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DE KOEKOEK  36e jaargang nr. 2,             oktober 2021 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het wordt alweer kouder. De dagen worden korter. De gordijnen gaan 
eerder dicht en de verwarming wordt hoger gezet. Lekker met de 
pantoffels aan op de bank weer een rijk gevulde dorpskrant lezen.  
 
Binne Kramer heeft twee verslagen geschreven. Eentje over de paarden-
marathon die onder ideale weersomstandigheden kon plaatsvinden. En de 
winst van het eerste team van Sumar tegen Jistrum. Twee hele verschil-
lende sporten, maar met de schrijfstijl van Binne het lezen meer dan 
waard.  
 
Maar ook de andere bijdragen zijn dat natuurlijk. Zo zouden we dit jaar 
weer kunnen genieten van een autocross in Sumar. Maar hier waren de 
weergoden wat minder goed gezind. Op het allerlaatste moment kon de 
cross niet doorgaan. Voor Maaike een reden om met een zeer trouwe 
deelnemer in gesprek te gaan.  
 
Maar ook aandacht voor onze andere bijdragen. De collums  van Tine en 
Froukje. Ids Krol  die een mooi verhaal uit het archief heeft gehaald over 
Binne Roelofs Veltman.  De grote en kleinere weetjes tussendoor, zodat je 
weer helemaal op de hoogte bent.  
 
En mocht je de Koekoek nou wel snel uit hebben, dan kun je misschien de 
folder van de Sutelaksje doornemen. In een ietwat andere opzet zijn voor 
de wintermaanden weer mooie Friese boeken te bestellen. Een mooi 
cadeau voor jezelf of je kinderen of kleinkinderen voor Sinterklaas of Kerst. 
En daar steun je dan ook nog een goed doel mee.  
 
Een verhaal stond ook in de Koekoek van september. Maar toen ontbrak 
de foto. En we willen toch wel weten wie we nou eigenlijk welkom heten 
in het dorp. Toch….?  
 
De kopij voor de volgende Koekoek moet voor 15 november worden 
ingeleverd.      Greta 
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PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE                 Binne Kramer 

 
Ideale omstandigheden 
Sumarreheide - Betere omstandigheden had de traditionele Paarden 
Marathon op Sumarreheide-en-omstreken niet kunnen treffen, indachtig 
het feit de kalender toch echt eind september aanwees. Volop zon, 
nauwelijks wind en een aangename temperatuur maakten het zaterdag 
voor zowel de deelnemers als het publiek tot een uiermate ‘noflik’ geheel. 
Voor de liefhebbers was het smullen, maar ook degenen die niet zo thuis 
zijn in de hippische wereld, kwamen ruimschoots aan hun trekken. Er viel 
immers van alles te zien en er gebeurde ook van alles. Het parcours was 
getekend rondom Sumar met Sumarreheide als epicentrum. En dat 
betekende dat de toeschouwers vrijwel de hele route per fiets konden 
volgen, voor auto’s was het zo nu en dan even zoeken en improviseren, zo 
breed zijn de paden op Sumarreheide nu eenmaal niet. Ik ben even voor u 
gaan kijken uiteraard. 
 
terreinkennis 
Ik beschik als inwoner van Sumar natuurlijk over de nodige terreinkennis 
en dat houdt in dat ik de route die de deelnemers moeten afleggen, een 
marathon is in feite een lange survivaltocht voor mens en paard, wel 
zonder kaart kan volgen. Maar ik ben een beetje beperkt in mijn mobiliteit, 
dus ik wil eigenlijk niet te veel moeten lopen. En bij een aantal 
hindernissen van deze overlevingstocht kan ik vanuit mijn auto, of met een 
klein stukje lopen, toch de nodige foto’s maken. Jammer, maar dat is nu 
eenmaal niet anders, is dat ik eigenlijk alleen deze ochtend de tijd heb om 
te gaan kijken, vanmiddag word ik verwacht bij het NK fierljeppen dat in 
Burgum wordt gehouden. Daar moet ik overigens een corona-bewijs laten 
zien, een bewijs dat ik ben gevaccineerd en daar ‘ha’k dochs wol wat oer 
ynsitten’, ik moet de telefoon van mijn vrouw meenemen en mijn jongste 
zoon moet daar een app op installeren. Gedoe! Hier is daar allemaal geen 
sprake van, ik kan overal komen en niemand vraagt om bewijzen voor wat 
dan ook. Ik sla het begin van de marathon over, dat is aan de Polderdyk en 
daar moet ik mijn auto een heel eind weg parkeren. Dat is anders bij de 
eerste hindernis waar ik ga kijken, die aan de Joute van der Meerwei.  
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PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE  vervolg    Binne Kramer 

 
Daar moeten de deelnemers een in mijn optiek nogal ingewikkelde route 
om grote borden heen afleggen en ik kan mij voorstellen dat sommigen 
daar ‘it spoar bjuster reitsje’. Wat ik te zien krijg zijn eigenlijk allemaal 
combinaties-onder-zadel, veelal jonge meiden op pony’s of paarden, het 
merendeel is zo te zien E-pony. Aan de rijdieren ligt het meestal niet, als er 
fouten gemaakt worden, is dat toch vaak de ‘schuld’ van de ruiter of de 
amazone.  
 
waterbak 
Een van de volgende hindernissen, een die ik niet wil missen, is de 
gevreesde waterbak, een in het landschap uitgegraven vijver, niet al te 
diep natuurlijk, waar de combinaties dwars doorheen moeten. Dat levert 
vaak spectaculaire foto’s op, met hoog opspattend water, maar de 
combinatie die ik aan het werk zie komt zover niet.  
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PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE  vervolg    Binne Kramer 

 
Het ziet er heel professioneel uit: een jongeman die zo te zien al redelijk 
wat rijervaring heeft komt heel zelfverzekerd de hindernis binnen en ik zit 
klaar om het spektakel vast te leggen. Maar dat pakt heel anders uit, 
blijkbaar heeft zijn paard watervrees of hoe noem je dat bij paarden. In 
‘geef Frysk’ zouden wij zeggen ‘hy ferrekt it’. Het beest is niet te 
vermurwen, wat de ruiter ook probeert, het feest gaat niet door, ik hoor 
hem bijna zeggen ‘doch is sels mar’.  

 
 
 
 
 
In 

Eastermar hebben ze voor zulke gevallen een ‘groom te voet’ standby 
staan om hand- en in dit geval vooral spandiensten te verlenen. Maar 
zover reikt de service op Sumarreheide niet, het zal ook ‘regelwidrig’ zijn 
vermoed ik, verboden dus.  
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PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE  vervolg    Binne Kramer 

 
De ruiter in kwestie probeert alles, alle trucs die hij in huis heeft, maar er 
helpt geen lieve moedertje aan, deze combinaties gaat voor nul aan de 
kant. De volgende combinatie laat op zich wachten en dus ga ik verder 
kijken, nu opnieuw aan de Joute van der Meerwei, ‘jo moatte op ‘e Heide 
wêze’, zegt desgevraagd een toeschouwer. Daar staat een prachtige 
opstelling, bijna een kunstwerk, waarbij enorme foto’s van het Sumarder 
verleden een rol spelen als decor. De tram die vroeger door Sumar reed 
heeft een hoofdrol zo te zien. De ruiters en amazones die ik in actie zie 
hebben voor dat ‘ferline’ geen oog, die wringen zich in bochten om de 
soms korte wendingen te kunnen maken. ‘Gong is alles’, is bij sommigen 
het credo en af en toe hou ik mijn hart vast in de scherpe bochten. Maar 
het gaat allemaal goed. Ik heb inmiddels wel de nodige foto’s, al blijft het 
jammer dat ik de aanspanningen misloop. Met nam die vierspannen 
pony’s is altijd een feestje en dat geldt ook voor die majestueuze 
vierspannen met Fryske hynders. Maar ik moet naar huis, even vlug een 
‘stik bôle’ en dan naar Burgum, naar de stammenstrijd tussen de Fryske en 
Hollandse fierljeppers, ik ben benieuwd. 
 
