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DE KOEKOEK  36e jaargang nr. 4,           december 2021 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
In een tijd waarin we momenteel middenin zitten, is de positiviteit soms 
ver te zoeken. Vooral in een tijd waarin we het juist zo nodig hebben om 
bijelkaar te zijn.  Waar worden we nou echt warm van? 
 
Nou, gelukkig kunnen we nog wel het een en ander benoemen… 
 

- Zo kwam vorig jaar Simon Vokkert in aanmerking voor de titel: 
Sintsje fan Sumar. Het tegeltje is recent geleden nog aan Simon 
overhandigd.  

- In deze Koekoek staat 2 maal de rubriek “Wokom oan de nije 
ynwenners….” Vorige maand heeft u eentje gemist. Vandaar dat 
Maaike in deze donkere dagen voor kerst in 2 woningen de 
warmte heeft opgezocht. Een mooie warme kennismaking dus. 

- Bij de Lofstem zijn, tijden het eerste en hopelijk enige 
livestreamconcert, wat jubilarissen in het zonnetje gezet.  Ook al 
iets feestelijks.  

- En met de koude dagen kunnen we, met een klein beetje 
verbeelding, voor de warme haard gaan zitten met een mooi kort 
kerstverhaal.  Valt het allemaal misschien toch nog iets mee?  

 
Hoe het ook komt. Probeer voor ieder ander een warm lichtpuntje te zijn 
in deze donkere dagen.  
 
Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. 
Je hoeft ze niet te zoeken, want je kunt ze ook zijn.  
 
Een warm en verlichtend Kerstfeest, maar bovenal een gezond 2022. 
 
De kopij voor de volgende Koekoek moet voor 10 januari 2022 worden 
ingeleverd.       

Greta 

S 
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DOARPSBELANG SUMAR                                       Jannie Wolters 

 

Vorig jaar hebben we een verkiezing 
gehouden voor het Sintsje fan Sumar.  
Helaas konden we toen door alle 
lockdowns en sluitingen het tegeltje niet 
overhandigen.  
 
Gelukkig hebben we dit nu kunnen inhalen en het tegeltje vorige week 
overhandigd aan SIMON VOKKERT! 
Enkele redenen waarom de Sumarders vinden dat Simon het tegeltje 
verdient: 
Simon staat altijd klaar om allerlei klussen te doen, ook als dit laat op 
de avond is.  
Hij maakt beeld- en geluidsopnames bij begrafenissen in de Kerk en bij 
activiteiten in de Kamp.  
Hij heeft de geluidsinstallatie in de Kerk aangelegd, was zeer betrokken 
bij Tsjerke Rock en heeft gezorgd dat elke direct betrokkene een cd rom 
kreeg van het Maestro concert van de Lofstem.  
Hij is actief bij de Open Tafel Dagen. 
 
Kortom: een welverdiende blijk van waardering namens de inwoners 
van Sumar! 
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Wolkom oan de nije ynwenners fan Sumar oan de 
Mr de Vrieswei 22 

Foar in soad Sumarders better bekend as:  
de âld skoalle as Peuterskoalle 

 

 
 

Wat is jim namme: 
Niels Banga mei syn frou Ynskje Venema. Soan Jesse wennet ek noch thús 
 
Wat is jim leeftiid: 
Ynskje hat krekt har 40 ste jierdei fiert, Niels is 41 en Jesse is 16 jier 
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Wat dogge jim oerdei: 
Niels is 18 jier wurksem west as ynstallateur by Pranger/Rosier yn Dokkum 
en sûnt 4 jier by technysk bedriuw Noard yn Feanwâlden. 
Ynskje is al hast 25 jier wurksem by Ter Stal winkels. Earst op de wurkflier 
en stadichoan opwurke. Sûnt in jier is sy no Rayon manager oer 30 winkels 
yn Grinslân, Fryslân en Noard-Hollân.  
 
Sy reizget 4 dagen fan filiaal nei filiaal en kin har oare wurk dan thús 
dwaan.  
Jesse sit op it Singellân yn Burgum en docht de Havo Top. Dêrnjonken hat 
hy in bybaantsje by de Poiesz yn Burgum 
 
Wat binne jim hobby's:Niels hat in hiele grutte hobby en dat is klussen. Dit 
is ek te sjen oan de skitterend ferboude peuterskoalle wêr hy net allinnich 
it ynstallaasjewurk dien hat, mar ek alle timmerwurk mei wat help fan 
famylje en freonen. Foarhinne fuotballe hy by WTOC, mar troch de 
ferbouwing leit dat no stil. Sûnt koart is der yn Sumar wer in 35+ tiim, dus 
wa wit.... 
Ynskje mei graach rinne, fytse, fiskje en hat altyd tennisse. Mar har grutste 
passy leit by ynterieur-styling. En sy koe har aai goed kwyt tidens de 
ferbouwing. De ynrjochting is prachtich, hiel kreatyf! 
En foar Jesse is der in man-cave ynrjochte en dêr fermakket Jesse him tige 
mei syn kammeraden.  Binammen yn de Coronatiid wie dit in mooi plak 
foar de mannen. Jesse hâldt ek fan feestjes sa as it Oktober- fest yn Cafê 
restaurant de Buorren. 'Sokke feestjes mear' seit Jesse. 
 
