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DE KOEKOEK  36e jaargang nr. 3,           november 2021 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Donkere dagen voor kerst. Veel besmettingen en veel beperkende regels.  
Zo is er geen Lichtjesavond in Sumar dit jaar. Spijtig dat deze, voor veel 
mensen bijzondere gebeurtenis, niet door kan gaan.  
 
Wat is er wel? 
Een vernieuwde website in ons dorp; Sumar staat weer op de digitale 
kaart.  
U kunt uw oude videobandjes of dia’s laten digitaliseren voor het goede 
doel.  
Het Krea Kafee probeert op de dinsdagochtend wat meer Sumarders te 
trekken. Dit kan prima Corona-proof! 
 
Een heel ‘nijsgjirrich’ stukje van Jelle van der Veen. En mocht u denken dat 
we allemaal ‘flaters’ hebben getypt in deze tekst; het is geschreven in het 
‘âld Frysk’. Even doorzetten dus! 
 
Een interview met ds. Sita Hofstra die ons dorp gaat verlaten voor het 
Groningse Leek.  
 
Helaas doet Sinterklaas ons dorp dit jaar niet aan, maar……. er kunnen 
gelukkig wel (kinder)schoentjes worden gezet in het dorpshuis! 
 
Of en wat er rondom de kerstdagen wordt georganiseerd in ons dorp is op 
dit moment nog niet helemaal duidelijk. U wordt via andere kanalen op de 
hoogte gesteld.  
 
 
De kopij voor de volgende Koekoek moet voor 13 december worden 
ingeleverd.  
     Trynke 
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DOARPSBELANG SUMAR                                       Jannie Wolters 

 
Sumar heeft een vernieuwde website! 
 
Op deze website komt allerlei informatie te staan over Sumar. De website 
is nog in ontwikkeling, er zal de komende tijd regelmatig informatie 
toegevoegd worden. En daar kunt u bij helpen! 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk verenigingen, commissies en 
buurtverenigingen te vermelden op de site. Ook staan onze sponsoren 
uiteraard vermeld, zij staan bij het kopje “bedrijven”. 
Misschien heeft u aanpassingen of toevoegingen over uw vereniging, 
commissie, buurtvereniging of bedrijf. Misschien staat uw 
(buurt)vereniging er nog niet bij? Geef het gerust door! De informatie die 
nu op de site staat komt van eigen websites. 
De buurtverenigingen hebben we vanwege de AVG alleen met naam 
genoemd. Als u gegevens wilt laten toevoegen, dan kan dat natuurlijk. U 
kunt dan denken aan een contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-
mailadres of bijvoorbeeld een Facebookpagina. U kunt wijzigingen en 
aanpassingen mailen naar dorpsvereniging@sumar.nl 
Ids Krol heeft een stuk geschiedenis van Sumar geschreven voor de site, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
Dorpskrant de Koekoek zal geplaatst worden op de website. Ook zijn we 
nog bezig met een agenda, waar we dan bijvoorbeeld het dorpsfeest, data 
oud papier en andere activiteiten kunnen invullen. 
Mist u nog zaken op de website? Die kunt u natuurlijk doorgeven, we gaan 
dan kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Dus neem snel een kijkje op http://www.sumar.nl . 
 
We horen graag van u! 
 

 
 

 

mailto:dorpsvereniging@sumar.nl
http://www.sumar.nl/?fbclid=IwAR1IL-JfwgQlE1UJ5GUrUiOYcsRA2gLidnnMSpnc0Mny4WUtYX3As8IgKu8
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ACTIEGROEP FAM TO FAM                                         Henrike Plantenga 

 
Binnen de Diaconie van de Protestantse Gemeente Sumar is een 

werkgroep opgericht om met diverse 
acties de Stichting FamtoFam te 
steunen. Het digitaliseren van filmpjes 
en CD’s is één van die acties. 
 
 
Wat kunnen wij voor u digitaliseren? 

• Oude 8 mm filmpjes 
 € 10,= per band 

• Van Mini DV videobandjes  € 10,= per band 

• Digital 8 videobandjes  € 10,= per band 

• VHS videobanden naar DVD  € 10,= per band 

• Super VHS videobanden  € 10,= per band 

• CD rippen   € 2,= per CD 

• Dia’s    € 0,50 per dia 
 
Kunnen wij u hieree helpen? Neem dan contact op met Simon Vokkert, 
José Vigevenoweg 10, 9262 NL  Sumar, Tel. 06-12236460, via de mail kan 
ook: vokkert@hotmail.com 
 
Meer weten over Stichting FamtoFam?  
Kijk op www.famtofam.nl. 

 
 

http://www.famtofam.nl/
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SINTERKLAAS 2021     Activiteitencommissie 

 

Sinterklaas Kapoentje      doet wat in je schoentje       
 
Sinterklaas kin dit jier net mei de 
bern feest fiere yn it Doarpshûs. 
Sinterklaas hat Swarte Pyt d’r op 
útstjoert en heart dat yn Sumar 
allegear leave bern wenje. 
 
Alle berntsjes út Sumar, 
fanôf 0 jier o/m groep 4 fan de 
basisskoalle, meie op 
woansdeimiddei 1 desimber 
tusken 4 en 5 oere in 
skoechje, lears, klomp of 
pantoffel, mei in moaie tekening 
of brief dr yn mei de namme dr op, 
delsette by de kachel/skoarstien 
yn Doarpshûs De Kamp. 
 

 
 

 

 
Sneontemiddei 4 desimber tusken  

1 en 3 oere kinne de skoechjes wer 

ophelle wurde      

 
 

 
Alle bern meie thús ek de skoech opsette,  
en in ferske sjonge fansels.  
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Ut it argyf fan Sumar 
 

Yn de 19e ieu wie it gebiet tusken Sumar, De Tike, Garyp 
en Nyegea noch in hiele grutte, brune heideflakte. Der 
stiene ferskate plaggehutten. Sa’n hutte waard yn 
inkelde oeren boud en as der reek út de skoarstien 

kaam mocht de ‘wente’ stean bliuwe. Hjir wennen de earme arbeiders mei 
harren faak grutte húshâldings. De hygiënyske tastân wie fansels tige min.  
Boeren begûnen de heide oan te meitsjen. Sa waard yn de rin fan jierren it 
areaal heide hieltyd lytser, mar tusken it boskje efter de Heidepleats wêr’t 
Jelke en Pytsje Algra eartiids buorken - en wêr’t yn 1672 de biskop fan 
Münster alias Bommen Berend opkeard en fuortjage waard - en de Sintrale 
As, súdlik fan de Joute van der Meerwei, lei noch in stik heide, ‘de Dunen’. 
It wie in terrein mei gatten en bulten, begroeid mei heide en bjintepôlen. 
De jongerein mocht d’r graach boartsje en yn de oarloch giene Dútske 
soldaten dy’t hjir legere wiene nei de Dúnen om te oefenjen. It is fansels 
net foar neat dat guon âldere Sumarders it ha oer de Heidewei as ja de 
Joute van der Meerweg bedoele. 
 
Nei de oarloch is dit gebiet oanpakt. It is sljochte en it sân is ôffierd; dat 
koe men earne oars goed brûke en de eigener koe der ek noch in pear 
sinten oan fertsjinje. Sa waard it gebiet herskapen yn min of mear 
fruchtber kultuerlân. 
In lyts hoekje fan sa’n 0,2 ha is ûntsnapt oan de grypgrage klauwen fan 
graafmasines en buldoazers. It is no bekend as it lêste stikje heide fan 
Sumar.  
 
