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Voorwoord

Van de redactie.
 
Een nieuwe voorkant!! In het mei nummer van dit jaar vroegen we u een mooi en 
toepasselijke foto in te sturen voor op de voorkant van van onze nieuwe 
gezamenlijke dorpskrant. Hieraan is gelukkig gehoor gegeven. De foto’s zijn 
ingezonden door Tettie Stiemsma. De foto’s zijn beide een kant op gefotografeerd, 
naar Lioessens en naar Morra. Oer de brêge; de praatjes gaan ook over de brug 
en we vragen u ook over de brug te komen en veel kopij in te sturen voor de 
volgende dorpskrant die nog even op zich laat wachten,  maar waar we wel weer 
een mooi item van willen maken met zoveel mogelijk verhalen uit en van onze 
mooie dorpen. Het is er heel goed wonen, er is vreugde maar ook verdriet. Wat 
we nog willen noemen in dit voorwoord is het plotselinge overlijden van Lotte 
Meindersma. Dochter van onze dorpsgenoot Ylja, Siniastrjitte 16. Voor haar en 
de familie een onpeilbaar verdriet waar we ook als dorpsbewoners ons meeleven 
en sterkte in willen betuigen. De volgende dorpskrant komt uit in mei 2020. U 
kunt hiervoor mailen naar dorpskrantlioessens@hotmail.om of uw verhaal of 
nieuws langs brengen bij Mynke Hoekstra
 
We wensen u allen een ‘ noflike’ winter het is aan de vroege kant maar bovendien 
alvast fijne feestdagen .
 
Veel leesplezier gewenst.

Uw redactie

Froukje Klimstra
Elvira Tolsma
Tettie Stiemsma
Aukje Dijkstra
Mynke Hoekstra

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

	
 	
 	

	
 	
 	
 OANE DIJKSTRA is op 29 juli 2019 op 	

	
 	
 	
 78 jarige leeftijd overleden.

	
 	
 	
 KAREL SARS is op 12 juni op 80 jarige leeftijd 
	
 	
 	
 overleden. 

	
 	
 	
 LOTTE MEINDERSMA is op 18 september op 
	
 	
 	
 	
 	
 16 jarige leeftijd overleden. 

Geboren:

LIOESSENS:

NATHAN	
 	
 	
 	
 zoon van Johan Dijkstra en Elvira Tolsma, broertje 
	
 	
 	
 	
 	
 van Hannah en Menthe, geboren op 27 mei.

BOAZ	
 	
 	
 	
 zoon van Tiete en Froukje Sijtsma, broertje van Yfke 
	
 	
 	
 	
 	
 en Redmer, geboren op 4juni.	
 	
 	


PIETER OTTO	
 	
 	
 zoon van Adol en Gerland Braaksma, broertje fan 
	
 	
 	
 	
 	
 Julia, geboren op 10 augustus. 

MORRA:

LEVI 	
	
 	
 	
 	
 zoon van Gerrit en Nathalie Elzinga, broertje van 
	
 	
 	
 	
 	
 Dorah, Hanna en Freerk, geboren op 16 mei

KEIMPE JAN	
 	
 	
 zoon van Frederik en Ylse Veenstra, 
	
 	
 	
 	
 	
 geboren op 3 september.

Nieuwe inwoners:
Willem de Jong mogen we verwelkomen op de Doarpsstrjitte 12 in Lioessens.
Taeke en Sietske Klimstra zijn verhuisd naar de Kamp 7, Lioessens.
Piet en Froukje van der Mossel uit Niawier zijn komen wonen op de Kamp 6, 
Lioessens.
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Dorpsbelang Lioessens

Waar is Dorpsbelang momenteel mee bezig.

Nieuwe tegeltjes, wapen Lioessens op dorpsbank, deze zijn beschadigd.
Overleg gemeente over eventueel bouwkavels. Er zijn momenteel geen kavels 
meer in ons dorp voor nieuwbouw. Herbeplanting bos. Werkgroep DOM, 
opwaarderen vaart richting Súd Ie. .
Werkgroep DOM opwaarderen Doarpsstrjitte en Moarsterwei tussen Lioessens 
en brug bij sportveld. Dit vooral met betrekking tot veiligheid fietsers. Op 28 
november aanstaande wordt er een avond in school gehouden om nieuwe 
bewoners  te informeren over het reilen en zeilen in ons dorp. Diverse 
verenigingen zullen hier acte de présence geven.
 
Wat houdt de DOM in.
 
In 2013 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment 
DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd dorpsgezicht.  Het doel was  
het behouden, versterken van aantrekkelijke  duurzame woonmilieus in en rond 
beschermde dorpsgezichten.  Voorbeeld hiervan is de herinrichteng van het plein 
voor café Veldzicht in Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in 
samenwerking met de gemeente gerealiseerd. 
Deze Dorpsontwikkelingsmaatschappij heeft een vervolg gekregen in het project 
(DOM 2.0). Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid  in 
de dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd  waarvan acht 
uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen van over moeten 
blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de dorpsbewoners zijn 
betrokken hebben we een gezamenlijk plan gemaakt. Onze dorpen Morra/
Lioessens zijn ook uitgekozen met het gepresenteerde plan. Er zijn in ons dorp 
verschillende werkgroepen die dit in samenwerking met de dorpsbelangen 
behartigen. plannen, gezamenlijk verduurzamen van de woningen in onze dorpen.



Wonen.
Door goed en voortdurend overleg met “Thús Wonen” zijn er twee nieuwe 
levensloopbestendige woningen gebouwd aan de Doarpsstrjitte in Ljussens.  Op 
19 september heeft onder grote publieke belangstelling de starthandeling van de 
bouw plaats gevonden. De kinderen van de basisschool hebben op een groot bord 
hun ideale toekomstige woning getekend, dit bord werd onthuld door Gerben 
Teitsma en Tetty Stiemsma. We hopen dat deze levensloopbestendige woningen 
aan de verwachtingen zullen voldoen. De woningen zullen voor de Kerstdagen 
opgeleverd worden. 
Door de eigenaar van de oude Zuivelfabriek is er een schetsplan ingediend bij de 
gemeente Dongeradeel, de contacten en overleggen met de Gemeente verlopen 
zeer traag. Jornt Ozenga heeft als contactpersoon van de werkgroep Wonen 
regelmatig contact met de Gemeente, hieruit blijkt dat zowel de eigenaar als de 
Gemeente geen vaart maken met dit project. Mochten de plannen met de oude 
Zuivelfabriek niet realistisch en haalbaar zijn, dan wil de Gemeente gaan 
handhaven, dit houd in, dat de fabriek in opdracht van de gemeente gesloopt gaat 
worden. Het is een proces van de lange adem, we zijn benieuwd naar het 
eindresultaat. De werkgroep wonen maakt zich verder zorgen over de  
verkrotting van enkele panden in onze dorpen, dit zijn particuliere eigendommen, 
en zo lang er geen gevaar is voor de bewoners of de omgeving, is het moeilijk 
ingrijpen voor onder andere de Gemeente Dongeradeel. We willen graag dat onze 
dorpen er netjes en mooi uit zien, daarom doen we een beroep op onze inwoners, 
houd uw eigen woning en tuin netjes. 