Tekst en foto’s (m.u.v. foto 1, red.) Binne Kramer    



10620 
 

 

Ut it argyf fan Sumar 
 

De ôfrûne simmer ha wy de krêft fan de natuer wer ris 
sjen kind: oerstreamings mei ierdferskowings yn it 
suden fan ús lân, grutte, ferwoastjende brannen yn 
Turkije, Griekelân en Frankryk, hjitte rekôrs yn Spanje 

en Kanada en in ierdbeving mei dernei noch in ferneatigjende orkaan yn 
Haiti. Mar ek in Sumarder skoalmaster waard jierren lyn it slachtoffer fan 
natuerkrêften. 
 
Binne Roelofs Veltman, soan fan Roelof Jacobs Veltman en Geeske Dirks de 
Boer waard berne op 29 april 1891 yn Eastermar. Hy wie in oerpakesizzer 
fan de Sumarder herbergier Warner Jacobs Veltman, dy’t wy yn it ferhaal 
oer de bewenners fan it doarpskafé tsjin kaam binne. 
Hy hie ferskate leafhawwerijen. Ien dêrfan wie de pleatslike skiednis. Sa 
skreaun hy in prachtich boekje oer de histoarje fan Eastermar: 
‘Oostermeer, geschiedkundig beschreven.’ Op it kaft fan it boekje stiet de 
namme fan de skriuwer, wijlen B.R. Veltman. It boekje ferskynde yn maaie 
1924. Binne wie doe al ferstoarn. Syn broer hat d’r foar soarge dat it 
boekje dochs noch útjûn waard. 
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UT IT ARGYF  ferfolch      Ids Krol 

 
It wie op 26 maaie 1921, de dei dat de broer fan Binne, Dirk, yn Wijnjeterp 
troude mei Wietske Buursma. Nei de tsjerketsjinst gie de famylje nei it 
âlderlik hûs fan de breid om dêr it feest fierder te fieren. Underweis fan de 
tsjerke nei de pleats fan de Buursma’s sloech it waar al om. De 
ferwachtings wiene neffens de krante ‘zwakke tot matige veranderlijke 
wind, later uit westelijke richtingen, toenemende bewolking, later 
waarschijnlijk regen of onweer. Aanvankelijk nog warm.’ It begûn te 
tongerjen en te wjerljochtsjen. It feest gie gewoan troch fansels. Yn de 
keamer stie in oargel en Binne, dy’t tige muzikaal wie, bespile it 
ynstrumint. 
 
In tsjûge fertelde letter: ‘Paf! Daar slaat de bliksem in. Onbeschrijfelijke 
verwarring en de feestkamer plotseling herschapen in een sterf- en 
klaagkamer. De heer B. Veltman die zooeven nog voor het klavier zat te 
spelen, was getroffen en viel dood ter neder.  
 
De anderen geraakten met de schrik vrij. Ook het bruidspaar bleef 
ongedeerd. Enkelen liepen een blessuur op of kregen een gevoel van 
verlamming in de spieren, dat naar ’t zich laat aanzien wel zal herstellen.’  
 
Hendrik Atsma, dy’t troud wie mei in suster fan de breid wie ek by it 
troufeest. Hy hat syn oantinkens oan dit barren opskreaun: ‘Na de 
huwelijksplechtigheid van Dirk Veltman en Wietske Buursma werd ten 
huize van mijn schoonouders te Wijnjeterp tijdens een hevig onweer een 
broer van de bruidegom, Binne Veltman, dodelijk getroffen. Daar ik naast 
B.V. zat en de brandvlekken in mijn jas en op mijn been had, ben ik eenige 
dagen verlamd geweest, doch gelukkig weer geheel hersteld.’  
 
Yn de Ljouwerter Krante stie in koart ferslach fan it ferskriklike barren: ‘Te 
Wijnjeterp werd de woning van den heer B. getroffen, met het treurig 
gevolg, dat een der feestgenooten - de jongste dochter vierde juist haar 
huwelijksfeest - een broeder van den bruidegom, werd gedood en vier 
personen het bewustzijn verloren.’  
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UT IT ARGYF  ferfolch      Ids Krol 

 
Sa kaam d’r in ein oan it libben fan Binne Veltman. Hy is mar 30 jier 
wurden. Fan 1911 o/m yn elts gefal 1915 wie Veltman skoalmaster oan de 
kristlike skoalle fan Sumar. 

 
Op dizze skoalfoto stiet master Veltman links achter; master Harmsma stiet 
rjochts.  
 
Binne Veltman is te hôf brocht yn Jistrum. Op syn stien stiet ‘in leven 
onderwijzer op de christelijke school te Suameer’.  

 
*************** 

 

Het verleden geeft de sleutel tot de toekomst 
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KREA KAFEE   (voorheen Frutselclub)                  Akke Hiemstra 

Een gezellige ochtend in De Kamp 
 

Het Krea Kafee gaat weer open: 
maandagochtend van 10.00 – 11.30 uur  
 
Gezellig zitten te handwerken (breien, haken, 
tekenen, kleuren, etc. of alleen 
koffiedrinken) onder het genot van een kopje 
thee of koffie. Ook het naaiclubje (o.l.v. Akke 
Hiemstra) hoort bij het Krea Kafee en start 
vanaf 9.30 uur.  
 

Als de naaimachine uw hobby is kom dan ook gezellig aanschuiven en 
neem evt. de naaimachine mee. 
 
Of kom alleen even langs voor vragen of hulp bij het naaien of repareren 
van bijv. kleding. 
Een naaicursus is mogelijk bij voldoende opgave. 
 

KREA KAFEE (wie/wat/waar): 

• Elke maandag van 10.00 – 11.30 uur  (naaiclubje vanaf 9.30 uur) 

• Gezellig samen zijn met een kopje thee/koffie  

• ideeën/inspiratie op doen van elkaar 

• samen je hobby uitvoeren 

• lekker bijkletsen 

• voor iedereen, neem je partner, buren, vrienden mee 

• biljarten, krant lezen, bibliotheek bezoeken, een gezelschapsspel 
spelen, sjoelen 

 
Jullie zien het, vele mogelijkheden en wees creatief, bedenk zelf iets. 
U betaald alleen voor de koffie of thee. Oant sjen yn De Kamp 
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 OPROEP C.L.A.S. TE DRACHTEN                        Sytse Gjald Smedes 

 
Beste oud leerlingen van de Landbouwschool.  
 
Er is een stichting opgericht om een reünie te gaan organiseren. Ben je een 
oud leerling en ben je geinteresseerd om je oud schoolgenoten weer eem 
keer te ontmoeten, geef je dan op.  
 
