de bút fan de bankoerfal yn syn
taksy te lizzen. Dizze ferstoppet hij bij Anton yn it nachtkastje. In freon fan ien
fan de bankoerfallers, Willem (Gerben Hoekstra) komt in pear kear lâns om it jild
te sykjen en ek de reklassearringsamtner (Kerstin v/d Wagen) wol dit jild graach
fine.

De dochter fan Anton (Thea Weening) hat jildpine en probearet Anton oer te
heljen syn hûs te ferkeapjen sadat sij dat jild opstrike kin. Dokter Marcel Kaaks
(Eelke Sipma) probearet fanalles om Anton wer oan it praten te krijen mei
regressy- en shockterapy mar dit slagget net.
En dan komt ek buorfrou Blaupot (Tiny Schregardus) gauris om it hoekje, se is
wat yn’e war, se siket altyd wol wat en nimt alles mei wat se fynt. Sa as it altyd
giet mei in klucht, komt alles úteindelik wer goed. Elk hie wer in rol dy’t bij him
of har paste, wêrtroch it stik goed út’e ferve kaam.
It stik waard regisseare troch Gerben Hoekstra en de spilers waarden bijstien
troch ynstekster Sjoerdtsje Bakker.
It sminken wie wer yn hannen fan Jikke Sijtsma dy’t der sa as altyd wer wat
moais fan makke hie. Margriet Wijtsma soarge foar de muzikale begelieding.
Beide jûnen siet de seal hielendal fol, wêrút wol blykt dat der yn Ljussens noch
altyd belangstelling is foar in geselliche jûn toniel. Ek waard der noch eefkes
stilstien bij it jubileum fan Tiny Schregardus, dy’t 25 jier spile hie bij “Mei nocht
foar’t ljocht. Sij krige in moai kado en in oarkonde.
Tonielferieniging “Mei nocht foar’t ljocht” kin werom sjen op twa slagge
tonieljûnen.

Doarpsbelang Moarre
Na een uitgestelde aanvangs datum werd er begin april dan toch een start
gemaakt met het vervangen van de oude beschoeiing. Na bijna 40 jaar was de
oude beschoeiing wel aan vervanging toe. Twee van de drie originele vis
steigers waren al verwijderd omdat ze volgens de gemeente niet meer veilig
waren.Dit ging zonder overleg met dorpsbelang. Ook werd er in het nieuwe
bestek in eerste instantie geen rekening gehouden met het aanbrengen van drie
vervangende steigers. Gelukkig hebben ze die mening herzien en worden er weer
drie steigers geplaatst. Ook is de nieuwe beschoeiing hoger afgewerkt dan de
oude. Hierdoor kan een minder steil talud worden gecreëerd, waardoor ook de
Achterwei meer steun krijgt. Er was al schade opgetreden als gevolg van
verzakking.Hierdoor was het ook nodig dat de vaart op enkele plaatsen wel en
halve meer smaller is geworden Eind mei zullen de werkzaamheden ongeveer
afgerond zijn. Wij zijn blij met het resultaat. Het ziet er nu al beter uit. Als alles
weer is aangevuld en ingezaaid mogen we weer trots zijn op" ûs moarster feart.

Oer de

Stichting Jeugd- en Sportfaciliteiten
Beste dorpsgenoten,
Afgelopen jaar hebben we met de sportstichting meerdere projecten weten te
realiseren. Zo is in samenwerking met de gemeente het hekwerk om het
parkeerterrein vernieuwd. En zijn direct de toegangspoorten, om op het sportveld
te komen, vervangen. Hiermee is het sportterrein goed afgeschermd en ziet het er
netjes uit voor de komende jaren.
Daarnaast hebben we met behulp van enkele vrijwilligers het hekwerk langs het
voetpad op het sportveld verlengd tot aan de ingang. Nu kunnen we onze
sponsoren dichter bij de kantine halen en dit kleedt het sportveld mooi aan. Ook
biedt dit ruimte voor potentiële kandidaten die geïnteresseerd zijn om een
reclamebord te plaatsen op het sportveld.
Deze maand wordt er ook begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op het
dak van de kaatskantine. 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, en dragen we bij aan een stukje
duurzaamheid. Mede dankzij subsidie van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân
kunnen we dit prachtige project realiseren.
Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen geweest, dit omdat we veel ‘’jonge’’
bestuursleden hebben en niemand langer dan 5 jaar zitting heeft in het bestuur.
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

Wij kijken terug op een prachtig feest en willen iedereen bedanken die op welke
manier dan ook heeft mee gewerkt aan het feest “it wie geweldig”
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Uit
dorpskrantje
Morra

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
Wist u:
het bestuur en muziekvereniging Advendo voor een ere-ronde door de dorpen, die
feestelijk
afgesloten
de kaatskantine.
Hetheuse
was een
historische
dag voor
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⁃ Dat werd
onze
oprichting
onze kaatsvereniging
Dat deze desinds
naamdeVisclub
“Hetvan
Leadsje”
heeft gekregen?in 1959 is het zowel
⁃ vereniging,
bij de KNKB als CFK bonden niet gelukt een Nederlands Kampioenschap (of
de eerste leden detefam.
Werkhoven en de fam. Slagman waren?
⁃ Dat Bondswedstrijd)
voorheen
winnen.
⁃ Dat er soms wel 20 mensen bij de vaart waren?
⁃ Dat er net zoveel mensen kwamen kijken en een praatje maakten, dan er
zaten te vissen?
⁃ Dat de vissers geen één avond oversloegen?
⁃ Dat de vrouwen van de club ’s avonds vroeger aten om maar op tijd bij de
vaart te zijn?
⁃ Dat de afwas wel eens bleef staan?
⁃ Dat er iedere avond koffie was voor de vissers?
⁃ Dat er soms ook wel eens een taart werd verorberd?
⁃ Dat de vissen wel een kilo zwaarder zijn geworden door het vele lokvoer?

1995

Wist u:
⁃
⁃
⁃

!