Mei de ruilferkaveling yn de 60’er 
jierren giene in soad reden en lytse 
stikjes heide oer nei Staatsbosbeheer 
(SBS). It is fansels dreech foar SBS om 
elk lyts hoekje syn gerak te jaan, mar ja 
besykje om dit lêste stikje sa goed as 
mooglik te bewarjen. 
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UT IT ARGYF ferfolch          Ids Krol 

 
Yn 1997 is de heide plagge sadat dêr de typyske ‘droege heide’-fegetaasje 
foar komt. It hoekje heide stiet bekend as grutste fynplak fan krûpbrem. Yn 
1870 foel dat Franciscus Holkema (1841-1870) ek al op. Hy skriuwt dat 
krûpbrem oeral tige seldsum is, behalve pleatslik, ûnder oare yn Sumar.  
It bliuwt lestich om sa’n lyts hoekje heide goed te ûnderhâlden. Om 
ferroeging en fergersing tsjin te gean binne der koartlyn Schoonebeker 
heideskiep ynset. 
Yn it lytse wâldhúske oan ‘e ein fan de reed njonken de heide wenje al 
generaasjes lang ‘Kloostermannen’. Hjoeddedei binne dat Reinder en 
Marjan en dêr foar wennen syn omke en beppe hjir. Yn 1993 stie der in 
prachtich petear mei beppe Sytske yn de krante. Hja fertelt dêr ek oer it 
lytse húske wêr’t hja mei sân persoanen wennen: ‘As wy besite krigen dan 
moast der ien yn ‘e bedstee sitte, want oars koe de doar net iepen’.    
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UT IT ARGYF ferfolch           Ids Krol 

 

Sytske stiet hjir op de foto mei har sweager Jabik. Op de eftergrûn de 
heide sa’t dat der yn de njoggentiger jierren hinne lei. Sytske fertelt dat it 
stikje heide fan de Heidemij is en noch mar sa’n tweintich jier bestiet. 
Dêrfoar wiene der in soad sângatten. ‘De Dútsers hawwe hjir noch 
sjitoefenings hâlden en bunkers makke. Wy hawwe hjir wat belibbe hear. 
Ik kin wol in bibel fol fertelle en dan hast noch net alles’  

It lêste stikje heide, krekt grutter as in postsegel. Wat moat it eartiids in 
prachtich gesicht west ha as de heide yn augustus bloeide. It soe moai 
wêze as wy dit hoekje bewarje kinne, der fan genietsje en noch ris tinke 
oan al dy heidebewenners dy’t hjir wrakkesele ha om troch de tiid te 
kommen. 

 

Doarpsgenoat 
Gjalt Looijenga hat 
soarge foar in pear 
moaie plaatsjes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10662 
 

KREA KAFEE   (voorheen Frutselclub)                  Akke Hiemstra 

 

De opkomst valt tot nu toe 
tegen. 
Misschien is de 
maandagochtend niet het 
juiste inspiratiemoment. 
Daarom wordt het Krea 
Kafee samen met de 
naaiclub verplaatst naar: 
 
Dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.  
De naaiclub is aanwezig vanaf 9.30 uur.  
Dit gaat in vanaf 30 november 2021.  
Bij te weinig deelname gaat het Krea Kafee (hopelijk tijdelijk) per 1 
januari stoppen. 
 

Dus NET STINNE, MAR HINNE! 
 
 
 

10E SIEP TIGCHELAAR 3 BANDEN TOERNOOI Klaas Buma 

 

In verband met de Corona-maatregelen is de finale van het 
10e Siep Tigchelaar 3 banden 
toernooi uitgesteld  
naar 4 december.  
Aanvang 15.00 uur in Café De 
Buorren.  
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LICHTJESAVOND SUMAR        Greta, Jitty en Jouke 

 
Lichtjesavond Sumar 
 
Vanwege de pandemie moesten we in 2020 Lichtjesavond Sumar geheel 
online verzorgen, met een paar bezoekers in de kerk. Fijn dat de techniek 
“livestream” er is, maar tóch mis je een persoonlijke verbinding met 
elkaar. 
 
Helaas zijn we nog steeds in onzekere tijden en moeten we 
noodgedwongen bijeenkomsten en groepen zoveel mogelijk mijden. 
 
Als organisatie hebben we besloten om de 7de Lichtjesavond niet door te 
laten gaan. We willen iedereen vragen om op zondag 12 december om 
19.00 uur een lichtje aan te steken voor iedereen die gemist wordt. Je kunt 
er dan een foto van maken en deze plaatsen op onze Facebook pagina 
Lichtjesavond Sumar. 
Zo ontstaat er in Sumar toch een golf van licht, zowel in het dorp als op het 
internet. 
 

 
 
We gaan kijken of we Lichtjesavond op een ander moment kunnen 
organiseren. Voor nu: blijf gezond! 
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10665 
 

DANKEWOL                 Dukke Meijer 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Na lange tijd van onderzoeken, en meerdere artsen die zich er over bogen, 
kreeg ik tegen ieders verwachting in, tijdens de eerste dagen van onze 
vakantie,  de diagnose ALL, dat staat voor, acute lymfatische leukemie. 
Voor zowel ons als gezin/familie, als voor betreffende artsen, een 
donderslag bij heldere hemel. 
Halverwege de ochtend vond de beenmergpunctie plaats, we zouden op 
het einde van de vakantie de uitslag krijgen, maar een paar uur later ging 
de telefoon, of we naar het ziekenhuis konden komen......dan weet je,  dat 
het foute boel is. In een kort maar eerlijk gesprek werd mij heel duidelijk 
gemaakt dat ik "flink aan de bak moest" met chemotherapie en het een 
heftige tijd zal worden. 
 
De volgende middag lig je in het UMCG,  met een flinke dosis aan 
medicijnen, en in plaats van 1 nachtje (werd mij eerst gezegd, waardoor ik 
de indruk had het weekend naar huis te mogen, en me maandag weer zou 
moeten melden, om dan met de behandeling te starten) moest ik meteen 
3 à 4 weken blijven, dus niet meer naar huis...... en dan zit je zomaar in een 
rollercoaster! 
 
Momenteel ben ik met de derde kuur bezig......(een kuur bestaat uit 
meerdere delen en weken) op hier en daar vervelende ongemakken en 

lastige situaties na, ga ik er tot nu toe nog redelijk goed doorheen.🙏😇 
Wel ben ik me/zijn we ons bewust dat het meest heftige later pas gaat 
komen, wanneer de beenmergtransplantatie plaats gaat vinden. 
Nadat dit bericht door het dorp ging, lagen er regelmatig prachtige kaarten 
van u/ jullie door de brievenbus, dat is voor ons een enorme steun 
geweest, en er komen nog steeds kaarten, met vaak mooie bemoedigende 
woorden, overweldigend voor ons. 
 
Waarvoor wij langs deze weg onze hartelijke dank kenbaar willen maken! 
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DANKEWOL ferfolch                 Dukke Meijer 

 
Wanneer je onder hematologie valt, heb je met zeer strakke regels te 
maken,  die door de corona destijds nog meer zijn aangescherpt.....dus nu 
zeker weer! 
Tijdens opname mogen er 2 mensen op bezoek komen, waarvan slechts 1 
per dag, je mag niet van de afdeling af, geen bloemen, fruit alleen via 
afdeling zelf. 
 