Wat hat jim yn Sumar brocht: 
Niels en Ynskje ha hjirfoar 12 jier yn de Westerein wenne en woenen 
wolris wat oars. Mar dan moast it wol in apart projekt wurde. In skoalle as 
in bibliotheek as soks sawat. En op earste krystdei 2016 seach Ynskje de 
âld skoalle fan Sumar op Funda stean en noch dyselde dei ha sy dêr in 
slach om hinne west. Yn jannewaris koene sy it mei de Makelaar besjen en 
doe hie Ynskje de bouwtekening yn har holle al klear. 
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Dat soe wol in hiel projekt wurde en it griisde harren ek wol wat oan. Mar 
Jesse hat de trochslach jûn: doch it no mar, want jim fine it beide 
prachtich. En der waard in bod dien.  
 
Dochs hat de keap pas yn septimber 2017 plakfoun omt de fergunningen in 
soad tiid yn beslach namen. Mar doe koenen sy los en yn maaie 2021 
binne sy ta wenjen set yn Sumar. 
 

Ynskje, Niels en Jesse 
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Wat is jim earste yndruk: 
It hûs is hearlik, sa as wy it graach ha woenen. De mannen ha in man-cave 
en Ynskje hat har kas yn de tún wer't sy lekker sitte en nifelje kin en sla yn 
tonnen ferboud. Sa hat sy gjin lêst fan slakken. 
Sumar is in moai, lyts , smûk doarpke en de minsken binne hartstikke bêst. 
Wy ha al ferskillende feestjes fan de buertferiening meimakke en leare de 
minsken al wat kinnen ûndanks dat wy hjir yn Coronatiid kommen binne. 
Ja wy fiele ús al thús yn Sumar. 
 
Wat misse jim yn Sumar: 
Eigenliks misse wy neat, yn Burgum is alles te krijen en dat is tichtby. 
It is fanselts noch wat stil yn Sumar , mar wy hoopje dat wy yn it koart wer 
wat mear aktiviteiten meimeitsje kinne yn Sumar. Hooplik giet "de 
Buorren" gau wer iepen en giet oar jier it doarpsfeest ek wer troch.  
 
Dat hoopje wy mei jim Niels, Ynskje en Jesse. 
Tige tank foar jim hertelike úntfangst, it wie in noflik petear. 
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UT IT FRYSK SÊGEBOEK FAN S.J. VAN DER MOLEN 

(âlde stavering) 
 
Ynstjoerd troch Jelle van der Veen  
 
De nachtmerjes fan Semar 
 
Houwing, de heit fan Hidde fan ‘e lânsbûrren to Semar, wier ris mei in 
faem en in jonge oan ‘e marswâl to melken. 
It wier op in moaije simmermoarn, hiel bytiid. 
‘Hea’, sei Houwing, ‘hwet is dêr op it wetter’? 
Dat is gjin boatsje, dêr is’t to lyts foar. 
It dreau sêft oer ‘e weagen op hjar oan. 
En hwet seagen hja? It skipke hie wol hwet wei fan in bûteraed, greater 
wier ‘t net, en dêr siet it boppeëin fan in fromminske yn, by de mil om ’t ôf 
alhiel yn ’t wyt, mei in sluijer oer de holle.  
Ynienen wier ’t boatsje as in top bigoun to draeijen.  
Houwing, de faem en de jonge wierne op ’t lân delfallen. 
Do’t hja wer sjen soenen, wier ’t skynsel foart.  
 
Fr. Volksalm. 1892  
 
 
Herberge op ‘e Harste 
 
In stik as fjouwer manljue sieten yn ‘e herberge op ‘e Harste ûnder Semar 
to swetsen en to swarren dat it sahwet die. In tige drystenien hâldde út, hy 
woe de takkebosken wol helje om de hel to stoken.  
Dat sizzen hat er spyt fan krige, hwent do’t ploechje de jouns op ‘e hoeke 
fen ‘e wei nei Eastermar stie, wier it ynienen klearebare fjûr om hjarren 
hinne.  
Mei waerd de dryste sprekker yn ‘e feart set, mei de nekke omdraeid. In 
stim waerd fornommen dy’t rôp: As jimme net oppasse, sil ‘t jimme 
krektlyk forgean! 
 
Folksmûle  
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SUTELAKSJE SUMAR           Greta Hoekstra 

 
Ein oktober haw jim in folder yn de brievebus krigen oer de sutelaksje. In 
sutelaksje sûnder kroaden.  
 
De opbringst, 25 % fan de ferkeap giet nei it goeie doel, wie bestimd foar 
de Stichting STOPhersentumoren.  
 
Der is in nije akkount oanmakke en healweis desimber is dêr 245 euro op 
stoart troch de Afûk.  
 
Foar in ienfrou-aksje in moaie opbringst.  
 
Fia whats app en fia de bestelbon binne dochs aardich wat boeken en noch 
oare artikelen ferkocht.  
62 boeken, 2 slabben, 2 spreukekalinders en in DVD.  
 