Even voorstellen

Dag inwoners van Moarre en Ljussens, graag willen wij ons even voorstellen;

Wij zijn Heinze en Thea de Boer, wonend aan de Headamsterwei 1 in Moarre. 
Sinds vorig jaar juli zijn wij de eigenaar geworden van deze mooie pleats op een 
unieke plek net buiten het dorp.

Hiervoor hebben we 8,5 jaar in Twijzelerheide gewoond, met onze 5 kinderen. 
Heinze heeft twee dochters en een zoon, en is pake van een kleine meid van 
alweer bijna 1 jaar. Thea heeft twee dochters. Op een gegeven moment zijn alle 
kinderen uitgevlogen en kregen we de behoefte om op zoek te gaan naar een 
nieuwe plek voor ons tweeën.

Jullie vragen je vast af; hoe zijn Heinze en Thea vanuit Twijzelerheide hier in 
Moarre terechtgekomen?
Thea heeft jarenlang met veel plezier in Moarre gewoond en miste toch weer haar 
oude vertrouwde omgeving. We zijn alweer een jaar hier gesetteld en voelen ons 
helemaal op onze plek, ook Heinze die zijn hele leven lang in de Wâlden heeft 
doorgebracht voelt zich hier helemaal thuis. Dit ook omdat jullie hem meteen 
hebben opgenomen in het dorp en in de Stikel! Wij willen hier niet meer weg.

Op dit moment zijn we hier thuis nog druk aan de klus, zowel buiten als binnen, 
om er een echt paleisje van te maken.

Wat doen wij in ons dagelijks leven; Heinze werkt bij de Rendac in Burgum als 
voorrijder op de vrachtauto. Hij werkt daar in ploegen dienst. Thea werkt bij 
Harmsmode in Dokkum, alweer 12,5 jaar. Ze is te vinden op zowel de heren als 
op de damesafdeling.

Onze vaste prik op de donderdagmiddag is dat Tessa en Sanne hier rond 5 uur 
zijn voor een wijntje en een hapje eten. De roots van beide meiden liggen hier ook 
en ze vinden het ontzettend fijn dat Heinze en mem weer terug zijn in de 
omgeving waar zij zijn opgegroeid.

Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar hoe mooi wij het hier maken? De koffie 
staat klaar!

Groet, Heinze en Thea de Boer

 



Auke Elsinga; tsien mei in griffel
Al hiel wat jierren lyn, augustus 1991, rieden myn frou en ik nei Moarre-Ljussens 
ta. Ris sjen hoe't de doarpen der hinne leinen. Der waard socht om in nije 
direkteur. Sa begjint master Auke Elsinga syn lêste Direktiefje yn de 
skoallekrante fan de skoalle wêr't er foar de fakânsje ôfskie fan naam. De Griffel; 
Skoalle mei de Bibel te Ljussens/Moarre. Hjir waard er jannewaris 1992 
direkteur. Elsinga syn heit wie ek jierren haad fan de skoalle te Lollum. Op de 
fraach as dat him ek ynspirearre hat ta it kiezen fan dit faak antwurdet er 
ynstimmend. Nei de H.B.S. wist Elsinga noch net rjocht wat er wurde soe en keas 
er foar it saneamde Kort Verband Vrijwilliger by de lânmacht. Mar dit bliek dochs 
net it fak wêr't er him yn thúsfielde. De tsjinstperioade waard lykwols ôfmakke en 
nei dizze tiid folge de oplieding ta ûnderwizer op de Pedagogyske Akademy te 
Dokkum. Nei it heljen fan it diploma waard Elsinga ûnderwizer te 
Broeksterwâld. Doe't Moarre-Ljussens begjin jierren njoggentich in nije direkteur 
socht skreau Elsinga in sollisitaasjebrief. Der folge in petear mei bestjoer en 
foargonger master Zwaan en der wie in klik. Elsinga waard beneamd as
direkteur fan de skoalle. De oergong nei Ljussens wie op syn minst in grutte. 
Allinnich al troch it learlingen oantal; 240 bern te Broeksterwâld tsjinoer noch 
gjin 100 learlingen op de Griffel. Troch de jierren hinne, seit Elsinga, is der hiel 
wat feroare. De grutste feroaring hat west dat de skoalle in eigen ponge mei jild 
krige, wêr't alles út betelle wurde moast. Yn in situaasje fan in selsstannige 
skoalle, lykas de Griffel moat alle jierren in kar makke wurde hoe as it jild ferdield 
wurdt.  Dit bepaalt it bestjoer, MR en de direkteur. Ek de personielsleden witte 
krekt hoe 't dit bart en fiele har direkt mei-ferantwurdelik. Grut foardiel fan dizze 
skoalle is dat it in ienpitter bleaun is tegearre mei Eanjum wêr't Elsinga ek sûnt
it foarjier fan 1997 direkteur is. Troch dizze selsstannichheid giet der sa'n min 
mooglik jild nei boppe-skoalske managers of bestjoers-kantoaren en hawwe de 
âlders as bestjoerders it lêste wurd. It ûnderwiisjild moat ommers safolle mooglik 
ynfestearre wurde yn learkrêften foar de groep. Der is fansels wol in accountant 
dy't alles kontrolearret. 

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



Elsinga hat troch de jierren hinne in soad wurdearring krigen foar de bestjoerders 
fan skoalle. Hurdwurkjende minsken dy't harren ferantwurdlikheid nimme en 
altyd foar de skoalle klear steane. Fan harren haw ik hiel wat leard, se sjogge 
fanút har wurksituaasje en  kennis soms hiel fris oan tsjin it ûnderwiis, wat in 
wrâld apart is.  Dochs wurdt it ûnderwiis úteinlik foarm jûn troch de minsken dy't 
alle dagen wer klear steane foar de bern;  de masters en
juffen. Ek op de Griffel bart dat alle dagen wer mei entûsjasme en in grutte
ynset. Elsinga hellet Psalm 84 oan, wêr't it sa moai yn stiet. Der is in plak foar it 
moskje, foar de swel. Foar alle fûgels binne nêsten , hja hawwe in plakje om út te 
rêsten en is der feilichheid. Elsinga mei no ek útrêste fan de ferantwurdlike taak 
dy't er mear as in kwart ieu nei folle tefredenheid útfierd hat. Lammechien 
Hummel wurdt syn opfolger. 

Master sil mist wurde op skoalle mar bliuwt gelokkich yn it doarp. Yn dizze 27 
jier dochs in echte 'Ljussemer' wurden.

Tettie Stiemsma-Walda



Vrienden Van
Afgelopen zomer heeft Eelke Sipma namens het bestuur van de ‘’Vrienden Van’’ 
K.V. Warber Bliuwe de sleutels van de kaatskar met zitmaaier overhandigd aan 
Bouwe Stiemsma, die deze in ontvangst nam namens de kaatsvereniging.