Ook zoeken we nog wat extra hulp bij het organiseren. Je kan je opgeven 
op de facebooksite Stichting Reunie C.L.A.S. Drachten Of via de 
email lasdrachten@gmail.com. 
 
Wil je het mee organiseren,  doe dan een mail naar 
sytsegjald@outlook.com                                                                                          
                                                                      

DANKEWOL          Wytske van der Pol 

 

"Leave Sumarders 

 

Bedankt foar alle moaie kaarten, blommen en appkes die ik fan 

jimme krij. Sa kinst mar wèr sjen, wèr 't in lyts doarp grut yn wêze 

kin. Ik hoop dat ik, al sil it noch in skoft duorje, wer werom 

komme sil yn myn doarp Sumar. Want sa as ik ea yn in 

bernemusical ferske skreaun ha: "yn Sumar der leit myn hert". 

 

Leafs Wytske van der Pol"  

 

Wolst in kaartsje stjoere? It adres fan Wytske is 

 

Noordbreedte revalidatie tav W. van der Pol 

Afdeling 6, kamer 11 

Borniastraat 40  

8934 AD Leeuwarden   

 

Gjin besite! 

mailto:lasdrachten@gmail.com
mailto:sytsegjald@outlook.com
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SUMAR IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK T-DIEL 

 
Het is al een jarenlange traditie: de Diaconie van de Protestantse 
gemeente Sumar zamelt 2x per jaar voedsel in voor de Voedselbank 
Tytsjerksteradiel. En dat deze acties een groot succes zijn, blijkt uit de 
hoeveelheid voedsel die wordt ingebracht. Steeds meer dorpsgenoten 
komen naar de inzamelmomenten om de producten te doneren. U zult 
begrijpen: de Voedselbank is hier enorm blij mee en de waardering voor 
de inzameling in Sumar is groot. 
 
De Diaconie zamelt de producten in op 2 momenten: 
 
Woensdagavond 3 november van 18.30 – 19.30 uur 
Zondagochtend 7 november van 09.00 – 09.30 uur 
 
De inzameling is beide keren in It Trefpunt (het gebouw naast de kerk). 
 
Wat kunt u doneren? Denk bijvoorbeeld aan lang houdbare producten als: 
rijst, pasta, melk, groenten in pot, pastasaus, blikken ragout, 
limonadesiroop, koffie, thee, suiker, toiletartikelen als shampoo, tandpasta 
enz.   
 
Het liefst ontvangen wij producten nieuw/vers in de verpakking en geen 
gebruikte/open verpakkingen. 
   
Naast de houdbare producten, is de Voedselbank ook ingenomen met een 
gelddonatie.  
Wilt u een geldbedrag geven? Dan graag uw bijdrage in It Trefpunt afgeven 
in een gesloten envelop of de bijdrage overmaken op de bankrekening van 
de Diaconie, o.v.v. Voedselbankactie.  
Het rekeningnummer is: NL87 RABO 03627681 10 
 
Deze actie wil de Diaconie breed aandacht geven en daarom hangen er 2 
banners in het dorp, om zo alle dorpsgenoten een geheugensteuntje te 
geven van deze actie. 
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SUMAR IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK T-DIEL 

 
We hopen dat vele Sumarders deze actie wederom willen steunen en de 
producten op de inzamelmomenten brengen. 
 
Kunt u niet op een van de inzamelmomenten langskomen? Natuurlijk zijn 
we ook bereid om de producten bij u thuis op te halen of dat u het thuis 
brengt bij 1 van de Diaconieleden. 
Graag maken we dan met u een afspraak. U kunt daarvoor bellen of 
mailen: 
 
Baukje Huizing, 06-22033682 
E-mail: diaconie@kerk-sumar.nl 
 

 
 
 

10 OVER ROOD 2020-2021   

 
Eindelijk was het weer mogelijk.  
 
Na 560 dagen konden we dan alsnog het ‘10 over rood’ koppeltoernooi 
afmaken. Voor de lockdown door corona hadden we nog net de poulefase 
kunnen afronden en nu kwam het aan op de 10 koppels die zich in 
2 poules mochten opmaken voor de halve finales. Gelukkig wilden de 
nieuwe uitbaters van Café Restaurant De Buorren (voorheen De Inloop) 
meedenken, en het biljart werd opgewarmd voor de eerste halve finale op 
26 september. 

mailto:diaconie@kerk-sumar.nl
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10 OVER ROOD 2020-2021   

 
Hierin werd al snel duidelijk dat Kees en Wessel de Vries een maatje te 
groot waren voor de overige deelnemers. Voor het tweede plekje in de 
finale was nog wel wat rekenwerk nodig, maar na tweemaal gecontroleerd 
te hebben bleken Gerrit van der Leest en Hendriekus Algra het gelukkige 
koppel te zijn. 
Een week later, in de tweede halve finale, was er ook weer voldoende 
rekenwerk om de tweede plaats te bepalen. Met 5 punten waren Piet en 
Hip Buma al verzekerd van de finale. Johannes van der Wal en Wolter 
Tiekstra gingen met een gespeeld 
gemiddelde van ruim 108% als 
tweede koppel door.  
 
Op 10 oktober om 16:00 uur ging de 
finale van start. Na 4 van de 
6 partijen was het een volledig 
gelijke stand. Alle 4 de koppels 
hadden op dat moment 2 punten, en 
met voor iedereen nog 1 partij te 
spelen, was het erop of eronder voor 
iedereen. Uiteindelijk bleken Gerrit 
en Hendriekus én Kees en Wessel over de sterkste zenuwen te beschikken 
en mochten zich opmaken voor een play-off om de felbegeerde eerste 
plek. 
In deze play-off bleken Kees en Wessel voor de derde maal dit toernooi te 
sterk voor de tegenstanders. Een terecht winnaarskoppel en voor 
minimaal een half jaar gaat de trofee dus naar Garijp. Alle deelnemers 
bedankt voor het meespelen en hopelijk tot 2022. 
 
De organisatie.  
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YN PETEAR MEI                                                        Maaike Kingma 

 
Yn petear mei Cor Hille Wiersma oer de 49 ste autocross (dy net trochgie) 
 
 

 
 

"Wat jammer, sonde hear!" Dit wie de reaksje fan Cor Wiersma dy't op de 
Pastorijelannen wennet, doe't hy freedtejûn 1 oktober de jûns om goed 10 
oere hearde dat de autocross net trochgean koe op saterdei 2 oktober. It 
terrein wie te wiet en dan binammen it stik lân foar it rennerskwartier.    
 
Cor hat salang hy syn riidbewiis hat al sa'n 7 kear meidien oan de autocross 
yn Sumar en hie him foarnaam om wer mei te dwaan yn it jubileumjier op 
de 50 ste autocross. 
Mar 2 wiken foar de cross op 2 oktober, sei in maat: do meist it kasko wat 
ik yn it hok stean ha wol brûke, in Golf 2.  
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YN PETEAR MEI FERFOLCH                                     Maaike Kingma 

 
Mar dan moast der noch wol efkes in moter ynsette. No, dêr draait Cor de 
hannen net foar om en hy gie nei de sloop om in oare moter. Hy skreaun 
him yn en betelle it startersjild. 
 