⁃
⁃
⁃

Dat Bote Boersma en Sjouke Slagman graag mogen klieren?
Dat ze dat deze zomer ook een keer probeerden?
Dat ze steeds in hun motorbootje bij de dobbers van de visclub langs
vaarden?
Dat de visclub daar schoon genoeg van had?
Dat ze de twee met emmers water opwachten?
Dat toen ze weer langs voeren, ze de volle laag kregen van beide kanten?
Vlnr Renze Stiemsma – Tjeerd Jan Boomsma – Klaas de Haan

1998
Kat op het bakkie
Op een doodgewone ochtend net zoals alle andere gaat Robbie Botma naar zijn
werk. Een beetje haastig want hij is wat aan de late kant. Zoals u weet werkt
Robbie bij Faber in Oosternijkerk. Aangekomen in zijn mooie bestelauto ziet hij
plotseling een kat op de motorkap springen en wegrennen. Robbie kijk nog eens
goed en denk ‘Verrek dat is onze eigen kat’. Robbie er achteraan en hij krijgt de
kat na een tijdje te pakken, onder luid applaus van zijn collega’s. Robbie heeft de
kat gauw thuisgebracht. Alleen mocht de kat nu niet op het bakkie maar in het
bakkie.

2002
Wist u:
⁃ Dat de jeugd van Morra-Lioessens deze zomer met vakantie naar Tsjechië is
geweest.
⁃ Dat ze na een lange en hete rit dorstig in Praag aankwamen.
⁃ Dat ze daarom vlug blikjes met buitenlands bier kochten.
⁃ Dat Gerben Swart dat ook deed en het vlug in zijn hals leeg goot want hij
had erge dorst!
⁃ Dat Gerben daarna zei “do kinst wol fernimme dat dit sterk spul is, ik fiel it
no al yn myn fuotten”.
⁃ Dat Johannes Klimstra nieuwsgierig was geworden en wilde weten hoeveel
procent alcohol in dat bier zat.
⁃ Dat Johannes het blikje bestudeerde en tot de volgende ontdekking kwam
⁃ Dat het geen echt bier was maar ………………MALT!

Skoalle Moarre/Ljussens wer los.
Moandeitemoanne 10 maaie gienen nei
in perioade fan acht wiken de doarren
fan basisskoalle de Griffel te Ljussens
wer iepen. Wol mei ynachtnimming fan
alle rigels fansels . Bern geane yn faze’s
wer nei harren eigen groep. Moandei
wie it de beurt oan de bern fan groep
2,4 en 6 en 8 tiisdei geane de oneven
nûmers. In pear entûsjaste memmen
hiene soarge foar dit spandoek om alle
juffen te betankjen foar harren stipe
mei thúswurk de ôfrûne twa moannen.
Juf Alie en juf Henny op de foto en ek
fansels foar de oare juffen dy’t al yn
harren groepen wienen.

Jeugdclubs en catechisatie Moarre Ljussens
Er is alweer een einde aan het jeugdwerkseizoen gekomen.
Een abrupt einde zo in de coronatijd, nomaliter hebben we nog een gezamenlijke
afsluiting op de planning maar helaas kon ook dit niet doorgaan.
Niettemin hebben we een zeer gezellig en actief seizoen gehad van zowel de club
als catechisatie. In februari hadden we de Valentijns-actie waarbij de jongeren in
weer en wind rozen hebben uitgedeeld in de dorpen. Ook de jaarlijkse clubstriid
is weer gestreden. We hebben via de app met de catechisatiegroepen aan de
Paaschallange meegedaan. Hierbij moesten er verschillende opdrachten worden
uitgevoerd en hiervan foto’s in de app geplaatst worden. De 16+ jeugd is dit jaar
voor het eerste op stap geweest met het rad gesprek. Aan de hand van een rad met
onderwerpen op bezoek bij mensen en zo in gesprek gaan. Erg leuk en interactief.
In september/oktober 2020 starten we weer met het volgende seizoen. Hoe dat er
precies uit gaat zien is nog niet duidelijk gezien de coronamaatregelen. We
houden de jongeren en de ouders op de hoogte.
Fijne vakantie alvast toegewenst van de jeugd, de club-en catechisatieleiding en
jeugdcommissie

Pauw vlucht voor reddingspoging brandweer
vrijdag 15 mei 2020

LIOESSENS – Op het Munehiem is vrijdag aan het eind van de middag de
brandweer ingeschakeld om een pauw uit een boom te halen.
Omstreeks vijf uur werd zowel de blusploeg van Anjum als de hoogwerker uit
Dokkum naar het adres gestuurd. Met behulp van de hoogwerker werd geprobeerd
de vogel uit de boom te halen. Net op het moment dat een brandweerman een poging
waagde om het dier vast te pakken, zette de pauw het op een vliegen en vloog een
eind weg.
Na de korte inzet heeft de brandweer de boel ingepakt en zijn teruggekeerd.
Update 20 mei.
Na een aantal tussenstops bij het terrein van de fabriek en het sportveld is de pauw
teruggekeerd naar de Koudenburgerreed in Morra.

Jan Jippe en Tjerk oer harren wurk yn Tsjechië
Jan Jippe en my (Tjerk) is frege om wat foar de doarpskrante te skriuwen,
De measte minsken kinne ús wol, fan it keatsen of de kroech. Mar op it momint
binne wy net sa'n soad mear thús, want we sitte yn Tsjechië op de buorkerij. Dat
dogge we no 4 jier. Normaal wiene we 1 kear yn de 4 wike wolris efkes in wykein
thús mar op it stuit kin dat net ien ferbân mei de Corona. De grinzen binne ticht.
Hoelang dat noch duorret witte wy ek noch net. Hjir binne de maatregels aardich
strang, oeral wer we komme moatte we in mûlekapke foar ha. De minsken wiene
hjirre de earste wiken benaud mar it giet no wol wer wat de goeie kant op.
Yn it wurk ûnderfine we der ek wol hinder fan. Us fierste ploech arbeiders die no
3 jier hjirre wurkje, kin net komme, en witte ek noch net wannear. We hawwe no
minsken út de Skodafabryk oan it wurk, omdat de fabryk foar in diel stil lei koene
we dizze minsken krije foar in x oantal wiken. We hope gau dat de fierste minsken
wer komme want de oogst komt der oan.
We ferbouwe hjirre griente yn Tsjechië, dit bliuwt allegearre yn Tsjechië. It is foar
de lokale winkels. Broccoli, blomkoal en sipels stean dit jier yn de grûn. It wie in
hiel droech foarjier, mar we kinne bereine út de rivier de Elbe wei. De rivier de
Elbe leit 2 kilometer fan ôf it lân.
De ôfrûne jierren binne der al in soad minsken út Ljussens en omkriten lâns west.
Dat is altyd moai at der guon komme! We hope gauris wer es yn Ljussens te
kommen want dat is ek altyd moai fansels. We moat mar sjen hoelang it duorret,
mar sa it no liket giet it de goeie kant wer op. want de cafe's binne hjirre fan ôf 11
maaie wer iepen, dat giet dus wer goed.
Wij tinke wol dat minsken troch dizze
krisis mear grienten keapjen gean.
Foaral yn dizze tiid wurde minsken
harren der hieltyd mear fan bewust dat
se wol fitaminen binnen krije moatte.
Dat is dan mar wer it foardiel fan de
situaasje. Wij hoopje jimme gau wer is
te sjen yn it doarp, dan praat we dan
fierder oer alles.
Tjerk en Jan Jippe Holwerda

