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DE KOEKOEK  36e jaargang nr. 5,               januari 2022 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
De winnaars van de ‘koekoek-kerstballenpuzzel’, Joke Smedes en Sietske 
Jongsma, hebben allebei een dikke prijs ontvangen. Wat de oplossing is? U 
leest het in deze koekoek. 
 
Ook de winnaars van het mooist versierde huis van Sumar in kersttijd zijn 
in dit nummer te vinden.  
 
Beide activiteiten konden Corona-proof plaatsvinden. 
Dat wass ook het geval bij de 2e digitale BINGO van onze voetbal-
vereniging op zaterdag 15 januari. Deze kon via een livestream bijgewoond 
worden. Er waren ook deze keer weer prachtige prijzen te winnen. Foto’s 
en verslag in deze Koekoek.  
 
De kopijdatum voor het volgende nummer is 14 februari: VALENTIJNSDAG. 
Willen jullie eens vertellen over jullie mooie of misschien heel slechte, 
ervaringen hiermee? Stuur die naar dorpskrantdekoekoek@hotmail.com. 
Ook (oude) liefdesbrieven zijn welkom.  
En hebben jullie niet zoveel ervaring op dit gebied? BEGIN DAAR DAN DIT 
JAAR EENS MEE! 
Een kaartje of een bloemetje naar een aardige buurman of buurvrouw, 
heit of mem, pake of beppe kan natuurlijk ook bij deze gelegenheid.  
 
Tink om elkoar; foaral yn dizze tiden!  
 

 
 
De kopij voor de volgende Koekoek moet op 14 februari 2022  ingeleverd 
zijn      Trynke 

mailto:dorpskrantdekoekoek@hotmail.com
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 

Wolkom oan de nije ynwenners fan Sumar oan de  
Knilles Wytseswei 18 

 

 
 
Wat is jim namme 
Kees-Jan Wagenaar komt út Garyp en Gea Kinderman, sy komt fan 
Burgum. 
 
Wat is jim leeftiid 
Kees-Jan is 30 jier en Gea 24 jier 
 
Wat dogge jim oerdei? 
Kees-Jan hat súnt koart it boubedriuw Wagenaar fan syn heit oernaam en 
wurket tegearre mei syn broer yn de bou. De wurkpleats is yn Garyp. 
Gea hat de studzje pedagogyk dien oan de NHL yn Ljouwert en wurket no 
al wer 2 1/2 jier by Jeugdhulp Fryslân Drachten yn de krisisopfang.  
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Dêr kinne bern fan 12 oant 18 jier terjochte as sy op dat stuit thús gjin plak 
ha om wat foar reden dan ek. Dizze bern meie dêr dan maksimaal 4 wiken 
bliuwe en Jeugdhulp Fryslân jowt dan de ûndersteuning dy't sy nedich ha. 
 
Wat bin jim leafhawwerijen 
Kees-jan is in echte klusser, hy wurket oerdei by in oar en jûns thús. En de 
minsken dy't wolris by âlde Venema yn ‘e hûs west binne, witte wier net 
mear wat sy sjogge. Kees-Jan hat de hiele foarein en skuorre wer't eartiids 
de fouragehandel yn siet, leechhelle en der in skitterend wengedielte fan 
makke. Jo sjogge jo de eagen út. Hy tekent it sels, metselt, bout en docht it 
elektrysk, in echte tûzenpoat. 
Gea en Kees-Jan binne tegearre o sa kreatyf wat de bou oanbelanget en 
Gea helpt Kees-Jan wer't sy kin. Sy hat ek nochal wat omtinken mei de 
jonge kat en fuotballet by vv Garyp. 
 
Wat hat jim yn Sumar brocht? 
Kees-Jan en Gea wennen allebeide noch thús en wienen wol wat op syk nei 
in hûs. Mar Kees-Jan hie nochal in soad winsken en de measte hûzen 
foelen dan ek ôf. It moast in frijsteand hûs wêze, mei in soad hiem en in 
grut hok. En it moast tusken Garyp en Burgum lizze. Doe't Gea it hûs oan 
de Knilles Wytseswei 18 op Funda seach, stjoerde sy dit nei Kees-Jan. Do 
sykest in hûs mei in grut hok? No dan moast nei Sumar, mar ik wol der net 
hinne! 
 