Cor gie oan de slach. Mar hy rekke noch siik en lang om let moast hy de 
auto klearmeitsje yn in wike. Der moast noch wat reklame op en fanselts 
de nammen fan Gooitske en de bern Jens en Iris. En net te ferjitten it 
nûmer: 484 
 
No dat slagge allegear , want de freedtemiddeis hearde ik by ús achterhûs 
in hels kabaal: dat wie Cor. De moter yn de Golf 2 die it koe ik wol hearre :)  
 
De freedtemiddeis de crossauto op e karre, de jûns om benzine en doe't hy 
thúskaam hearde hy it grutte nijs: De autocross giet net troch! No, dit wie 
net allinnich foar Cor in grutte teloarstelling, mar ek Gooitske en de bern 
hienen der sa'n sin oan. Mei in groep freonen yn de tinte op it 
rennerskwartier is altyd o sa gesellich. 
 
En ja....wat dogge jo dan op de saterdei? No, Cor hat syn crossmoter fan de 
souder helle en is mei syn moter in pear slaggen oer it crossfjild west. 
Ûnderweis seach hy op ferskate stikken lân yn Garyp en Sumar guon dy't 
oan it crossen wienen. Elkenien woe dochs efkes besykje blykber. En de 
middeis hat Cor in earerûntsje makke mei de bern oer de pastorijelannen. 
 
It wie ferskrikkelik spitich dat de 49 ste autocross net trochgean koe, mar 
der sit ek in foardiel oan: Foar oar jier is Cor gau klear:  
it startersjild is betelle en de crossauto stiet kant en klear! 
Hooplik kin de autocross dan op pinkstermoandei 2022 wer trochgean! 

 
Tige tank foar dyn petear Cor. 
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VV SUAMEER COMPETITIE 
 
Junioren 

23 oktober  9.00 Suameer JO19-1 VV Westerkwartier JO19-1 

10.30 Suameer JO17-1 FC Burgum JO17-4 

10.50 Suameer MO15-1 CSV Be Quick Dokkum MO15-1 

30 oktober  9.00 Suameer JO13-1 FC Burgum JO13-2 

10.15 Suameer MO13-1 FC Birdaard MO13-1d 

10.30 Suameer JO17-1 Blauw Wit ’34 JO17-6 

11.35 Suameer MO15-1 STTernaard/Holwerd MO15-1 

6 november  9.00 Suameer JO19-1 Marum JO19-2 

10.15 Suameer MO13-1 Hardegarijp MO13-1 

20 november 9.00 Suameer JO19-1 SC Boornbergum ’80 JO19-1 

9.00 Suameer JO13-1 SJO WTTC JO13-1 

10.30 Suameer JO17-1 SJO Warga WWS JO17-2 

10.50 Suameer MO15-1 Hardegarijp MO15-1 

 

Senioren 

Vrijdag 5 november 

19.30 Sumar VR1 / Sumar VR30+1 / Sumar 35+3 

20.00 Sumar 35+1 

20.30 Sumar 35+2 
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VV SUAMEER COMPETITIE vervolg 

Zaterdag 6 november 13.30 Sumar 2 – Kollum 4 

14.30 Sumar 1 – Eastermar 1 

Vrijdag 19 november  19.15 Sumar 35+1 / Sumar 35+3 

19.30 Sumar 35+2 / VR30+1 

20.00 Sumar/ VR1 

 

VV SUAMEER-VV JISTRUM                    Binne Kramer 

 
Hattrick Jelmer Hoekstra beslissend   
 
Sumar – Eigenlijk weet je van tevoren nooit hoe een wedstrijd in deze 
vijfde klasse C gaat verlopen, laat staan hoe hij af zal lopen. De derby 
tussen vvSuameer en vvJistrum was daar een treffend voorbeeld van. De 
beide ploegen troffen elkaar zaterdagmiddag op sportaccommodatie De 
Heidkamp op Sumarreheide. Beide ploegen hadden op dat moment drie 
wedstrijdpunten in de ‘kontbûse’. Beide ploegen verloren tot nu toe van 
ASC en wonnen van Suawoude. Met andere woorden, voorspellingen 
omtrent de uitslag van zaterdag vielen in de categorie ‘koffiedikkijken’. Het 
was uiteindelijk de thuisclub die aan het langste eind trok en eigenlijk 
waren vriend zowel als vijand het erover eens dat dat terecht was. 

 
eerste helft 
De kalender wijst 9 oktober en de thermometer staat op 17 graden, 
waar de anemometer windkracht 2 aanwijst. Iemand wat te klagen? 
Nou nee natuurlijk, en zeker niet het publiek dat naar de derby 
tussen thuisclub Suameer en gastclub Jistrum is komen kijken. 
Heerlijk nazomerweer, nadat de dag toch behoorlijk mistig en dus 
frisjes is begonnen.  Als ik de oprijlaan naar sportpark De Heidkamp 
op Sumarreheide op kom rijden staat aan het eind iemand verwoed 
met beide armen te zwaaien.  
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VV SUAMEER-VV JISTRUM vervolg                   Binne Kramer 

 
Wat is er aan de hand, ik kan het niet ontdekken, op het 
dichtstbijzijnde parkeerterrein, vlak naast het fraaie clubgebouw en 
dus ook het hoofdveld, is nog wel degelijk ruimte voor auto’s 
formaat UP. Bij de ingang komt Sietse als ‘zwaaier’ naar mij toe. “Ik 
hie net sjoen datsto it wiest”, verontschuldigt hij zich, indachtig het 
feit dat hij weet dat lopen niet mijn sterkste punt is tegenwoordig. 
Hij maakt het goed door mij koffie aan te bieden en mij een 
programmaboekje te overhandigen. Het is al druk op het terras waar 
alvast de speculaties rondgaan aangaande de uitslag van het 
komende duel. Ik zoek een plekje met de zon merendeels in mijn 
rug, ik zal in de eerste helft de Suameer-aanvallers naar mij toe 
hebben spelen. Prima stekje zo te zien. De eerste koffie laat niet 
lang op zich wachten en dan is het zover, scheidsrechter Visser 
inspecteert of beide teams uit de gewenste elf spelers bestaan en 
geeft dan het beginsignaal. Het is de thuisclub die het initiatief in 
handen neemt en het dient gezegd, die aanvalsacties zien er prima 
uit. Ze zijn gebaseerd op soepel ogende combinaties waar de 
defensie van Jistrum de klamme handen vol aan heeft. Diezelfde 
verdedigingslinie geeft echt weinig speelruimte weg en dat betekent 
dat we even moeten wachten op de openingstreffer. Dat die 
namens Suameer wordt gescoord is niet verwonderlijk, de thuisclub 
heeft het heft tamelijk stevig in handen.  De eerste serieuze kans 
noteer ik in wat zo ongeveer de tiende minuut moet zijn, voor de 
goede orde: spoorwegtijden, dus bij benadering. Hij is voor 
Suameer, dat de bal via de lat ziet gekeerd door de doelman en 
daarna definitief in handen van diezelfde keeper ziet terechtkomen. 
Het is een waarschuwingsschot-voor-de-boeg van de thuisclub, maar 
Jistrum schrikt er niet echt van, de gasten gaan stug door met 
proberen de aanvallende acties van Suameer te ontregelen. Het 
levert een wedstrijdbeeld op dat aan attractiviteit niets te wensen 
overlaat, het enige essentiële element dat aan deze smakelijke 
melange ontbreekt zijn doelpunten.   
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VV SUAMEER-VV JISTRUM vervolg                   Binne Kramer 

 
Die eerste Suameer-goal komt er wel degelijk, maar die wordt 
afgekeurd door scheidsrechter Visser wegens buitenspel. En dus is 
er inmiddels een half uur gespeeld eer de virtuele man-aan-het-
scorebord in actie moet komen. Die 1-0 is een fraaie schuiver in de 

verre hoek van Jelmer 
Hoekstra, die zichzelf 
met een paar 
oogstrelende 
schijnbewegingen heeft 
ontdaan van het 
grootste deel van de 
Jistrum-defensie. Prima 
doelpunt, dat even later 
nog meer glans krijgt als 
diezelfde Jelmer 
Hoekstra er 2-0 van 
maakt. Ook nu is het een 
knappe solo die hem in 
schietpositie voor de 
Jistrum-goalie brengt.  
 