In de winterperiode heeft het bestuur samen met enkele vrijwilligers de kaatskar 
uitgedacht en uitgewerkt. Na 
heel wat pas en meetwerk 
hebben alle attributen die 
gebruikt worden op en om het 
kaatsveld een plekje gekregen 
op de kar. Waardoor het 
optuigen van het kaatsveld 
een stuk sneller en efficiënter 
verloopt. 

We hopen dat de 
kaatsvereniging en haar 
vrijwilligers nog jarenlang plezier mogen hebben van deze zeer unieke en 
prachtige kar.

Ook hangt er sinds dit jaar een ledenbord in de kantine, we zitten al boven de 100 
leden! Dit geeft maar weer eens aan hoe begaand een ieder is met het wel en wee 
van onze kaatsvereniging. 

De eerste vergadering van het bestuur van de ‘’Vrienden Van’’ heeft alweer 
plaatsgevonden, de denktank voor het volgende project draait op volle toeren. We 
hopen voor volgend seizoen weer iets moois te kunnen presenteren.



Jaarverslag Oranjevereniging Lioessens.

Oranjevereniging Morra-Lioessens

Inmiddels is het dorpsfeest alweer een tijdje achter de rug en kunnen we terug 
kijken op een zeer geslaagd feest. Op donderdagavond gingen we van start met de 
stratenstrijd. Maar liefst 21 teams hadden zich hier voor opgegeven in alle 
leeftijden. Elk team kreeg verschillende opdrachten die konden worden 
uitgevoerd voor punten. Er werd fanatiek gestreden tussen de teams aan het eind 
van de avond gingen de teams van de Moarsterwei/Kamp er met  de prijzen 
vandoor. Op vrijdagochtend konden eindelijk de versierde wagens worden 
getoond na maanden lang werken. . Al vroeg reed de jeugd door de dorpen ook de 
“ouder jeugd” was helemaal in hun element. Vanaf 8.00 werden de wagens in 
Morra opgesteld en had de jury de lastige beslissing om de prijzen van de 
prachtige wagens te verdelen. Bij de straten ging de 1e prijs naar de Doarpstrjitte 
met vreemde vogels. De 2e naar de Siniastrjitte/Reinsleat met Safari en de 3e was 
voor de Skilligerwei/Bûtenwei met Shaun het schaap /café de veehandel.
Bij de jeugd ging de 1e prijs naar de 25+ wagen met de Mississippi. De 2e was 
voor de18+ jeugd met het kasteel en de 3e prijs was voor de Wild boys met hun 
zigeunerwagen. De publieksprijs ging eveneens naar de Mississippi.
Na de rondrit door de dorpen kwamen we aan bij de tent waar het programma 
verder ging. Voor de kinderen van  de basisschool was er een zeskamp waar 
iedereen weer zijn best deed om te winnen. Uiteindelijk ging team zwart er met de 
1e prijs vandoor. Om 17.00 was er de traditionele playbackshow. Bij de kinderen 
waren er 2 fantastische optredens van Hennianne Boonstra en Anna Dijkstra(1e 
prijs) en Klaas-Jacob Dijkstra (2e prijs) Bij de ouderen werden er weer geweldige 
optredens vertoond ook nu stond de jury weer voor een lastige keuze uiteindelijk 
werden  de prijzen als volgt verdeeld.  1e moarsterwei/kamp  2e toneelvereniging 
Lioessens 3e Doarpsstrjitte. De publieksprijs ging naar de Hoeki’s. Daarna werd 
de avond afgesloten met een schuimparty wat voor veel hilariteit zorgde.
Op zaterdag stond iedereen weer vroeg op het veld voor de zeskamp. Er waren 
weer leuke spellen bedacht en elk team ging dan ook weer fanatiek van start. Aan 
het einde van de dag was het het grijze team die er met de beker vandoor ging. 



Voor de kinderen was er een schminkster, stormbaan en konden ze in de zweef.  
Om 17.00 maakte iedereen zich weer klaar om nog 1 keer de wagens te tonen 
onder grote belangstelling langs de kant. ’s Avonds stond de band Barcode voor 
ons klaar die de hele tent met de voeten van de vloer kreeg wat een feest.
Op zondag 10.00 was de kerkdienst met onze “feest”predikant Jaap Klimstra ook 
hij wist er weer een mooie dienst van te maken i.s.m. muziekver Advendo. Na de 
dienst was er de gelegenheid  om onder het genot van een drankje het feest na te 
bespreken. 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”

Op 18 januari 2020 organiseren we een Nieuwjaarsborrel zet 
deze datum alvast in de agenda nadere info volgt nog!! 

De jeugdklubs 2019-2020
Hjir in berjochtsje fan de jeugdklubs. Wy binne dit seizoen alwer út ein setten, de 
earste klubjûnen ha al west en de startaktiviteit ha wy ek al hân. As it goed is ha 
alle âlders fan de jeugd en oare belangstellenden in skoftke lyn in boekje krigen 
wêr’t alle jeugdaktiviteiten yn stean. Net allinne fan klub, mar ek fan de 
kategesaasje, bernetsjinst en oare aktiviteiten. Der is dit seizoen wer genoch te 
dwaan! Der binne dit seizoen 2 groepen, ûnder lieding fan Rennie, Froukje, Kim 
en Eline. De startaktiviteit dy’t wy 4 oktober hân hawwe wie in survivaltocht 
troch de Grutte Wielen. Dit waard organiseare troch de YMCA. It waar wie net 
geweldich, mar dat makke it survivaljen eins allinne mar moaier. 
Aktiviteiten dy’t wy dit seizoen noch op it programma ha binne it Krystmiel foar 
55+ (13 desimber), de Klubstriid (7 febrewaris), de potgrûnaksje (13 maart) en de 
slotaktiviteit (17 april). Ek liket it ús moai om takom jier 6 juny mei in bus fol 
jeugd nei de EO-jongerendei. Fansels krije jim oer al dizze dingen letter mear 
berjocht.

Wy hope op fijne jûnen mei de jeugd dit seizoen!
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Simmer yn Fryslân
Ofrûne simmer ha wy foar it earst in berntjse by ús hân fia Europa Kinderhulp. 
We fûnen it allegear best wol spannend hoe it gean soe. 
Op de ynformaasjejûn yn juny krigen we te hearen dat der in famke fan 11 jier by 
ûs komme soe.  Oliwia út Hannover, se hâld fan bisten en swimmen. No dat moest 
fêst goed komme by ús. Op 13 july ha we Oliwia ophelle út Hearenfean, dêr kaam 
de bus út Hannover oan.  Ferlegen kaam se út de bus en nei de earste 
kennismaking gienen we op hûs oan. De earste dagen wienen wat ûnwennig. De 
bern fûnen it lêstich om Dúts te praten. Se beganen steeds yn it Engels, mar nei in 
skoftsje kamen se der achter dat Oliwia it ek wol snapte at se yn it Nederlânsk of 
Frysk tsjin har praten. Dat Oliwia aardichheid hie oan bisten wie al gau dúdlik. 
We hienen búten in hin mei pykjes te rinnen. Dit foen se geweldich. Se tilde se op 
en rûn mei se om. Tegearre mei Gerke war der mei ierappelskistjes en stokken in 
grutter bûtenferbliuw makke. Ek mei ûs hûn Mixy koe se it goed fine. We ha 
ferskillende útstapkes makke. Nei Paesens achter de dyk, picknicke en krabben 
fangen, nei it iepenloft swimbad yn Stiens en in dei nei Skier. We seachen Oliwa 
genietsjen. Hoe langer se by ús wie hoe mear se los kaam. We kinne  werom sjen 
op 2 moaie wiken en hoopje dat se takom jier wer by ús komt.  Liket it jim ek 
moai om yn de simmer in bern in fakânsjeplak te bieden,  sjoch dan op de webside 
www.Europakinderhulp.nl. 