Mar dit wie krekt wat Kees-Jan yn de holle hie en hy hie fuort allegear 
ideeën wer't hy Gea mei oerhelle hat. En it lei mooi tusken Garyp en 
Burgum. Dêrby wennen der yn Sumar ek wol wat bekenden foar Gea. 
Op 25 april 2019 ha sy doe it hûs kocht en bin begûn te slopen. Doe't de 
sliepkeamer yn maart 2021 klear wie binne sy byelkoar wenjen gien yn 
Sumar. 
 
Sy sieten fuort yn 'Lock down'. 



10726 
 

WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Wat is jim earste yndruk? 
It is bêst genôch yn Sumar. De buorren binne poerbêst en guon komme ek 
fan Garyp. Wy ha hjir in mooi plakje en binne foarearst dochs noch drok 
mei de bou fan ús hûs dwaande. It earste jier ha wy op âldjersjûn efkes by 
de lytse brânbult sjoen en mei oare Sumarders in bierke dronken. Mar 
fierder ha wy hjir noch net in hiel soad belibbe troch de Corona. 
 
Misse jim ek wat yn Sumar? 
Och ja, in winkel soe moai wêze seit Gea, mar ik bin ek samar yn Burgum 
as Garyp. Wy kinne sa mooi de kat wat út de beam sjen en as aanst alles 
wer los giet komme wy der fansels tusken. 
 

 
 

Kees-Jan en Gea, tige tank foar jim hertelike wolkom. 
Wy winskje jim noch in soad wurkwille ta by de ferbou fan jim hûs en in 

soad wenwille yn Sumar. 
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WINNERS KOEKOEK-KRYSTBAL-PUZZEL  Redaksje 

 
 
Dat Greta drege puzzels meitsje 
kin is wol bekind by de redaksje 
mar dat it dizze kear sa moelik wie 
dat der mar 2 ynstjoerders wienen 
dat hienen we net tocht fansels.  
 
Mar gelokkich binne der ek yn 
Sumar puzzelfanaten dy’t der  
dochs yn slagge binne om it 
krystballeriedsel op te lossen en 
dat binne Sietske Jongsma en Joke 
Smedes! 
 
 

 
 
Dizze froulju ha beide de goeie 
oplossing fûn:  
 

KRYSTKARANTÊNE 
 
 

Fan herte lokwinske mei 
jim priis!  
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UT IT FRYSK SÊGEBOEK FAN S.J. VAN DER MOLEN 

(âlde stavering) 
 
Ynstjoerd troch Jelle van der Veen  
 
Tsjoenster as hazze. 
 
It wiif fan D.M., dy’t wenne oan it Semarder Miensker wier oanhelle mei 
kweageasten. 
Hja krige in iddel fan Greate Wopke en dy sei der by, it koe wolris wêze, 
dat as hja de middels ynnommen hie, dejinge hjar sjen liet dêr’t it 
fromminsk hjar lijen oan te tankjen hie. 
En dat kaem ek nei. It die bliken, det in bôllekoerrinster, de suster fen D., 
de tsjoenster wier. 
Hja wenne ûnder Garyp en sutele for in bakkerinne út dat doarp.  
Nou seagen in hopen sûnt in skoftsje op ‘e Gariper en Semarder heide in 
frjemde hazze, mei lange earen en in koarte stirt.  
Mei strikken en it gewear waerd op it bist jage, mar de strikken seach it 
net nei om en de kûgels waerden yn ‘e loft of yn ‘e groun – lyk as men sjen 
koe – ûngefaerlik makke. En nou komt it út, dat dy hazze by in driuwjacht 
by deselde bôllekoerrinster oer de ûnderdoar ljept en dêr yn ‘e hûs 
weiwurden is.  
 
Wykblêd kanton Bergum 27-02-1886 
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Helaas hebben we de draad nog niet kunnen oppakken. Het is wachten op 
betere tijden zodat we weer gewoon kunnen repeteren. Wat voorheen 
“gewoon” was blijkt helemaal niet zo gewoon te zijn. Daar kampen we 
allemaal mee natuurlijk. Maar we houden moed en hebben er alle 
vertrouwen in dat we komend jaar weer kunnen starten met de 
muziekrepetities enz. 

Tijdens de kerstperiode hebben we toch nog van ons kunnen laten horen. 
18 December net voor de verscherpte maatregelen hebben we nog 
kunnen spelen buiten bij Berchhiem en bij Bennemastate. Het weer zat 
ons mee die middag. Gebleken is dat dit door de bewoners en verzorgend 
personeel werd gewaardeerd. Ook wij vonden het leuk om toch iets te 
kunnen doen, dus sneed het mes van twee kanten. 