Doarpsbelang Ljussens
Belangrijk vond Dorpsbelang Lioessens het om nieuwe inwoners, vaak import,
genoemd, bij te praten en te informeren over hun nieuwe woonplaats. Daarom
organiseerde ze voor deze groep, die een brief thuis had gekregen met als aanhef
Important, eind november vorig jaar een informatie-avond in school waarbij alle
verenigingen zich konden presenteren. Van kaatsvereniging tot kerk van
rummikubclub tot biljartclub, alle vereniging hielden een korte maar enthousiaste
uiteenzetting. Verbinding is de hoofdreden, aldus voorzitter Renze Stiemsma van
dorpsbelang. Mensen informeren en zich thuis laten voelen in een dorp waar het
goed wonen is. De opkomst was boven verwachting en men toonde zich na afloop
zeer content over dit initiatief. Op de foto de voorzitter van de kaatsvereniging die
vertelt over de bloeiende club Warber Bliuwe, de vereniging van de dorpen
Morra/Lioessens

Oer de brêge

G’day mate,

Beste mensen
Wij kregen in september 2019 de sleutel van de woning aan de Kamp 6 te
Lioessens. Schilderen en behangen en verder aankleden, wat een werk was dat.
Dit was echter een tussenstop met wel een prachtig uitzicht! We hebben genoten
van de zonsopkomst en zonsondergang en de vele vogels die opvliegen en weer
neerdalen. Wij hebben ondertussen Lioessens alweer verlaten omdat wij verhuisd
zijn naar een appartement bij de Skûle. Stationsweg 6-2. Metslawier
Groeten van Piet en Froukje van der Mossel

Briljanten huwelijk
Jan en Doetsje Holwerda- van der Wagen waren 21 december 2019, 65 jaar
getrouwd. Een briljanten huwelijk! Op deze zaterdagmorgen kwam muziekkorps
Advendo hen een serenade geven. Hiervan genoot het bruidspaar tezamen met
hun kinderen en kleinkinderen. Burgemeester Hayo Apotheker gaf namens de
gemeente acte de présence.

BILJARTCLUB L.B.C. LIOESSENS
1e Periode Seizoen 2020-2021
Het biljartseizoen kwam dit jaar abrupt tot stilstand.
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Jaarverslag Activiteitencommissie Morra
2019/2020
De activiteitencommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen: Linda
Dijkstra, Anneke Slagman, Froukje Machiela en Ylse Veenstra.
De jaarlijkse viswedstrijd werd gehouden op zaterdag 21 september 2019 . Totaal
deden er 13 vissers mee.
De winnaars waren: 1e vis Almer Notenbomer, de langste vis Tessa Wouda en de
meeste vis + de wisselbeker is gewonnen door Sanne Hiddinga.
November is de maand van de jaarlijkse tradities. Het lampion maken zorgde ook
dit jaar voor een grote opkomst waarbij er prachtige creaties zijn gemaakt door de
kinderen van de basisschool. En niet te vergeten de intocht van Sinterklaas! Voor
de kleintjes dit jaar een Sint-in welke heel enthousiast is ontvangen door zowel de
Sint en Pieten als de ouders van alle kinderen. Grote kans dat we dit op deze
manier vaker gaan doen.
De komst van Sinterklaas is toch waar ze het hele jaar naar uit hebben gekeken.
Voor de jeugd vanaf groep 5 was er een filmmiddag met veel humor en natuurlijk
cadeaus!
In december werd er weer een workshop georganiseerd, Lutske en Linda Dijkstra
hebben voor een prachtig kerststuk gezorgd. De opkomst was geweldig er waren
20 mensen aanwezig. Meer kan niet tenzij we er een avond bij doen.
Het stamppotbuffet in februari voor de 55 plus van Morra was weer zeer
geslaagd. Het eten van het buffet geleverd door Cornelis Notenbomer was zeer
smakelijk. Ook de snert gemaakt door Klaasje van Sinderen was voortreffelijk.

In de voorjaarsvakantie hebben de kinderen kunnen genieten van een gezellige
disco, muziek en entertainment verzorgd door DJ Henk en Karin. Ze hebben
ervoor gezorgd dat alle kinderen zich prima konden vermaken. Dit jaar was het
thema Glitters en kwamen veel kinderen verkleed met mooie Glitterkleding.

Het is alweer het 4e seizoen van de sjoelcompetitie. Op woensdagavond om de 2
weken. Van oktober t/m maart zijn er elke avond weer leuke prijzen te winnen.
De wisselbeker is dit seizoen gewonnen door Jetze Spijksma.
Voor het aankomend seizoen zal (als het door de corona allemaal mogelijk is)er
weer een viswedstrijd worden gehouden en zullen we medio oktober weer
beginnen aan een nieuw sjoelseizoen waar iedereen van harte welkom is.
De activiteitencommissie Morra