Elke dei ljochte ik in boek as skriuwer út op de facebookside Sutelaksje 
Sumar.  
Ik haw der sels in soad wille foan hân.  
De kontakten met de Afûk wienen hartstikke flot en it wie in útkomst da 
tik ek noch in pinapparaatsje fan harren brûke koe.  
 
At it oan my leit, dan yn 2022 mar wer. Miskien is it dan wer mooglik om in 
soart fan boekebeurs te hâlden yn gearwurking mei de Kamp.  
 
Yn elts gefal woe ik eltsenien dy’t boeken bested 
haw tige betankje. Ik hoop dat jim der in protte 
lêswille fan haw. At jo noch al boeken keapje 
wolle fia de Afûk, dan kin hja altyd besykje at dat 
fia my kin. Op dizze wize kin jo noch hieltyd it 
goeie doel stypje.  
 
Tige tank en oant folgend jier.  
 
Sykje op google: Stop het actie*aksje 
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Eindelijk kon er binnen de gestelde maatregelen door De Lofstem o.l.v. 
dirigent Jan Geert Nagel weer eens een concert worden georganiseerd. 20 
november was het zover. Via een live stream verbinding, prima verzorgd 
door SV Productions, kon het concert thuis worden gevolgd. En dat is zeker 
gedaan, gezien het flink aantal bezoekers in deze livestream.  “De Lofstem 
back in concert” hebben we het concert genoemd. Natuurlijk hadden we 
liever een “normaal” concert georganiseerd “mei in seal fol minsken” met 
na afloop een gezellige nazit. We hebben er alle vertrouwen in dat dat ooit 
weer mogelijk is. 
 
Tot op het laatste moment bleef het nog wel een beetje spannend of het 
door kon gaan gezien de maatregelen / corona situatie. Maar ondanks een 
paar kleine tegenslagen dus toch een concert! 
 
Folkert Wesseling zou de avond bijvoorbeeld gaan presenteren maar 
moest in quarantaine. Gelukkig was Klaas van der Veer bereid om de 
presentatie op zich te nemen. Bedankt Klaas!!  
 
We hadden enkele gasten uitgenodigd. Ereleden, familie van jubilarissen, 
familie van Maaike Boonstra en enkele leden die even verhinderd zijn om 
mee te spelen. 
 
Het programma bestond uit muziekstukken waarop het meest gestemd 
was door belangstellenden. Misschien heb jij / heeft u ook een muziekstuk 
voorbij horen komen waarop gestemd was. Een variërend programma was 
het zeker. 
 
We hebben tijdens het concert ook aandacht besteed aan Maaike 
Boonstra die we in ons midden missen. Begin dit jaar is Maaike overleden. 
Met enkele korpsleden hebben we de uitvaart op Terschelling mogen 
bijwonen en hebben we enkele muziekstukken mogen spelen.  
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DE LOFSTEM vervolg           Hendrik Kloosterman 

 
Van de familie van Maaike hebben we een muziekstuk aangeboden 
gekregen. Dit stuk hebben we tijdens het concert ook gespeeld. Mooi dat 
de naaste familie van Maaike hierbij aanwezig was.      
Tijdens het concert zijn ook enkele leden gehuldigd door de heer Haarsma 
van de muziekbond. Anja Looijenga, Ella Wiersma, Jantje de Jong en 
Wapkje van der Veer zijn gehuldigd voor het feit dat zij 25 jaar muzikant 
zijn geweest. Johannes Bosma is 40 jaar muzikant geweest en Geert 
Postma maar liefst 65 jaar! Nogmaals van harte gefelicteerd! 
Het concert incl. huldiging is duidelijk terug te zien en te horen via 
www.delofstem.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dit concert hebben we nog één keer op een donderdagavond kunnen 
repeteren binnen. We hebben ons kerst repertoir toen alvast uitgedeeld 
gekregen en gespeeld. De bedoeling was namelijk om samen met de 
kindernevendienst een soort kerstdienst / concert te organiseren 
kerstavond op het schoolplein. Helaas zijn deze plannen niet meer 
mogelijk ivm de coronamaatregelen. Wat in het vat zit verzuurd niet wordt 
wel eens gezegd... Daar gaan wij nu ook vanuit. 
 

http://www.delofstem.nl/
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DE LOFSTEM vervolg           Hendrik Kloosterman 

 
 
Maar kunnen we dan niks met ons kerstrepertoir hebben we gedacht? 
Wanneer het weer ons mee heeft gezeten hebben we zaterdagmiddag 18 
december rond 15:00 ons kerstrepertoir laten horen buiten bij Berchhiem 
en 16:00 buiten bij Bennemastate. We gaan zien of dit gaat lukken.. We 
hebben in ieder geval nog even geoefend buiten op het schoolplein in de 
beschutting van de fietsenhokken. Ideaal is het niet allemaal op deze 
manier maar toch blijven we proberen iets te organiseren.  
 

 
 
Zo heeft de oliebolcommissie ook vergaderd of het mogelijk is om binnen 
de gestelde maatregelen toch op een verantwoorde manier oliebollen te 
bakken voor ons traditionele oliebolactie. We gaan dit proberen en hopen 
dat we op jullie bestellingen mogen rekenen. Tussen 16 en 24 december 
zullen de bestelformulieren worden opgehaald. 
 