Normaal gesproken splitsen we kerstavond het korps in tweeën en spelen 
we hier en daar enkele kerstliederen... Nu, binnen de gestelde 
maatregelen, hadden we bedacht om het korps in groepjes van 4 personen 
te verdelen. Zo gezegd zo gedaan. Misschien heeft u ons gehoord. Deze 
traditie proberen we in stand te houden. 

De oliebolcommissie heeft voor de kerst besloten om opnieuw oliebollen 
te laten bakken. Zelf bakken binnen de gestelde maatregelen was bijna 
onmogelijk. Toch voelde men zich verplicht het dorp van oliebollen te 
kunnen voorzien. Vandaar dat deze keuze is gemaakt... Al was de kwaliteit 
prima, we hopen ze een volgende keer weer zelf te kunnen bakken. 
Bedankt voor alle bestellingen. 

Het is nu dus even afwachten wanneer we weer los kunnen. De volgende 
keer hopen we met meer nieuws te komen. 
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DE LOFSTEM vervolg        Hendrik Kloosterman 

 

Wel graag uw aandacht nog voor het volgende: De Lofstem houdt al 
enkele jaren een oudijzer actie. Wanneer u / je oudijzer, koper, lood, zink, 
accu’s enz. hebt liggen graag melden bij Klaas van der Veer 06-51024468. 
We halen het graag bij u op 

Groet van De Lofstem 

 
 
 

FERHUSBERJOCHT 

 

Op 12 november 2021 bin ik ferhúze nei it Talmahûs yn 
Feanwâlden.  

Hjirby lit ik witte dat ik myn kontribúsjes en 
lidmaatskippen yn Sumar opsiz.  

 

Mei in freonlike groet, 

Nel Kobus - Heidbuurt 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT      Froukje 
 

Gedacht, gedaan. 
 
Dat zijn woorden, die in een reclamespot voor een zelf te maken website, 
gesproken worden. Gedacht, gedaan, doet mij weer denken aan de 
jaarwisseling. Niet overal is de jaarwisseling rustig verlopen en heeft dit 
veel stof doen opwaaien. Ik vraag mij dan ook af in hoeverre er is gedacht 
en vervolgens gedaan. Persoonlijk denk ik dat er bij velen niet is nagedacht 
en er domweg is gedaan. Is het erger geworden sinds corona? Ik denk van 
wel. Mijns inziens worden er andere, extremere uitdagingen gezocht 
waarvan men niet eerst nadenkt wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Dat 
er daardoor slachtoffers zijn gevallen in de breedste zin van het woord. 
Gedacht, gedaan, zou misschien beter tot zijn recht komen wanneer er 
eerst goed nagedacht en weloverwogen gedaan zou zijn. Dit had tijdens de 
jaarwisseling veel leed en ergernis kunnen voorkomen. Maar ook in het 
‘normale’ leven is het gedacht, gedaan niet altijd het juiste, en dan kijk ik 
vooral naar mijzelf. Ook ik heb wel eens veel te snel gedacht en gedaan 
zonder er bij na te denken wat voor gevolgen dat zou hebben. En ik denk 
dat ik daarin niet de enige ben. Je kunt namelijk ook mensen kwetsen door 
te denken en meteen te doen. Dat je te snel een oordeel velt over iets of 
iemand en het bijna niet meer kunt herstellen en iemand daardoor 
beschadigd. Maar ook door wat er via internet aan voor mij leuke 
aanbiedingen voorbij komt, en je met één klik op verzenden hebt gedrukt 
zonder eerst goed te kijken wat het gevolg hiervan is. Dus niet goed 
nagedacht en heel rap gedaan. Wat te denken van de whatsapp fraude, 
“pap ik heb een nieuwe telefoon gekocht, kun je mij het geld daarvoor 
lenen”. En dan wordt er in veel gevallen niet nagedacht en wel gedaan, 
met alle gevolgen van dien. En hoe vaak zeggen wij wel niet tegen onszelf, 
nou dat overkomt mij niet. Ik denk eerst wel tien keer na voor dat ik zoiets 
doe, nou ik denk het niet. Gedacht, gedaan hoeft niet altijd negatief te zijn. 
Wanneer je iets hebt bedacht dan ga je daar in de meeste gevallen over 
nadenken, het wordt een plan in je hoofd en je deelt het misschien met 
anderen. Wanneer het een goed plan is dan kun je met alle recht zeggen: 
Ik heb (na)gedacht en gedaan! 
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Onlangs liepen mijn vrouw en ik met 
de honden langs het voetpad richting 
de voetbalvelden. Zoals bijna 
dagelijks kwamen we Ids en Eke 
tegen. Even een praatje en verder 
zou je denken. Maar nee hoor Ids 
bedacht zich even iets. Hé Binne hast 
do, ‘jou de penne troch’, alris dien 
foar de Koekoek?? En ja hoor, daar 
ben ik.  
 