Nieuws van Kaatsvereniging
Warber Bliuwe (Jeugd) bestuur.
Wat een vreemde tijd is het op dit ogenblik we moeten op 1,5 meter van elkaar
blijven en de sociale contacten beperkt houden. Ook wordt hierdoor het kaatsen
hard getroffen, daarom eerst geen wedstrijden zoals het nu staat .
En dat betekent dus even niet met elkaar om de kransen kaatsen. En natuurlijk
waar wij ook van houden hier in Moarre Ljussens even gezellig onder het genot
van een hapje en drankje met elkaar na zitten op ons mooie kaatsveld. Want wat is
er mooier dan een veld vol kaatsers en kaatsertjes die samen het mooie spelletje
beoefenen. Ook de kinderen vinden het erg jammer dat we geen wedstrijden
kunnen organiseren. We houden de persconferentie en het KNKB nieuws goed
in de gaten. Zodra het weer kan melden we ons. Waar we wel heel blij van zijn
geworden is dat de kinderen weer mogen trainen. Na overleg met trainers en
gemeente hebben we een sportprotocol opgesteld .
We hopen dat we hiermee de veiligheid van onze jeugdleden en de trainers
kunnen waarborgen, maar we kunnen het niet alleen. Alleen samen komen we
hier doorheen. Op maandag avond 11 mei zijn we gestart met de trainingen.
Op maandagavond komen groep 3, kabouters, welpen, pupillen en op
dinsdagavond komen de schoolmeisjes/jongens en jongens en meisjes aan de
beurt. We zitten momenteel met de jeugd op een aantal van 82 leden, dus dat is
erg leuk !!!! De eerste trainingen zitten er nu op en de kinderen waren erg
enthousiast over de leuke trainingen. En dit is te danken aan onze fantastische
trainers Klaas Veenstra, Lolke Dijkstra, Sytse Koree, Simon Jan Mol en Gerben
Hein Wijtsma. En zoals vanouds worden de trainingsperkjes weer uitgezet door
Hendrik Feenstra ,wat de trainers altijd veel werk scheelt zo kunnen ze gelijk
beginnen aan hun training. We hopen dat we door het geven van de trainingen het
kaatsen zo in stand kunnen houden.
Mocht je na het lezen van dit bericht en de foto’s ook zin krijgen om ook eens aan
een kaatstraining mee te doen geef je dan op. jeugdkvwarberbliiuwe@outlook.com
Groetjes van het (jeugd) bestuur K.V. Warber Bliuwe.
En blijf gezond allemaal!

Begrafenisvereniging
We hebben misschien wel als laatste vereniging van de dorpen nog een
jaarvergadering kunnen houden voordat de corona uitbrak. Hier hebben we ons
bestuurslid Gerrit de Boer mogen bedanken voor zijn inzet in het bestuur de
afgelopen 5 jaar. Gelukkig hebben we zeer snel een vervanger kunnen vinden.
Onder applaus van de aanwezigen werd Ingrid Haaksma welkom geheten in het
bestuur.
Op onze jaarvergadering hadden we twee niet leden uitgenodigd. Watse Elzinga
en Jan van der Meer, toevallig beide uit Oosternijkerk.
Via onze bode Jannie van der Wagen zijn we met Watse in contact gekomen.
Jannie had aangegeven dat het wenselijk was om een vaste reservebode aan te
stellen, voor het geval Jannie niet aanwezig kan zijn.
Tijdens de vergadering heeft Watse zich gepresenteerd aan de aanwezige leden en
liet hij een zeer goede indruk achter. We zijn blij dat we naast Jannie terug
kunnen vallen op een reservebode die uit de buurt van Lioessens komt en op zijn
jonge leeftijd al een goede staat van dienst heeft. Wij kijken uit naar een prettige
en lange samenwerking.
Na afloop van de jaarvergadering heeft predikant en tevens stervensbegeleider
dhr. Jan van der Meer een lezing gehouden. En ons een bijzondere inkijk gegeven
in zijn leven als stervensbegeleider en predikant. Zo werd de avond afgesloten
met een zeer informatief en enthousiast einde.
Natuurlijk hopen we u volgend jaar ook op de jaarvergadering te verwelkomen.
Het bestuur van De Laatse Eer Lioessens

Begrafenisvereniging De laatste eer
Lioessens
Website

www.dle-lioessens.simpsite.nl

E-mail

begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com

Banknummer

NL12 RABO 0346 1686 86
t.n.v. begrafenisvereniging te Lioessens

Nieuws van het project D.O.M 2.0 (DOM is
Dorps Ontwikkeling Maatschappij)
Hierbij een update van de stand van zaken van de werkgroepen.

Werkgroep Kaatsmuur.
Initiatief tot nieuwbouw kaatsmuur op het sportveld “Tusken de Doarpen”.
Het muurkaatsen is de afgelopen jaren een opkomend balspel in de regio
Friesland ter aanvulling op het Friese kaatsspel. De sport is vergelijkbaar met
squash, alleen wordt er met de blote hand gespeeld, het wordt in enkel- en
dubbelvariant worden gespeeld. Door de kaatsfederatie Dongeradeel worden er ’s
winters muurkaats-trainingen gehouden in de sporthal. Het bestuur van de
kaatsvereniging Warber Bliuwe ziet het muurkaatsen als een prima uitbreiding
voor de trainingen en wedstrijden voor jeugd- en seniorenleden. Daarnaast kan de
muur mogelijk ook worden gebruikt voor algemeen gebruik als tennis- of
voetbalmuur. De muur kan het hele jaar door worden gebruikt.
Het voorstel van de commissie kaatsmuur is om de plannen tot bouw van een
kaatsmuur op het sportveld inclusief kostenindicatie op de algemene vergadering
van de kaatsvereniging te presenteren. Hopelijk kan deze vergadering deze
zomerperiode plaatsvinden. Indien de leden en de stichting JSF instemmen met
de bouw van de muur zal volop moeten worden ingezet tot aanvraag subsidies bij
verschillende fondsen. Daarnaast zal in overleg met de gemeente Noardeast
Fryslân het traject tot aanvraag bouwvergunning moeten worden opgestart. Het
betreft hier de realisatie van een constructief bouwwerk van ca. 5 m hoog, waarbij
zeker constructieberekeningen bij moeten worden opgesteld. Het voorstel van de
commissie zou zijn om begin 2021 de eerste paal te mogen slaan, en in het
voorjaar/zomer van 2021 de werkzaamheden op te mogen leveren.
Indien er vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan mogen deze worden
aangegeven bij één van de bestuursleden van de kaatsvereniging, of via
kvwarberbliuwe@outlook.com
(stichting JSF staat voor Jeugd en Sport Faciliteiten, en is eigenaar van het
sportveld)

