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Oer de brêge

Voorwoord
Van de redactie.
Een nieuwe naam!! In het mei nummer van dit jaar vroegen we u een
toepasselijke naam in te sturen voor onze gezamenlijke dorpskrant. Hieraan is
gelukkig gehoor gegeven. De mooiste vonden we Oer de Brege. Ingestuurd door
Baukje Wytsma- van Gunst. Deze naam kozen we we omdat we tussen onze
dorpen een karakteristieke brug hebben. Maar een brug symboliseert ook een
figuurlijke verbinding in dit geval tussen Morra en Lioessens en nu vooral in
verband met de Dorpskrant. Oer de brege; 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. U kunt mailen naar dorpskrantlioessens@hotmail.com of uw
verhaal of nieuws langsbrengen bij Mynke Hoekstra
In deze krant weer nieuws van de verenigingen, de burgerlijke stand, een
interview met een 90 jarige uit Lioessens en nog veel meer.
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
Mynke Hoekstra

Mail uw kopij naar:

dorpskrantlioessens@hotmail.com

Burgerlijke stand
ETJE HANSMA is op 10 mei 2018 op
91 jarige leeftijd overleden.

Geboren:
LIOESSENS:
ANNE MEIKE

dochter van Willem en Marije Dekema, broertje van
Jenne Willem en Kees Jan, geboren op 30 mei.

MORRA:
VEERLE MARE

dochter van Oane Jan Tijtsma en Froukje Machiela,
geboren op 15 augustus.

MELLE

zoon van Bote Wiersma en Jantje Beets,
geboren op 7 mei.

MELISSA JOHANNA

dochter van Rudy en Saskia Oudshoorn, zusje van
Jarno, geobren op 12 oktober.

TJISSE

zoon van Bote en Nynke Boersma, broertje van
Jenny en Janna Klaske, geboren op 11 november.

Nieuwe inwoners:
Rene en Gea Koert, Achterwei 19, Morra.
Heinze en Thea de Boer, Headamsterwei 1, Morra
We wensen alle gezinnen veel geluk voor de toekomst en dat ze met veel plezier in
onze mooie dorpen mogen wonen.

Het “Nije Doarp Moarre-Ljussens” is vanaf 2014 bezig met een drietal
speerpunten in onze dorpen, namelijk Wonen, Energie en Zorg. Hierbij een
samenvatting van de bereikte en nog lopende onderwerpen.
Zorg. (nei elkoar omsjen).
In samenwerking met Stichting Welzijn “Het Bolwerk” in Dokkum is er een
zorggroep samengesteld om indien nodig inwoners van onze dorpen te
ondersteunen bij het doen van klusjes die men zelf om reden van ouderdom en
ziekte niet meer kan doen, en men geen hulp heeft van kinderen of familie of
kennissen. Men kan zich hiervoor aanmelden bij Stichting Welzijn “het Bolwerk”
in Dokkum, telefoon 0519-292223. Het zijn voornamelijk dames die zich als
vrijwilliger hebben aangemeld, we kunnen in bepaalde gevallen ook de hulp van
onze mannelijke inwoners gebruiken, dus mannen, steek de handen uit de
mouwen en meld je aan. De frequentie dat er een beroep op de vrijwilligers wordt
gedaan is gering, dus het gaat hooguit om een paar keer per jaar dat er een beroep
op de vrijwilligers wordt gedaan. Aanmelden kan bij Tetty Stiemsma telefoon
0519-321688.
Energie.
Door onze energiegroep zijn er afgelopen April zonnepanelen geplaatst op “de
Stikel” in Moarre en “de Gearkomst” in Ljussens, dit is mogelijk gemaakt door
bijdragen van, de NAM, Rabobank, ECODON, gemeente Dongeradeel, ASN
Installaties en Faber Installatietechniek, door deze bijdragen konden de panelen
bijna gratis geplaatst worden. Door de vele zonuren van de afgelopen maanden is
het rendement zeer goed geweest, en hebben de beide gebouwen straks gratis
elektriciteit.
De bijdrage van ECODON was mogelijk door dat een aantal inwoners hun
stroom en gas afnemen van “Energie van ons”, van elke aansluiting ontvangt
ECODON € 75,-- per jaar, van de ontvangen bedragen worden projecten op het
gebied van Energie in onze dorpen gestimuleerd. Hierbij een oproep aan onze
dorpsgenoten om het gas en stroom van “Energie van ons” te betrekken, de
tarieven zijn concurrerend ten opzicht van de andere energieleveranciers.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie kijk dan op de website van
ECODON ( Energie Coöperatie Dongeradeel) www.Ecodon.nl of op onze eigen
website www.moarre-ljussens.frl . Van harte aanbevolen. Mogelijke toekomstige
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.

DOM 2.0.
DOM 2.0 is een initiatief van de gemeenten in de ANNO-regio, hier vallen ook
de dorpen in de DDFK gemeenten onder. Door de gemeenten zijn 33 dorpen uit
deze regio geselecteerd en uitgenodigd om mee te doen aan dit project, ook onze
dorpen waren bij de geselecteerde dorpen, en hebben op basis van de criteria
besloten om hier aan mee te doen. De dorpen die zich hebben aangemeld moeten
plannen indienen welke men graag gerealiseerd wil zien op het gebied van de
leefomgeving. De 13 dorpen met de beste ideeën mogen mee doen, op 17 oktober
zijn de door ons ingediende plannen met behulp van een beamerpresentatie aan
een jury gepresenteerd, en nu maar afwachten hoe de jury beslist. De ingediende
plannen zijn onder andere,
- het bestendigen van de lopende projecten in het kader van “it Nije Doarp
Moarre-Ljussens”.
– Het Opwaarderen van de Moarster en
Ljussumerfeart door uitbaggeren, aanleggen van vissteigers en steigers voor het
aanleggen van bootjes en kano’s.
- een fiets cq wandelpad tussen Moarre en Ljussens, vooral met het oog voor de
veiligheid van de schoolgaande kinderen.
- het herinrichten van diverse straten.
- herinrichting Ljussumer dorpsbos, met beuken, bramen, frambozen e.d. tot een
zogenaamd “plukbos”.
- samen met de eigenaars, inwoners en overheden oplossingen zoeken voor de
verpaupering van panden en woonomgeving.
- doortrekken Garewei naar Langemoersdyk door de aanleg van een tunnel onder
de Lauwerszeewei.
- bouw van een kaatsmuur op het sportveld.
Deze plannen zullen waarschijnlijk niet allemaal gerealiseerd kunnen worden, als
we bij de 13 uitverkoren dorpen behoren, dan zal er een selectie gemaakt moeten
worden uit de ingediende plannen, en welke op korte of langere termijn haalbaar
zijn, dit is ook sterk afhankelijk van de kosten en in hoeverre de overheden zoals
Gemeente, Provincie en Waterschap willen meewerken. Het is de bedoeling dat er
per geselecteerd plan een werkgroep samengesteld wordt, met als opdracht de
plannen samen met deskundige adviseurs en overheden te onderzoeken en indien
mogelijk te realiseren. De ingediende plannen zijn gekozen uit de ideeën die door
onze dorpsbewoners zijn ingediend bij de beide Dorpsbelangen, de criteria waren
onder andere, dat ze realistisch en haalbaar moeten zijn. In de loop van november
wordt bekend gemaakt welke dorpen mee mogen doen aan dit project.