Hebben we u gemist en wilt u toch oliebollen bestellen? Neem dan contact 
op met Ella Wiersma op 06-30751892 
 
Tot slot wensen we u allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig 2022. 
 
De Lofstem  
 
 
 
 
 
 

N 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT      Froukje 

 

Mooie spreuken. 
 
JJ en ik zijn gek op mooie spreuken. Wij hebben er dan ook een aantal in 
het kleinste kamertje van ons huis hangen. Ik wil dan ook de laatste 
column van dit jaar vrolijk afsluiten want er is al ellende genoeg in de 
wereld. Het is een mix van de Fryske en Nederlandse taal. Dus beste lezers 
’Alles komt goed, de rest niet ’. Want let wel ‘Fouten maken verleer je 
nooit’.  
 
Nou heeft JJ er ook een aantal in zijn mancave hangen maar of deze 
geschikt zijn om ze hier te plaatsen, ach het loopt tegen het einde van het 
jaar dus vooruit. ‘Ast sliepen giest mei jokte oan e kont, wurdst wekker mei 
een stjonkende finger’, een goede raad om niet piekerend naar bed te 
gaan. Want, ‘Een goed begin is het halve werk ’. ‘t Is om het even mooi 
weer of regen, immers: ‘Na regen schijnt de zon te komen’. Wat denkt u nu 
wanneer u dit alles leest: ‘Ik kan je niet altijd followen, maar ik like je wel’. 
Een spreuk die mijn moeder zei wanneer wij het huis verlieten en ik nooit 
weer zal vergeten: ‘Sûnder tút de doar net út’, maar ‘Als jij boos op mij 
bent, mag ik dan al mijn kusjes terug?  
 
Zo vond ik onlangs een boekje van Harry de Jong, met als titel: “Ze zullen 
er nog wat van denken”. Dit hele kleine boekje staat vol met humor en 
ironische notities, zoals deze: ‘Tot mijn schrik zag ik een kindje in de 
etalage, maar het viel mee het was het zoontje van de winkelier’, of deze 
‘De mensen verstaan elkaar niet meer hoorde ik buurman in z’n 
slaapkamer zeggen’. JJ en ik kunnen hier zo van genieten en zoeken dan 
ook altijd naar nieuwe spreuken. Zo hebben wij ook onderzetters met 
prachtige teksten: ‘Wie het laatst lacht, is het traagst van begrip’. Of deze: 
‘Er komen betere tijden aan, ook wel vrijdag, zaterdag & zondag 
genoemd’. Het is namelijk zo: ‘Als je het niet meer trekt moet je duwen’. 
Want: ‘Alle dagen oan it wurk en thúskomme, der mast ik geskikt foar 
wêze’. Nou, ik stop er mee want het moet niet flauw gaan worden. JJ en ik 
winskje eltsenien noflike krystdagen en dat 2022 een sûn jier wurde mei. 
En hebt u nog goede voornemens? Ik zou zeggen: ‘Net skytskoarje gewoan 

dwaan’.  
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Hallo, 
 
Wij zijn Frans en Ytje van der Veen 
en wij wonen op Summareheide. Wij 
zijn 43 jaar geleden in de 
Noordmansstraat begonnen. Daar 
hadden we het na een paar 
maanden al bekeken en gingen op 
huizenjacht.  
 
Er kwam ons ter ore dat iemand  er 
belang bij had dat er bewoners op 

Lytse Buoren komen wonen. Wij zijn toen in contact gekomen met Joh. 
Spieksma en zijn toen uitgelood. Na een aantal vergaderingen met 
bewoners van de Lytse Buoren (ze moesten goed keuring geven aan de 
bewoners die er kwamen wonen) hebben wij op 1 april 1979 de woning 
gekregen.  
 
De buurtbewoners waren zo blij dat ze met hun allen de woning 
schoongemaakt hebben zodat wij er in konden. Wij hebben er meubels in 
gezet zodat dat de woning niet meer gekraakt kon worden. De woningen 
zijn allemaal opgeknapt. Dit moesten wij zelf bekostigen de bouw 
vereniging heeft daarom de huur voor onbepaalde tijd vastgezet. Wij 
waren toen de jongste bewoners van de Summarreheide. Wij voelden ons 
direct thuis tussen alle heidepieken. Het was altijd gezellig en iedereen 
hielp elkaar.  
 