 
 
 
Jelmer Hoekstra kroonde 
zichzelf tot ‘man of the match’ 
door drie van de vier 
Suameer-treffers voor zijn 
rekening te nemen. Hier is hij 
op weg naar nummer twee. 
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VV SUAMEER-VV JISTRUM vervolg                   Binne Kramer 

 
Wie denkt dat hiermee de wedstrijd in z’n definitieve plooi is 
gevallen, vergist zich deerlijk. Natuurlijk is het voor de gasten met 
die 2-0 een stuk lastiger geworden, maar bij de pakken neerzitten is 
niets voor Jistrumers, het is eerder een extra boost om er met 
verdubbelde inzet tegenaan te gaan.  
 
Het maakt dat dit duel attractief blijft en het bekijken alleszins 
waard. Dat het ‘nog niet gedaan is’, blijkt uit het slot van deze eerste 
helft. Want in het laatste kwartier vallen maar liefst drie doelpunten. 
Jammer genoeg worden twee daarvan door scheidsrechter Visser 
wegens buitenspel naar de prullenbak verwezen, voor elke ploeg 
één. Maar de derde, in de 44ste minuut nota bene, telt wel en hij is 
voor de gasten. Het is Gerrit Stelwagen die keeper Haaije Pijl van 
Suameer verschalkt en die daarmee de spanning in het duel 
helemaal terug brengt: 2-1. 
 
tweede helft 
Het betekent dat de overwinning van Suameer wel waarschijnlijk 
lijkt, maar nog lang niet definitief vaststaat. Dit tweede bedrijf gaat 
in feite verder waar het eerste is geëindigd. Suameer is de wat 
makkelijker spelende ploeg, maar Jistrum compenseert dat verschil 
grotendeels door een ongebreidelde inzet en werklust. Het maakt 
dat dit duel spannend en dus interessant blijft. Die spanning lijkt wat 
minder te worden als Liekele Paulusma een open kans omzet in 3-1. 
Jistrum lijkt dichtbij de knock out, maar het blijft vooralsnog bij een 
knock down, want als Suameer af en toe de focus verliest en het wat 
al te makkelijk opneemt, krijgen de gasten ‘wer nije moed’. Als 
Jelmer Hoekstra zijn hattrick voltooit is het 4-1 en lijkt het ‘game 
over’. Jistrum is eigenlijk te laat met het ultieme slotoffensief, de 4-2 
van Leo Douma valt pas in de 45ste minuut en meteen daarna fluit de 
ref voor het einde. Als ik het veld afloop tref ik Jistrum-leider Yge 
Venema.  
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VV SUAMEER-VV JISTRUM vervolg                   Binne Kramer 

 
Ik heb hem wedstrijden zien spelen waarin hij beslissend was. Hij 
kon een ploeg op sleeptouw nemen door zijn werklust, zijn fysieke 
kracht en zijn voorbeeldfunctie. Hij kon een wedstrijd die verloren 
leek laten kantelen en hij kreeg het publiek ‘op de banken’. “Moaie 
tiden wiene dat”, zegt hij met een grote grijns. “Hjoed hawwe wy 
terjochte ferlern, Sumar wie better, mar ik fyn wol dat wy der mear 
úthelje kind hiene.  
 
Mar wy kamen te min oan oanfallen ta, mar echt ûntefreden kin ik 
net wêze.” ‘Man of the match’ is uiteraard Jelmer Hoekstra met zijn 
toch wel beslissende hattrick. “Bliid Jelmer?” “Jawis, prachtich 
dochs, dat oerkomt dy net sa faak, trije doelpunten yn ien 
wedstriid.” 
 
Tekst en foto Binne Kramer  
 

OPBRENGST COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING 

Afdeling Sumar. 

Na een jaar van afwezigheid kwamen dit jaar de collectanten van het KWF 
weer met de bekende collectebus bij u aan de deur. 

Dank zij hun inzet en uw gift werd dit jaar in Sumar € 948,74 opgehaald. 

De giften via de QR-code zijn niet meegeteld. 

Iedereen heel hartelijk dank. 

Bestuur KWF afdeling Sumar 

Fokje Tiekstra 

Hillie Hoekstra 

Tine Strijker. 
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GYMNASTIEKCLUB 60+ SUMAR 
 

Op 24 september 2021 bestond onze gymnastiekclub 40 jaar. Voorheen 
waren wij aangesloten bij Kearn maar omdat we maar een klein ploegje 
zijn, heeft Fit in Friesland het overgenomen. 
Er zijn vast nog wel Sumarders die op donderdagmiddag in beweging 
willen komen. Wij beginnen om 13.30 uur in dorpshuis De Kamp. U 
bent van harte welkom om te komen kijken. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Annie Zijlstra, 0511-462251. 
 

Op de foto ontbreken: 
Marijke Algera 
Stien Beerda 
Roelie Bouma 
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SUTELAKSJE              Greta Hoekstra 

 
Is in sutelaksje sûnder kroade wol in sutelasksje?  
 
It is net sa at wy wend binne fansels. Mar it giet al hast 
twa jier allegear oars as oars. Dat hawar. Mar boeken 
dy’t besteld wurde, wurde wol útsutele.  
 
By dizze Koekoek fine jo in folder. Hjiryn stean allegear 
nije fryske boeken. Mar op it formulier stean ek noch al 
wat âldere, bekinde boeken. Hearlike boeken om de 
kâlde winterske jûnen mei troch te bringen.  
 
Op de bon dy’t der by sit kin hja oanjaan welke boeken 
at jo haw wolle.  De bon of eft. in briefke der by kin jo 
ynleverje op it adres: Greate Buorren 61 yn Sumar.  
Folje ek de oare fragen yn. Doch de bon foar 5 
novimber 2021 yn de brievebus by de wei.  
 
De boeken wurde yn de rin fan de moanne fan 
novimber (tusken 15 en 26 novimber 2021) by jim 
thúsbrocht.  
 
In diel fan de opbringst (25%) giet nei it goeie doel. It doel is 
STOPhersentumoren.  
 
Wy hoopje dan ek dat der dochs in moai soad boeken ferkocht wurde meie.  
 