De Pen.......
Oudere vrouw die kunsternares is...
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de dorpskrant. Mijn naam is
Janice Tooi en ik ben de nieuwe eigenares van Doarpsstrjitte 67. Toen ik de
sleutels had ben ik even een klein rondje over de buurt gegaan. Eigenlijk overal
waar Agenda
ik kwam hoorde
"We hadden gehoord
dat er een oudere vrouw kwam
SintikPetruskerk
Lioessens
wonen die kunstenares was". Ik moest er wel om lachen! Oke, ik ben dan geen 24
jaar meer, maar 36 jaar vind ik nog geen oudere vrouw ;-)
Koffieochtenden:
En een
kunsternares ben ik al helemaal niet! Ik ben een geboren en getogen
Anjumer.
Dinsdag 5 december 2017
Dinsdag
2 wordt
2017
‘Gelukkig
Nieuwjaar!’
Thuiszorg
Het
Friese9 januari
Land is
mijn
werkgever,
ik werk 32 uur per week
standplaats
Dinsdaghoofdkantoor
6 februari 2018Leeuwarden. De eerste jaren heb ik de planning gedaan
en voorjaar de overstap gemaakt naar de financiële administratie. Naast werken
Dinsdag 6 maart 2018
gaat mijn
vrije tijd op aan klussen en mn hobby. Aan mijn huisje moet binnen nog
het nodige
gebeuren.
Heel veel klussen kunnen we zelf. Mijn moeder helpt graag
Dinsdag
3 april 2018
en is super handig!! Maar er zijn ook klussen waarbij hulp van buitenaf
Dinsdag 1 mei 2018
ingehuurd moet worden. Ik schijn nogal wat verschillende handige buren te
Dinsdag
juni 2018 Eén heb ik al besproken voor het plaatsten van een
hebben,
altijd5handig!
dakkapel.
In het dorp zijn vast nog meer handige mensen die ik kan benaderen ik
Zondagmiddag 17 december 2017 komt: Hamme Hos
weet alleen nog niet hoe ze heten en wat hun specialiteit is. Daar kom ik vast door
december
Kerstviering
vrouwen
de tijd19heen
nog wel
achter. Plattelands
Mijn grote
hobby zijn de paarden. Ik heb er zelf 2,
die staan
bij mijn moeder op stal. Ik rijd veel en doe ook mee aan wedstrijden.
Eind januari begin februari: Open dagen op zaterdag/zondag?
Daarnaast ben ik ook officieel jurylid voor dressuurwedstrijden en zit ik in het
Zondag
4 maart
komt het koorte
Haven
in zichtEen
uit Ulrum
bestuur
van de
Maartenruiters
Kollum.
nieuwe prins op het witte paard is
nog niet
voorbij gekomen,
maar
achuitvaart
wie weet
wat de toekomst brengt.
Vrijdagavond
25 mei 2018:
100 jaar
in Lioessens
Ik hoop hier met veel plezier te wonen en tot nu toe is dat het geval. Mocht
Met
exposities
Bote van
der Schaaf
en spullen Doede
Doumaklussers willen
iemand
verder
nogvan
vragen
hebben,
nieuwsgierig
zijn, goede
adviseren
loopt gewoon
langs
of stuur
Ook zaterdag
26 mei en
zondag
27 mei een berichtje :-)

Groetjes Janice

Jaarverslag Oranjevereniging Lioessens.
De activiteiten van dit seizoen zitten er al bijna weer op.
Op 27 april vierden we koningsdag. We begonnen de dag met de traditionele
optocht o.l.v. Advendo en de drumband door de beide dorpen. De kinderen
hadden allemaal weer hun best gedaan om hun mooi te verkleden. Hiervoor
waren er 2 prijzen de 1e was voor Tetty en Gryte Marrit Hoekstra en de 2e voor
Femke en Jona v/d Wagen. In de gearkomst stond Anneke Douma klaar om een
prachtig optreden te geven. De zaal was vol en onder het genot van een drankje
werd het een gezellige ochtend. Voor de kinderen waren er ondertussen spelletjes
bij de loodsen en werd er na afloop patat gegeten. Om 16.30 werden we verwacht
in de stikel om de sterrit te rijden er waren 22 deelnemende auto’s. Sieger
Boonstra had weer een mooie route voor ons uitgezet met de nodige moeilijke
opdrachten. De prijzen waren als volgt verdeeld 1e fam. I.v/d Kooi, 2e fam.
E.Sipma ,3e Klaske Hoekstra en Tiny Schregardus de peodelprijs ging dit jaar
naar Thea Weening en Kerstin v/d Wagen. Na afloop was er een muzikaal
optreden van duo meester die er een geslaagde avond van wist te maken.
Op zaterdag 1 september was het weer tijd voor het midzomerfeest. De middag
begon onder prachtige weersomstandigheden om13.30 op het sportveld. Met
maar liefst 75 badmintonners werd er een prachtig toernooi gespeeld in
verschillende categorieën. Ook werd er door de ouderen een jeu de boules
competitie gespeeld. De kinderen hebben hun prima vermaakt met verschillende
springkussens en blokken. Aan het eind van de middag waren er de volgende
prijzen te verdelen.
Badminton
Heren:
1e Arjen Schregardus
2e Jan-Simon de Haan
3e Jelle-Jaap Stiemsma
Verliezersronde:
1e Jasper de Boer
2e Jelle v/d Wagen
3e Jacob Dijkstra en Johan Sipma

Dames:
1e Kerstin v/d Wagen
2e Mynke Hoekstra
3e Tiny Schregardus
Verliezersronde:
1e Antsje Boonstra
2e Tsjitske Castelein

Aanmoedigingsronde:
1e Siebe Feenstra
2e Leonard Klimstra

Aanmoedigingsronde:
1e Ingrid Haaksma
2e Anneke Slagman.