Werkgroep Opwaardering Opfeart.
(vanaf Reidswal tot Hoek en Wad).
Als projectgroep hebben we overleg gehad met de gemeente en het Wetterskip om
er voor te zorgen dat de vaart uitgebaggerd wordt. Vooraf hebben we op
verschillende locaties de diepte gepeild. Dit was verrassend genoeg redelijk op
peil met een gemiddelde diepte van 80/90 cm. De weelderige plantengroei in de
vaart maakt het varen tussen de beide dorpen vrijwel onmogelijk. De gemeente
Noardeast Fryslân geeft aan geen prioriteit te stellen in het uitbaggeren of zelfs
alleen maar hekkelen van de vaart. Ook het Waterschap heeft geen budget om de
opvaarten grondig onder handen te nemen. Afgelopen herfst heeft het
Dorpsbelang Ljussens gelukkig budget vrijgemaakt om voor het winterseizoen de
vaart deels te hekkelen zodat, mocht er ijs komen, in ieder geval geschaatst kon
worden. We proberen als projectgroep er voor te zorgen dat de vaart voor een
langere termijn onderhouden kan worden. Met eventueel het plaatsen van een
aanlegsteigers o.i.d. We realiseren ons dat dit een project is van de lange adem,
met hopelijk een bevredigend resultaat.
Positief is te melden dat de beschoeiing van de vaart aan de Achterwei in Morra
vernieuwd is, en dat er ook een drietal steigers geplaatst zijn.
Onze projectgroep heeft zich ook aangesloten bij de Waterrecreatievisie 2025
“Land en water verbonden”. Het doel van deze projectgroep is om de opvaarten
die voornamelijk uitmonden in de Sud Ie bevaarbaar te maken voor kleine boten
en kano’s.

Werkgroep opwaardering Doarpsstrjitte en Moarsterwei.
Door de werkgroep was een mooie opzet gemaakt om de Doarpsstrjitte deels op
te waarderen. Bij de gemeente is een prachtig plan ingediend. Dit plan is
besproken met ambtenaren van de gemeente, hun reactie was niet hoopvol. De
Doarpsstrjitte komt de komende jaren niet in aanmerking voor een grote update.
Dit plan kan dus voor de komende jaren in de ijskast en misschien wel in de
diepvries. Wat betreft aanpak Moarsterwei en Skyligewei tussen Moarre en
Ljussens, deze weg willen we graag fiets en wandelvriendelijker maken door
onder andere het aanbrengen van een fiets en wandelstrook aan beide zijden van
de weg door middel van gekleurd (rood) asfalt. Ook dit plan komt niet direct in
aanmerking, maar moet binnen enkele jaren wel haalbaar zijn. Dit gebeurt dan bij
het opnieuw asfalteren van de weg.
Op de plek waar de jaarlijkse brandstapel tijdens de oud en nieuw viering ligt
willen we indien mogelijk een mooie picknickplek realiseren met uiteraard een
picknicktafel en struiken. Dit plan hadden we graag tijdens de
ledenvergaderingen van de beide dorpen willen bespreken, maar helaas deze
vergaderingen zijn door het Corona virus niet doorgegaan. Mocht dit plan
doorgaan, dan is het niet meer mogelijk om de jaarlijkse brandstapel hier op te
bouwen. Dit vinden mogelijk de jongeren die ieder jaar weer voor een groot
vreugdevuur zorgen geen goed idee. Hopelijk kunnen we dit plan op de
eerstvolgende ledenvergadering met elkaar bespreken.
Mochten er onder u nog vragen of ideeën zijn, dan kunt u contact opnemen met
de besturen van Dorpsbelangen van Moarre Sjouke Swart telefoon 0519-321904
en Ljussens R. Stiemsma telefoon 0519-321688.
G. Teitsma Coordinator D.O.M. 2.0.
Telefoon 0519-321674.

Wie zijn deze inwoners van Morra-Lioessens??

Ljussemer

Moarster

Weet u wie dit zijn? Geef dan de oplossing door via de mail of bij
Mynke Hoekstra
De oplossing uit de dorpskrant
van november 2019 waren
Maghiel Heegstra en Wiltje Wytsma	

Er waren 4 inzending, Hennie de Haan 	

	

is als winnaar uit de bus gekomen, 	

	

zij had beide foto’s goed.	
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dorpshuisdestikel@gmail.com
Ook zaterdag 26 mei en zondag 27 mei

C.M.V. Advendo
Helaas is het muziekseizoen voor ons ook ten einde, woensdag 11 maart hadden
we onze laatste repetitie. Hiervoor hebben we op zondag 19 januari nog een
mooie Menorahdienst mogen begeleiden in de kerk.
Zaterdag 21 maart ging de violenactie met een aantal aanpassingen wel door. We
kwamen zoals u gewent was niet aan de deur maar werd er wel op bestelling
gebracht. Ook konden er viooltjes worden uitgezocht bij de loods aan de
Siniastrjitte. Dankzij de steun van onze dorpsgenoten heeft deze actie nog een
mooi bedrag van rond de €500 opgebracht.
Paaszondag begeleiden wij traditiegetrouw de ochtenddienst in de kerk, zoals we
allemaal wel weten kon deze kerkdienst niet doorgaan. Een aantal leden hebben
deze ochtend in Morra en Lioessens een aantal paasliederen voor onze
dorpsgenoten gespeeld. Op deze manier wou Advendo de blijdschap van Pasen
laten horen.
Geen Koningsdag zoals we gewend zijn, een feestelijke muzikale optocht met
blijde kindergezichten en mooie versierde fietsen. Het Wilhelmus werd wel in
Morra en Lioessens gespeeld, zo hadden we toch nog een Koningsdag gevoel.
Hierna werd de weg vervolgd naar de Skûle te Metslawier. Hier werd weer het
Wilhelmus gespeeld en nog een aantal koraaltjes. Deze werden met veel dank
ontvangen. Zo hadden de inwoners van de Skûle toch nog een Koningsdag
gevoel.
Wij hopen ons seizoen weer te starten in september, dan kunnen we weer volop
repeteren voor de geplande concerten en festivals. Het eerstvolgende optreden
hebben we staan op 19 december in de Petrus kerk van Lioessens, een
kerstconcert. Of dit dan haalbaar is is voor ons ook nog onduidelijk. Hier krijgt u
dan tzt bericht van.

Hier volgen nog de data van het oud papier:
Vrijdag 5 juni	

 	

19.00 uur
Vrijdag 3 juli	

 	

19.00 uur
Vrijdag 7 augustus	

 9.00 uur
Vrijdag 4 september	

 9.00 uur
Zaterdag 3 oktober	

 9.00 uur
Zaterdag 7 november	

 9.00 uur
Zaterdag 5 december	

 9.00 uur
Indien mogelijk vragen wij jullie zelf het papier naar de container te brengen,
wanneer dit niet lukt graag goed ingepakt aan de weg zetten. Het is al een aantal
keren gebeurd dat wanneer het kleed al over de container zit er nog papier naast
de container wordt geplaatst. Wij verzoeken jullie met klem dit niet te doen, dit
geeft alleen maar rommel. Advendo is nog opzoek naar een aantal vrijwilligers
voor ophalen van het oud papier, lijkt het jou nou wat om een steentje bij te
dragen aan ons mooie korps? Meld dit dan bij onze voorzitter
Gerben Hein Wytsma.

