
10549 
 

 

DE KOEKOEK  36e jaargang nr. 1, september 2021 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
In deze koekoek kunt u lezen wie in Sumar de grootste zonnebloem heeft 
gekweekt! Zo op het oog lijken ze allemààl heel groot maar er kan maar 1 
winnaar zijn natuurlijk. Maar ook al viel u niet in de prijzen, wat is het een 
fleurig gezicht al die mooie grote gele zonnebloemen. Daar wordt een 
mens toch blij van, ondanks alle vervelende dingen die in de wereld en ook 
in ons land aan de orde zijn.  
 
Aan de dikte van de koekoek kunnen jullie zien dat er weer heel wat 
activiteiten in en om ons dorp zijn geweest en weer op stapel staan.  
Fijn dat er weer wat reuring is! Zelfs de Benelux-tour heeft ons dorp 
aangedaan. BInne Kramer was ter plaatse en doet hiervan verslag in deze 
koekoek.  
 
De online-historische kring groeit gestaag. Onze plaatselijke historicus 
heeft een wel heel bijzondere ontmoeting gehad in het dorp.  
Over ‘toeval’ gesproken …. 
 
In eigen dorp naar de gym; ook dat kan, zie nieuws van sportvereining 
Sumar.  
 
En mocht u zich ook regelmatig afvragen hoe dat toch zit met die 
schaapskuddes in de omgeving van Sumar? In dit nummer leest u alles 
hierover.  
 
Wilt u misschien over andere dorps-zaken geïnformeerd worden? Stuur 
een vraag naar Dorpskrantdekoekoek@hotmail.com en wellicht kan onze 
vliegende reporter een ‘petear’ regelen.  
 
Ga er maar even ‘noflik’ voor zitten; 50 pagina’s leesplezier! 
 

    Trynke 

mailto:Dorpskrantdekoekoek@hotmail.com
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WA HAT DE GRUTSTE                                                       Ids Krol 

 
Op in moaie simmerske middei yn septimber gean ik op paad mei in trepke 

en mjitlint. Hjoed sil útmakke wurde wa’t de heechste sinneblom fan 

Sumar kweekt hat. Ik wol fansels ek graach witte wat it geheim fan dizze 

túnkers is. Dêroer fierder op mear ûnder it kopke ‘tips’. 

As jo in rûntsje troch de buorren rinne falt it dochs wol op dat ferskate 

Sumarders de sinneblompitten, dy’t hja fan’e maitiid krigen ha, yn’e grûn 

stoppe ha. Spitigernôch ha mar in stik as tsien minsken harren oanmeld 

foar it mjitmomint. Guon Sumarders fertelle my dat harren blommen 

dochs nea yn’e prizen falle sille (sy wiene wat ‘skiterich’ bleaun) en oaren 

seine dat opjaan harren hielendal troch it sin gien wie.  

 

Dan de risseltaten: (earst de Sumarders boppe 13 jier) 

7e Jappie en Geartsje van der Veen mei in sinneblom fan 254 sm; 

6e Ids en Eeke Krol mei in sinneblom fan 271 sm; 

5e Jelke en Janke Hoekstra dy’t in sinneblom ha fan 305 sm; 

4e Roel en Tryn Haarsma mei in blom fan 311 sm; 

3e Rintsje en Lutske Schievink dy’t fertelden dat harren blom 320 sm wie 

(mar dit wie net mear nei te mjitten, om’t Lutske de blommen roaid hat;) 

2e Atze van der Veer dy’t in blom fan 341 sintimeter efter hûs stean hat; 

1e Ale en Mineke Dijkstra dy’t in blom fan 366 sm yn’e tún ha!! 

De jongerein o/m 13 jier: 

3e De bern fan Bareld Storm – harren blom is 303 sintimeter heech, mar 

hja krije in earfolle fermelding om’t d’r wol 26 blommen oan ien stalle 

sitte!! 

2e Jan Hindrik de Vries mei in blom fan 3 meter en 26 sm; 

1e Tymen Adema, dy’t in blom kweekte fan 4 meter en 9 sintimeter!! 

 

Dan no, sa’t ik tasein ha wat tips fan de kwekers. Elkenien moat d’r sels 

mar úthelje wat fan syn gading is. 
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WA HAT DE GRUTSTE ferfolch                                         Ids Krol 

 

*Doch de pitsjes earst yn in potsje en kweek se yn de waarmte wat op; 

*Jou wetter! De iene seit dat de blommen deis tsien liter wetter ha wolle,  

mar oaren litte it wetterjen hielendal oer oan de natuer; 

*Doch d’r hielendal neat oan; it komt mar sa’t it komt; yn ‘e grûn en dan 

gewoan gewurde litte; 

*No en dan wat bemesting; as it kin wat hynstestront; 

*Ferjit net in toutsje of in stôk foar ûndersteuning; 

*Tink nei oer in gaadlik plak, as it kin op it suden en wat út de wyn; 

*As lêste in tip fan Roel Haarsma: no en dan in praatsje mei de blommen  

meitsje. Meie se graach oer! 