Uilke en Aukje Dijkstra
Douwen, Emma, Anna en Gerke  

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

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

http://www.Europakinderhulp.nl/
http://www.Europakinderhulp.nl/


G’day mate,
How’s it going? Op dit moment zit ik in een hostelkamer in Paihia (Nieuw-
Zeeland) na tien maanden in Australië te hebben gereisd en gewerkt. Nog zes 
weken reizen en dan zit dit ongelooflijke avontuur er helaas al weer op.

Het afgelopen jaar was voor mij geweldig. Ik heb zoveel gezien; van 
gigantische watervallen, adembenemende uitzichten tot indrukwekkende 
zonsondergangen. Ik heb gesurfd, bergen beklommen, honderden kilometers 
gereden en ontelbaar vaak toiletten schoon gemaakt (ja, dat geld moet toch 
ergens vandaan komen). Om hier nu het hele jaar te beschrijven is me wat te 
gortig, dus ik houd het (hopelijk) kort...

Ten eerste, mijn naam. Degenen die mij op Facebook volgen, zijn er al van op 
de hoogte: Aaltsje Grytsje werkt NIET Down Under. Ik probeer het bij AG 
te houden, maar zodra mensen weten dat dit initialen zijn, willen ze weten 
waar de letters voor staan en dat kun je ze niet kwalijk nemen toch?! Echter, 
als ik ze dan mijn naam vertel, wordt er altijd gereageerd met: “yeah, let’s 
stick with AG” (nadat ze me aankijken alsof ik twee hoofden heb). En zelfs 
AG wordt vaak verward met AJ. Blijkbaar is mijn naam moeilijker uit te 
spreken dan een Aziatische naam.
Dan mijn accent: ik weet niet hoe, maar halverwege het jaar begonnen 
mensen steeds vaker te denken dat ik Iers ben. Dit ging zover dat zelfs 
iemand uit Ierland dacht dat ik Iers was. Ja we zaten op dat moment in de 
Irish Pub, maar toch. Trouwens, die Ieren kunnen wel drinken zeg: diezelfde 
dag bijna mijn vlucht naar Nieuw-Zeeland gemist, oeps.

Ten tweede, Marree. In ‘the Outback’, ongeveer 8 uur ten noorden van 
Adelaide. De plek waar ik 18 weken heb gewerkt en wat mijn tweede thuis is 
geworden. Hier ging ik naar de Camel Cup waar ik mensen zag racen op 
kamelen. Ja, dat bestaat dus echt! Hier was elke vrijdagavond ‘dartsnight’ in 
de kroeg en natuurlijk was ik elke vrijdagavond van de partij (en soms ook 
zaterdagavond, zondagavond en .... je snapt het wel). En dit is de plaats waar 
ik er achter kwam dat die typische Australiër dus wel echt bestaat. Die elke 
zin begint met: “G’day mate, how’re you going?” met zijn cowboy hoed en 
laarzen. Ik dacht dat ze dat alleen zeiden in Amerikaanse Western films, maar 
niets is minder waar. Hierbij alvast mijn excuses als ik thuis mijn zinnen 
eindig met ‘mate’, het is namelijk erg besmettelijk. Mijn tijd in Marree was 
fantastisch en ik had het voor geen goud willen missen. Zoveel geweldige 
mensen ontmoet die me een reden hebben gegeven om terug te komen.Na 
Marree heb ik een Road Trip gedaan van Adelaide naar Perth. Bijna 



vierduizend kilometer afgelegd in twaalf dagen, samen met D (Nadisha, maar 
met die naam hebben Australiërs ook moeite). Fantastische route gereden 
met geweldige uitzichten, of zoals D het beschreef: “Views for days”. 

Op vrijdag de dertiende (ja, we hadden het kunnen weten) kwamen we 
erachter dat onze band langzaam leeg begon te lopen. Bij the Nullarbor 
Roadhouse extra lucht in de band gepompt en ‘back on the road.’ Na 
zeventig kilometer de band weer gecheckt en geconstateerd dat die weer leeg 
begon te lopen. Maar gelukkig is dit Australië en -ook al zijn we in de middle 
of nowhere- er zijn genoeg behulpzame Australische vakantiegangers die 
meteen wel zien dat die twee dames in de gehuurde campervan geen idee 
hebben hoe ze een band moeten verwisselen. Ja heit, ik had beter op moeten 
letten toen ik heit telkens belde als de Golf een lekke band had en heit moest 
komen om de band te verwisselen. Shane verwisselde onze band voor een 
‘thuiskomer’ band waarmee we dus niet sneller konden dan tachtig km p/u. 
Maar niet getreurd, volgens Shane konden we wel terug rijden naar the 
Nullarbor Roadhouse waar ze onze band konden repareren. Niets bleek 
minder waar, ze konden ons niet helpen. Daar sta je dan; in the middle of 
nowhere, je kunt niet sneller rijden dan tachtig km p/u en de eerstvolgende 
plaats waar ze de band kunnen repareren of verwisselen is HEEL VER weg. 
We hadden geen andere optie dan onze weg te vervolgen op de reserveband. 
Die zaterdagmiddag eindelijk aangekomen in Norseman: wat was ik blij en 
opgelucht. Totdat we er in de supermarkt achter kwamen dat de garage om 
twaalf uur was gesloten en niet eerder dan maandag weer zou openen. Ik ben 
maar even naar buiten gelopen....
Maar gelukkig, dit is nog steeds Australië en op de camping ontmoetten we 
(naast een fantastisch Schots koppel dat ons die vrijdag en zaterdag drie keer 
had ingehaald in hun knalgele Jeep) een Australiër die al de attributen in zijn 
auto had om een band te repareren. Dus die volgende dag konden wij door de 
hulp van Errol eindelijk weer 110 km p/u rijden. En ik moet zeggen, op het 
moment dat het gebeurde, was het flink balen maar nu ik eraan terug denk 
klinkt het als een fantastisch avontuur. Het hoort er allemaal bij en alles 
gebeurt met een reden.Dat Schotse koppel, Scott en Lynn,nodigde ons uit om 
ze op te komen zoeken als we door hun woonplaats kwamen. We hebben met 
ze in de Irish Pub gezeten (ja, alweer), ‘s avonds homemade pizza bij ze 
gegeten, konden op hun erf in onze campervan slapen en hadden die 
volgende ochtend ontbijt. Het heeft allemaal zo moeten zijn...