Jeu de boules
Winnaarsronde:
1e Rene Koert
2e Antsje Visser

Verliezersronde:
1e Dout Wijtsma
2e Marjan de Haan

De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Voor de kinderen was er nog
een disco, daarna konden de ouderen nog met de voetjes van de vloer. We kunnen
terug kijken op een zeer geslaagd midzomerfeest.
27 oktober stond ervoor het eerst een oktoberfest op het programma in de loods
bij de fam.Dijkstra aan de dyksterwei. Vanaf 16.30 druppelde iedereen verkleed
in lederhosen en dirndl jurken binnen. De loods was aangekleed met lange tafels
en uiteraard werden de bierpullen gevuld. Ook werd er gezorgd voor een hapje
eten. Later op de avond stond dj Jardinero voor ons klaar en stond de dansvloer
al gauw vol. De sfeer zat er goed in en werd het een zeer gezellig oktoberfest.
Dit waren de activiteiten van het jaar 2018. In het nieuwe jaar staan er alweer een
aantal datums op het programma. Op 27 april vieren we koningsdag en het
dorpsfeest staat gepland van 4 t/m7juli.
We bedanken jullie allemaal voor jullie inzet het afgelopen jaar!

Nieuws uit de Petrus-kerk.
Op 19 september jongstleden werd de openingshandeling voor de nieuwe
seniorenwoningen gehouden. Voorafgaand aan deze blijde gebeurtenis werden er in de
kerk de genodigden welkom geheten en kon men een kopje koffie drinken. Voor de
kinderen waren er pakjes limonade. Zij hadden meegewerkt door het maken van een
teken-kunstwerk wat werd onthuld door Gerben Teitsma en Tettie Stiemsma van It
Nije Doarp.
Op 2 oktober hadden we weer onze maandelijkse dinsdagmorgen Koffieochtend . Er
waren veel aanwezigen deze eerste keer van het seizoen.
Hamme Hos; Dit 55+orkest heeft zondagmiddag 14 oktober een concert gegeven in de
Petruskerk . Hamme Hos is een onderdeel van Opus3. Het orkest bestaat uit 24
muzikanten en staat onder leiding van Zwaanette Dijkstra. De muzikanten brachten
deze middag veel bekende liedjes ten gehore. De belangstelling was, ondanks het mooie
weer, groot en iedereen heeft heel erg genoten van alle instrumentale, muzikale en
gesproken bijdragen.
Agenda:
Zondagmiddag 4 november was er een lezing Willem Wilstra
Dinsdagmorgen 6 november was er een Koffieochtend
Dinsdagmorgen 4 december is er weer een Koffieochtend
Zondagmiddag 9 december Kerstconcert met zangkoor, ‘Sjong de Heare’ uit

Oosternijkerk. Eind april jl. gaven ze een Messiah concert. Drie liederen uit deze
Messiah, waaronder het ‘Halleluja’ zullen deze middag weer klinken omdat dit
oratorium gedeeltelijk gaat over de Advents- en Kerstboodschap. Maar ook ‘Stille
Nacht’ zal niet ontbreken.
Het eerste kwartaal van 2019 zal het interieur van de kerk worden opgeknapt
zodat we geen activiteiten dan hebben.
Zondagmiddag 14 april Een muzikale ontmoeting met Marjol Flore. (zie artikel verder
in deze dorpskrant)

Een muzikale ontmoeting met MARJOL FLORE
Sinds maart 2017 zijn Marjol Flore en haar man inwoners van Lioessens geworden.
(Eerst huis van Jacob en Jolanda van der Wagen)
De stap om van Amsterdam naar Noordoost Fryslân te verhuizen was snel genomen
aangezien beiden Friesland en de Friezen een warm hart toedragen.
Marjol Flore begon haar Theater carrière in 1968 bij Ramses Shaffy.
In 1973, amper 25 jaar, maakte zij furore in Nederland met haar eerste solo programma.
Haar stem en taalgevoel zorgden er voor dat zij niet alleen in Nederland maar ook
internationaal haar artistieke vleugels kon uitspreiden.
In 2007 ontmoette Marjol haar huidige echtgenoot en besloot zij langzaam maar zeker,
na bijna 40 jaar, het Theater-vak los te laten.
Nadat zij begin 2016 bij een verkeersongeval een gecompliceerde enkelvork-breuk
opliep waardoor zij bijna meer dan een jaar aan huis gekluisterd was en haar mobiliteit
een enorme opdonder kreeg die steeds verder achteruit dreigde te gaan, besloot Marjol
een definitief punt achter haar zangcarrière te zetten.
Het leven in haar huidige omgeving heeft Marjol echter opnieuw
geïnspireerd en vooral gemotiveerd een programma samen te stellen dat zij op zondag
14 april 2019 in de Sint-Petruskerk te Lioessens zal presenteren.

MARJOL FLORE ‘KWETSBAAR’
In een wereld waar woorden steeds meer hun betekenis dreigen te verliezen
brengt Marjol Flore een programma met liederen om naar te luisteren, waarin woorden
nog betekenis hebben.
Een programma voor de liefhebbers van Chansons en Ballades, Poëzie, Pop en Proza,
zowel uitbundig als verstild, waarin zij zingt en verteld over haar leven
Marjol gaat beladen thema’s als afscheid, loslaten, dood en verlies niet uit de weg.
Haar humoristische en sociaal bewogen kant, levenskennis, inlevingsvermogen en een
gezonde dosis zelfspot, zorgen veelal voor herkenning.
Zij beheerst als geen ander de kunst om de afstand tussen publiek en zichzelf te
overbruggen.
Het merendeel van haar repertoire is in het Nederlands, afgewisseld met een enkel
Frans Italiaans, Engels en Duits lied.
In 1991 ontving zij de Edison Populair voor de CD KWETSBAAR uitgereikt door
Albert Mol.
In het jaar van haar grote doorbraak 1973 schreef Willem Duys op de hoes van haar
eerste LP: ‘Zij zingt met een benijdenswaardige rijkdom aan warmte, kracht en
expressie.’
Nu, bijna een halve eeuw later, laat ze u graag nog een keer genieten van haar
weergaloze talent tijdens dit unieke middag-concert op zondagmiddag 14 april 2019

Mevrouw Groenendijk honderd jaar

Eén eeuw jong.
Mevrouw Groenendijk uit Lioessens vierde woensdag 31 oktober haar
honderdste verjaardag. Voorafgaand aan de receptie in de Gearkomst werd ze in
de Victoria-koets van de familie Iedema rondgereden door het dorp waar ze al
bijna veertig jaar woont en zelfs nog geheel zelfstandig. Na de dorpstour was er
een receptie waarbij alle dorpsgenoten en belangstellenden waren uitgenodigd.

Interview; Brandt Heeringa
Op de foto’s mevrouw Groenendijk en zoon in de Victoria-koets. Op de bok Nanne Iedema
foto; Jannie van der Wagen.