In oktober is onze zoon Albert geboren. Twee jaar later is Maaike geboren. 
Albert woont in Garijp en is getrouwd met Aurelia samen hebben zij twee 
dochters, Aurelia en Ytje. Albert heeft zijn eigen bedrijf.  Maaike is ook 
naar Garijp verhuist en heeft met Hindrik Nijhuis een pracht van een 
woning gebouwd. Zij hebben 3 jongens, Wessel, Frans en Hindrik. Na 
ongeveer 15 jaar hebben wij de woning gekocht. Dit deed iedereen. We 
hebben de woning helemaal verbouwd.  
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GEEF DE PEN DOOR  vervolg                  Frans en Ytje van der Veen 

 
Na een paar jaar zijn we verhuist naar onze huidige woning. We wilden 
graag wat meer grond voor de paarden. Maaike heeft in het begin 
meegedaan aan dressuur wedstrijden. Frans en Albert zijn toen begonnen 
met mennen. Deze hobby is uitgegroeid naar het meedoen aan 

tuigwedstrijden. We hebben jaren meegedaan aan de Fryske Quadrille, 
dat is op de sjees met een 
fries kostuum aan. Nu zijn 
onze kleinkinderen druk met 
paarden en doen mee aan 
diverse wedstrijden 
waaronder de marathon van 
de Summareheide. Wij 
wonen nu 42 jaar op de 
Summareheide en zijn blij 
dat we deze stap destijds 
hebben genomen.  
 
Groet, 
Frans en Ytje van der Veen 
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 LOSSE FLODDER      Tine Strijker 
 

Systeembeheerder. 
 
Wij schakelen tegenwoordig heel wat af. Met allerlei maatregelen 
proberen we het coronavirus de kop in te drukken. Opzij, opzij, nu komt de 
boosterprik eraan. Daarvoor staat men zonder afspraak soms urenlang bij 
een priklocatie in de rij. Mijn zegen hebben ze. Ik wacht rustig de oproep 
af. De ervaring leert mij dat je niet moet gaan rommelen in 
computersystemen. Dat kan alleen maar fout gaan. Voorbeelden genoeg. 
Zo komt de gemeente haar afspraak niet na om in Sumar op maandag met 
de veegauto de bladeren op straat op te ruimen. Hun veegschema raakt 
hierdoor ongetwijfeld helemaal in de hobbel. De stoom komt uit de oren 
van de bewoners die de bladeren netjes veegklaar in de goot bijeen 
hebben geharkt. 
Nog een voorbeeld: mijn tandartsafspraak wordt via een aantal e-mails 
diverse keren gewijzigd. Hun hele systeem is blijkbaar in de war. Ik heb 
mijn eigen systeem, een papieren agenda.  
 
In de voorbereiding op onze reis naar Australië (2017) blijkt één hotel niet 
beschikbaar. Ze zoeken een ander hotel voor ons, maar uiteindelijk kunnen 
we toch in het eerste hotel terecht. Probleem opgelost zou je denken. 
Helaas, de boeking is niet uit het computersysteem gehaald zodat we ter 
plekke bij het verkeerde hotel worden gedropt. Jullie staan zo in ons 
systeem. Zoek het lekker uit. Als een binnenlandse (Australische) vlucht 
omgeboekt wordt, ziet de reisorganisatie in Nederland ook dat er iets 
geregeld moet worden. Dat doen ze onmiddellijk, totdat op het vliegveld 
blijkt dat we dubbel geboekt staan. Zie ons dan maar eens uit het systeem 
te krijgen. De baliemedewerker zweet peentjes. 
Als klap op de vuurpijl blijf ik dichter bij huis. In de apotheek in Burgum 
meldt een klant dat hij teveel medicijnen in huis heeft. Kan dat bijgesteld 
worden? Alles staat netjes op een briefje. Daar heeft de 
baliemedewerkster geen boodschap aan. Dat rekent het systeem zelf wel 
uit. Zet het maar op de mail. Ik ben sprakeloos. Het systeem  regeert. 
Dit weekend, 25 en 26 december is het Kerstmis. Dat staat al heel lang in 
ons persoonlijk systeem. Fijne feestdagen allemaal. 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK 
 

Vrijdag 24 
december  
19.30 uur 

Kerstnacht: geen dienst i.v.m. 
Corona-voorschriften 
 

Uitzending musical 
van KND 2020 via 
www.kerk-
sumar.nl/uitzending 
 

Zaterdag 25 
december 
09.30 uur 

Eerste kerstdag 
Ds. T.T. Osinga – Franeker 
 

Dienst is te volgen 
via livestream 

Zondag 26 
december 
10.00 uur 

Tweede kerstdag 
m.m.v. Sebastiaan Schippers 
 

Dienst is te volgen 
via livestream 

Vrijdag 31 
december  
19.30 uur 

Oudjaarsdag: ds. A.C. Plantinga - Ee 
Dienst wordt eerder opgenomen, is 
te zien via www.kerk-
sumar.nl/uitzending 
 

Dienst is te volgen 
via livestream 

Zondag 2 
januari 
11.00 uur 
 

Ds. Elverdink – Eastermar  
Fryske tsjinst 

Dienst is te volgen 
via livestream 

Zondag 9 
januari 
09.30 uur 

Mw. G. van der Galiën – Damwoude 
 

Dienst is te volgen 
via livestream 
 

Zondag 16 
januari 
09.30 uur 

Ds. W. Feenstra – Tw’heide/Nrd-
burgum 
 

Dienst is te volgen 
via livestream 
 

Helaas is het door de nieuwe lockdown niet meer verantwoord om live 

kerkdiensten te houden.  