Ook nu ik thuis ben is bezoek uiterst minimaal, alleen de aller naasten, 
(geen kleine kinderen helaas) met alle voorzorgsmaatregelen, ook thuis 
geen bloemen en fruit en graag ook geen telefoon. 

Wel blijven berichtjes en kaartjes altijd toegestaan en welkom! 😊😇 
Nogmaals heel hartelijk dank voor al het meeleven, dat doet ons 
ontzettend goed! 
 
Nu we richting de decembermaand gaan, willen wij iedereen een fijne 
decembermaand wensen, een gezellig sinterklaasweekend, gezegende 
kerstdagen, een veilige jaarwisseling, en bovenal een gezond 2022!  
 
Hartelijke groet, mede names ons gezin, 
Dukke Meijer-Boorsma  
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YN PETEAR MEI SITA HOFSTRA                                       Ids Krol 

 
Snein 28 novimber sil ds. Sita Hofstra foar de lêste kear preekje yn de 
tsjerke fan Sumar. Dan nimt sy ôfskied en in wike letter begjint hja dan as 
predikant yn De Like. De heechste tiid foar in petear. 
 
Wat wiene dyn beweegredenen om teology te studearjen? 
Yn earste ynstânsje hei ik net it measte mei de tsjerke. Doe gie ik foar in 
útwikseling in jier nei de Feriene Steaten. Ik kaam dêr terjochte yn in 
húshâlding dy’t by de Southern Baptist tsjerke hearde. Ik fûn dat in hiel 
raar en bekrompen geloof: sa seine dizze minsken dat immen dy’t net 
doopt wie by dizze tsjerke nei de hel gie. Wiene sy no gek of ik?  
Doe’t ik werom wie in Nederlân frege ik mei ôf hoe’t de tsjerke sokssawat 
mei minsken dwaan koe. Yntusken studearre ik Ynformatika, mar dat fûn ik 
net echt ynteressant. Ik mei graach sjonge en waard lid fan in tsjerkekoar. 
In inkelde kear yn tsjerke sjonge, dêr kaam ik ek wol oerhinne tocht ik doe. 
Ik begûn doe ek hieltyd mear nei te tinken oer it leauwen. De Bibelferhalen 
gean oer minsken en harren emoasjes en dat mei yn myn eagen nea 
kleemd wurde troch fundamintalisten sa as it Amerikaanske gesin wêr’t ik 
west hie. Ik bin doe op syk gien nei in plak wêr’t minsken fragen stelle 
koene oer de Bibelferhalen. Ik socht in plak wêr’t ik frij wie om te sizzen 
wat ik tocht. Sa bin ik opholden mei Ynformatika en begûn mei de stúdzje 
Teology.  
 
Wannear witstest datst predikant wurde woest? 
Ik ha earst myn stúdzje ôfmakke en letter ha ik besletten om dêr wat mei 
te dwaan. Myn âlden fûnen dat net sa’n goed idee. Wy giene eartiids wol 
nei tsjerke, mar ik bin wol grut brocht mei it boadskip dat ik in fak leare 
moast, wêr’t ik de kost mei fertsjinje koe. Ynformatika wie in fak fan de 
takomst en teology in fak fan it ferline yn harren eagen. 
 
Is predikant wêze in ropping of in baan? 
Beide. Predikant is net in fak fan njoggen tot fiif. It is in bysûnder fak. In 
ropping is it ek net. Ik wol graach de romte en gjin beklamming troch 
regels fan de tsjerke. It giet om de fraach wat in ferhaal dy te sizzen hat. 
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YN PETEAR MEI ferfolch                                                      Ids Krol 

 
Sumar is it fjirde plak wêr ast wurkest. Hoe is it om oeral mar -relatyf- koart 
te wurkjen. Is it dan net lestich om in bân mei it doarp op te bouwen? 
Ja en nee. In bân is altyd tydlik. Soms is dat lestich. Ik bin sekretaris fan de 
buertferiening en dat doch ik mei in hiel soad nocht. Jo binne in diel fan de 
buert, mar as predikant is d’r ek distânsje nedich. Ik moat net te eigen 
wurde. Minsken moat harren fertroud en feilich fiele. Dat is wol ris lestich 
yn in doarp.  
 
Wat wolst as predikant graach berikke yn in gemeente? 
Myn misje is eins it foarmjen fan groepkes wêryn minsken mei ferskate 
ideeën en jeften, fan alle geslachten, jong en âld in plakje fine kinne. Dat is 
dan in earste ynstânsje bedoeld foar de eigen gemeente, mar wy moatte 
dêrby ek fierder sjen. Dat is no ek bewust belied fan ús tsjerke: net in 
sletten mienskip, mar oer grinzen tinke. In iepen tsjerke. De blommen 
meie ek wol nei minsken dy’t net nei tsjerke gean brocht wurde. In oar 
moai foarbyld is de mûlekapkes aksje. Dêr ha minsken fan alle gesinten 
oan mei dien. Prachtich!! 
 
Do wurdst hjir faak Sita neamd. Hoe fynst dat? 
Ik ha dêr gjin muoite mei. Ik lústerje oeral nei. Yn Langsweagen en 
Ljouwert wie ik ek Sita en yn Ryptsjerk neamde men mei dûmny Hofstra. 
Aldere minsken sizze faak ek noch dûmny Hofstra. Ik ha der gjin probleem 
mei. 
 
Wêr wurdst bliid fan yn dyn wurk as predikant? 
Ik wurd bliid fan entûsjasme by minsken bygelyks as it my slagget om 
harren yn ferbining te bringen mei de Bibelferhalen. Ik ha in pear jier 
‘contextueel bijbellezen’ dien mei de gemeente. Minsken prate dêrby yn 
groepkes oer de ferhalen. Ik wurd hiel gelokkich as minsken dan oanjouwe 
dat hja sels fan alles ûntdekt ha yn de ferhalen. Dan is der mei inoar wat 
losmakke by minsken. Geweldich moai is dat! 
 
Wat wie it hichtepunt fan de tiid yn Sumar? 
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YN PETEAR MEI ferfolch                                                      Ids Krol 

 
De revu wie fansels in hichtepunt, mar dat set ik mei sin net op it earste 

plak. Ik fûn de krystkuier mei Wytske hiel moai. De kuier wie mei inoar 

organisearre en soarge foar ferbining.   

 

Wat is dyn útdaging yn De Like? 

Wy sille sjen. Ik moat earst mar ris útdokterje hoe’t de hazzen dêr rinne. Yn 

syn algemienheid tink ik dat net elkenien him rêde kin en linich omgean kin 

mei de hjoeddeiske sosjale struktuer. Net elkenien hat de selde kânsen. It 

ferieningslibben stiet ûnder druk. Wêr moatte dizze minsken hinne? 

 

Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje? 

It bliuwt stil … lit my mar lekker sliepe. 
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YN PETEAR MEI ferfolch                                                      Ids Krol 

 

Wat ha ik net frege, mar wolst noch wol graach kwyt? 

Ik ha soargen oer de jeugd, benammen oer it drank- en drugsgebrûk. It is 

allegearre al sa gewoan, mar wêr moatte de bern hinne dy’t hjir neat mei 

te meitsjen ha wolle? Wat is it alternatyf? Wy hiene hjir ‘It Trefpunt’ wêr’t 

de jeugd in gesellige jûn ha koe. Mar dat wolle hja net mear. Ik hoopje fan 

herte dat hja dochs harren eigen wei fine sille. 