Schapenmelkerij Rispens
Heerlijke schapenkaas.
Shoarma en hamburgers
www.mtsrispens.nl
Schapenkaas ook verkrijgbaar bij Menno Hoekstra.

Even voorstellen
Wij zijn Jaap en Ciska Bosgra 73 en 68 jaar, en sinds eind januari 2020 wonen wij
op deze fijne plek: Bûtenwei 12, Morra, in “ de voormalige school van Morra”.
Jaap heeft Friese ouders; zijn vader is zo’n honderd jaar geleden in Nes geboren
en vanwege het werk (politie) naar Noord Holland moeten verhuizen. Jaap
groeide dus op in Noord Holland, maar was elke vakantie te vinden op de
boerderij van zijn oom in Tietjerk. De Friese taal is hem aardig bijgebleven.
Ik ben geboren in Noord Holland, dicht bij de kust. Mijn ouders zijn Brabants/
Noord Hollands, met agrarische achtergrond.
We werkten en studeerden tijdelijk in Amsterdam en woonden in Driehuis
Velsen. We kregen vier zonen: Okke Jaap: 1975, Sieto: 1977, Sjoerd: 1979, en
Remco: 1981.;
We wilden wat meer ruimte voor de jongens . Jaap verruilde het werk als
beleggingsanalyst bij een effectenbank in Amsterdam voor het lerarenvak
(economie) Meao/Mmo, en we verhuisden van Driehuis naar Twente en kochten
daar een kleine boerderij die we steen voor steen verbouwden. Ik illustreerde zo
nu en dan voor een opdracht en deed een opleiding voor paardrij-instructeur en
begon tegelijkertijd een kleine manege.
In de achttien jaar die we in Twente woonden, had Jaap naast school een bedrijf
voor financiële dienstverlening. En koken is onze passie!
Toen onze jongste zoon ook naar de universiteit ging en ze alle vier zelfstandig
woonden, hebben we in overleg met hen een stap gemaakt om iets heel anders te
gaan doen en wel in het buitenland: een nieuwe uitdaging..
Het werd de Dordogne in Frankrijk. Een aantal paarden namen we mee. We
kochten een 350 jaar oude boerderij, die we verbouwden en we begonnen er een
restaurant. We maakten likeuren, sappen, apéritifs en wijnen en verwerkten de
producten van ons land: biologische groenten en eigen vleesproductie. En we
verhuurden twee appartementen, voor zomergasten.

Onze jongens kwamen vaak bij ons op vakantie met hun gezin, met de inmiddels
zes kleinkinderen, waarvan vijf meisjes en een jongen.
Het was heel hard werken in een overweldigend mooie natuur.
Nieuwe mensen, nieuwe cultuur, nieuwe taal. Het was niet altijd gemakkelijk,
maar ook deze twintig jaar zijn zeker de moeite waard geweest. Na ons pensioen
wilden we weer naar Nederland . We hebben gezocht naar ruimte en mooie
natuur.
Uiteindelijk zijn we dus in Morra terechtgekomen met onze hond Less, waar we
zeer hartelijk zijn ontvangen. Het huis biedt de mogelijkheid voor een atelier,
zodat ik me straks kan uitleven op doek en papier. Jaap gaat zich bezighouden
met schrijven.
We genieten alle dagen van deze eerlijke en open omgeving en hopen dat nog heel
lang te kunnen doen.
Jaap en Cis

Koninklijke onderscheiding voor
Gerben Teitsma
Op woensdag 22 april werd Gerben Teitsma benoemd tot lid in de orde van
Oranje-Nassau. Uit handen van burgemeester Kramer kreeg Gerben een
oorkonde en een bos bloemen. Het lintje krijgt hij later dit jaar tijdens een
speciale bijeenkomst opgespeld.
Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in het leven van Gerben. Gerben zet
zich niet alleen in voor de dorpsgemeenschappen van Morra en Lioessens, maar
ook voor het cultureel erfgoed in de gemeente en overige maatschappelijke
initiatieven. Hieronder een opsomming van het vele vrijwilligerswerk waar
Gerben zich voor heeft ingezet en nog altijd doet.
Pleegzorg Nederland
In de periode 2003-2014 hebben Gerben en Reino in totaal 41 pleegkinderen
opgevangen.
Voetbalvereniging Anjum
Gerben heeft jarenlang zelf gevoetbald. Ook bestuurlijk is hij bij deze vereniging
actief geweest. Van 1998-2006 was Gerben als bestuurslid verantwoordelijk voor
de sponsoring en overige PR-zaken. Ook is hij enkele keren leider geweest van
een team, onder andere het team van zijn zoon en kleinzoon.
Samenloop voor Hoop
In 2014 en 2015 was Gerben actief als penningmeester in de stichting Samenloop
voor Hoop Dongeradeel.
Stembureau
Gerben is al vele jaren vrijwilliger bij het stembureau in Morra.
Skoalle mei de Bibel “De Griffel” te Moarre – Ljussens
Germ Teitsma is bestjoerder fan 1985 oant 1997, 12 jier lang. Hy makket diel út
fan it proses te kommen ta in basisskoalle en is nei de foarming hjirfan de earste
foarsitter. Yn de bestjoerlike skaalfergruttingsoperaasje is Germ Teitsma op 1
oktober 1994 lid fan de stjoergroep, dy ’t dit yn de gemeente Dongeradiel hannen
en fuotten jaan moat. Uteinlik sil it bestjoer fan De Griffel net meigean yn in
bestjoerlike fúzje, mar Germ Teitsma hat wol in driuwende krêft west om as
stjoergroeplid de lytse skoallen yn Dongeradiel te behâlden en fuort te sterkjen yn
har bestean yn it ramt fan de wet “Toerusting en Bereikbaarheid”. Hy sjocht