Deze keer weer geen interview met een oud inwoner van Morra of Lioessens
maar in de dorpskranten van dit jaar gaan we een vraaggesprek houden met twee
inwoners van onze dorpen die onlangs de
respectabele leeftijd van 90 jaar hebben
bereikt. In het mei nummer was dit
Hessel de Haan.
Brandt Heeringa, een kwieke negentiger,
fietste deze zomer op een woensdag 50
kilometer en schilderde daarna nog de
garage, zo vertelde hij . Op deze
vrijdagochtend onder het genot van een
kopje koffie vertelt hij graag over vroeger
en nu. Net als Hessel de Haan heeft hij al
tal van feiten opgeschreven omdat hij
niks wil vergeten zo zegt hij. Hieronder
volgt dat verslagje met daaropvolgend
nog enkele vragen aan een dorpsman in
hart en nieren.
Zo begint het:
Brandt Heeringa geboren op de Oude Dijk op 24-03-1928 onder Lioessens. Van
kinds af aan daar opgegroeid. Hij ging in Lioessens naar school, de School met de
Bijbel. Soms waren we met 30 kinderen in getal die met elkaar naar en van school
liepen. Na de lagere school ging ik naar de landbouwschool te Metslawier. Later
heb ik nog een landbouwwerktuigen cursus gehaald. Met evenveel jongeren als
naar de lagere school gingen we in die tijd als jongens naar de Knapenvereniging.
En kwam de leeftijd van 16 jaar om de hoek dan kwam je bij de Jongelingen in
het gebouw Samuël dat ook van de jongerengroep was. Deze groep vergaderde
zondags van 18.00 uur tot 20.00 uur. Maar men moest thuis eerst de koeien
voeren en melken, dat ging nog met de hand en dan na dit alles per fiets en niet
met de auto…

Zo ging het ook die bewuste zondag na de Jongelingen. Om acht uur ’s avonds
per fiets naar Ee. En wie ontmoette ik daar, met haar vriendinnen, het meisje wat
na zeven jaar verkering mijn vrouw werd. Tiete Visser.
In het jaar 1955 op 21 juni zijn we getrouwd. De eerste dag van de zomer maar
helemaal niet warm. We kwamen wonen bij boer Stienstra onder Paesens. Met de
opdracht dat als de boer weer een nieuwe arbeider moest hebben wij er weer uit
moesten. Die opdracht kwam na 4 à 5 jaar. Toen die tijd hield Jan Dijkstra op met
zijn winkel in Lioessens. Vandaar dat ik een avond naar zijn ouders (Renze en
Sijke) ben gegaan om het pand (Wiltje en Baukje Wijtsma wonen er nu)te huren.
Ik kreeg van hen de toezegging dat het door kon gaan. de huur was wel een ander
verhaal. We betaalden eerst twee gulden per week en dat werden er nu acht. Toen
mijn ouders de leeftijd van 65 jaar bereikten zijn wij naar de boerderij aan de
Dyksterwei gegaan waar nu dochter Jannie nog woont. Dit was het jaar 1963.
We zijn hier gebleven tot 1993 dus precies dertig jaar hebben we er gewoond. Vijf
dochters hebben we gekregen; Jannie, Reino, Rennie,Tineke en Petra. Tiete en ik
verhuisden naar de Wilgenlaan in Dokkum maar waar je wortels liggen blijft het
trekken en in het jaar 1997 zijn we hier weer komen wonen op de Kamp 13. Hier
bereikte ik afgelopen jaar op 24 maart de leeftijd van 90 jaar.
Jo wolle ek graach salang mogelijk yn jo eigen hûs bliuwe?
Dat hoop ik al, ik mei hjir graach wenje en kin no ek noch skoan boppe komme.
Ik wie ris yn Dongeraheem doe’t kunde 90 jier waard en doe prate ik mei in man
dy’t ik ek wol koe. Hy sein nei ôfrin; komme jo ek ris wer want dan haw ik ek es
in oar praatsje. Sa is it yn dy tehuzen, it is altyd deselfde minsken der’tst mei
praatst. Ik mei der graach op út en dan hear ik altyd wer oare ferhalen. Mar ik
moat der wol by sizze dat ik noch autoride kin en goed sûn bin.

Jo frou is in pear jier lyn ferstoarn, rêde jo josels?
Ik red my hiel goed mei hulp fan myn pakesizzer dy’t ien kear yn de wike it wurk
by my docht en iten siedt dy deis wer’t ik ek noch letter fan brûke kin.
Jo mem wie yn de tiid in skriuwster fan hiel wat toanielstikjes en sels in
iepenloftspul.
Us mem hat yndie hiel wat op papier set foar ûnder oare Knapen- en Jongeling
ferieningen. Dat die se op rym. Ik wit noch dat se de Ynname fan Den Briel
skreaun hat. Sa hat se ek in gedicht skreaun doe’t Beatrix berne is en dat is op de
radio útstjoerd wurden. Yn 1939 hat mem in iepenloftspul oer Worp fan Ropta
makke. Dit is útfierd op it kampke oan de Moarsterwei. Mei echte hynders, yn dy
tiid in hiel spektakel. Ik ha der self ek yn meispile.
Der binne ek broers fan jo emigrearre?
Trije broers fan my mei harren froulju nei Canada (Ontario). Kees (benei 96)
Renze en Doede. Tiete en ik binne der yn 1992 hinnewest. In hiele belevenis.

Tettie-Stiemsa-Walda

WWW.MOARRE-LJUSSENS.FRL
Heeft u de website van Moarre-Ljussens al eens bekeken?
Het is zeker de moeite waard!
Op de site vindt u heel veel informatie over de beide dorpen.
Er staan veel nieuwtjes op met leuke foto's.
Zo staan er foto's op van de starthandeling van de 2 nieuwe woningen in
Lioessens. Ook kunt u er interviews vinden met inwoners uit de dorpen. Feike
van der Zee onlangs een gesprek gehad met Elly de Groot. Erg leuk om te lezen.
Daarnaast zijn er foto's “ût de âlde doaze”. Misschien staat uw woning of een
familielid op de foto. Handig is ook de agenda waarop de activiteiten van de
komende periode staan. Kortom: neem snel eens een kijkje op de website:
www.moarre-ljussens.frl. Heeft u zelf nieuws of een mooie foto voor de site, mail
dan naar info@moarre-ljussens.frl

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
de nieuwe bewoners van de Tsjerkestrjitte 5 in Morra
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Even voorstellen:

Wij zijn Ronald en Marijke en wij stellen ons graag aan u voor. Allebei zijn
wij halverwege de twintig en hebben ons eerste huisje gevonden, hier op de
terp. Het nostalgische dorpsgezicht sprak ons meteen aan, plus wij houden
van wandelen en dat kan prima in deze omgeving. Wij hebben grote ambities
en daarom volgen wij allebei een opleiding. Marijke in het recht en Ronald in
de commercie. Daarnaast staan wij met groot plezier in de keuken, want wij
zijn dol op koken en natuurlijk op lekker en gezond eten… maar online
recepten zoeken gaat met de internetverbinding in het dorp niet heel snel.
Wat erg mooi is en misschien voor u heel vanzelfsprekend vinden wij de
betrokkenheid in de buurt. Wij zijn dan ook maar wat dankbaar voor de
buurtgenoten die ons gazon hebben bijgehouden afgelopen najaar. Wij gaan
er vanuit hier nog een hele tijd fijn te mogen wonen.
Tot slot even terugkomend op de rust die wij zo prettig vinden. Wij kunnen
niet garanderen dat dat zo blijft! Rond de jaarwisseling mag Morra er
namelijk een kleine inwoner bij verwachten.
Hartelijke groet,
Ronald & Marijke

!