At it goed is, dan wurdt der troch de Afûk de mooglikheid jûn om te pinnen 
at it boek besoarge wurdt.  
Foar mear ynformaasje ferwize wy jo nei de facebookside: 
Sutelaksje Sumar.  
 
Foar mear informaasje kin hja altyd kontakt mei my opnimme.  
Myn gegevens stean op de folder.  
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Wolkom oan de nije ynwenners fan Sumar oan de 
Greate Buorren 21 

Foar in soad Sumarders better bekend as:  
It hûs Piet en Jantsje Sipma 

(Nochris, foto ûntbruts yn it septembernûmer) 

 

 
 

Wat is jim namme: 
Jappie Veenstra mei syn frou Joke. Soan Jelmer en dochter Annick wenje 
ek noch thús. En dan is der noch de hûn Bram, dy't him wol hearre lit as 
der ien komt. 
 
Wat is jim leeftiid: 
Jappie is 56 jier, Joke is 45 jier. 
Jelmer is 20 jier en Annick krekt 18 wurden. 
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WOLKOM ferfolch                                                          Maaike Kingma 

 
Wat dogge jim oerdei: 
Jappie is nei in soad jierren fan boer wêzen oan de slach gien as 
frachtautosjauffeur by it bedriuw Post út Hurderwyk. Hy rydt mei sûker en 
is dan in pear dagen fan hûs. 
Joke wurket foar 30 oeren by de 3 swimbaden fan de gemeente Ljouwert: 
De Blauwe Golf, it Kealledykje en it Gryn yn Stiens. Sy docht dêr kantoar- 
en Hoarekawurk. 
Jelmer wurket op dit stuit by Dobeko yn Drachten en besoarget 
automaterialen. Dêrnjonken is hy drok oan it trainen, om yn novimber de 
kondysjetest te heljen sadat hy it leger yn kin. 
Annick docht de oplieding befeiliging oan 'de Friese Poort', sy wol letter 
graach by de plysje. Sy hat in bybaantsje by de Jumbo yn Burgum 
 
Wat binne jim hobby's: 
Jappie en Joke ha in pear hynders en njonken syn wurk hat Jappie oan de 
hynders en it hiem genôch te dwaan. Joke hâldt fan geselligens en sport 
twa kear yn de wike. 
Jelmer fuotballet en sport yn Koatstertille en hat dêr ek syn maten. 
Annick hat in soad freondinnen yn Sumar dy't sy kin fan de skoalletiid yn 
Burgum, docht oan fitness en hat in freon yn Earnewâld  
 
Wat hat jim yn Sumar brocht: 
Jappie en Joke hienen in Pleats yn Koatstertille, mar troch de strenge 
regels krigen sy harren nocht fan it buorkjen en gienen op syk nei in oar 
hûs. Doe kamen sy by it hûs fan Piet en Jantsje Sibma oan de Greate  
 
Buorren yn Sumar. Krekt wat sy sochten: net midden yn it doarp en ek net 
te fier der bûten. Sy makken in praatsje mei Piet Sibma en dy hat fia de 
Makelaar regele dat Jappie en Joke it hûs besjen koenen. En sy wienen 
fuort ferkocht, wat in moai plak en romte foar de hynders. Nei de keap yn 
desimber 2020 ha sy  it hiele hûs ferboud en sûnt juny 2021 wenje sy dêr 
no tige nei it sin. 
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WOLKOM ferfolch                                                          Maaike Kingma 

 
Wat is jim earste yndruk: 
It hûs is prachtich en it wennet hjir prachtich. Jo komme yn de koronatiid 
yn in frjemd doarp en moatte jo der dan selts byjaan. Der is in gesellige 
buurtferiening en wy fielden ûs fuort hiel wolkom op dizze buurt.  
 
Joke sit selts al yn it bestjoer. Ek Jappie hat nooit ûnwennich west. Jelmer 
hinget noch wol wat oan de Tille en hat gelokkich syn rydbewiis sadat hy 
syn maten opsykje kin. 
Annick hat it goed nei it sin yn Sumar en hat in soad freonen om har hinne. 
 
Wat misse jim yn Sumar: 
'Net folle, mar in 
doarpswinkel soe wol 
leuk wêze' seit joke 
Wy hoopje dat de 
geselligens fan it 
doarpslibben  
gau werom komt en 
Joke hat al oanjûn by 
minsken dat sy wol 
helpe wol  
achter de bar fan de 
fuobalkantine  
as by 'eetcafé de 
Buorren', om sa wat  
ûnder de minsken te 
kommen. 
 
In hiel goed inisjatyf 
Joke! 
 
Jappie, Joke, Jelmer en 
Annick,  wy winskje jim 
in soad wenwille ta yn 
Sumar. 
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**** 20 november “De Lofstem back in concert” via een live stream **** 
 
We zijn bezig met de voorbereidingen voor een heus live stream concert 
op 20 november. 
 
Samen "hutjemutje" in De Kamp zitten, zit er helaas nog niet in. Toch 
willen we voor de donateurs en iedereen die verder belangstelling heeft 
een concert organiseren. 
Dus “De Lofstem back in concert” in de vorm van een live stream. Thuis 
vanaf de bank of keukentafel dus te volgen. We zullen enkele personen 
gaan uitnodigen om aanwezig te zijn. 
 
Zoals bekend kon er gestemd worden op een lijst met muziek. En daar is 
zeker gehoor aan gegeven! Bedankt voor julilie stemmen... Wie weet hoor 
je/hoort u de muziek voorbij komen waarop je/u hebt gestemd. 
 
Het is nu al bekend dat het een mooi afwisselend repertoire/programma 
gaat worden. Folkert Wesseling doet de presentatie en de livestream zelf 
wordt professioneel verzorgd door SV AudioVisueel. Zijn er ook jubilarissen 
binnen De Lofstem? We zullen zien.... 
 
Belangrijk om te weten is dat de livestream door iedereen is te volgen via 
www.delofstem.nl 
Hier komt een duidelijke niet te missen link op te staan waarmee u live 
toegang zult hebben. 
 

Laat u verrassen en stem 20 november net voor 20:00 af op 
www.delofstem.nl 

(ipv Netflix      ) 
 
En nog even dit: 
 

http://www.delofstem.nl/
http://www.delofstem.nl/
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LOFSTEM NIJS ferfolch                                  Hendrik Kloosterman 

 
De Lofstem doet mee aan de Rabo Clubsupport. Met deze actie investeert 
Rabobank in de samenleving door verenigingen te ondersteunen. Bent u 
lid van Rabobank? Dan kunt u t/m 25 oktober 3 stemmen uitbrengen via 
de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. Natuurlijk hopen we 
dat u een stem wilt uitbrengen op De Lofstem! 
 
Deze maand kunt u één van onze leden aan de deur verwachten voor de 
jaarlijkse donateur bijdrage. Voor de donateurs die automatisch betalen 
wordt de bijdrage in november/december afgeschreven. Wij willen u 
alvast bedanken voor uw steun! 
 