dêryn ek de krêft en essinsje fan de lytse doarpsskoalle foar de doarpsmienskip.
As Germ Teitsma yn 1997 it bestjoer ferlit, wurdt er in pear jier letter frege as
fertrouwenspersoan. Ek by de organisaasje fan it 100-jierrich jubileum fan de
skoalle yn 2005 wurdt de meiwurking fan Germ Teitsma frege. Hy nimt in sit yn it
organisearjend kommitee en it wurdt in jubileum om nea wer te ferjitten.
Dorpsbelang Morra
Gerben is in de periode 1977-1994 penningmeester van dorpsbelang geweest en in
de periodes 1989-1994 en 2007-2009 voorzitter. Een aantal belangrijke
onderwerpen die in deze periodes speelde waren: woningen aan de Teatske van
Alzumstrjitte, reünie 1980 i.vm. 750 jarig bestaan Morra, dorpsvernieuwing in de
jaren 90. Ook was Gerben één van de medeoprichters van het dorpskrantje “
tusken Kolken en Fjellingen”.
It Nije Doarp/Dom
Gerben kwam in 2014 de werkgroep versterken. Deze werkgroep zet zich in voor
de leefbaarheid van de dorpen. Eén van de projecten was het realiseren van
levensloopbestendige woningen in Lioessens. Na een periode van 4 jaar werden
de inspanningen beloond en kon op 19 september 2018 de openingshandeling
worden verricht. Momenteel is Gerben actief in de commissies betrokken bij de
Dorpsontwikkelings Maatschappij (DOM 2.0).
Woningstichting Oost-Dongeradeel
Gerben heeft vele jaren Morra vertegenwoordigd in de woningstichting OostDongeradeel (voorloper van Thús Wonen). In die tijd (jaren 80) was uit elk dorp
1 persoon als bestuurslid vertegenwoordigd. Gerben had tevens de functie van
penningmeester.
Dorpshuis de Stikel
Gerben heeft een groot aandeel gehad in het realiseren van het dorpshuis. Het
gebouw van de Vrijzinnige Hervormde gemeente werd aangekocht en verbouwd
tot dorpshuis. In 1989 werd het dorpshuis geopend. Gerben is van 1994 tot 1999
voorzitter van de beheerscommissie geweest. Nadat Gerben uit het bestuur is
gegaan is hij actief gebleven als vrijwilliger.
Oranjevereniging Morra
In de periode 1996-2003 was Gerben voorzitter van de Oranjevereniging. Naast
de 2 jaarlijks dorpsfeesten werden er door het bestuur allerlei activiteiten voor de
Moarsters georganiseerd. Ook werd in deze periode de samenwerking met het
bestuur van Lioessens intensiever.
Stichting jeugd-en sportfaciliteiten Morra-Lioessens
Gerben heeft zich maar liefst 46 jaar! ingezet voor de sportstichting (1971-2017).

Grote projecten in deze periode waren de renovatie van het sportveld en de bouw
van de kleedgebouwen in 1979. En in 2011/2012 de bouw van de kantine van
kaatsvereniging Warber Bliuwe en het jeugdhonk.
Gereformeerd kerk Lioessens c.a.
In de periode 1982-1986 was Gerben diaken. Het ambt van ouderling heeft hij
bekleed in de perioden 1988 t/m 1992, 2005 t/m 2009 en 2012 t/m 2016. In deze
laatste periode was hij tevens voorzitter van de kerkenraad. Vanaf 8 februari 1988
tot op heden is Gerben boekhouder van de kerkelijke gemeente.
Stichting Welzijn het Bolwerk
Gerben is sinds maart 2015 actief bij de Formulierenbrigade. Hij bezoekt
inwoners uit de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel om hen te helpen
met het invullen van formulieren en/of het ondersteunen bij het op orde brengen
van hun financiële administratie.
Stichting Musea Noardeast-Fryslân
Vanaf 6 september 2012 is Gerben bestuurslid (penningmeester) van de
museumstichting.
De koninklijke onderscheiding is zeker verdiend gelet op de lang lijst hierboven.
We hopen dat Gerben nog vele jaren actief blijft voor de mienskip.

Dorpskrant Lioessens, oktober 1998

Doarpskrante Lioessens, maart 1995
In Ljussemer boekhâlder docht in boekje oer himselfs iepen.
Hij zit met z’n 85 jaren tegenover me: Nog steeds in houding van de echte
boekhouder en nu geflankeerd door zijn vrouw. U begrijpt het al: over wie anders
kan ik het hebben dan over ‘Jan van Martsje’? Zijn arbeidzaam leven lag voor
een groot deel in de fabriek en de fabriek bepaalde grotendeels hun beider leven.
Hoe kan het ook anders als je hun levensverhaal hoort.
Hoe is het allemaal begonnen?
Nou, ik ben als 14-jarige het fabriekskantoor binnen gestapt. Dat was in 1923.
Diploma’s waren niet nodig, maar ik moest wel goed kunnen tellen! Lange lijsten
met cijfers verticaal en horizontaal optellen en dan moest het eindbedrag kloppen.
Nee, telmachines waren er nog niet.
Hoeveel mensen werkten er destijds?
Jan - als de echte boekhouder - verzinkt enige tijd in diep gepeins. Maar dan: dat
zullen er zo’n 25 man geweest zijn, met als directeur de heer de Boer. Achter het
fabriek stonden ook vier huizen. Daarin woonden de assistent, de machinist en
verder de eerste kaasmaker en de eerste botermaker. Martsje vult aan: ‘It wienen
wol moaie hûzen hear, in moaie keamer mei in gong, achter in sliepkeamer mei
twa bedsteden. Boppe ek noch in keamerke, ja, wij hawwe dêr ek noch wenne...
Hoelang werd er gewerkt en had je recht op vakantie?
Achtenveertig uur per week. Zaterdags ook de hele dag en zondags moest ik ook
wel eens voor de melkontvangst. Vakantie? Dat was er niet bij. Martsje:
Fekânsje? Ferjit it mar! Nei ús trouwen sei de direkteur tsjin mij: ‘Do moast net
tinke dat jimme mei fekânsje kinne, want ik kin Jan net misse’, En sels as wij ien
dei fuort wienen, moast er ús tillefoannûmer witte...