Vlnr Renze Stiemsma – Tjeerd Jan Boomsma – Klaas de Haan

Programma overzicht Activiteitencommissie
Morra 2018/2019
Hierbij voor u het overzicht wat onze activiteiten zijn voor het nieuwe seizoen
nadere info volgt per activiteit (per stikelbrief/facebook).
Zaterdagmiddag 24 November intocht Sinterklaas met zijn zwarte pieten.
Zaterdagmiddag 15 December kerststukje en workshop (vanaf 13.30 uur).
Zaterdagmiddag 12 Januari 2019 Stamppot buffet voor de 55+.
Woensdagmiddag /avond 20 Februari 2019 kinderdisco (vanaf 17.00 uur).
Zaterdagavond 9 Maart 2019 bingo (vanaf 19.30 uur).
Zaterdag 6 April 2019 de Mudrun gezamenlijk met de activiteitencommissie van
Lioessens.
Wij hopen weer op veel gezellige middagen/avonden in de Stikel voor alle
leeftijden.
Van sommige activiteiten willen wij graag foto’s of gegevens van personenplaatsen
op Facebook of de website van Moarre/Ljussens.
Indien hier bezwaar tegen is verzoeken we u vriendelijk om dit schriftelijk
kenbaar te maken bij het Stikelbestuur of de Activiteitencommissie Morra.
Dit kan middels het e-mailadres:kinderactiviteitenmorra@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
De Activiteitencommissie Morra
Ylse Veenstra
Klasien Notenbomer
Anneke Slagman

De toanielploeg “mei elkoar ien” fan Moarre
It stik hiet “in trije dûbele tsjinslach” fan Jo Snoeren.
Mefrou Holland is eigenaresse fan fyftjin moadewinkels. Har dochter Tamara hat
de lieding hjir oer en har skoansoan is de boekhâlder. Tamara is alles opnommen
west yn in psychiatryske ynrjochting. Persoanen om har hinne meitsje hjir
misbrûk fan en litte dingen ferskyne die allinich Tamara sjocht. Al mei al binne
der allegear ferwikkelingen op it toaniel, mar oan it ein komt alles wer goed .
Fyf spielers fan ferline jier hawwe, elk om har eigen reden, te kennen jûn om dit
jier net mei te spieljen. Lokkich hawwe in pear nije spielers fûn die de útdaging
oandoarsten om te spieljen. Ek moast der in nije souffleuse komme en dat is ek
lukt.
Wy sille ús best dwaan om jimme genietsje te litten fan ús stik. At jimme ús sjen
wolle kom dan op 1 of 2 febrewaris 2019 nei de Stikel yn Moarre.

Nieuws van activiteitencommissie Lioessens
Inmiddels is het volop herfst. Een mooi moment om terug te kijken op het
zomerseizoen.
We zijn dit jaar gestart met een buffet voor de 60+’ers van Lioessens. Deze
activiteit stond dit jaar voor het eerst op de agenda. Een gezellige middag met een
kop koffie, borreltje, buffet en verschillende sjoelbanen. Hier werd fanatiek aan
mee gedaan. Bovenal was het een mooie gelegenheid om even een praatje te
maken. Zeker voor herhaling vatbaar, maar dan mogelijk wat eerder in het
seizoen.
Ook hadden we weer de traditionele activiteiten op de agenda staan zoals het
volleybal toernooi, jeu de boules in het plantsoen, het typeljen en het jaarlijkse
uitje voor de kinderen. Helaas viel het typeljen volledig in het water door dikke
regenbuien. Gelukkig mochten we schuilen in de Bûnte Bok, waar we het typeljen
hebben veranderd in een sjoeltoernooi. Ook weer een gezellige activiteit.
Op 26 november hebben we een geslaagde spelletjes/knutselmiddag gehad voor
de kinderen van groep 1-4 van de basisschool. We hebben een herfstbingo
gedaan, uiltjes geknutseld, potjes versierd en andere activiteiten. ‘s Avonds was
het de beurt aan groep 5-8. De Gearkomst was omgetoverd in een bioscoop met
popcorn en fris waar we samen de film Sherlock Gnomes hebben gekeken. Omdat
er nog wat tijd over was, hebben we de avond afgesloten met liedjes van Just
Dance. Ook deze activiteit kan weer als zeer geslaagd de boeken in.
Na het sinterklaasfeest breekt voor ons een rustigere periode aan. In deze
periodezullen we alvast na gaan denken over de invulling voor volgend seizoen.
Wel kunnen we alvast 1 datum doorgeven om te noteren in de agenda. Dit is 6
april 2019. Het is de bedoeling om dan een mudrun te organiseren met de
activiteitencommissie van Morra. Meer informatie zal later nog volgen.
Mocht u nog leuke tips hebben voor op het programma voor komend seizoen, dan
horen we het graag!
Groet, Activiteitencommissie Lioessens

In de loop der jaren zijn er uiteraard vele dirigenten geweest. Theun noemt onder
andere: Draaisma, Bosma, Van der Heide, Dijkstra, De Jong, Kommerie en
Spijksma. Toen in 2014 dirigent Draaisma stopte besloot Theun om ook te
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Wij hebben samen met alle kinderen en begeleiders een fantastisch bedrag van
367,75 euro op gehaald.
Wij hebben dit bericht ook aan de LINDA foundation verzonden en kregen het
volgende bericht van hen terug;
Goedemorgen lieve kinderen van Lioessens, wat een zoet bericht om te lezen op
deze koude maandagmorgen. Heel erg bedankt voor dit mooie bedrag!!!!!
Graag willen we jullie allen bedanken voor de vele donaties. Ook de Gearkomst
willen we vriendelijk bedanken voor het gebruik van het lokaal. En niet te
vergeten willen we alle begeleiders en kinderen bedanken voor het meelopen van
de lampionentocht.
Groetjes van Miriam Westra en Liesbeth Wijtsma