We zijn gewend om een serenade te brengen bij donateurs die 50 of 60 
jaar getrouwd zijn. Op verzoek van de familie doen we dit ook graag bij 
donateurs die 40 of 55 jaar getrouwd zijn. We proberen deze heugelijke 
gebeurtenissen te volgen maar willen graag een seintje zodat we niemand 
vergeten 
 
We willen 18 december graag een kerstconcert organiseren. Er zijn al 
enkele ideeen hoe we dit kunnen doen... de volgende keer meer hierover 
 
Eerst 20 November.. we horen graag wat u / jij er van vond  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rabobank.nl/clubsupport
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT      Froukje 

 

Dierenleed of liefde 

Ik begrijp hier helemaal niets van. En gezien de reacties die ik kreeg na dat 
ik het gedeeld had op social media, u dus ook niet. Wat beweegt, sommige 
jongeren, om een egel in brand te steken of een jonge zwaan met stenen 
te bekogelen. De zwaan was verstoten door de moeder en dan te weten 
dat zwanen zeer monogaam zijn. Het arme dier voelde zich al zo alleen, de 
zwaan zocht zelfs contact met mensen en liet zich troosten. Maar helaas 
werd hem die kleine blijk van liefde ook niet gegund, en moesten er zo 
nodig van die onverlaten zijn die hem begonnen te stenigen. Maar wat ik 
nog veel kwalijker vind is dat er zelfs volwassenen zijn die dieren op 
gruwelijke wijze mishandelen of zelfs een zeer pijnlijke dood laten sterven. 
Wanneer ik lees dat er bij een hond de poten aan elkaar gebonden zijn en 
het dier vervolgens het water in gesmeten wordt, want stel je voor dat de 
hond al zwemmend weer de kant bereikt en terugkeert naar zijn huis, van 
een baasje wil ik hier niet eens spreken. En zo zijn er meer voorbeelden te 
noemen maar ik zal u de details besparen. Wat de jongeren betreft ligt 
hier een stuk opvoeding aan ten grondslag. Brengen ouders hun kinderen 
nog de liefde voor fauna en flora bij? Natuurlijk gebeurt dat nog, en toch 
vraag ik mij af welke kinderen of jongeren in staat zijn onschuldige dieren 
leed aan te doen met vaak ook nog de dood tot gevolg. En wat ontstaat er 
in het brein van een volwassene die een huisdier op een gruwelijke manier 
aan zijn of haar einde brengt.  

Tijdens de lockdown, en er veel thuis gewerkt werd, zijn er ook massaal 
pups aangeschaft. Tegelijkertijd werd hier door o.a. dierenasiels- 
bescherming voor gewaarschuwd. Mensen werden enthousiast bij het zien 
van dat jonge grut. En er was immers genoeg tijd om een pup op te 
voeden. Maar ook puppy’s worden volwassen en vragen ook dan nog de 
nodige aandacht. En wat te denken van het vier keer (of meer) per dag 
uitlaten in weer en wind. Er komt een periode dat men weer buitenshuis 
mag werken en het probleem hond om de hoek komt kijken met de vraag: 
“Who let the dogs out”? Zint eer gij begint, wordt het dierenleed of 
dierenliefde. Aan u de keuze! 
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Doede Veeman kaem by ús oan de 
doar mei de ferrassende fraech oft hy 
de penne oan ús trochjaen mocht. En 
wy hawwe ja sein… 

Doe`t ik 50 waerd hat Doede myn 
jierdeisfeest opfleure mei sang en 
musyk. Dêr haw ik sokke fijne 
herinnerings oan! 

Yn 1986 kamen wy fanút Drachten te 
wenjen oan de Bosweg 18; Bouwe van 
der Meulen, Ineke Carolus en ús 2 lytse 
famkes. 

It wie doe in fekânsjehúske fan minsken út Noard-Hollân en wy kochten it 
om ús dream wier te meitsjen: sels it hûs opknappe en yn orizjinele staet 
werom te bringen én bewenber te meitsjen. Jierrenlang hawwe wy hjirmei 
dwaende west wielst we hjir ek wennen; at we wer genôch jild sparre 
hienen pakten we wer in klus oan. 

Boppedat koene wy hjir ús grutte hobby; biologisk túnderjen, yn praktyk 
bringe. In pear jier letter koene wy it maislân pal efter ús hûs keapje en sa 
in hiele grutte wylde tún oanlizze.( No soe men dat in “voedselbos” 
neame…) Dizze tún is yn it foarjier geweldich om te sjen; tûzenden 
snieklokjes en allehande ferskillende soarten titelroazen bloeie dan. 
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                                         Ineke Carolus 

Noch wer jierren letter kochten wy it lantsje skean tsjinoer ús hûs wer ‘t 
we in apelhôf fan makke hawwe en ek sa’n 20 jier pompoenen en 
kalebassen kweekten dy’t we lâns de kant fan’e dyk ferkochten. Dat dogge 
wy no net mear; it is swier wurk en de jierren begjinne te tellen…. 

Mar sa no en dan heart Bouwe noch wol ris dat hy “Bouwe Pompoen” 
neamd wurdt! 

Wy fersoargje no ús apelbeammen en garje yn é hjerst kilo’s en kilo’s apels 
by elkoar wer’t we yn Niehove bij Oudenbosch sap fan meitsje litte. Dat 
ferkeapje we lâns de kant fan’e dyk en oan in pear winkels. 

 

 

We hawwe ek jierrenlang bijenfolken hân; ymkerjen is in mooie hobby. 
Foarrich jier binne we der mei stoppe om’t hjir yn’e neiste omjouwing 
fanôf july te min stómoal en nectar to heljen is foar de bijen en we dan al 
begjinne moasten mei byfuorjen. En we binne gjin ymkers dy’t in lân troch 
reizgje wolle mei de folken.   
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                                         Ineke Carolus 

Us eigen tún is ryk oan in grut ferskaet oan ynsekten en der genietsje we 
no folop fan. 

Bouwe hat bussjefeur west en jierrenlang as aktiviteiten-
begelieder(túnder) wurke mei kliënten bij de B.D. túnderij de Ljurkehoeve 
yn Burgum en it Griene Nêst bij Sumar. 

Ineke wurke yn de Natuurwinkel yn 
Drachten en hat oan hûs altiten in 
tekstiel-wurkplak hân wer’t se in hiele 
protte froulju it filt meitsjen leart hat. It 
meitsjen fan tekstielkuenst doch ik 
noch folop en ik haw sa no en dan in 
tentoanstelling yn in galery. Besjoch 
myn webside mar ris: 
www.inekecarolus.nl 

Wy hawwe bêst wol in ydealistyske 
ynstelling: ús earste sinnepanielen 
hiene we al yn 2003 en we binne 
bygelyks al rom 5 jier fan it gas ôf. En 
mei ús sinnepanielen hielendal energie- 
neutraal. 

Wy kinne goed mei ús buorlju en om 
hjir te wenjen is ús dus alhiel nei it sin. 
We hoopje dit noch jierrenlang fol to 
hâlden!  

Wij jouwe de penne troch oan: Linda en Johannes de Vries. 

 
 
 
 
 
 
 



10649 
 

LOSSE FLODDER      Tine Strijker 
 
Nieuwe normaal. 
 