Nog zes weken volop genieten en dan kom ik terug. Tegen de tijd dat jullie 
dit lezen ben ik bijna thuis. Ik vertel jullie graag al mijn verhalen onder het 
genot van een bord boerenkool met rookworst, een kipschnitzel pinda met 
Heineken of een boterham met hagelslag, want wat heb ik dat gemist!

Tot dan, Aaltsje Grytsje Swart (AG)!



Nieuws uit de Petrus-kerk.

Sandra schildert stillevens
 
Meer dan 250 kerken in Friesland waren deze zomer open. Ook de 
Petruskerk te Lioessens deed mee aan Tsjerkepaad. De kerk was iedere 
eerste zaterdagmorgen van de maand open voor het publiek. 
Kunst in de kerk; dit jaar het thema,  was ook in Lioessens van toepassing. 
Dorpsbewoonster Sandra Westerhof ( woont in huis van Jan en Etje de 
graaf)heeft veel van haar werk geëxposeerd, ze werkt veel met licht en 
schaduw en vindt het belangrijk om diepte in een schilderij te creëren. 
Zelf zegt ze; ‘Het liefst zou ik 3D willen schilderen’. 

Wat was en komt er..........

Agenda Petruskerk  tot december 2019
 
Zondag 22 september kerk open na de 
startdienstdienst met koffie, thee en ranja. 
Ook was er gelegenheid een kaart te 
tekenen voor de nabestaanden van 
Lotte Meindersma
 
Dinsdag 1 oktober,  koffieochtend
 
Dinsdag 5 november, koffieochtend
 
Vrijdag 15 november. Presentatie boek; Oorlogsvluchtelingen in Oost 
Dongeradeel (Doede Douma en Reinder Tolsma)
 
Dinsdag 3 december, koffieochtend
 
Zondag 15 december Kryst Inn; Kroegbaas en freonen zingen in samenwerking 
met het Koor van Oosternijkerk.
 
Donderdag 19 december Kerstfeest Plattelands vrouwen



KRYST INN LJUSSENS 
    Zondag 15 december 2019 
 
 
 
Muziek en samenzang 

 

met Kroegbaas & Freonen  
 
In samenwerking met het Christelijk gemengd koor  
uit Oosternijkerk  o.l.v. Dirigent Henry Pickée 
 

   “Sjong de Heare”  
 

 
In de sfeervol verlichte Sint Petruskerk 
Doarpsstrjitte 50 Ljussens  
  
kaarten € 5,00   Vol is Vol 
(koffie, thee, glühwein voor eigen rekening) 
 

Aanvang concert 16.00 uur 
De deur is open om 15.30 uur  
 

Na het concert is er gelegenheid om na te praten 
 

 
VOORVERKOOP  KAARTEN  J. van der Wagen-Boersma  Doarpsstrjitte 49  Lioessens  
e–mail fojawagen@gmail.com    tel. 0519-321947 via Watts-app. 06-29405709 
Voor verdere informatie  T. Stiemsma-Walda,  rt.stiemsma@knid.nl   tel. 0519-321688         

 
 
  



Serenade voor mevrouw Bos-Brouwer
Mevrouw Geertje Bos uit Lioessens  
luistert blij verrast naar de klanken 
van plaatselijk muziekkorps Advendo 
Ze kreeg een serenade aangeboden 
voor haar 90ste verjaardag. 
Op dezelfde dag dat Anne Frank 
het levenslicht zag werd ook mevrouw 
Bos geboren; 12 juni 1929. Mevrouw 
Bos heeft om deze reden ook altijd 
met meer dan normale interesse alles 
over Anne Frank gevolgd. 
Voor haar 75ste verjaardag is ze met de 
familie naar Amsterdam geweest om 
het Anne Frank huis te bezoeken. 
Verder in deze krant een interview met Geertje Bos



Nieuws van Muziekvereniging Advendo. 

De vorige keer konden we vermelden dat wij sinds februari een nieuwe dirigent 
hebben, Wouter van der Wal. U kon hem de afgelopen maanden een aantal keren 
ontmoeten. 

In het begin was het voornamelijk nog wennen aan elkaar. Nu zijn we al bijna een 
jaar verder en een aantal optredens rijker. 

Samen met Soli Deo Gloria uit Nes, onder leiding van Eelke de Jong hebben wij 
op zondag 19 mei een concert georganiseerd in de Gereformeerde Kerk in 
Lioessens. 

Voor de pauze mocht Nes een gevarieerd programma laten horen. Na de pauze 
was het de beurt aan Advendo. Een programma wat op elkaar afgestemd was. 
Koraalbewerkingen, marsen en filmmuziek werden door beide verenigingen 
gespeeld. Met elkaar konden wij een mooie middag verzorgen met als afsluiter een 
gezamenlijk optreden van “Grutsk”.  

Na dit concert moesten we aan het werk voor een koffieconcert tijdens de 
tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest wat in juli werd gehouden. Lichte 
muziek moest het worden, vooral niet te zwaar. Stukken welke vandaag de dag 
gedraaid worden werden gespeeld en soms meegezongen in de tent. Ik denk dat 
we met elkaar terug kunnen kijken op een geslaagde dienst en afsluiting van het 
dorpsfeest. 

Dit jaar waren bij het dorpsfeest weer versierde wagens. Ook Advendo wilde 
natuurlijk graag mee doen. Dit hield nogal wat in omdat er veel dorpen waren met 
optochten. Er was dan ook geen wagen meer te krijgen. Uiteindelijk hebben we 1 
weten te bemachtigen van het feest van Oosternijkerk en hoefde hij alleen nog 
omgetoverd te worden naar een rode vereniging met als thema Red Band.

Hierna was het voor ons ook vakantie. Met een barbecue in de loods bij Gerben 
en Mynke hebben we het seizoen afgesloten en mochten we op 28 augustus weer 
met frisse moed starten. 

We zijn nu al bezig met de voorbereidingen voor het Federatie Festival in Anjum, 
wat op 8 februari staat gepland. Ook zal er dan een solistenconcours worden 
gehouden.

1907-2017

Muziekvereniging ADVENDO viert haar 

110-jarig bestaan

Hoe het begon:

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

Een brandend vraagstuk

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

‘It giet oan’

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

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



Tussendoor zijn we op zondagmiddag 6 oktober naar Talma Hoeve in 
Veenwouden geweest om een concert daar te geven. Jannie Wijtsma en Sonja 
Hoekstra werken hier en hadden Advendo uitgenodigd om een mooie middag aan 
de bewoners te geven. Liederen met samenzang, een bewerking en gedicht 
kwamen naar voren. 

In december was de opzet om een kerstconcert te plannen, dat was voor dit jaar 
niet mogelijk. Wel zullen wij tijdens 1e kerstdag traditiegetrouw de kerkdienst 
begeleiden. 

Verder houden wij op 23 november een stamppot actie. Via flyers ontvangt u hier 
meer informatie over. 

Informatie over het oud papier, data en foto’s kunt u www.cmvadvendo.nl 
raadplegen. 

Wij willen u er graag nog op attenderen dat het oud papier in de wintermaanden, 
vanaf oktober, op zaterdagochtend wordt opgehaald en vanaf mei weer op de 
vrijdagavond. Denkt u erom dat de pakketjes goed afgesloten bij de weg staan? 
Wanneer u in staat bent mag u ook zelf het oud papier naar de container brengen. 