Wy moatte nije foarmen fine, sykje nei foarmen dy’t by passe by de 

hjoeddeiske minsken. Dat slagget net yn ien kear, mar wy moatte lytse 

sukseskes wol fiere. 

 

Oant safier. Sita betanke. Wy winskje dy en dyn gesin in soad wenwille en 

fruchtber wurkjen ta yn De Like. 

 

GREATE EVERT           Jelle van der Veen 

 
Op ‘e Sumarderheide spûk yn earder tiden greate Evert, in ôfgriselik lange 
geast. Kuijere immen by joun of by nacht oer de heidepaden, dan koe it 
treffe, dat greate Evert him ûngemurkenwei fan efteren ynhelle en him oer 
de reizger hinnebûgde, sa dat dy hommels it ûnhure antlit fan Evert 
ûndersteboppenst foar him krige.  
 
Die er dan, kjel wurden, in pear tredden tobek, dan stjitte er mei de rêch 
tsjin ‘e grouwe knibbels fan ‘e reus oan. En dat wier nou just net sa noflik.  
Fan immen dy’t ljeafst net tofolle docht of dy troch it waer hwat wirch yn ‘e 
lea is, seit men: ‘Hy hat Evert’ of ‘Hy hat Evert op ‘e rêch’.  
Dizze Evert is in kweageast dy’t de minsken blykber op ‘e rêch sprong sadat 
hja him meitôgje moasten.  
 
Ut it Frysk sêgeboek fan S.J. van der Molen 
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‘SUPERMAN/SUPERWOMAN’                               Maaike Kingma 

 

As jim dizze titel lêze sille jim miskien ferwachtsje dat ik jim wat oer Wierd 
fertelle sil, mar dat is yn dit gefal net sa :) 
Yn oktober binne Wierd en ik tegearre 8 dagen nei Fuertafentura west en 
as it sok skitterend waar is, (26 graden) is it hearlik om oer it strân te 
kuierjen. Ynienen seagen wy dêr in man oer it strân rinnen en wy seinen 
tsjin elkoar: wat hat dit te betsjutten? (sjoch ûndersteande foto) 
 

 
 
De man wie ferklaaid as "Superman" en wie mei 26 graden en it swit op 'e 
holle it strân oan it skjinmeitsjen. Ik kin jim fertelle dat ik djip respekt foar 
dy man hie en dat ik him werkelik in "superman" fûn. Mar tagelyk skamme 
ik my ek in bytsje. As wy no allegear ús eigen rommel ris opromje soenen, 
wie it net nedich dat dizze man hjir yn sa'n hjitte de hiele dei oer it hjitte 
strân omkuierje moast. 
 
Hy die my fansels ek tinken oan ús "Sumarder Superman" Peet Mulder dy't 
ik ek hiel faak tsjin kom yn Sumar om in oar syn rommel op te romjen.  
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‘SUPERMAN/SUPERWOMAN’ ferfolch          Maaike Kingma 

 
Peet hat alris in oarkonde krigen yn Sumar en dy wie ek dik fertsjinne. Mar 
ek yn Sumar soe dit eigenliks net nedich wêze moatte. Lit ús dêr meielkoar 
wat oan dwaan: Ferbetterje de wrâld, mar begjin by dyssels. 
 
Doe't ik dêr sa lekker yn de sinne lei, hie ik net betinke kinnen dat ik 2 
dagen letter selts ek ferklaaie moast en wol op myn lokaasje fan Talant yn 
Burgum: Corona wie útbrutsen tidens myn fekânsje en ik koe fuort oan de 
bak. 
 

 
 
It wie in hiele omskeakeling en in dreech skoft. Mar achterôf fielde ik my 
eigenliks ek wol in "Superwoman". 
Wy ha meielkoar de skouders der ûnder setten en gelokkich is it allegear 
goed beteard. 
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VV SUAMEER COMPETITIE 
 
Er zijn wijzigingen in de jeugdcompetitie aangebracht. 
Hieronder ziet u het aangepaste schema.  
Het is mogelijk dat er nog meer wijzigingen komen, 
de laatste updates zijn te vinden op de website van 
VV Sumar.  
 
 

JUNIOREN 
27 nov. 09.00 Suameer JO19-1 - ST sc  Twijzel/Kootstertille JO19-1 

                09.00 Suameer JO13-1 - Wykels Hallum JO13-1JM 

4 dec.   10.15 Suameer MO13-1 - CSV Be Quick Dokkum MO13-1 

              10.50 Suameer JO17-1 - ST Rijperkerk/Suawoude JO17-1 

              11.30 Suameer MO15-1 - Blauw Wit ’34 MO15-2 

11 dec.   09.00 Suameer JO19-1 - Drachster Boys JO19-3 

                09.00 Suameer JO13-1 - SJO Warga WWS JO13-1 

18 dec.  10.15 Suameer MO13-1 - Suawoude MO13-1 

               10.30 Suameer JO17-1 - Drachster Boys JO17-4 

               11.35 Suameer MO15-1 - Blauw Wit ’34 MO15-3  

 

SENIOREN 
Zaterdag 27 nov  13.30 Sumar 2 – Harkema Opeinde 3 
  14.30 Sumar 1 – Drogeham 1 
Vrijdag 3 dec  19.30 Sumar VR30+1 / Sumar 35+1 
  20.00 Sumar 35+3 
Vrijdag 10 dec  20.00 Sumar VR1 
 
Zaterdag 11 dec  13.30 Sumar 2 – Harkemase Boys 5 
  14.30 Sumar 1 – VV Zeester 1 
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VV SUAMEER-VV EASTERMAR                Tineke Dorenbos 

 
Sneontemiddei 6 novimber stie foar it flaggeskip fan Sumar de wedstriid 
tsjin de buorklup VV Eastermar op it programma. 
De beide klups hawwe yn it ferline al faker sjen litten dat sy graach tsjin 
mekoar balje meie en meastens wurdt dan krekt foar de wedstriid in stunt 
úthelle. 
Sa helle Eastermar de middenstip fan Sumar d'r alles út en fûn Jacob 
Mulder, berne yn Sumar, mar wenjend en fuotbaljend yn Eastermar, in 
grut Grien Wyt hert yn syn foartún. 
 
By Sumar kleure de bestrating en 
doelpeallen alris Geel/Blau. Ûnder 
de brêge fan Eastermar wurde 
troch Sumarder fuotballers fan it 
twadde in spandoek oanbrocht 
mei spottende tekst. 
 