 

In 1974 werd ik geboren op de Simmerdyk te Burgum en groeide daar op 
met mijn ouders en beide zussen. Buitenuit wonen heeft als kind natuurlijk 
zo zijn voordelen. Ik was veel te vissen en met de honden op mollen jacht. 
Nadat ik de lagere school en Mavo in Bergum had afgemaakt, besloot ik de 
Havo in Buitenpost te gaan doen. Nadat ik deze had afgerond had ik al vrij 
snel in de gaten dat school niet voor mij was weggelegd. Ik besloot daarom 
eerst maar eens te gaan reizen en te ontdekken waar mijn geluk nu echt 
lag. Zo heb ik in 5 jaar tijd veel gereisd. Ik ben drie keer in Australië 
geweest, heb Nieuw Zeeland gehad en vele landen in Azië.  
 
Vlak voor mijn laatste reis trof ik een oude bekende van mij in Too Berch, 
hij vroeg of ik na mijn reis misschien wel bij VV Suameer wou komen 
voetballen. Eén en ander werd op een bierviltje ondertekend. En ja, zo ben 
ik dus bij VV Suameer terechtgekomen. Daar voetballend, zag ik na de 
wedstrijden al snel een barkeepster die ik wel zag zitten. Op dat moment 
woonde ik nog in Leeuwarden, maar kon een huisje op de Noordmanstraat 
huren. Nou dat zagen wij beide wel zitten en ben toen naar Suameer 
verhuisd. Geertje trok snel bij mij in. Een jaar later zijn we getrouwd. 
Inmiddels zijn we al weer 20 jaar getrouwd en hebben we 2 mooie 
dochters mogen krijgen. Onze Marion en Aniek. Ook onze honden Sterre 
en Ynthe maken een groot deel van ons gezin uit. Inmiddels wonen we 
alweer 14 jaar op It Hoarnleger, waar wij het nog steeds heel erg naar onze 
zin hebben. 
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GEEF DE PEN DOOR  vervolg                                                Binne de Vries 

 

Voor mijn dagelijks werk, ben ik werkzaam bij Omrin. Na chauffeur, 
kwaliteitsmedewerker en bedrijfsbureaumedewerker zit ik nu ruim 10 jaar 
op de planning van het bedrijfsafval. Waar wij met 16 chauffeurs het afval 
van bedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe ophalen. 
 

In de 21 jaar dat ik hier nu woon, heb ik mij altijd geprobeerd in te zetten 
voor de “mienskip “. Als nieuwkomer in een dorp weten ze je ook al snel te 
vinden. Eerst voorzitter van de vogelwacht, dan bestuurslid 
buurtvereniging en speelplaats. Toen de kinderen naar school gingen, heb 
ik in de MR en de GMR van pcbo Tytsjerksteradiel gezeten. En mocht ik 
plaatsnemen in de commissie die hielp bij de samensmelting van de beide 
scholen in het dorp. Ook heb ik mij 8 jaar lang als raadslid voor onze 
gemeente ingezet. Inmiddels ben ik bijna 8 jaar voorzitter van ons mooie 
voetbalclub.  
Tot zo ver mijn korte verhaaltje en ik hoop een ieder de komende tijd weer 
op de voetbalvelden te mogen begroeten. 
Ik geef de pen door aan: Marije Hoekstra 
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LOSSE FLODDER                         Tine Strijker 
 
Dat is geweest. 
 