We zullen dus voorlopig weer aangewezen zijn op de livestream, u kunt de 

dienst met beeld en geluid 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.kerk-sumar.nl/uitzending
http://www.kerk-sumar.nl/uitzending
http://www.kerk-sumar.nl/uitzending
http://www.kerkomroep.nl/
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Bestuur en 
personeel 
van 
dorpshuis de 
kamp  wenst 
u  fijne 
kerstdagen 
en een 
gezond 2022. 
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Wolkom oan de nije ynwenners fan Sumar oan de 
Jister 30 

(It hûs wer't frou Hiddema foarhinne wenne) 
 

 
 

Wat is jim namme: 
Roland de Ruiter en Renske Klaver mei haren hûnen Reike, in Mechelse 
herder fan 1 1/2 jier en Bella, de Alaska Malamute dy't sy sûnt koart 
adoptearre ha. Fierder rinne de 2 katten Simba en Noortje ek noch roun op 
de Jister 
 
Wat is jim leeftiid:  
Renske is 22 jier en Roland is 25 jier 
 
 
 

T 
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Wat dogge jim oerdei: 
Renske en Roland wurkje allebeide full-time, de iene by de oerheid en de 
oare by in grutte Bank. Renske hat ûngeregelde tsjinsten en Roland wurket 
in soad thús no mei de Corona 
 
Wat binne jim hobby's: 
Renske is in soad mei de bisten dwaande. Sy giet mei de Mechelse Herder 
nei kursus, fersoarget de katten en hat ek noch 2 hynders yn Eastermar by 
in pleats stean. Dêr moat sy alle dagen hinne te fuorjen en om de bisten te 
fersoargjen. Renske die foarhinne in soad oan sport, mar sûnt sy Corona 
hân hat stiet dat wat op in leger pitsje. Eartiids yn Rottefalle hat Renske by 
de Brassband op in kornet en althoorn blaast, mar dêr hat sy no gjin tiid 
mear foar. Dat komt miskien noch wolris wer. 
Roland docht oan Bootcamp en is saterdeis skiedsrjochter by de 5de Klasse 
fan de KNVB. Minsken dy't goed sjoen ha, ha Roland troffen op saterdei 23 
oktober op it fuotbalfjild yn Sumar tidens de wedstriid 
Sumar/Surhústerfean.  Hooplik binne der net al te folle rare wurden 
rjochting jim doarpgenoat roppen :) Tûnkjen is noch gjin hobby fan Roland 
en Renske, mar sy dogge tige harren bêst want sy fine dat de minsken yn 
Sumar de tûntsjes allegear sa netsjes ha. 
 
Wat hat jim yn Sumar brocht: 
Renske komt fan in pleats bûten Rottefalle en Roland komt fan Drente, dêr 
hienen syn âlden in groepsakkomodaasje.  De Drent en de Friezinne  binne 
foar it earst tegearre wenjen gien yn Wergea en ha dêr 8 moanne wenne. 
Doe binne sy op syk gien nei in frijsteand hûs. Roland woe tichtby Ljouwert 
wenje en Renske wat mear nei Rottefale en doe ha sy nei in kompromis 
socht: It hûs moast dan mar krekt yn de midden lizze, Ljouwert moast 
berikber wêze mei de bus, It moast in ljocht hûs wêze en in bytsje útsicht 
op lân. Doe't sy it hûs op de Jister 30 op Funda seachen, ha sy fuort 
reageart, in bod dien en nei in wike wie alles besljochte. 
'It foldie oan alle easken en wy wienen Megabliid' sizze Renske en Roland 
hjiroer. '25 juny 2021 krigen wy de sleutels en yn in wike ha wy it wat 
opknapt en binne wy ferhûze'.  
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WOLKOM NIJE YNWENNERS                 Maaike Kingma 

 
Wat is jim earste yndruk: 
'Fanôf it begjin fielt it goed' sizze Renske en Roland. 'De buorren kamen al 
gau efkes om it hoekje foar in bakje kofje. Like bêst as wat en elkenien 
praat tsjin ús as wy mei de hûnen op paad binne. Minsken hienen ús 
warskôge foar de Stjonkfabryk, mar dêr fernimme wy oan't no ta neat fan, 
allinnich as it ris reint. Wy ha in 
skitterend plakje op de Jister, moai frij 
útsicht oer de Jister en achterhûs oer it 
lân. Dat is noflik foar in famke dy't op 
in Pleats opgroeit is. En de hûnen ha 
moai de romte om it hûs. Yn de 
takomst miskien noch in moaie jacuzzi 
achterop de tûn' en sa ha Renske en 
Roland noch in hiel soad plannen. 
 
Wat misse jim yn Sumar: 
'Wy hoopje dat wy yn it koart ris in 
feestje ha mei de Buertferiening om 
elkenien wat better kennen te learen 
en in doarpsfeest liket ús ek mooi. Wy 
ha ûndertusken al wat minsken út ûs 
âlde freonengroep yn Sumar wenjen, 
dus it wurdt hieltiid geselliger.  
Ja, wy wenje tige nei it sin yn Sumar'. 
 
Dat is fijn om te hearen Renske en 
Roland 
Tige tank foar it gesellige petear. 