Eastermar wie fansels ek dizze 
sneon klear de striid oan te gean 
op De Heidkamp.  
Sy hongen yn'e nacht de flaggen en 
ballonnen op en kalken yn blau 
gele ferf teksten op it paad.. VV  

 
Eastermar gjit op 
skieppejacht. 
Gjin skiepejacht 
sûnder goede herder 

⚽ 
 
Joëlla Bastiaannet 
wie pupil fan de wike 
en sjit trefseker op 
goal. 
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VV SUAMEER-VV EASTERMAR ferfolch                    Tineke Dorenbos 

 
De wedstriid is fiif 
minuten dwaande 
wannear Willem 
Veenstra de earste 
goal foar Eastermar 
makket. 
De twadde helte komt 
Sumar goed werom en 
soargje de Sumarders 
foar treffers op de 
goal. Nei fiif minuten 
baljen  makket Jaap 
Pietersma, nei in assist fan Jelke Hoekstra, de gelykmakker. Yntusken 
wurdt Romke de Vries oan'e kant, yn ferbân mei in skuorke boppe de 
eachkas, oplape en komt as Rambo werom op it fjild.  
De tredde goal komt op namme fan Liekele Paulusma.  
Yn it fjild ûntstean wat lytse brantsjes dy't blust wurde moatte. De 
skiedsrjochter fluitet strak en jout sa nedich in gele kaart. In reade kaart 
foar Eastermar soarget dat de blau/gele striders mei 10 man fjirder 
moatte. 
Spitich foar Eastermar, se hienen better wat minder heech fan de toer 
blaze kinnen. De broekophâlders moatsten it ûnderspit delve. 
De einstân bliuwt 2-1, de punten binne foar VV Suameer. 

It wie wer in moaie streekderby⚽ 
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LIVESTREAM CONCERT 20 NOVEMBER: Hebt u het eerste livestream 
concert in de historie van de Lofstem gemist? Het is te zien en te 
horen op www.delofstem.nl.  
In de koekoek van december volgt een verslag. 
 
KERSTCONCERT: Het geplande kerstconcert op 18 december kan 
helaas niet doorgaan. Met het hele orkest in onze dorpskerk en dan 
ook nog publiek erbij, dat gaat dit jaar niet lukken. Wel zijn er 
plannen om in samenwerking met de kerk en de kindernevendienst 
iets te organiseren rondom de kerstdagen. Hierover wordt u later 
geïnformeerd. 
 
KERSTRONDGANG: Hoe het er 
precies uit gaat zien weten we nu 
nog niet maar dat u in de kerstnacht 
kerstmuziek van de muzikanten van 
de Lofstem zult horen is wel zeker! 
 
OLIEBOLLEN: Vorig jaar waren we door Corona genoodzaakt om de 
oliebollen van een bakker te betrekken, zo konden we onze trouwe 
klanten toch van oliebollen voorzien. 
Dit jaar zijn we van plan om zelf weer oliebollen te bakken!!  
De voorbereidingen zijn in volle gang! 
Of dit ook werkelijk gaat lukken hangt van de ontwikkelingen 
rondom Corona af en of de 'bakkers' en de 'inpakkers' van De 

Lofstem niet in quarantaine zitten de komende weken. 😷 
We doen hard ons best om het voor elkaar te krijgen.  
Via een flyer wordt u in de week van 8 december op de hoogte 
gebracht of en hoe u een bestelling kunt doen. 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT      Froukje 

 

Roerend goed 
 
Ik heb ruzie, ja ruzie. En dat ligt helemaal aan mijzelf en absoluut niet aan 
dat andere, ja DAT andere en niet DIE andere want waar ik ruzie mee heb 
is geen persoon maar roerend goed. Kent u dat? Neem bijvoorbeeld de 
pedaalemmer het woord zegt het al. Het is nl. de bedoeling dat wanneer ik 
met mijn voet op het pedaal druk de klep van de emmer open gaat en ik 
het afval er in kan gooien. Nee dus, het valt ernaast, ik buk en raap 
vervolgens het afval op maar gooi het in een tweede poging er weer naast. 
Oog- handcoördinatie verre van ontwikkeld denk ik bij mijzelf en 
onderneem een derde poging maar doe het iets anders dan de twee 
voorgaande keren, ik druk met mijn voet het pedaal wederom in en houd 
het deksel vast zodat ik boven de emmer sta en het afval er netjes in kan 
laten vallen, missie geslaagd. Door deze ´inspanningen´ is mijn humeur 
aanzienlijk gedaald maar ik laat mij niet uit het veld slaan en ga verder met 
mijn activiteiten en daar valt een maaltijd op tafel zetten ook onder. 
Groenteafval met het kleinste gemak gooi je het in de GFT bak, maar niet 
heus de helft er naast, gloeiende, gloeiende, denk ik bij mijzelf waarom 
maken ze die openingen van een dergelijke afvalbak niet groter. Maar ik ga 
verheugd verder met koken en een half uur later zitten JJ en ik aan tafel. Al 
pratend en niet opletten waar de volle opscheplepel landt, valt er een 
gedeelte naast mijn bord. Oké, nog geen man overboord want dit is nog 
gemakkelijk in het bord te deponeren. Jus is het volgende onderdeel van 
het diner. Al vertellend hoe de dag is geweest doop ik de lepel in de jus en 
haal deze vervolgens omhoog, ik tik per ongeluk met de zijkant ervan 
tegen de juspan en ja hoor de helft over het tafelzeil en nog een klein 
gedeelte in mijn bord. Ik zucht en kijk JJ aan die een glimlach niet kan 
onderdrukken. Laatste kans de groente; nog steeds verbaal de dag 
doornemend gepaard gaande met gebaren, is het eigenlijk al gedoemd te 
mislukken om dit, zonder dat er iets naast valt, tot een goed einde te 
brengen en ja hoor sperziebonen blijven moeilijk op de lepel liggen. Met 
het grootste gemak doe je het….er gewoon naast. 
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Wij zijn Johannes de Vries en Linda 
van Houten. Bouwe van der Meulen, 
de penschrijver in de vorige 
Koekoek, vroeg ons of hij “Geef de 
Pen door….” aan ons mocht geven, 
omdat hij dit een leuk artikel vond, 
maar er zelden een ondernemer aan 
het woord kwam.  
Vandaar dat wij dit stukje nu 
schrijven.  
 
 

Johannes komt uit een gezin van 5 kinderen waar hij de oudste van was. 
Binnen het gezin zijn broertje Ruurd (1991) en zusje Tjitske (1999) op jonge 
leeftijd overleden….. Dit heeft een hele impact gehad op het gezin. 
Johannes heeft zijn hele leven tot nu toe gewoond op de boerderij waar 
wij nu nog wonen, samen met onze zonen en met onze driekleur poes Piet. 
We wonen aan de Joute van der Meerweg 9 op Sumarreheide.  
Linda is geboren in Anna Paulowna. Zij komt uit een gezin van 2 kinderen 
en is daar ook de oudste. Wij hebben elkaar getroffen bij het wel bekende 
stekje aan de Knilles Wytseswei. Vroeger bracht de jeugd hun tijd daar veel 
door op zondagmiddagen en/of ’s avonds na etenstijd. Toen lieten we alles 
nog schoon achter;-).  
 