Het jaar 2021 is voorbij. Een nieuw jaar is begonnen. Opschieten mensen, 
geen tijd verliezen. De tijd gaat snel. We moeten herinneringen maken. Ik 
kan er niks aan doen; ik gruw van deze uitdrukking. Herinneringen 
maken….ik HEB herinneringen….een ander maakt ze maar. Daar krijgen ze 
weer een jaar de tijd voor. Als ik met mijn broers en zuster herinneringen 
ophaal dan blijkt vaak dat zij zich dingen herinneren waar ik totaal niets 
van weet. Terwijl ik daar nota bene zelf bij geweest ben. Herinneren, een 
raar fenomeen. Toch heb ik er teveel om op te noemen. Dat doe ik dan 
ook niet. Ik hou het bij een paar. 
Jarenlang ben ik vrijwilliger geweest bij Radio Tytsjerksteradiel. Zo moet ik 
voor een radioreportage af en toe op pad om iemand ter plekke te 
interviewen. Dan ga ik met een reportageset op pad. Doodeng vind ik dat. 
Ik moet daarvoor over een behoorlijke drempel stappen. Zo heb ik ooit 
tijdens een open dag van de vluchtelingenopvang in Eeburght in Burgum 
een gesprek gehad met politica Femke Halsema. Ze zegt dat ze geen Fries 
verstaat, waarna ik moeiteloos verder ga in het Nederlands. Ik zal met een 
reportage in de studio terug komen. Nu is ze burgemeester van 
Amsterdam. Ik bedoel maar. En dan Reinier Paping. Tijdens de onthulling 
van het Elfsteden-tegelbruggetje bij Gytsjerk staat hij mij vriendelijk te 
woord. Ik heb hele koude herinneringen aan de winter van 1963, hij beslist 
niet. Hij wint in dit jaar de Elfstedentocht. Ik heb toch maar mooi met hem 
gesproken. 
Als Atje Keulen- Deelstra (een groot schaatskampioen) in Burgum een 
lezing gaat geven dan ben ik er als de kippen bij. Ik ben er inmiddels 
achtergekomen dat bekende mensen ook maar gewone mensen zijn. 
Een telefoontje van Erica Terpstra (wie kent haar niet) is voor mij toch wel 
de kers op de taart. Zij bedankt mij uitbundig voor het boekje wat ik haar 
toestuurde. Het boekje waarin zij vertelt over haar zwemcarrière. Het 
boekje roept bij haar dierbare herinneringen op.  
En als u nu denkt dat ik ieder maand de Losse Flodder moeiteloos uit mijn 
mouw schud dan herken ik mij daar niet in. 
Jakkes, ook zo’n tenenkrommende moderne uitspraak. Zeg dan gewoon: 
volgens mij is dat niet zo. 
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BINGO VV SUAMEER         Trynke van der Veer 

 
Zaterdag 15 januari werd de  
2e digitale BINGO vanuit de 
voetbalkantine in Sumar 
gehouden. Fijn dat dit initiatief 
wordt genomen door deze 
vereniging. We zaten voor de 
verandering eens een avondje 
NIET voor de tv. (niet helemaal 
waar: wij hebben zo’n 
moderne tv waarop we via 
YOU TUBE de Bingo konden volgen, maar dat terzijde).  
 
Van 20.00 – 23.00u een avondvullend programma! En ‘it kopke moast der 
wol by’ vooral als je meer dan 1 Bingo-kaart moest bijhouden!! 
 
Het zag er allemaal keurig verzorgd uit; logo’s van sponsoren duidelijk in 
beeld, mooi afgestemde kleurstelling van beeld en kleding van de 
presentatoren. Genoemde nummers blijven even in het beeld staan 
(vooral voor ons ouderen, heel erg handig). Zeer professioneel.  
 

Zo op het oog loopt  
alles als vanzelf met de 
nummers en de 
uitslagen maar uit 
betrouwbare bron heb 
ik gehoord dat er toch 
nog heel wat werk 
verzet moet worden 
voordat alles goed 
loopt.  
 
 
Techniek verzorgd door 
Edwin en 
Alexander 
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BINGO VV SUAMEER VERVOLG        Trynke van der Veer 

 
En wat geweldig dat er ondanks de Corona-tijd, die voor veel ondernemers 
‘dreech’ is, toch heel veel prijzen ter beschikking zijn gesteld! Zowel voor 
de loterij als voor de bingo. Dus: laten we de plaatselijke middenstand niet 
vergeten als straks alles weer ‘open’ is! 
 