Loonbedrijf J.K. Dijkstra & Zn.
Ons is gevraagd om een stukje over ons bedrijf te schrijven:
In 1924 is het bedrijf opgericht door Philippus Dijkstra geboren in 1892 te
Lioessens. Het was toen een landbouwbedrijf en elektrotechnisch installatiebedrijf
ook al gevestigd aan de Achterwei 2 te Morra.
Inhoudende aanleg elektra / verkoop artikelen en reparatie / fietsen e.d.
Ook werden er zelf landbouwmachines ontwikkeld b.v. kunstmeststrooiers en
bietenploegjes (voor paarden). Verder was er een dorsmachine (dorskast) waar
ze winters mee langs de boeren gingen, om het graan dat in de schuur was op
geslagen te dorsen. Hier kwam nog al wat mankracht aan te pas.
Op 1 januari 1966 gingen de zonen Jacob Klaas en Folkert Willem bij hun vader
in het bedrijf en werd het Loonbedrijf Ph. Dijkstra & zn.
Na het overlijden van vader in 1968 gingen de broers samen verder als Gebr.
Dijkstra. De activiteiten werden toen meer gericht op het loonwerk.
Alleen Folkert deed nog wel wat installatiewerk erbij. Na een bedrijfsongeval in
1970 van Folkert (hij kwam met hand in Combine) kon hij het werk niet meer
doen en is het bedrijf in 1972 voortgezet door Jacob Klaas.
Het bedrijf ging verder onder de naam J.K. Dijkstra en het installatiewerk werd
afgestoten.
In 2003 ben ik in het bedrijf gekomen en zijn we onder de naam
Loonbedrijf J.K. Dijkstra & Zn. verder gegaan. Nu in 2018 zijn we na 5 jaar en 3
maand eindelijk los met de bouw van onze nieuwe kapschuur. En hoeven we ons
materiaal niet meer her en der te stallen.
Ook is er nieuwe uitrit gekomen via de Hearewei, hierdoor komen we niet meer
met ons materiaal via de Achterwei en kunnen de vrachtwagens ons ook beter
bereiken. Zo kunnen we weer jaren vooruit en gaan we op naar het 100 jarig
bestaan van ons bedrijf.
Philippus & Linda Dijkstra

een Christelijke vereniging te zijn en wij wensen haar onder Gods zegen nog vele
goede muzikale jaren toe en deze wens zal ongetwijfeld de instemming hebben
van de inwoners van Moarre en Ljussens, die hun muziekvereniging warm hart
toedragen!’
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gaat dit digitaal.

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

Beste doarpsbewenners,

Geachte leden, oud-leden, dorpsbewoners.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat onze kaatsvereniging werd opgericht. Wij willen dit
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17.30! uur: ! muziek duo Bakker-Niehaus, (in de pauze diverse activiteiten).
20.45! uur: ! attenties en dankwoord afgelopen kaatsseizoen
21.15! uur: ! verrassingsoptreden enkele leden.
22.15! uur: ! dankwoord en afsluiting jubileumdag.
22.30-24.00 !top-100/ dance muziek
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Mei dy gedachte fan gemoedlikheid en ienigens geane wy werom nei de fjouwer
jonge mannen. We binne midden yn de oarloch, útsicht dat de besetter ferdreaun
wurde sil is der absolut noch net. Dochs waard de sprekwurdelike mof oppakt,
der waard ‘allez’ roppen en it beslút naam om in feriening op te rjochtsjen. De bal
giet oan! De wedstriid begjint en de striid barst los! Wy nimme de nammen; Age
Heegstra en Douwe Terpstra fan Moarre en Andries Brandsma en Jan Iedema út
Ljussens, oprjochters fan de Twa Doarpen.

It keatsbloed rint by sa folle fan ús troch de ieren, krekt sa as de fjouwer
oprjochters. Der is wat dat betreft troch de jierren hast neat feroare. Jawis, de
ferieningsnamme is oergien fan de Twa Doarpen nei kv Morra-Lioessens en sa’t
der no is; Warber Bliuwe, mar fierder komme we by inoar foar wille, gesellichheid
en striid op it fjild.
Minsken, ús feriening bestiet 75 jier; de bal giet wer oan! Allez!
Mei dizze wurden iepenen wy ús jubileumdei op sneonemoarn 15 septimber jl. In
hiele protte fan ús doarpsbewenners wiene der by. 120 senioren- en 47
jeugdkeaters wiene aktief. Wat in geweldiche dei hawwe wy mei sy’n allen hân;
keatse, gesellichheid, anecdotes, presentaasje oer de hichtepunten fan ús feriening,
musyk fan Advendo, in toanielstik en noch live-musyk. Wy kinnen as feriening
dizze dei as absolute hichtepunt benimme as ôfslúter fan in kompleet, suksesfol en
hiel sportief seizoen. 20 keatswedstriden hawwe wy oer it hiele jier ferkeatse
litten. Úteraard mei as spesjale dei de kombineare westriid foar dames- en heren
haadklasse op 2 juni net fergetten wurde. Mar úteinlyk binne de jeugdtrainingen
en -wedstriden miskjin wol it wichtichste fan ús keatsjier, mei dit jier foar it earst
de bern út groep 3, fan de leeftiid fan 6-7 jier der by. Al dy enthousiaste bern
ûnder besielende lieding fan ús jeugdbestjoer, trainers en al de âlders dy’t der
achter steane as frijwilliger. Mei dizze konklusie geane wy hoopfol de takomst yn!
Ús ledengearkomste en feestjûn sil wêze op 30 novimber oansteande, dan sille wy
it ôfsluten jier beprate, en foarút sjen nei it keatsjier 2019. De saalkeatswedstriid
hâlde wy op freed 28 desimber. Fierder binne wy fan doel ús kantine wer iepen te
stellen foar leden en belangstellenden om efkes gesellich by innoar te sitten op de
sneonen 15 desimber, 26 jannewaris, 23 febrewaris en 30 maart fanôf 16.30 oere.
Wy hoopje jo dan te treffen.
Allez!
Namens it bestjoer fan Warber Bliuwe
Bouwe Stiemsma
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achte leden, oud-leden, dorpsbewoners.

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

Wie zijn deze inwoners van Morra-Lioessens??

Moarster

Ljussemer

Weet u wie dit zijn? Geef dan de oplossing door via
de mail of bij Mynke Hoekstra
De oplossing uit de dorpskrant van mei 2018
waren Robbie Botma en Margreit Dijkstra.
Er kwamen veel inzenders,
vrouw Sjoukje Kinga van
harte gefeliciteerd! U wint de
vleescheque t.w.v. €10,van onze slager Menno Hoekstra.