Wij zetten graag alle data nog voor u op een rijtje:

Zaterdag 23 november:  	
 Stamppotactie. 

1e kerstdag: 	
 	
 wanneer het weer het toe laat; ’s ochtends het dorp 
	
 wakker spelen met kerstliederen, waarna we de 
	
 kerkdienst begeleiden. 

8 februari: 	
 	
 Van Wieren en Vellinga Muziekfestival in Anjum. 

9 mei: 	
 	
 Gouden Spiker Festival in Ureterp. 

Wie weet zien we u aan de 

deur tijdens de stamppotactie van

zaterdag 2 november of op 

1e kerstdag tijdens de  kerkdienst!

http://www.cmvadvendo.nl/
http://www.cmvadvendo.nl/


De Stikel 
Hoera, het Stikel seizoen is weer van start gegaan! Ook dit jaar worden er weer 
volop leuke activiteiten georganiseerd in ons dorpshuis, waaronder: Sjoelen, 
darten, kaarten en gezellige middagen waarbij iedereen is uit genodigd. De 
toneelploeg is weer druk aan het oefenen en er worden maandelijks weer leuke 
middagen/avonden georganiseerd door de activiteiten commissie.  
Wederom is de Stikel ook weer te huur voor bijvoorbeeld een familiefeest.  De 
zaalprijs incl. gebruik van de koeling en vaatwasser bedraagt voor inwoners van 
Morra € 70.- Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Bote Wiersma.

Vrijwilligers:
Ons dorpshuis draait volledig op het Stikel vrijwilligers team, om alle activiteiten 
mogelijk te maken en te behouden kunnen wij wel wat extra hulp gebruiken! 
Lijkt het jou leuk om ons team in de bediening of schoonmaak te versterken (2 tot 
3x per jaar) dan horen wij dit graag! Als dank organiseert het bestuur jaarlijks 
een super gezellige avond in de vorm van heerlijk eten, drinken en entertainment  
uitsluitend voor onze vrijwilligers. Een andere privilege is geen entree en een 
gratis consumptie tijdens een avond in de bediening.  

Stikelnieuwsbrief:
Maandelijks verschijnt de Stikelnieuwsbrief  via de mail, hierop staan o.a. een 
overzicht van alle activiteiten en tijden. Wilt u deze ook ontvangen, geef dan uw 
mailadres aan ons door.

Contact:
dorpshuisdestikel@gmail.com

Bestuur:

Jetze Spijksma	
 	
 Voorzitter	
	
 Tel: 241730
Saskia Oudshoorn	
 Secretaresse	
 Tel: 346384
Bote Wiersma	
 	
 Verhuur	
 	
 Tel: 0610626151
Bert Alma	
	
 	
 Algemeen	
 	
 Tel: 321412
Pieter Dijkstra	
 	
 Algemeen	
 	
 Tel: 321876
Anna jansons	
 	
 Algemeen	
 	
 Tel: 0622981348
Sjoukje kingma	
 	
 Financiën	
 	
 Tel: 321418

Graag tot ziens in dorpshuis de Stikel te Morra.

mailto:dorpshuisdestikel@gmail.com
mailto:dorpshuisdestikel@gmail.com


Nieuws activiteitencommissie Moarre
Vanaf 9 oktober is het sjoelen weer van start gegaan. Om de 14 dagen op de 
woensdagavond in de Stikel. Inleg 2,- per keer. 

23  november: Sint en zijn pieten komen langs in Moarre

14 december: kerststukje maken

18 januari: stamppotbuffet 55+

19 februari: kinderdisco voor de kinderen van de basisschool

Nijs fan tonielferieniging “Mei nocht foar’t 
ljocht”

Op it momint fan it skriuwen fan dit stikje ha we krekt 3 repetysjejûnen hân.
Dit kear komme we mei it stik “Straf”, in komisch blijspul. It stik spilet him ôf yn 
in fersoargingshûs, yn de keamer fan Anton. Yn dit fersoargingshûs is it beslist 
net saai.  Der is fan alles oan de hân en elk hat wat. Esther hat in pistool, Willem 
in honkbalkneppel, Gera in protte horloazjes, Anton de tiid, Bert it jild, Marcel 
kreative terapyen, Carla in morfineferslaving, Thelma jildpine en Sylvia in swak 
foar Bert. Wurde jim al nijsgjirrich? 
Dan moatte jim komme bij de útfiering op 14 en 15 febrewaris 
2020 yn “De Gearkomst”. Set it alfêst yn jim aginda! 
Wij oefenje noch eefkes troch en sjoche jim graach op 
14 en 15 febrewaris!

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

Schapenkaas ook verkrijgbaar bij Menno Hoekstra.

http://www.mtsrispens.nl
http://www.mtsrispens.nl


Open dag schapenmelkerij Rispens

Vorig jaar is Maatschap Rispens te Morra gestart met een schapenmelkerij. Om 
een ieder de gelegenheid te geven het bedrijf van dichtbij te bekijken werd 18 mei 
een open dag georganiseerd. Er was voor een ieder wat te zien en te beleven. Er 
waren diverse standhouders aanwezig  maar ook een stro speelplaats voor de 
kinderen, pas geboren lammetjes sommigen in couveuse. Natuurlijk kaas-
proeverij  en zelfs schepijs van schapenmelk. Ook vanwege het mooie weer was er 
een grote toeloop op het bedrijf wat van 9.30 uur tot 16.00 uur te bezichtigen was. 
Een groot succes voor het familiebedrijf.



Nieuwe directeur CBS de Griffel

Met gezonde kriebels in mijn buik rij ik het dorp in. Het is rustig op straat, want 
het is nog vakantie. Geen spelende kinderen… wonen hier wel mensen? Zie ik 
gordijnen bewegen? Ik voel me als dokter Tinus op z’n eerste werkdag in 
Workum. Ik ken nog niemand, maar iedereen schijnt al te weten dat ik ‘die 
nieuwe’ ben…

Ik parkeer mijn auto, wie zou nu kijken hoe ik uitstap? Ik loop naar binnen en 
wordt direct begroet met een ‘Goeiemoarn!’ en maak een praatje met een van de 
juffen… in de loop van de week ontmoet ik het hele team en mogen we plannen 
maken voor het nieuwe jaar. Spannend, maar ook heel leuk! In de eerste week 
maak ik kennis met een heel aantal ouders tijdens de jaaropening, wat een 
belangstelling! Voor mij een drukke periode in het leren kennen van mensen, 
kinderen, de school en het afronden van mijn studie. Wekelijks de vraag van een 
van de kinderen: ‘Hawwe jo myn pony al sjoen?’

Inmiddels  hebben we de herfstvakantie achter de rug en kan ik terugkijken op 
een fijne eerste periode hier. De hartelijkheid van de mensen, de betrokkenheid 
van ouders. Het is elke dag een feestje om naar mijn werk te rijden en ik rij vaak 
met een glimlach op mijn gezicht terug. Op het moment van schrijven heb ik net 
bekend gemaakt aan het team dat ik mijn studie heb mogen afronden en daags 
erna staan het bestuur en het team in mijn kantoor met een bos bloemen… ik ben 
er gewoon even stil van.