Voor wie deze bingo heeft gemist een kleine greep uit de prijzen die 
gewonnen konden worden: boodschappenpakketten, buitentafels, 
slagersbonnen, kappersbenodigdheden, bonnen voor een APK-keuringen,  
schilderspakket, bonnen voor een maand gratis sporten, pakketten met 
verzorgingsproducten, lampen, handdoeken, kussens en nog veel meer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoofdprijs van de Bingo was maar liefst een LG TV van 55 inch!  
Deze werd gewonnen door dorpsgenoot Liesbeth Bouma. Gefeliciteerd!! 
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BINGO VV SUAMEER VERVOLG        Trynke van der Veer 

 

 
 
Willem, Delia, Walter, Liekele, Durk en Henk-Jetze en alle anderen die aan 
de totstandkoming van deze voetbal-Bingo hebben meegewerkt: 
hartstikke goed dat jullie een beetje leven in de brouwerij brengen in ons 
dorp door dit te organiseren.  
Het is op dit moment een stille boel op de Heidkamp op zaterdag.  
We hopen dat jullie gauw weer echt ‘los’ kunnen! 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK 
 

Zondag 23 januari  Ds. J. Baaij – Burgum 
 

 

Zondag 30 januari  Ds. Sita Hofstra – Leek 
 

 

Zondag 6 februari Nog in te vullen  
 

 

Zondag 13 februari Mw. Anneke v.d. Kooi –  
Readtsjerk 

Kerk-School-
Gezinsdienst 

Zondag 20 februari Mw. J. Bloem – Broeksterwâld 
 

 

Zondag 27 februari Mw. A.C. Plantinga – Ee 
 

 

 

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven. (U kunt 

natuurlijk ook op een ander tijdstip de diensten nog zien en horen). 

Op het moment van schrijven zijn we nog steeds aangewezen op het 

bijwonen van de kerkdiensten via de livestream. Mocht dit binnenkort 

veranderen dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via andere 

informatiekanalen.  

De diensten met beeld en geluid kunt u volgen via www.kerk-

sumar.nl/uitzending.  

De uitzending begint 5 

minuten voor de 

aanvangstijd.  

Alleen met geluid zijn de 

diensten te volgen via de 

kerktelefoon en op 

www.kerkomroep.nl. 

 
 

http://www.kerk-sumar.nl/uitzending
http://www.kerk-sumar.nl/uitzending
http://www.kerkomroep.nl/
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

 
Na een koude nacht (-3,8 gr op 11 december) steeg de temperatuur in de 
periode van 12 tot en met 20 december overdag tot waarden tussen de +8 
en +10 graden, terwijl  +6 graden normaal is. Ook de nachten waren zacht. 
Vaak bleef het kwik hangen op +5 tot +8 graden terwijl +1 tot +2 graden 
normaal is. Verder viel er weinig neerslag en was de zon meest in geen 
velden of wegen te bekennen. Op 20 december keerde de zon terug. Ook 
21 en 22 december waren zonnig. Het werd wel een stukje frisser. In de 
nacht van 20 op 21 december daalde het kwik tot -4 graden en op 22 
december bleef het ook overdag vriezen. Het werd niet warmer dan -0,8 
graden. Op 23 en 24 december bewolkt en regen. Op beide dagen samen 
14 mm. Eerste en Tweede Kerstdag waren weer zonnig. In de nacht van 
Eerste- op Tweede Kerstdag matige vorst: -7 graden. Op Tweede Kerstdag 
bleef het weer licht vriezen. Hier en daar werd er op landijs ‘geschaatst’. 
Het was de koudste Kerst in jaren. 
 
Net als eerder in december hield de vorst geen stand. De wolken en regen 
keerden terug en de temperatuur steeg voor eind december naar 
ongekende hoogten. Op 30 en 31 december werd het ’s middags ruim 12 
graden en dat waren nieuwe temperatuurrecords. Oudejaarsdag ’s 
morgens nog regen, maar tijdens de jaarwisseling was het droog en 
‘warm’: niet kouder dan +9 graden. 
 
De cijfers gemiddeld over december:  maximumtemperatuur 6,7 graden 
(normaal 6,0 gr); minimumtemperatuur 2,2 graden (normaal 1,6 gr), dus 
aan de zachte kant. Er viel 78 mm neerslag (normaal 82 mm), is vrijwel 
normaal. De zon was 64 uren te zien (normaal 60), ook vrijwel normaal. 
Het jaar 2021 had een gemiddelde temperatuur van 10,2 graden (normaal: 
10,0 gr). Er viel 1034 mm (normaal: 870 mm) en de zon was 1471 uur 
aanwezig (normaal: 1609 uren). 
 