Zendingscommissie in actie voor stichting
Kinderwerk Horeb
Het zal u niet zijn ontgaan dat de zendingscommissie zich dit jaar ingezet heeft
voor Kinderwerk Horeb, de stichting waar Jeroen en Rjimke Boonstra nauw bij
betrokken zijn. Twee jaar geleden vertrokken ze voor het eerst met hun twee
kinderen naar het verre Brazilië om voor drie weken te helpen op het terrein van
het semi-internaat. Het is goed bevallen van alle kanten want inmiddels betrekken
ze alweer bijna twee jaar een bestuursfunctie binnen de stichting.
Afgelopen zomer maakten ze opnieuw de lange reis richting Brazilië, dit keer voor
5 weken. Ze hebben zich ingezet op het terrein waar dagelijks 100 kinderen uit
omliggende sloppenwijken worden opgevangen. Ze hebben meegewerkt aan de
missie van de stichting: het evangelie verspreiden en de liefde van de Here Jezus
aan de kinderen en hun gezinnen bekend te maken. Overdag hebben ze ook heel
wat af geklust op het terrein.
De kinderen zijn afkomstig uit wijken waar veel bewoners te kampen hebben met
armoede en werkeloosheid. Daarnaast zijn er veel problemen omtrent drugs,
criminaliteit en prostitutie. Veel moeders zijn alleenstaand en hebben kinderen
van verschillende mannen. Sommige vaders zijn vermoord of overleden, andere
zijn verslaafd of zitten in de gevangenis en weer andere zijn met de noorderzon
vertrokken De kinderen van het kinderevangelisatieplan worden 3 dagdelen in de
week opgehaald om hen het evangelie te vertellen en helpen toe te passen in hun
leven, waardoor soms hele gezinnen worden aangeraakt. Er wordt ook praktische
hulp gegeven, door hen les te geven over hygiëne en hen te ondersteunen met de
aanschaf van schoolspulletjes ed., daarnaast nog door hen huiswerkbegeleiding te
geven en natuurlijk hoort daar ook een goede maaltijd en douchebeurt bij. Maar
ook de gezinnen proberen ze te ondersteunen door waar nodig regelmatig
voedselpakketten te bezorgen of door te voorzien in andere kleine praktische
noden.

De kinderen hunkeren naar echte liefde en door er voor hen te zijn, kunnen ze dit
in woord en daad laten zien. Netty (Nederlandse oprichtster) heeft samen met
Bernard en Susanne goede contacten in de sloppenwijken en hebben dan ook
gesprekken met families waar de nood het hoogst is. Het is niet zo dat er alleen
maar kinderen op het semi internaat komen, ze kijken ook verder of er hulp nodig
is binnen deze gezinnen. Bijvoorbeeld door voedselpakketten te schenken en/of
een sponsorplan op te zetten voor het kind. Als het echt niet gaat binnen
dethuissituatie kan Netty kinderen voor langere periodes opvangen. Bron:
www.kinderwerk-horeb.nl

Zendingszondag 4 november
Tot slot was het 4 november zendingszondag. De dienst m.m.v. Jeroen en Rjimke
Boonstra begon om 14.00 uur. Het was een prachtige dienst met een bijzondere
overdenking van oprichtster van de stichting Netty Zeeders, mooie liederen en
een indrukwekkende presentatie. Mocht u het gemist hebben dan is het zeker de
moeite waard deze dienst te beluisteren op www.kerkomroep.nl. De collecte was
tijdens de ochtend- en de middagdienst voor Kinderwerk Horeb en de totale
opbrengst hiervan is een geweldige €450,-. Allen hartelijk dank voor uw gift!
Zo kunnen we dik 900 euro overmaken naar de stichting en kunnen zij daar weer
goede werken mee doen. Prijs de Heer hiervoor!

Bingo
Op vrijdagavond 12 oktober
organiseerde de
zendingscommissie een
bingoavond ten behoeve van
dit goede doel. Het was een
gezellige avond. met leuke
prijzen.
De totale opbrengst van deze
avond is €275,-.

Kleurplatenactie
Ook de basisschoolkinderen hebben zich ingezet voor het goede doel. Wellicht
heeft u kinderen aan de deur gehad met de vraag of u een stukje van hun
kleurplaat wilde kopen. De ingekleurde kleurplaten hingen tijdens de
zendingsdienst op 4 november in de kerk. Tijdens deze dienst gaven Jeroen en
Rjimke een indrukwekkende presentatie over het werk van de stichting en hun
eigen bijdrage erin. Jeroen en Rjimke zijn altijd bezig geld te verzamelen voor de
stichting, zo hielden ze al een presentatie in twee buurkerken in Oosternijkerk en
Paesens en staan er nog meer presentaties op de agenda. Rjimke verkoopt altijd
van alles en nog wat en de opbrengst hiervoor is ook altijd voor de stichting. Ze
ontvangt ook regelmatig van dorpsgenoten dozen met spullen die ze mag
verkopen. De totale opbrengst van de kleurplatenactie is €189,-. Hartelijk
bedankt voor alle kinderen die hieraan hebben meegedaan.
Wilt u ook meehelpen om deze kinderen en de gezinnen te steunen? Dat kan!
U kunt geld overmaken op IBAN: NL93 ABNA 0525 4591 38 t.n.v. St.
Kindertehuis Horeb Brazilië.
U kunt u ook opgeven voor het kindersponsorplan. Voor €25,- per
maandmaakt u straks een verschil voor één van deze kinderen. Vul het
sponsorformulier in op de website of vraag Jeroen en Rjimke naar de
mogelijkheden of om hulp bij aanmelding.
Ingezonden door de zendingscommissie bestaande uit Elly de Groot, Uilke Dijkstra,
Hilda Wissmann , Gerrit Elzinga, Yfke de Boer, Sjoukje Stiemsma.

Actie schoenendoos
Allemaal hartelijk bedankt voor het meewerken aan actie schoenendoos. Dankzij
uw hulp is het ook dit jaar weer een succes geworden en kan Actie4kids weer heel
veel kinderen blij maken met een gevulde schoenendoos. Ook de juffen van de
basisschool heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking elk jaar weer. Er zijn
maar liefst 50 dozen ingeleverd.