En dan komen de leerlingen van 5/6 in mijn kantoor, we moeten nog even wat 
financiële zaken afwikkelen. Ik heb namelijk hun boek gekocht, wat ze tijdens de 
kinderboekenweek gemaakt hebben. En de opbrengt schenken ze aan een goed 
doel…

Wat wonen hier fijne mensen, wat hebben jullie leuke kinderen en wat zijn jullie 
met elkaar trots op het dorp, de school, de omgeving. Ik ben dankbaar dat ik hier 
mag werken, elke dag weer.

Lammechien Hummel
directeur CBS de Griffel



Activiteitencommissie Lioessens
Wit u dat:

Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoekje brengt aan Lioessens?
Dit op 30 november 2019 gaat plaatsvinden?

Wij het leuk zouden vinden dat u/jullie er bij zijn?
We hopen dat jullie rond 15:15 op de ‘Smidshoeke” zijn, 

waar we sinterklaas dan rond 15:30 ontvangen?
We daarna het feestje voortzetten in de ‘Gearkomst’?

De kinderen van groep 1-4 een gezellig praatje gaan maken met sinterklaas?
Er een pietenbingo is voor de kinderen van groep 5-8?

De allerkleinsten met hun ouders kunnen genieten van een bakje koffie/thee met 
wat lekkers?

We de middag afsluiten met een pietendisco?

Groet Activiteitencommissie Lioessens

 



Fersierde skelter weinen yn Hea
 
De hiele skoallefakânsje ha se troch de strjitten fan Ljussens riden; de fersierde 
skelter weinen!  Oanlieding wienen al de optochten fan omlizzende doarpen ein 
juny en begjin july. Ek Ljussens hie sels doarpsfeest en dit joech de skoallebern 
sa’n ynspiraasje dat se sels guons timmere en oanklaaid hawwe. In stik muzyk en 
it wie hiele dagen feest yn de buorren fan Ljussens. Al dit moais wie te sjen 
freedtejûn 6 septimber  yn Hea op Omrop Fryslân.



Waarm ôfskie master Elsinga
 
Met een dagvullend feestprogramma werd donderdag afscheid genomen van 
directeur Auke S. Elsinga. Sinds 1992 was hij verbonden aan de ‘Skoalle mei de 
Bibel - De Griffel’ in Lioessens/Morra.
 
Nietsvermoedend kwam hij om twaalf uur aangefietst waar hij warm werd 
onthaald door de muzikale klanken van een delegatie van het korps. Alle kinderen 
van de basisschool hadden zich hierbij verzameld en uitgedost met iets van 
'pompeblêden' vanwege de voorliefde van master Elsinga voor de Fryske taal. Er 
was voor alle kinderen een bakje patat en een frikandel. Daarna was het weer 
oefenen geblazen voor de voorstelling, die onder leiding van Ruth Hanemaaijer in 
een zeer kort tijdsbestek was ingestudeerd met hulp van de juffen. Om vier uur 
werd voorstelling ‘De Master’, een op het schoolleven van meester toegespitste 
musical, opgevoerd in de Gereformeerde kerk.
 
Na de voorstelling werd een hapje gegeten met familie, personeel, bestuur, mr en 
toezichthouders.
 
's Avonds kon een ieder tijdens een receptie afscheid nemen van de directeur die 
de school van Lioessens ruim 27 jaar een bloeiperiode heeft bezorgd, waar alle 
dorpsbewoners hem zeer erkentelijk voor zijn en dat toonden door hun 
aanwezigheid.



Fraachpetear
In juni van dit jaar werd Geertje Bos- Brouwer 90 jaar. Om precies te zijn 12 juni. Dezelfde 
dag in 1929 werd Anne Frank ook geboren. Zij mocht helaas maar 15 jaar oud worden. Het 
heeft een rol gespeeld in Geertje Bos haar leven. Hier volgt een interview met Geertje Bos-
Brouwer. In het Frysk, haar memmetaal.  

Wer binne jo berne?
Ik bin berne yn Sniksweach, in lyts plakje flakby de Jouwer. 

Wêrút bestie de húshâlding?
Us heit en mem en acht bern. Der kamen twa jonges boppe my doe waard ik 
geboaren en nei my yn totaal noch 5 jonges en fammen. Ien suster gie jong nei 
Kanada. 

Kinne jo wat fertelle oer de húshâlding wêryn jo opgroeid bin? 
Ik bin yn in waarme húshâlding opgroeid. It wiene de krisisjierren. Heit en mem 
hiene it net breed mei acht bern. Derby kaam dat heit betreklik jong de sykte fan 
Parkinson krige. Mem hat dêrtroch in soad meiholpen op de buorkerij. Der moast 
ek in arbeider komme. Finansjeel gjin fetpot mar  mei-inoar hiene we it goed. 
Doe't ik fjouwer jier wie ferhuzen wy nei Aldeboarn. Dêr gie ik nei de legere 
skoalle. It wie yn de oarlochsjierren dus der wie dêrom sels in achtste klasse, wêr 
ik ek noch hinne west ha.  Yn dy tiid gie ús heit nei Swol foar in operaasje yn 
ferban mei syn sykte. Foarhinne wie it in bliere man mar nei de operaasje is er 
altyd hiel emosjoneel  bleaun. 

Hoelang hawwe jo yn Aldeboarn wenne?
Doe't ik 15 jier wie ferhuzen we nei Gersleat. We giene yn de Tynje nei tsjerke en 
der moete ik letter ek myn takomstige man Koop Bakker. Ik bin yn in 
Grifformeard gesin grutbrocht. Koop wurke yn in tekstylwinkel yn Akkrum. 
Letter gie der ek mei manufaktueren by de doarren lâns.

Yn watfoar jier binne jimme troud?
Wy binne yn 1951 troud en kochten in hûs yn de Tynje. We krigen trije bern, 
Coby, Imkje en Gerrit. Dêr wiene we tige wiis mei fansels. Us hûs waard 
stadichoan mear ferboud ta winkel. Je koene dêr te plak foar wenningynrjochting 
en ik die de manufaktueren. Ik mocht it graach dwaan. Je hiene altyd kontakt mei 
de minsken. Yn 1981 kaam myn man te ferstjerren. De wenningynrjochting ha we 
doe fan de hân dien en ik bin fierder gien mei de winkel. Dit ha ik noch acht jier 
sa dien.



Kaam doe Ljussens sa stadichoan yn sicht?
Ein tachtiger jierren krige ik kunde oan Sip Bos. Hy kaam út Ljussens ja, mar dêr 
hie ik noch nea fan heard. We hiene it goed tegearre en yn 1990 trouden we. 

Doe krigen jo der in famylje by!
Ja foar de bern fan Sip waard ik tante Geartsje, de genegenheid moast groeie mar 
se wiene o sa goed foar my. No noch, se komme hjir hiel trou wêr't ik se tankber 
foar bin. Myn eigen bern wenje dochs wat fierder fuort, mar ek sy komme hjir elk 
om de beurt ien kear yn de wike. 