In de rubriek ,,Wolkom” maken we kennis met nieuwe inwoners in ons 
dorp. Zo weet iedereen wie je bent. Een ander dorp en andere buren. 
Spannend! Maar hoe ervaren die buren de komst van hun nieuwe buren? 
Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Het begint met het bord ,,Te Koop” 
in de tuin. Als de woning op Funda staat, rijden de eerste huizenkijkers 
langzaam door de straat. Bij iedere kijker veren we op uit de stoel. Niet te 
opzichtig hoor! 
Voordat je het weet, ga je als burengluurder door het leven. De 
bezichtigingsdag wordt druk bezocht. Dan zien we op een dag dat de 
woning verkocht is. In België plakken ze dan een grote rode sticker schuin 
over het bord: ,,Te Laat”. Geweldig, wat een vondst! Op een ochtend 
wordt onze rustige straat overspoeld door auto’s en mensen in nette 
kleren. Er wordt zelfs gezwaaid met een boeket bloemen. ’s Middags 
volgen nog meer auto’s, meer mensen en veel spullen. Ze laten er geen 
gras over groeien, onze nieuwe buren. Als ’s avonds de schoorsteen rookt 
dan is het huis van hen. Zo ging het vroeger op de Heide ook. Met dit 
verschil dat het plaggenhutten waren. De vlag gaat in top en blijft 
vervolgens dagenlang hangen. De jongelui zijn blij met de woning, dat is 
wel duidelijk. Zijn wij dat ook? Wij zijn tenslotte een stel oude knarren die 
vastgeroest zit in een gezapig leefpatroon. Behalve hun spullen nemen de 
nieuwe buren twee katten en een hond mee. Zo lang ze maar niet bij mij 
opspringen, vind ik alles best. Verder verandert er niet veel. Zo kwam bij 
onze oude buurvrouw de thuiszorg vier keer op vaste tijden langs. Rond 
het middaguur werd de warme maaltijd gebracht. Bij de jongelui komt 
geregeld volk over de vloer maar niet op vaste tijden. De maaltijden 
worden nog steeds bezorgd, alleen niet rond het middaguur. Dus ja, 
eigenlijk heb ik niks te zeuren. Als de buurtjes een feest gaan geven, 
komen ze dat wel even vertellen. Netjes hoor. Veel plezier vanavond. 
Overigens, ons uit nodigen mag altijd. 
Liep ik bij de oude buurvrouw achterom naar binnen, nu bel ik netjes aan. 
(Hond hé?) 
Dan zie ik camera’s hangen. Ja, hallo. Wie houdt wie nu eigenlijk in de 
gaten? 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK 
 

Zondag 24 oktober  Ds. J.C. Overeem – Stiens  

Zondag 31 oktober Ds. W. Veltman – Ee Fryske Tsjinst 

Woensdag 3 november  
19.30 uur 

Ds. Sita Hofstra Dankdag 

Zondag 7 november Ds. Sita Hofstra Kerk-school-
gezinsdienst 

Zondag 14 november Ds. A. Wiebenga - Sneek  

Zondag 21 november Ds. Sita Hofstra Laatste zondag van 
het kerkelijk jaar 

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

 
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 kerkdienst 
aanwezig te zijn. Er hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden en 
we mogen ook weer samen zingen!  
Vanaf 25 september is de 1.5m afstand niet meer verplicht. Er kunnen dan 
weer meer mensen in de kerk bijelkaar komen.  
 
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 

 
Tot 20 september bleef de temperatuur boven normaal. ’s Middags 
werden steeds aangename temperaturen van 20 tot 22 graden bereikt. ’s 
Nachts daalde de temperatuur van zo’n 17 graden op 10 en 11 september 
naar zo’n 9 graden op de 20ste.  Op meeste dagen bleef het droog of viel er 
minder dan 1 mm regen. Vreemde eend in de bijt was de nacht van 14 op 
15 september toen er 12 mm neerslag viel. Deze regen was voor de tuin 
overigens meer dan welkom 
Op 18 september troffen het Nederlands kampioenschap Fierljeppen in 
Burgum en de Paardenmarathon op Sumarreheide het enorm met het 
weer. Er stond weinig wind, er was veel zon, de temperatuur was met 20 
graden perfect en, niet onbelangrijk, het bleef droog. Op de meeste dagen 
zagen we de zon wel even, alhoewel het op 11 september beperkt bleef 
tot een flauw zonnetje.  
 
Na 20 september bleef de temperatuur met 18 tot 20 graden op een goed 
niveau, ’s nachts werd het weer zachter. Het bleef meest droog. Daar 
kwam op 29 en 30 september verandering in. Vooral op 29 september was 
het weer beneden de maat. Overdag een frisse 14 graden met ’s middags 
en ’s avonds enkele plensbuien, die in totaal 18 mm regen opleverden. 
Ook de laatste 10 dagen van september elke dag wel (wat) zon, waarbij 28 
september opviel in positieve zin met ruim 8 uren zon. 
De zon scheen in september 135 uren (normaal 142 uren). Er viel 38 mm 
neerslag (normaal 84 mm) en er werd een gemiddelde temperatuur van 
15,9 graden bereikt (normaal 14,5 gr). September gaat de boeken in als 
een warme en droge maand met bijna het normale aantal uren zon. 
Oktober begon slecht met op 1 oktober regen (11 mm). Op 2 oktober viel 
nog meer regen, vooral ’s avonds (15 mm). Ook 3 oktober verliep 
regenachtig (9 mm). Er stond daarbij ook aardig wat wind zodat het leek 
dat de herfst nu echt was begonnen. Dat de temperatuur hierbij weer 
boven normaal lag, is van minder belang. De dagen hierna verliepen meest 
droog. Op 5 oktober toch nog weer 3 mm regen. Het werd wel geleidelijk 
frisser, maar van echt herfstweer was vooralsnog geen sprake.  
 
Voor actueel weer in Sumar: www.meteo-sumar.jouwweb.nl 
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Blikje-dopje Sumar                Greta Hoekstra 

 
Eind augustus zijn de bakken aan de Mienskerwei geleegd. De opbrengst 
bedroeg 100 euro.  Binnenkort zal de opbrengst weer worden 
bijgeschreven op de accounts van Blikje-dopje Sumar en blikje-dopje 
Brantgum.  
 
U kunt bij ons geen plastic doppen inleveren.  Wij verwijzen naar cafe De 
Beuk in Garyp. Hier worden plastic doppen opgespaard voor de blinde 
geleide honden.  
 
Vanuit Garyp worden de kroonkurken weer in de 
bakken aan de Mienskerwei gebracht. Op die 
manier helpen we elkaar.   
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De volgende 
Koekoek ligt op 

26 november 
2021 bij u in de 

bus. 

(onder voorbehoud*) 

 
In verband met Corona is er elke maandagochtend trombosedienst en 
bloedprikken in de Kamp van 10.00 – 11.00 uur in De Kamp 
 
Elke maandag morgen Krea Kaffee( voor heen frutselclub) 10.00-11.30 uur 

 

23 oktober   De Kamp, ielrikjen 10.00 
5 november  Oud papier 
5 november  De Kamp, bingo 20.00 
5 november  De Kamp, klaverjassen, 19.30!!!!!! 
9 november  De Kamp, open tafel, 12.00 
20 november De Kamp, sinterklaas word verwacht 
20 november De Lofstem, live stream concert. 
3 december  De Kamp, bingo 20.00 
3 december  De Kamp, klaverjassen, 19.30!!!!!! 
10 december Oud papier 
14 december De Kamp, open tafel, 12.00  
29 december De Kamp,  Wie heeft het mooist versierde huis 

prijs uitreiking, en dan feestend het oude jaar 
uit met Gaatze Bosma 

 

• 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