Johannes ging in Sumar naar de Wyngert en Linda ging naar de Master de 
Vriesskoalle. Na de lagere school ging Johannes naar de Christelijke 
Agrarische school in Drachten en Linda ging naar de LEAO aan de 
Geelgorsstraat in Drachten. Beide scholen zijn er niet meer. De school van 
Johannes is opgegaan in de Werf, later Liudger aan de Splitting in Drachten 
en Linda haar school is er ook niet meer. Op dat terrein is nu een geheel 
nieuwe school gebouwd van Het Singelland aan de van Haersmasingel. Er 
is veel veranderd dus.  
Johannes is na deze schoolperiode verder gaan leren aan de Middelbare 
Agrarische school in Dokkum. Zijn vader kon het bedrijf in die tijd wel 
alleen runnen. Johannes kon dan ook eerst werkervaring elders op doen.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                              Hans en Linda de Vries 

 
Johannes kon eerst bij Friesland Frico Domo (een van de voorlopers van 
Friesland Campina nu) aan het werk. Na verloop van tijd vroeg zijn vader of 
Johannes ook “als koeienliefhebber” mee wilde werken in het 
melkveebedrijf thuis. Toen Johannes hier positief op reageerde, is het  
bedrijf langzamerhand uitgebreid. 
Later sloot broer Romke, nadat hij bij een oom en tante gewerkt had op 
een boerenbedrijf, zich ook aan en zijn we een maatschap geworden. We 
zijn onze ouders en broer Tjeerd daar dankbaar voor.  
We hebben ongeveer 90 melkkoeien die worden gemolken met 2 
melkrobot’s. De roostervloeren worden schoon gemaakt door een 
mestschuifrobot. Verder hebben we nog jongvee. We bewerken 56 Ha 
land waarvan 2½ Ha gras klaver Lucerne, 6 Ha gras-rode klaver grasland en 
8 Ha maisland en 4 Ha wordt verpacht. Vanwege Johannes’ liefhebberij 
voor koeien had hij ook functie’s en werkzaamheden die daar annex aan 
waren, zoals lid van het jongeren college van het Fries Rundvee Stamboek, 
bestuurslid PR en Sponsoring Kalverfokclub Garijp e.o. en fotoassistent van 
koeienfotograven. Dat laatste hield in meehelpen met het wassen, 
scheren, portretteren en filmen van koeien voor PR doeleinden voor 
verschillende organisaties. Toentertijd heeft hij een cursus Marketing en 
PR gevolgd bij Holland Genetics de Exportorganisatie van C.R.V Holding. 
Misschien herinnert u zich de reclame van Melkunie nog van o.a. 
Bommetje met Peer Mascini. Ook heeft Johannes in het bestuur van 
Dorpsbelang gezeten en in de M.R. van de Wyngert tijdens de fusie van de 
christelijke basisschool De Wyngert en de Master de Vriesskoalle wat 
resulteerde in Bernemienskip ’t Bynt. 
 
Johannes zijn hobby’s zijn voetbal, nu bij de N.O.T-ers, schaatsen en lezen 
van boeken die met historische feiten te maken hebben.  
Het waren, maar zijn nog steeds roerige tijden in de agrarische sector. Er 
worden door diverse groepen veel acties gevoerd. We staan niet achter 
alle acties, maar het is wel duidelijk dat we, als agrarische sector wel van 
ons moeten laten horen. Er worden elders in het land al boeren onteigend. 
Het staat ons tegen dat we, als boeren, zorgen voor de mensen hun eerste 
levensbehoefte, maar zo worden weggezet.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                              Hans en Linda de Vries 

 
Een enkele keer zullen we, als het werk het toelaat en de actie redelijk is, 
wel aansluiten. Maar liever doen we gewoon ons werk en hopen we die 
acties niet voeren. We hopen dan ook van harte dat deze sector een plek 
in deze maatschappij wordt gegund!!!   
 

 
Linda heeft na de LEAO het KMBO in Leeuwarden gevolgd richting 
detailhandel. Toen die opleiding was afgerond in 1990 kon zij meteen aan 
het werk bij de Nieuwe Weme. Ze is begonnen in het filiaal aan het 
Moleneind in Drachten waar nu de Action in zit.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                              Hans en Linda de Vries 

 
Het werk was op de afdeling vleeswaren, kaas en brood, maar ook 
kassawerk waren de werkzaamheden daar. In februari 1994 is ze 
overgeplaatst naar een nieuw te openen filiaal in Zwaagwesteinde (de 
Westereen) en is daar op de brood/banket-afdeling gestart. We maakten 
daar al het brood zelf (dus vanaf meel tot aan brood) en het gebak kregen 
we als halffabricaat binnen (dus alleen de bodem). Daar moesten we zelf 
de slagroom nog op spuiten en het fruit er op doen. Maar ook cake en 
puddingbroodjes maakten we zelf. Tot 2004 is ze daar werkzaam geweest 
bij verschillende formule’s  (Konmar, Super de Boer) allemaal in het zelfde 
pand. Linda heeft diverse functie’s/afdelingen daar gehad als cheffin van 
de kaas/vleeswaren afdeling, maar hielp ook mee in de slagerij of gewoon 
in de winkel vakkenvullen of kassadraaien. Verder is ze later nog cheffin 
van de DKW (droge kruidenierswaren dus alles wat in de schappen van de 
winkel staat) geweest en moest als assistent bedrijfsleider ook wel de 
winkel ’s morgens openen of ’s avonds afsluiten. In 2004 is Linda via een 
oud collega van Nieuwe Weme bij C1000 in Hardegarijp gekomen. Daar is 
ze tot 2010 gebleven.  
 
Onze jongens: 
Wijbren is geboren in 2004. Hij doet nu de opleiding op het MBO de Friese 
Poort Technisch Engineering mechatronica/robotica niveau 4.  
Tjitse is geboren in 2008. Hij gaat dit jaar voor het eerst naar het Liudger in 
Burgum richting HAVO.  
 
Beide jongens houden van techniek. Bij Tjitse kwamen we er achter dat hij 
dit echt leuk vond doordat hij een tijd niet lekker in zijn vel zat. Dit had te 
maken met de techniektoren die in school tijdelijk niet werd gebruikt. 
Nadat de techniektoren weer in gebruik werd genomen, ging het met 
Tjitse ook weer veel beter. Het is mooi dat het team op die manier 
leerlingen, met technische kwaliteiten, beter kan laten ontplooien. Wat wij 
wel onderstrepen is dat het, met name in de toekomst, wel mooi zou zijn 
als de teamsamenstelling wat anders wordt. Er zijn maar weinig 
mannelijke leerkrachten. Of dit een algemeen probleem is, is ons niet 
duidelijk. Overal is personeelstekort en corona doet ook weinig goeds.  



10682 
 

GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                              Hans en Linda de Vries 

 

 
 
In de tijd dat Linda aan het werk was werden de jongens opgevangen door 
een gastouder. Maar we moesten uiteindelijk de conclusie trekken dat 
Linda alleen nog maar aan het werk was voor de gastouder (we hielden er 
niets aan over) en dus bleef Linda na 2010 thuis. De jongens vinden het 
ook wel lekker dat mem thuis is als zij uit school komen. Of, als het slecht 
weer is, ze naar school kan brengen en weer ophalen natuurlijk. De 
jongens helpen ook wel mee als er een mannetje extra op de boerderij 
nodig is.  
 
Omdat Linda nu meer thuis was, heeft zij zich op vrijwillige basis veel 
ingezet. Bijvoorbeeld meehelpen op de lagere school bij diverse 
activiteiten. Bestuursfuncties in de Oranjevereniging (8 jaar) en de 
sportvereniging. Linda was voorzitter van de buurtvereniging van 
Sumarreheide en zat in de reünie commissie van Sumarreheide. In 2003 is 
er een reünie geweest van allemaal oud bewoners van Sumarreheide.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                              Hans en Linda de Vries 

 
Verder is ze nog hulpjuf geweest op de peuterschool en heeft Linda 
jarenlang bij de leiding van de kindernevendienst gezeten. Op dit moment 
houdt ze zich nog bezig met het coördineren van de MS stichting hier in 
Sumar. En sinds dit jaar neemt ze zitting op het stembureau en als het 
stemmen om 21.00 uur gedaan is dan moeten de stemmen nog worden 
geteld (dat laatste deed ze al langer).  
 