Moasten jo ek wenne yn Ljussens?
Dêr hie ik eins net iens tiid foar. Foaral de earste tiid hiene we in soad oanrin fan 
de famylje en kunde dy't sjen woene wêr't ik telâne kaam wie. 

Jo kamen ek al rillegau by de sang!
Ja der learde ik fansels ek wer allegearre doarpsgenoaten kinnen. En ik mocht 
graach sjonge.

En doe waarden jo foar de twadde kear widdo.
Ja, yn 2012 stoar Sip, hy wie 91 jier. Dat wie wer in gemis. Mar gelokkich hie ik 
allegearre leave minsken om my hinne, buorlju, famylje en doarpsgenoaten. Ek no 
ik de lêste tiid sels wat mear soarch nedich ha is it in foarrjocht dat se der binne en 
ik dêrtroch yn myn hûske wenje bliuwe kin.

Hawwe jo in moaie jierdei hân ôfrûne juny?
Ja it wie hiel spesjaal. De muzyk kaam te spyljen en de famylje hie in feest 
organisearre yn de Himrik. Ik hâld der eins net fan om sa yn de belangstelling te 
stean mar it wie wol hiel moai. 

Bysûnder dat jo op deselde dei berne binne as Anne Frank!
Ja dat fyn ik ek. Dat ha ik ek altyd bysûnder fûn. We binne ek wol nei it Anne 
Frank hûs west yn Amsterdam en dat docht je dochs wol wat. Oars hie se miskien 
no ek like âld west as ik.  

Wolle jo noch wat sizze tsjin de minsken fan Moarre/Ljussens?
De minskeleafde ûnderling is it wichtichste en it leauwen wat dêr fansels ek wer 
mei te meitsjen hat. It hat my myn hiele libben boppe alle tsjinslaggen úttild

Tettie Stiemsma-Walda
 



Wie zijn deze inwoners van Morra-Lioessens??

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

De oplossing uit de dorpskrant 
van mei  2019 waren Reino Teitsma 
en Harriet Elzinga

Deze keer helaas geen winnaar,
er waren 2 inzending maar deze 
hadden niet beide foto’s juist.

Moarster Ljussemer



K.V. Warber Bliuwe 

3e op NK kaatsen

De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond organiseerde traditiegetrouw op 
Pinkstermaandag de zogenaamde Bondswedstrijd, sinds 1897 wordt deze 
verkaatst. Warber Bliuwe uit Morra/Lioessens mocht met 2 parturen aantreden. 
Uit een lijst van 69 parturen moesten beide parturen van de vereniging direct 
tegen elkaar. Warber Bliuwe 1 wist te winnen van WB 2 met 5-3 6-6.
Vorig jaar werd een 4e prijs behaald op deze befaamde kaatswedstrijd van de 
KNKB. Warber Bliuwe is nog nooit eerder bij de KNKB zo hoog geëindigd.De 
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond organiseerde traditiegetrouw op 
Pinkstermaandag de zogenaamde Bondswedstrijd, sinds 1897 wordt deze 
verkaatst. 

Shoarma en hamburgers
 www.mtsrispens.nl

Schapenkaas ook verkrijgbaar bij Menno Hoekstra.

Op de foto vlnr
Auke Boomsma, Gerben Hein Wytsma Jelle Jaap Stiemsma, Bouwe Stiemsma; voorzitter Warber Bliuwe



2e omloop tegen het partuur van Reahûs-Tirns 5-3 6-4
3e omloop tegen het partuur van Huizum 5-4 6-4
4e omloop tegen het sterke partuur van St. Jacobiparochie, met onder andere de 
hoofdklasse kaatsers Taeke en Bauke Triemstra, en eerste klasser Rick Poortstra. 
5-4 6-0
5e omloop een staand nummer
De halve finale tegen het partuur van Heerenveen werd verloren met 5-0 6-6

      

Blijdschap bij kaatsers en publiek na winnende slag tegen St. Jacobiparochie



Rabo ClubSupport 2019

17 oktober werd in theathercentrum Sense in Dokkum de uitreiking gehouden 
voor verenigingen die deel hebben genomen aan de Rabo Clubsupport actie. Met 
deze actie/sponsoring stelt Rabobank ieder jaar een deel van de winst beschikbaar 
aan verenigingen door het hele land. Leden van Rabobank kunnen stemmen op 
lokale verenigingen om hun plannen te ondersteunen. Ieder stem levert daarmee 
geld op voor de club. Door Durk Mous, directievoorzitter Rabobank Drachten-
Noordoost Friesland, werd verteld dat er circa 350 clubs en verenigingen aan de 
actie hebben deelgenomen. Op deze avond werd in totaal een bedrag uitgekeerd 
van € 150.000,-. Ook onze vereniging K.V. Warber Bliuwe heeft deelgenomen aan 
deze clubsupport. Wij mochten als bestuur deze avond een cheque in ontvangst 
nemen van € 391,-. De avond werd vervolgens feestelijk afgesloten onder het 
genot van een hapje en drankje. Wij willen de leden en Rabobank hartelijk 
bedanken voor hun steun!





Evzn nsfzunen

IIet eerste hoofd, de heer P. Fokkinga werd i'n 19O5 aan-
gesteld op een salaris van f 95O,-- per jaar'
Eea kwekeling net akte verdiende omstreeks L94L f zoa,--
per jaar
De schoolschoonmaker ontving f SZO,-- Fer jaar'
Een onderwijzer kon omstreeks 1945 rekenen op f 135O,--
per jaar. Een akte "Frysk" leverde 9O cent per week extra

lli "rr."ris van het vakonderwijs in Nuttige [Iandwerken
bedroeg tot 1948 Í 2,'- per wekelijks lesuur'

Uit een taxatierapport van 1936 bliikt bet totale bezit
van de sehoolvereniging (grond, opstallen eo meubilair)
/ 8O5O,-- waard te zijn.

Voor het schoolfeest in 1937 kocht de feestcommissie 92
cadeaus (o.a. beursjes, armbaaden, zaklampen' poëzie-
albums, foto-albums etc.) voor f 27,13' Op de rekening
staat een zÍIvèren ringetie voor veertig cent '
llet jaar fgST *"s """ .j""r vo1 feestelijkheden' In
januari was er ook een groot feest' Maar uet dat feest
heeft het bestuur zich Ielijk in de vingers gesnedeu,
want men bleef met eeu groot tekort zítten' Dat is geen
wonder, want bij niet minder dan vier firua's had men de
feestkoeken besteld en vijf bedrijvea leverden de
rrreepen". Alleea de feestmelk kwam van één leverancier'
evenals de bruidsuikers. Het scbijat een wiLd feest ge-
weest te zijn, Yant er is ook nog een É tist sigaren
verpaft.
Totale kosten: f 42'42i
Maar helaas ontving het bestuur van de gemeente Oost-
dougeradeel een subsldie van f 4Or75, zodat men zich
geplaatst zag voor het enorme tekort van niet minder dan
í Lr67. Daar moet men niet te licht over denken'
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dorpskrantlioessens@hotmail.com
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