Hoe werd de melk aangevoerd?
O, er waren melkrijders, o.a. Jan Bandstra en zijn broer Oege. Ook Tom Jansma
uit Anjum, dat was een broer van Aukje Jansma uit Ljussens. Zomers werd er
tweemaal gereden en vanaf 1 november nog maar 1 keer. Ze moesten vroeg: Er
werd zomers al om drie(!) uur gemolken en de melkbussen stonden om 5 uur aan
de weg. Oom zes uur was er dan de melkontvangst op de fabriek. Dan hadden we
‘s middags een paar uur vrij en ‘s avonds moesten we er weer zijn. Die melkrijders
wilden natuurlijk allemaal de eerste zijn en dan ging het soms vreemd: - en no Jan
en Martsje beide oan it wurd - ‘Op in kear wienen se sa’n bytsje tagelyk. Ien kaam
fan Nijtsker ôf en de oare molkrider fan Anjum. Se seagen inoar en doe wie it
hurd...hurd...hurd om earst te wêzen. Dat soe sa tagelyk it febryksterrein op. Mar
o heden! Ien koe de hynders net mear hâlde en fleach mei molkbussen-en-al
achter de hage lâns.... Dat wie mij wat! Letter krige elk in nûmer en dat wie
better.
En het vervoer?
Een gedeelte van de melk en de kaas ging donderdagmiddag per schip naar
Leeuwarden. Naast de fabriek lag dan de boot van Ale Hansma of Markus
Dijkstra en die zorgden als zelfstandige ondernemers dat de vracht die vrijdag in
Leeuwarden was.
Wie werkten er zoals meer?
Nou, ‘Germ Sûpenbrij’ onder andere, uit Paesens. Die maakte dat spul. ‘s Avonds
al in de week zetten en ‘s middags om twaalf uur kwam ik dan thuis met een
emmertje vol met heerlijke sûpenbrij! Dan was er nog Posthumus, de kuiper,
Pieter L. Dijkstra als onderhoudstimmerman en Lune de machinist: hij liet dat
huis bouwen, net over de brug, voor drieduizend gulden...! En Douwe Eizinga uit
Morra was melkventer en hij bracht ook de per spoor aangevoerde steenkool van
het station naar de fabriek.
Waar kwam de melk zoal vandaan?
Uit Nijtsjerk, Hantum, Hantumhuizen, Nes, Wierum, Paesens-Moddergat,
Anjum, Nijewier en nog meer dorpen. Verder waren er zuivelfabrieken te Ee en
op’e Reidswâl in Metslawier en ook nog in Anjum, waar nu Brant Visser zit.
Heb je ook nog andere bezigheden gehad?
Ja, na 1 november - de koeien stonden dan een paar weken op stal - moest ik bij
de boeren langs om de dieren te ‘druppelen’. Er heerste toen soms onder het vee
de T.B.C.-ziekte en daarom moest ik ze een vloeistof in de ogen druppelen. Enige
tijd later kwam dan de veearts voor de controle: hij kon dan aan de ogen zien, of
ze TBC vrij waren.

En dan?
Aan alles komt een eind. Na sluiting van de fabriek hier in ’75 heb ik nog een jaar
in Dokkum gewerkt, op Betterwird. En ‘doe wie it dien’.
En tot slot: zij beiden
Dochs hawwe wij moaie jieren hân, is it net sa Jan? Martsje oan it wurd: ‘Jan wie
wol es wat te goed: Als hij thús oan’e kofje siet - sa, yn dizze stoel, hij moast
útsicht hâlde op syn fabryk - dan gong de tillefoan wolris: “Kinne wij DALIKS dit
of dat krije?” Dan sei ik: Nee daliks net, jo moattte mar even wachtsje’. Soms
bellen se mij ek op: Wolle jo no daliks foar in tsiiske soargje? Ik sei: ‘Nee, ik kin
no net nei it febryk gean, ik sit hjir thús yn ‘e lytse bern, dat giet dus net troch’. Sa
hawwe wij it tegearre rêden, ek doe’t yn’e minne tiid de molke 2,5 sint de mingel
jilde en foar in Edammerke twa kwartsjes frege waard.
...... As ik in skoftke letter it hûs ferlit, bliuwe der twa tefreden minsken achter dy
jûn. Soks fiele jo as doarpskrante-journalist dochs hiel goed oan. Wij winskje
harren noch in moaie libbensjûn ta.
	


	


	


	


	


EFZET

Martsje en Jan Klimstra

Zuivelfabriek ´De Dongeradelen´ Morra Lioessens
Na een tijd lang verstopt te hebben gestaan
achter bomen, hekken en onkruid zal er
binnenkort heel wat gaan veranderen op het
terrein rondom Zuivelfabriek de
Dongeradelen. De ooit zo statige fabriek is
een doorn in het oog geworden van vele
dorpsbewoners. Tijd om dat te gaan
veranderen dus.
Rond 1914 werd de fabriek in gebruik
genomen en functioneerde tot ongeveer 1971
als zuivelfabriek. Hierna werd het gebouw
gebruikt als manege,opslagruimte,
bedrijfsgebouw, bezinepomp en woonruimte. Nadat de laatste bewoners
vertrokken, werd het pand gekocht door een projectontwikkelaar. Er werden vele
plannen geopperd, maar helaas werden deze plannen nooit uitgevoerd of
goedgekeurd. Wat volgde was verpaupering van het pand en de omliggende
terreinen.
Begin 2020 werd bekend dat de zuivelfabriek te koop zou komen door
faillissement van de vorige eigenaar. Dit was een unieke kans om het pand aan te
kopen en een einde te maken aan de achteruitgang van het pand en het
dorpsaanzicht weer in ere te herstellen.
Over de concrete plannen kunnen we op dit moment nog niets zeggen. Wat in
ieder geval zal plaatsvinden is een grote opknapbeurt rondom de gebouwen.
Daarnaast zullen we in overleg moeten treden met Gemeente Noardeast Fryslan
over wat de mogelijkheden zijn. We hopen op een goede samenwerking waarin we
er samen voor kunnen zorgen dat dit historische pand straks weer een blikvanger
in de regio wordt!
Vriendelijke groet,
Minne en Johan Dijkstra

Uit de oude dorpskrant, maart 1997

Theo Schregardus en Tiny Sipma trouwden op 7 maart jl. De jeugd soarge foar in
fersierd hûs.
Fan links nei rjochts: Herwin, Germ-Hein, Oane, Sjouke, Germ, Minke en Hilma

Tel. 06 - 11 11 82 02

dekemaschilders.nl

Strui hjoed ien inkeld blomke
op dyn neistes wei
Stryk fan in besoarge holle
in pear lytse tearkes glêd
Fersêftsje in bytsje smert
en droegje in trien
Bring in inkele seine oan
Lit ien wurd fan leafde hearre
en dyn dei is net ferlern.

(út de gedichtebundel “Libbenskrêft” fan
Anne de vries, hat wenne oan de Hearrewei
3 yn Moarre)

dorpskrantlioessens@hotmail.com