Eens in de 2 jaar wordt hier op Sumarreheide ook een feest gehouden. Het 
Heidefeest. Het Heidefeest vind plaats in het jaar dat er geen dorpsfeest is. 
Het Heidefeest is een feest voor jong en oud en er wordt ook altijd een 
revue ten tonele gebracht die gemaakt is door “Heidepiken”, maar dan 
ook alleen voor “Heidepiken”. Het is de hele dag dan feest.  
 
Johannes heeft samen met Marten de Haan een boekje geschreven over 
de historie van Sumarreheide. Het boekje heet “Sumarreheide in 
vervlogen tijden”, welke is uitgekomen rond de reünie van 2003. Een 
uitgave wat een groot succes was!! Er zijn al veel vragen geweest of er ooit 
nog een vervolg komt op dit boekje…… Nou mensen wie weet…… ooit…… 
De volgende pen willen we graag doorgeven aan…………Frans en Ytje van 
de Veen. 
 

We willen tenslotte iedereen alvast een gezond en 
gezegend 2022 toewensen. 
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LOSSE FLODDER      Tine Strijker 
 
Boterbriefje. 
 
Vandaag, 15 november, is het 25 jaar geleden dat mijn man en ik in het 
huwelijksbootje stapten. Eigenlijk zijn wij helemaal niet van plan om te 
trouwen. Maar als we een stuk bouwgrond kunnen kopen, zal er toch iets 
geregeld moeten worden. Een samenlevingscontract of geregistreerd 
partnerschap zien wij niet zitten. Wat een gedoe. 
Wij gaan trouwen. Dan is alles in één keer goed geregeld. Een romantisch 
huwelijksaanzoek zit er niet in en een weddingplanner hebben wij ook niet 
nodig. Wij regelen het zelf wel.  
November is geen favoriete trouwmaand. Wij kunnen overal terecht. De 
trouwdatum wordt uiteindelijk door de muziekband Bonnefooi bepaald. Zij 
kunnen alleen op 15 november spelen. Samen kiezen Dick en ik onze 
trouwkleding uit. Wij willen niet als een stel aangeklede apen ons Jawoord 
geven. Stel je voor. Wij moeten als bruidspaar wel bij elkaar passen. Wij 
hebben een top avond bij het kleding verhuurbedrijf. De zilverkleurige 
sieraden graaien we uit een rommelbakje bij elkaar. ’t Lijkt net echt. 
Ik krijg terloops in mijn oor gefluisterd dat ik toch echt schoenen met een 
hakje moet dragen. Dat is best een dingetje. Ik sta liever met beide benen 
op de grond. Ik moet echt 
oefenen. ’s Avonds loop ik mijn rondjes in het donker over de 
parkeerplaats achter ons huis. 
Klak, klak, klak. Dan breekt de grote dag aan. Het is strak blauw, zonnig en 
koud. De fotograaf, mijn voormalige werkgever, staart ons met grote ogen 
aan. ,, Dat ik dit nog mag meemaken”. Tine draagt een jurk, heeft 
oorbellen in en loopt zowaar op hakken. De showtuin van Noppert Beton is 
een perfecte locatie voor het maken van de bruidsreportage. 
Foto’s maken op een industrieterrein, hoe verzin je het. ’s Avonds na het 
feest slapen we in een hotel. Een cadeautje. Wij mogen op het late tijdstip 
via de brandtrap door een open deur naar binnen glippen. Helaas voor ons 
draait een alerte hotelgast de deur op slot. Daar staan we dan, bovenaan 
de op brandtrap in onze bruidskleding. Het is hartstikke koud. 
Hebben wij weer. Maar het komt goed. Deze dag nemen ze ons nooit meer 
af. 
Trouw niet voor je veertig bent …… 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK 
 

Zondag 28 november Ds. Hofstra  Afscheid ds. Hofstra 
1e Advent 

Zondag 5 december Dr. P.J.M.A. van Ool – 
Tynaarlo  

2e Advent 

Zondag 12 december Ds. F. F. Fink - Burgum Heilig Avondmaal 
3e Advent 

Zondag 19 december Ds. Van der Galiën – 
Damwoude 

4e Advent 

Vrijdag 24 december  i.v.m. Corona-regels nog 
niet ingevuld 

Kerstavond 

Zaterdag 25 december Ds. T. T. Osinga – 
Franeker 

1e Kerstdag 

Zondag 26 december i.v.m. Corona-regels nog 
niet ingevuld 

2e Kerstdag 

Donderdag 31 dec. 
19.30 uur 

Ds. Plantinga - Ee Oudjaarsdag 

 
Aanvang van de diensten is 09:30 uur tenzij anders aangegeven.  
 
We mogen met elkaar naar de kerk! 
U bent (weer) elke zondag van harte welkom om bij de kerkdiensten 
aanwezig te zijn. We dragen wel weer een mondkapje bij het in- en uitgaan 
van de kerk. 
 
De koster begeleidt u naar een plaats zodat we elkaar voldoende ruimte 
geven.  
 
De diensten blijven voorlopig ook te volgen met geluid via de kerktelefoon 
en www.kerkomroep.nl 
 
Met beeld en geluid zijn de diensten te volgen via de uitzendingen die u 
vindt op www.kerk-sumar.nl/uitzending 
 
 
 

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

 
Je hebt van die perioden waarover amper wat te vertellen is. Voor het 
verhaal in de Koekoek pik ik er meestal de hoogte- en dieptepunten uit, 
maar die waren er dit keer nauwelijks. 
In de afgelopen 5 weken was een geleidelijke temperatuurdaling richting 
winter te zien. Over het algemeen waren er wat meer ‘te warme’ dagen en 
slechts weinig ‘te koude’ dagen. Vorst is na de zomer nog niet 
voorgekomen. Dat is een beeld wat we de laatste jaren vaker zien. En als 
we de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow mogen geloven, dan gaan 
ze nu weer proberen de verwachte temperatuurstijging te beperken dat 
1,5 graden. Laat ik u dan maar meteen uit de droom halen: die 
temperatuurstijging heb we nu al te pakken! Begin jaren ’80 kwam de 
jaartemperatuur steeds tussen de 9,0 en 9,5 graden uit, de laatste jaren 
voortdurend rond de 11 graden.  
Overigens kwamen echt warme dagen niet voor evenals echt koude. De 
hoogste temperatuur werd op 19 oktober bereikt: 18 graden. Maar de zon 
scheen nauwelijks, er viel wat motregen en  er stond behoorlijk wat wind. 
Ook 20 oktober was een relatief warme dag: 17 graden met opnieuw 
amper zon. Zoals eerder gezegd is er van vorst is tot nu toe geen sprake en 
dat terwijl vorst in oktober, maar vooral in november, niet echt bijzonder 
is. Maar ja, het broeikaseffect, hè? 
Op 21 oktober trok een kleine depressie over ons land, die in de nacht en 
vroege morgen 22 mm neerslag bracht. Met wat buien overdag werd een 
daghoeveelheid van 25 mm genoteerd.  En als je het over de herfst hebt 
dan heb je het ook over mist. Op 7, 8 en 9 oktober hadden we ’s morgens 
last van dichte mist. 
De maand oktober was met een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden 
ruim 1 graad te warm. Met 94 mm neerslag hadden we een klein 
overschot van 10 mm. De zon deed 97 uren haar best, 14 uren minder dan 
we hadden mogen verwachten. 
De maand november verloopt tot nu toe ook niet erg fraai. Met de regen 
valt het nog wel mee, de zon valt tegen en de temperatuur? U raadt het al, 
die is gemiddeld nog steeds aan de hoge kant. 
 