Het nieuwe jaar ging door met temperatuurrecords. 1 en 2 januari waren 
met 12,7 en 12,6 graden recordwarm. De regenmeter moest meteen aan 
het werk. Op beide dagen samen viel 22 mm.  
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WAT WAS HET WEER OOK WEER? vervolg Dirk Strijker 

 
In de week erna daalde de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen de 
4 en 7 graden (normaal: 5 gr). In de nacht van 9 op 10 januari de eerste 
vorst van 2022: -1,5 gr. En, ik zei het al eens eerder, de vorst is ook dit keer 
geen blijvertje. Erger nog, de weerprognose voor de winterliefhebbers is 
dramatisch. Zover het oog reikt (tot 26 januari) is geen winterweer 
voorradig. 
 
Voor actueel weer in Sumar en de totale overzichten: www.meteo-
sumar.jouwweb.nl 
 
 
 

AUTOWASSEN VOOR FAMtoFAM                Henrike Plantenga 

 

Voor Stichting FamtoFam gaan we op 

zaterdagochtend 19 maart van 9 tot 12 uur weer 

met een enthousiast team auto wassen.. 

 

Locatie: Parkeerplaats bij de Moeting 

 

Tarieven: 

€ 7,50 per auto wassen buitenkant 

€ 5,00 per auto stofzuigen 

binnenkant 

€ 10,00 per busje wassen 

buitenkant.  
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OUD-PAPIER 
 
Het oud-papier wordt in 2022 opgehaald volgens het zelfde schema als tot 
nu toe. 
 
Donderdag  voorafgaand aan de genoemde datum: 

De Heide, Greate Buorren en Lânsbuorren vanaf 9.30 uur 
Heerenweg vanaf 15.30 uur 

 
Vrijdag    Harstewei en Mienskerwei vanaf 13.00 uur 

Bebouwde kom vanaf 18.00 uur  
 
Hierbij de data voor 2022: 

11 februari 
11 maart  8 april 
13 mei  10 juni 
8 juli  26 augustus 
7 oktober  11 november 
16 december 

 
Mocht u zelf het oud-papier willen brengen? Dat kan!!!!!        
U vindt de container ook dit jaar op de parkeerplaats achter de kerk.  
 
Oud-papiercommissie “Buertferiening De Heidebuorren”. 
 

 

N 
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Ut it argyf fan Sumar  
 
 
No en dan sjoch ik minsken mei in metaaldetektor yn it 
fjild. Hja sykje nei guod dat al jierren yn de grûn 
bedobbe sit. Stiennen ark fynt men fansels net mei sa’n 

detektor, nee eltse sneuper hopet fansels op in gouden ring of munt, of 
faaks in âld Fryske fibula. D’r leit noch in hiel soad guod op sa’n geloksiker 
te wachtsjen. By ús yn Sumar soe hiel wat oars begroeven wêze. Under it 
beton en asfalt fan de Sintrale As leit ‘in grevinne’!    
 
‘Vlakbij het voormalige tramstation te Suameer staat aan de weg een 
kleine, ouderwetse herberg, die blijkens het uithangbord ‘De Koekoek’ 
heet, een naam die men terugvindt in een stuk uit 1532, waarin sprake is 
van veertien roeden veen te Suameer ‘bij den Kukuytsboom’. De boom, 
die naar de bekende vogel genoemd werd, is al lang verdwenen, maar de 
naam bleef en is een paar jaar geleden ter vervanging van Tramzicht weer 
in ere hersteld. 
 
De bewoner van de herberg houdt van traditie en van ‘it âlde’ en 
handhaaft daarom bij ronde tafel en Friese klok hardnekkig de 
petroleumverlichting, wat men tegen zo’n eerbiedwaardige, historische 
achtergrond kan begrijpen. De plaats van de herberg kan in dit verband 
ook moeilijk zinvoller, want langs het huis loopt de Grevinneloane alias de 
Gravinnelaan, die door de jeugd al vroeg tot Grawweloane verbasterd 
werd, maar waaraan men in Suameer van geslacht op geslacht een 
merkwaardige overlevering verbindt. 
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UT IT ARGYF FAN SUMAR   Ids Krol 

 
Die laan voert namelijk in de richting Garijp en volgens het verhaal nog 
veel verder, tot in het Sneeker meer, waar men die andere Gravinneweg 
vindt, eenmaal een sta in de weg voor de schippers. 
Een eindje achter de Koekoek nu ligt of lag een terreintje, dat vroeger 
moerassig was en daarin zou een koets met een gravin, die er in zat, met 
paarden en al in de bodem zijn verzonken. “Wy ha der as jonges faken nei 
groeven”, vertelde de Koekoek-kastelein ons, maar zonder resultaat. 