 
 

 
 
 
 
 

Renske en Roland 

A 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

 
Erg enthousiast over het weer van de laatste tijd kan ik niet worden. Er 
gebeurt niks, het kabbelt maar wat voort. Gedurende de eerste twintig 
dagen van november lag de middagtemperatuur meest tussen de 8 en 12 
graden en ’s nachts rond een graad op 6. Natuurlijk was er een enkele 
uitschieter zoals de nachttemperatuur op 19 november, toen het kwik al 
op 11 graden bleef hangen. 
 
Na 20 november daalde de middagtemperatuur geleidelijk naar een graad 
of 5 en kwam de nachttemperatuur een enkele keer dichtbij het vriespunt. 
Ook op gebied van neerslag geen opzienbarende zaken. Op de meeste 
dagen viel wel wat regen, maar de hoeveelheid was zelden hoger dan 5 
mm. Behalve regen viel er soms wat (kledder)natte sneeuw. Dat was op 28 
en 29 november het geval. 
De zon had het moeilijk. Op maar liefst 10 dagen in november liet de zon 
geheel verstek gaan. Zonnigste dag was 1 november met ruim 8 uren zon. 
Ook tussen 17 en 24 november was het met 5 uren zon per dag redelijk 
zonnig. 
 
De maand november was gemiddeld ruim 1 graad te warm. Er viel 60 mm 
regen, een tekort van 22 mm. De zon scheen 62 uren, dat is maar 8 uren te 
weinig. Kortom: te warm, te droog maar ook te somber. 
Na een ‘warme’ eerste december (bijna 13 graden) werd het duidelijk 
kouder. Op 2 december daalde het kwik voor het eerst deze winter onder 
nul: -0,2 graden. Het bleef bij deze speldenprik. Behalve wat hagel werden 
ook de eerste echte sneeuwvlokken gespot. In de nacht van 6 op 7 
december opnieuw wat sneeuw, er lag ’s morgens nog wat ijzige prut op 
het gras en de autodaken. Tijdens de heldere nacht van 10 op 11 
december de eerste echte vorst: -3,8 graden. Helaas voor de 
schaatsliefhebbers zette de vorst niet door. Maar ja, wat niet is, kan nog 
komen. 
 
Voor actueel weer in Sumar en de overzichten:  
www.meteo-sumar.jouwweb.nl 
 
 

R 

http://www.meteo-sumar.jouwweb.nl/
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OUD-PAPIER 
 
Aan de inwoners van Sumar, 
 
Zoals we al schreven in de vorige Koekoek wordt ook in 2022 het  
oud-papier 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: 

14 januari  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  
 
Dizze kear wer in ferhaal basearre op histoaryske feiten, 
in wier gebeurd ferhaal, eins suver in krystferhaal. 
De haadpersoanen binne Pieter Hindriks de Vries, berne 
‘vier weken na maij seventien hondert vier en seventig’, 

in frijgeselle boer dy’t buorket op in pleats tusken Sumar en de Tieke en 
syn tsjinstfaam Antsje Rienks Veenstra. 
 
Pieter en Antsje kinne it goed mei-inoar fine. Antsje is al in flink tal jierren 
faam by Pieter. De taakferdieling is helder: Pieter is de boer, mar ien of 
mear feinten dogge it swiere wurk en Antsje helpt mei melken, soarget d’r 
foar dat it melkersguod skjin is, tsjernet de molke ta bûter en docht it wurk 
yn ‘e foarein. Antsje is berne yn 1778 yn Nyegea. Krekt as har boer nea in 
frou troffen hat is hja nea oan de man kaam. Hja treft it mei boer Pieter. Sy 
moat hurd wurkje, mar hat fierder in gaadlik plak. 
No wie it yn dy tiid hiel gewoan dat de faam en de fêste feint op de pleats 
wennen. Sa hie de feint faak in sliepplak op de kosouder. Dan koe hy 
winterdeis nachts de keallerij ek yn de gaten hâlde. Antsje sliepte faaks yn 
ien fan de bedsteden yn de keamer. 
Sy hawwe it d’r grif al ris mei inoar oer hân: hja wurde beide al wat âlder. 
Pieter is al oer de santich en Antje hat noch krekt gjin sân krúskes. Prate 
oer soksoarte saken is net it noflikste fansels mar … hoe komt it letter as 
hja d’r net mear binne? Moat d’r net ris wat op papier komme? 
 
It is saterdei 5 septimber 1846. Beide ha se de kreaze klean oan en 
tegearre sille hja nei de notaris yn Burgum. It is in goed oere rinnen. It 
paad fan de Del Tieke nei de buorren fan Sumar is min. Hja moatte in grut 
part troch de lannen toffelje. As d’r yn de wiete hjerstmoarnen immen 
stoarn is en nei it hôf yn de buorren brocht wurde moat, moatte de buorlju 
earst sels soargje dat de kiste op de Lânsbuorren komt. Dêr wei kin men 
fierder mei de lykwein nei it tsjerkhôf. 
Faaks gean Pieter en Antsje mei hynder en wein. Yn Burgum, by notaris 
Adriänus Alma, sille sy harren testamint op papier sette litte. Pieter is 
earst: ‘te half een ure na de middag’ fertelt hy hoe’t hy it regele ha wol. 
Antsje moat in heal oere wachtsje.  
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UT IT ARGYF KRYSTFERHAAL   Ids Krol 