Voor actueel weer in Sumar en de overzichten:  
www.meteo-sumar.jouwweb.nl 

http://www.meteo-sumar.jouwweb.nl/
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KAMPIOENSKIP IELRIKJEN 2021                   Tineke Dorenbos 

 

Eddie de Roos Kampioen Ielrikjen Sumar 2021       

 

 
 
Prachtige waarsomstannichheden op sneon 23 oktober foar in dei ielrikjen 
yn Sumar. 15 dielnimmers striden om de wikselbeker en felbegearde titel 
bêste Ielrikker Sumar 2021. 
 Ielrikjen is in betûft ambacht. De iel moat net te sâlt, wiet of drûch wêze. 
Ûnderfining, gefoel en kunde makket dat de iel perfekt wurdt. Oer smaak 
kin je ferskille fansels. 
Om 12 oere gie de ferkeap los, de publike opkomst hie oangeande de 
ferkeap wol wat grutter mochten. 
 
De sjuery, besteande út Hyltsje Smedes, Bertus De Jong en Simon 
Haveman, hienen in moai putsje, de kwaliteit fan de oanbeane rikke iel wie 
poerbêst. 
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KAMPIOENSKIP IELRIKJEN 2021 ferfolch        Tineke Dorenbos 

 
Karpunten foar kleur, iepen snije, skjin, gear en smaak wurden ferdield. It 
takinnen fan de punten smyt de folgende top 3 fan bêste ielrikker yn 
Sumar op: 
 
1. Eddie de Roos 
2. Henk de Roos 
3. Germ Haveman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto priiswinners fan links nei rjochts:   
Germ Haveman, Eddie de Roos, Henk de Roos 
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OUD-PAPIER 
 
Aan alle inwoners van Sumar, 
 
Op 10 december a.s. is de laatste ophaalronde oud-papier van dit jaar.  
Het overleg met de gemeente heeft geresulteerd in een afspraak voor 
2022. 
 
Ook komend jaar wordt het oud-papier in Sumar en de buitengebieden 
opgehaald door de zelfde organisaties. 
 
Het gebruikelijke schema blijft onveranderd. 
De data voor 2022 vindt u in De Koekoek van december. 
 

Dus dit jaar nog één keer en wel op 10 december 
 
Deze data gelden voor het dorp. Voor de buitengebieden gelden de andere 
afspraken, zoals reeds vaker vermeld. 
 

Zelf het oud-papier brengen? 
De container staat zoals altijd achter de kerk. 
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KETTING KLEDINGRUIL             Nelleke v.d. Veen 

 

Kleding ruilen met de ketting kledingruil is de nieuwe trend. 
Waarom nieuwe kleding kopen als je óók de leukste tweedehands 

items kunt scoren? Tweedehands kleding is duurzamer, goedkoper 

en vaak ook nog eens een stuk leuker! 

 
Met de ketting kledingruil kun je op een laagdrempelige én coronaproof 

manier kleding ruilen met mensen uit je buurt. De eerste ketting 

kledingruil begon vlak na de eerste lockdown in Amsterdam, maar 

inmiddels vind je kledingkettingen in 315 steden en dorpen ruim 10.000 

deelnemers verspreid over het hele land doen mee, van Utrecht, 

Rotterdam, Den Haag  en Eindhoven naar Groningen en nu ook in de 

Wâlden.  

Hoe? 

Het idee is simpel: met kleding gevulde (grote) tassen leggen een route af 

langs alle deelnemers in de Wâlden (Tytsjerkstradiel, Dantumadiel en 

Dokkum). Krijg je de tas thuis? Dan mag je eruit halen wat je mooi vindt, 

en iets terugstoppen dat nog in goede staat is, maar klaar is voor een 

nieuwe eigenaar. Als je wilt deel je een foto met je nieuwe aanwinst in de 

bijbehorende WhatsApp-groep. Daarna breng je de tas naar de volgende 

op de lijst.  

Modebewust  

Voor vrijwel alle deelnemers is duurzaamheid een belangrijke reden om 

mee te doen. Ze houden van kleding, maar niet van de impact die de 

mode-industrie op de planeet heeft. Naar schatting wordt er elke maand 

zo'n 2500 kilo kleding gered door de ruim 10 000 deelnemers. Want er 

rouleren landelijk ruim 1000 tassen met een gemiddeld gewicht van +-5 

kilo, en elke twee maanden is de inhoud van de tas ververst. Door 

gemiddeld 1 kledingstuk per maand te ruilen i.p.v. nieuwe kleding te 

kopen wordt er naar schatting 40 miljoen liter water bespaard. Daarnaast 

scheelt het CO2 uitstoot, chemicaliën en pesticiden. Dus: hoe meer 

kledingruil kettingen, hoe meer positieve impact!” 

 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/waarom-de-tweedehands-kledingmarkt-zo-hard-groeit
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KETTING KLEDINGRUIL ferfolch           Nelleke v.d. Veen 

 

De Wâlden 

Ook in de Wâlden zijn er inmiddels twee kettingen, beide in het grootste 

deel van Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Dokkum; één met 

dameskleding en één met kinderkleding. Bij de damestassen zijn er nu 

rond de 35 deelnemers en gaan 5 tassen rond. Bij de kinderkleding zijn nu 

ook al meer dan 10 deelnemers, en gaan er een jongenstas van maat 56 

t/m 176 en een meisjestas van maat 56 t/m 176 rond.  

Enthousiast geworden? 

Ga dan naar: www.kettingkledingruil.nl en meld je aan, of stuur vragen 

naar kettingkledingruildewalden@gmail.com . Of vraag onderstaande voor 

meer informatie over de kettingkledingruil. 

Nelleke van der Veen  06-41973362 

 

 

 

 

http://www.kettingkledingruil.nl/
mailto:kettingkledingruildewalden@gmail.com
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De volgende 
Koekoek ligt op 

24 december 2021 
bij u in de bus. 

(onder voorbehoud van de dan geldende Corona-
voorschriften) 

In verband met Corona is er elke maandagochtend trombosedienst en 
bloedprikken in De Kamp van 10.00 – 11.00 uur. 
 
Vanaf 30 november 2021: 
Elke dinsdagmorgen Krea Kafee van 10.00-11.30 uur 
De naaiclub dinsdagochtend vanaf 9.30 uur 

 

29 november Trombosedienst en bloedprikken 
6 december  Trombosedienst en bloedprikken 
10 december Oud papier 
13 december Trombosedienst en bloedprikken 
14 december De Kamp, Open Tafel, Kerstdiner 12.00 uur 
20 december Trombosedienst en bloedprikken 
27 december  Trombosedienst en bloedprikken 
29 december De Kamp, Prijsuitreiking, ‘Wie heeft het mooist 

versierde huis’ met Gaatze Bosma – 16.00 uur 
7 januari Bingo – 20.00 uur 
7 januari  Klaverjassen – 19.30 uur 
10 januari  Trombosedienst en bloedprikken (1x per 2 wk) 
24 januari  Trombosedienst en bloedprikken 
 
In de Kamp wordt wel op de QR code gecontroleerd.  
 
 

 
 
 
 
 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
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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