 
 

Men heeft intussen een prachtkans laten voorbijgaan om de karos met 
inhoud aan het licht te brengen, want de nieuwe snelweg naar Nijega 
kruist niet alleen de oude Gravinnelaan, maar is ook net aangelegd, waar 
het drie-hoekige terreintje lag, dat de koets zou bevatten. 
 
Veel kans, dat het geheim nog eens aan het licht zal worden gebracht is er 
nu niet meer, want de moderne tijd heeft er een dikke laag beton 
overheen gestort en over de plek, waar de onfortuinlijke gravin sluimert, 
suizen nu de auto’s en ronken de bussen. En die plegen wel eens tegen 
een boom te rijden, maar tot over de kap in de bodem weg te zinken, nee, 
dat is er niet bij. Waarmee al weer een reden genoemd is, dat onze tijd zo 
arm aan volkspoëzie is!’ 
 
Bron: Leeuwarder Courant 20 maart 1953 
 
Ien ding is wis: de wurklju dy’t de Sintrale As oanlein ha ha neat fûn. De 
grevinne moat d’r noch lizze. Wa wit komt sy oait noch ris foar it ljocht. 
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HET VERSIERDE HUIS: UITSLAG    Activiteitencommissie De Kamp 

 

De prijswinnaars van het mooist verlichte huis in Sumar 2021 zijn: 

1. Henk Popma 

2. Karst Zuidema 

3. Wietze Postmus 

De winnaars van de vorige jaren hebben niet mee geloot omdat anders de 
prijzen elk jaar bij dezelfde winnaars terecht zouden komen.  

De activiteitencommissie wil ook andere mooi verlichte huizen een kans 
geven in de prijzen te vallen.  

De activiteitencommissie van het dorpshuis wenst iedereen en goed en 
gezond 2022 toe. 
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De volgende 
Koekoek ligt op 
25 februari 2022 
bij u in de bus. 

(onder voorbehoud van de dan geldende Corona-
voorschriften) 

 
Vanaf maandag 10 januari 2022 trombosedienst en bloedprikken om de 14 
dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 uur. 
 
 
24 januari  Bloedprikken, 10-10.30u om de 14 dagen 
4 februari   Bingo, 20.00 uur 
7 februari  Bloedprikken, 10-10.30u om de 14 dagen 
8 februari  Open tafel  
18 februari  Kinderbingo, 19.00 uuur 
21 februari  Bloedprikken, 10-10.30u om de 14 dagen 
4 maart   Klaverjassen, 19.30 uur 
4 maart   Bingo, 20.00 uur 
 
 
In de Kamp wordt wel op de QR code gecontroleerd.  
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS 
ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112 
 
HUISARTSEN 
It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487 
Hamstra & De Ronde   (0511) 462269  
Talsma & Hooisma  (0511) 461320  
Van Keulen & Van de Vegt   (0511) 461424  
H.C.A. Veldhuizen (Garyp)  (0511) 521 264 
P.S. Wiersema (Eastermar)  (0512) 471 221 
Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag:          Dokterswacht: (0900) 1127112  
 
ZIEKENHUIS 
Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888 
MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66 
UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61 
 

Kersten hulpmiddelen:  Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden  
  (088)-0009488 

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333  
Politie:  0900-8844 (Wijkagent: Jeroen Campagne) 
Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511  

KEaRN:  (0511) 465 200 Info@kearn.nl/www.kearn.nl  

Dierenartsen:  A7 Noord dierenartsen -Tuskendijken 41 Burgum (0511) 

464060 -Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444  

SUMAR 

 Begrafenisvereniging: dlesumar@gmail.com 

Ledenadm. I. Hoekstra-Dijkman –( 06) 21223592 (na 18.00u)  

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444 of (06) 15407430 

Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628  

 Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Thon Steinhorst 

 Secr. Mw. Jannie Wolters, email - dorpsvereniging@sumar.nl  

 

Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, itbynt@pcbotdiel.nl 

It Boartersplak - Kn. Wytseswei 11 (0511) 469262:It 

Krobbehiem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-

471374   

 

mailto:Info@kearn.nl/www.kearn.nl
mailto:itbynt@pcbotdiel.nl