 
In jier as wat letter, op saterdei 21 oktober 1854 jûns om in oere as acht, 
docht Pieter Hendriks de Vries foar altyd de eagen ticht op de pleats wêr’t 
hy hast syn hiele libben wenne hat. Hy wurdt 80 jier. De slúf mei dêr yn it 
testamint wurdt iepen makke: 
‘Ik legateer aan mijne Huishoudster Antje Hendriks Veenstra het bed, door 
mij beslapen wordende, benevens twee kussens, twee dekens en twee 
lakens, voorts  mijne tafels en stoelen, mijne klok en mijn vuurhaardje met 
tang en asschop’. 
‘Ik legateer verder aan genoemde mijne Huishoudster weeklijks, zoolang zij 
leeft, de som van een gulden vijf en twintig cent, waarvan de eerste 
uitkeering aan haar zal moeten gedaan worden  ééne week na mijn 
overlijden’. ‘Ik wil dat het Successieregt van een en ander gelegateerde 
door mijnen erfgenaam of mijne erfgenamen worden betaald.’ 
 
In omkesizzer fan Pieter, Jelke Sjoerds Hoekstra, wennet al in tal jierren 
mei syn húshâlding op de pleats en Antsje mei hjir wenjen bliuwe. Der is 
plak genôch. Hja krijt alle wiken ien gûne en fiifentweintich sinten, in 
bedrach wêr’t in allinnichsteande frou fan troch de tiid komme kin. Mei 
troch de ynventaris fan har keammerke, it guod dat se erfde fan de boer, 
kin sy har skoan rêde en tinkt se grif noch faak oan Pieter-boer. 

De pleats oan de Jelke 

Sjoerdsleane wêr’t Pieter 

Hindriks de Vries buorke. 
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UT IT ARGYF KRYSTFERHAAL   Ids Krol 

 

Op 29 maaie 1857 komt der ek in ein oan it libben fan 
Antsje. Hja wurdt 78 jier. In rekkensom leart ús dat hja 
ûngefear 170 gûne fan har boer krigen hat. Omrekkene 
nei hjoeddedei sa’n 1700 euro. 
Mar wat stiet der yn it testamint fan Antsje? Tocht sy 
ek oan har boer? Hja hat opskriuwe litten: ‘Ik benoem 
tot erfgenaam in den vollen eigendom van al de 
goederen mijner nalatenschap Pieter Hendriks de Vries 
bij wien ik inwoon en in geval van voor overlijden stel ik 
zijne erfgenamen ook tot erfgenamen van mijne 
nalatenschap.’  
Op har testamint stean de hantekenings fan twa 
tsjûgen. It merk fan Antsje ûntbrekt, omdat sy oanjout 
‘uit hoofde van zwakte van haar gezicht haren naam niet te kunnen 
teekenen’.  Sy hat wat sparre: Jelke Sjoerds Hoekstra kin 78 gûne 
byskriuwe. Wat hy mei de húsrie dien hat fertelt it ferhaal net. 
 
Wat is it moai dat yn in tiid dat d’r in grut stânsferskil wie tusken boeren en 
it arbeidersfolk, dizze boer ek nei syn dea goed op syn faam paste. Is ’t net 
suver in krystferhaal?  

 

Willem en 
Anneke 
wensen 
iedereen fijne 
kerstdagen en 
een gezond 
2022. 

 

A 
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HET VERSIERDE HUIS         Activiteitencommissie De Kamp 

 

Het klinkt als de titel van nog een kerstverhaal. Dat is het niet.  

Wel willen we dit jaar toch weer de wedstrijd van het mooist 
versierde huis van Sumar organiseren.  

We roepen jullie dan ook op om weer je beste beentje voor te zetten. 

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn er alweer heel wat huizen 
verlicht en versierd, maar het kan altijd meer.  

De feestelijke prijsuitreiking met Gaatze gaat vanwege de 
beperkingen niet door. Maar desalniettemin zijn de prijzen de moeite 
waard.  

 

Activiteitencommissie De Kamp.  
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De volgende 
Koekoek ligt op 

22 januari 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 – 11.00 uur. 
 
10 januari  Bloedprikken, 10.00 uur (zie boven) 
24 januari  Bloedprikken, 10.00 uur 
7 februari  Bloedprikken, 10.00 uur 
21 februari  Bloedprikken, 10.00 uur 
7 maart  Bloedprikken,  10.00 uur 
 
In de Kamp wordt wel op de QR code gecontroleerd.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

JIM KIN IT HAST NET MIST HAWWE. DE KRYSTBALTSJES 
EN -KLOKJES MEI LETTERS.  
OM AL DY FRIJE TIID YN TE FULLEN YN DE 
KRYSTFAKÂNSJE EN OMDAT WY NET TE WINKELJEN 

KINNE, IS DER IN KRYSTPUZZEL OPNAAM YN DIZZE 
KOEKOEK. ÛNDER DE YNSTJOERDERS MEI DE 
GOEIE OPLOSSING FERLOTSJE WY IN LEKKERE 

ROLLADE. YN DE FOLGENDE KOEKOEK DE ÚTSLACH.  
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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