De jeugdklubs
Hjir in berjochtsje fan de jeugdklubs. Wy binne dit seizoen alwer út ein setten.
Lokkich mar, want der moesten in oantal nije minsken fûn wurde en dat is slagge!
Angela en Marrit ha harren ‘âlde’ groep noch. En dan kinne wy Kim, Eline,
Froukje en Rennie as nije lieding wolkom hite. Super dat wy der wer mei in
enthousiast team tsjinoan kinne dit seizoen! Fansels ha wy it earste feestje ek al
hawn. Freed 28 septimber hiene wy mei alle groepen de startaktiviteit yn De
Gearkomst. De jeugd koe oanskowe foar in high tea en dêrnei wiene der spultsjes,
sa as in kwis en it letterspul út it programma ‘de jongens tegen de meisjes’. Al mei
al in gesellige jûn! Der steane al in oantal aktiviteiten yn de planning; desimber it
Krystmiel foar de 55plussers en yn febrewaris dogge wy fansels wer mei mei de
Klubstriid fan de YMCA. Dêr krije jim tsjin dy tiid wol mear ynformaasje oer.
Wy hope op fijne jûnen mei de jeugd dit seizoen!

Het glazen huis
De jeugdclubs gaan in samenwerking met de Menorah-commissie 24 uur in actie
voor het goede doel.

“het glazen huis”
Van vrijdag 14 december 17.00 uur tot zaterdag 15 december 17.00 uur gaan we
in actie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Jemen. De jongeren worden
24 uur opgesloten in het Glazenhuis/de Gearkomst.
Het goede doel waar we voor gekozen hebben is de stille oorlog in Jemen. Er
heerst daar een zeer ernstige voedselcrisis. Door de allesvernietigende oorlog
dreigen 8,4 miljoen Jemenieten van de honger te sterven. Voor meer informatie
kunt kijken op: https://metterdaad.eo.nl/jemen

Hieronder volgt het programma met de onderdelen waarbij u/jij van harte
uitgenodigd bent:
17.00 uur – 17.15 uur

Opsluiting jongeren in de Gearkomst

19.00 uur- 20.00 uur

Kerstbingo voor de kinderen van de basisschool.
- 3 rondes met prachtige prijzen en nog een superronde.
- de ouders mogen erbij blijven, maar dat hoeft niet, er zijn
voldoende jongeren om de kinderen te helpen bij de bingo.

20.30 uur- 22.00 uur

Kerstbingo, leeftijd 12+
- 4 rondes met prachtige prijzen en nog een superronde.

9.30 uur- 13.00 uur

Kerstmarkt:
- met o.a. draaiend rad, sjoelen, verkoop van zelfgemaakte
artikelen, grabbelton, schminken, blikje gooien, koffie, thee
verkoop, borrelen.
- rond lunchtijd is er overheerlijke zelfgemaakte
erwtensoep.

15.30 uur- 17.00 uur

Disco voor de kinderen van de basisschool.
- De dresscode is kerst! kom in je mooiste kerstoutfit,
versier je zelf met kerstglitters of slingers.
- iedereen is welkom, jong en oud, ouders, broertjes,
zusjes, pakes en beppes, neefjes, nichtjes, buren….
- iedereen kan nog gezellig een koffie/thee/borrel komen
drinken, prijsuitreiking spelletjes etc.
- gezamenlijk aftellen!

Bijbelse escaperoom:
kampioen??

Wie zet de snelste tijd neer en wordt

We zijn er trots op om te kunnen melden dat we een escaperoom hebben
tijdens deze 24 uren.
Een escape room is een spel waarbij je fysiek in een kamer wordt opgesloten. Het
doel is om te ontsnappen door het oplossen van puzzels. Je krijgt hiervoor 45
minuten de tijd.
U kunt met minimaal 3 en maximaal 6 personen de escaperoom boeken. De
escaperoom is in een van de lokalen van de Gearkomst.
U kunt zich hiervoor inschrijven via Jenny Sipma 06-13524543 ( appje of
bellen) hier kunt u het tijdslot aangeven wanneer u de escaperoom wilt
boeken. Op https://www.gerefkerklioessens.nl/glazen-huis kun je kijken welke
tijden nog vrij zijn. Graag 10 minuten tevoren aanwezig zijn voor de betaling
en de instructies. De inleg is 4 euro p.p.
Aan het eind van de 24 uur maken we het team die de snelste tijd heeft
neergezet bekend.Dus meld je aan met een groep vrienden, familie, buren,
teamgenoten, appgroepen etc. Een unieke ervaring in Morra Lioessens!
Bekendmaking opbrengst tijdens Kerstnachtdienst:
De opbrengst van deze 24 uurs actie maken we bekend tijdens de
Kerstnachtdienst op maandag 24 december 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk.
In deze dienst zullen we uitgebreid aandacht besteden aan “het glazenhuis”
Thema van deze dienst is Vrede, Vertrouwen, Liefde en Hoop
Op de kerstmarkt kunt u /jij je favoriete kerstlied aanvragen , uiteraard tegen
betaling. Net zoals bij het Glazenhuis van serieus request van 3 FM.
De meest aangevraagde liederen gaan we zingen in de kerstnachtdienst.
Bakkers gezocht:
Voor de kerstmarkt zijn we nog op zoek naar personen die wat willen bakken, een
taart, cake, brownies etc. Deze willen we dan verkopen tijdens de markt op
zaterdagochtend. U/jij kunt deze baksels op vrijdagavond langs brengen of
zaterdagochtend voor 9.00 uur. Ook kunnen we het bij u thuis ophalen. Dan kunt
u bellen met Antsje Boonstra 0519-321061 of Tiny Schregardus 0519-321455

Aanmoedigen jongeren:
Het zou voor de jongeren die 24 uur wakker blijven een opsteker zijn als u/jij ’s
nachts even langs komt voor een peptalk, of om bv wat lekkers te brengen.
Kerstoptreden gospelgroep Our choise en zeemanskoor Lauwersoog:
Op vrijdag 21 december om 19.30 uur verzorgen bovengenoemden een concert in
de Gereformeerde Kerk in Lioessens met als thema “op weg naar Kerst” . Er
wordt geen entree gevraagd voor dit concert. Wel wordt een collecte gehouden
en de opbrengst wordt geschonken aan de actie het Glazen huis!!
Tot slot:
Wij hopen op een geslaagde en gezegende actie. De jeugd en de beide commissies
zijn erg enthousiast, maar we kunnen niet zonder u en jou! Dus: Kom langs,
vraag een kerstlied aan, kom bingo spelen, aanbieden om wat te bakken, jeugd
aanmoedigen, boek de escaperoom enz. enz…..
We doen dit niet voor ons zelf maar voor Jemen!!
Groetjes van de jeugd, jeugd- en Menorahcommissie

Vuurwerk
Ook dit jaar zal er weer vuurwerk worden afgestoken
op het loodsplein. De jeugd van Morra-Lioessens zal
een aantal weken voor de jaarwisseling bij u aan de
deur komen of u een vrijwillige bijdrage wilt geven.
De laatste jaren was het geweldig, zouden ze dit nog
kunnen overtreffen?

dorpskrantlioessens@hotmail.com