 

Tymen Adema hat de heechste sinneblom fan Sumar! (Dat is net de blom 

dy’t hy yn ‘e hân hat!!) 
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NIJS FANÚT ‘DE BOEK’                                                        Lydia 

 
Na 15 jaar Knipperij de Boek, komt er verfrissing om de hoek! Mijn dochter 
Marleen heeft ook passie voor het kappersvak en gaat mij per september 
2021 versterken. Marleen is 26 jaar en heeft 6 jaar ervaring als kapster. Zij 
ontwikkelde zich zelfs als ‘topstyliste’!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIS haarproducten 
In coronatijd hebben we niet stil gezeten. De zaak kreeg een opknapbeurt 
en is iets groter geworden. Daarnaast volgden we deze periode veel online 
cursussen en leerden we veel bij. Ook hebben we een ander merk, 
waarover we heel enthousiast zijn: KIS. De kleuren zijn geweldig, we zijn 
hier erg blij mee. De verzorgingslijn is uitgebreid en we hebben er ook een 
VEGAN-lijn bij: KIS Green. Dit is 100% vegan en dierproefvrij, parabeen- en 
sulfaat vrij. Zo mild als de natuur.  
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NIJS FANÚT ‘DE BOEK’                                                        Lydia 

 
Openingstijden 
De openingstijden van Knipperij de Boek zijn aangepast, we zijn namelijk 
nu ook op dinsdag open van 09.00 – 17.00 uur. Marleen werkt iedere 
dinsdag en woensdag. Lydia werkt iedere donderdag en vrijdag. De 
zaterdagen zijn we open van 08.00 – 12.00 uur en wisselen we af, u kunt 
ons dan allebei treffen. Op deze manier kan ik meer genieten van mijn 
kleinkinderen, heb ik iets meer vrije tijd en kunt u vaker bij ons terecht! Zo 
staan we, zelfs in de vakantieperiodes, altijd voor u klaar.  
 
Contact  
Volg ons via Facebook en Instagram en blijf altijd op de hoogte van het 
laatste nieuws. Voor afspraken en informatie kunt u bellen naar 0511 – 
469333. We zijn ook via Whatsapp bereikbaar. Lydia is bereikbaar via het 
nummer 06 12268700. Marleen haar nummer is 06 27979577  
 
 
 

ADRESWIJZIGING / OPZEGGING   
 
 
Beste dorpsgenoten 
 
In verband met verhuizing zeg ik bij deze alle lidmaatschappen en 
donateurschappen per 1 november 2021 op.  
 
Oud adres: Lânsbuorren 8, 9262 VA  Sumar 
Nieuw adres: Hofwegen 53, 9062 ER  Oentsjerk 
 
Met vriendelijke groet,  
Maaike Algra 
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NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING  
 
Het is al weer een tijdje stil van deze kant. Als 
bestuur hebben wij gekeken hoe we verder gaan nu 
het dorpsfeest van dit jaar niet door kan gaan. Wij 
wilden graag in september alsnog iets organiseren, 
maar door alle beperkingen die er nu zijn en 
hoogstwaarschijnlijk dan nog zullen zijn, zoals 
bijvoorbeeld testen voor toegang, zien wij dit helaas 
nog niet zitten.  
 
Wel zijn er ideeën voor een kleine activiteit later in dit jaar.  
Als Oranjevereniging vinden wij het belangrijk om het dorpsfeest voor 
Sumar te organiseren. Dit gebeurt normaal gesproken altijd in de oneven 
jaren. Nu het dit jaar niet doorgaat is de planning om volgend jaar in 2022, 
indien mogelijk, in juni een ‘kleintje’ dorpsfeest te organiseren, zodat wij in 
2023 weer een spetterend groot dorpsfeest kunnen organiseren.  
 
 
 

STARTZONDAG 26 SEPTEMBER PKN GEMEENTE SUMAR   
 
Startzondag 26 september 2021 met FamtoFam, om 10:00 uur 
 

Thema: “Van God is de aarde” 
 
Dit wordt een bijzondere dienst op het voetbalterrein van VV Suameer. 
Het korps “De Lofstem” zal onze zang begeleiden. 
 
Van God is de aarde – wij mogen er zolang we leven gebruik van maken. 
En niet alleen wij, ook arme mensen in Armenië. Want deze mensen 
krijgen bijzondere aandacht in de dienst via de stichting FamtoFam  
(zie www.famtofam.nl ). FamtoFam schrijft: 
 
 

http://www.famtofam.nl/
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STARTZONDAG 26 SEPTEMBER PKN GEMEENTE SUMAR   
 
“Famtofam is ontstaan als een hulpactie op de verschrikkelijke aardbeving 
op 27 december 1988 in Armenië. In NO-Fryslân stonden mensen op die 
concreet wilden helpen om de ellende daar wat te verzachten.  
 
Dat ging eerst informeel maar op 4 april 2001 hebben Hoite Spijkstra, Ieke 
Zwart, Goitzen Monsma en Henk Hoekstra de stichting Famtofam formeel 
opgericht. 
En in al die jaren die zouden volgen is Famtofam uitgegroeid naar een 
kleine, professionele stichting die veel gezinnen in Armenië heeft kunnen 
helpen. ‘Klein’, want de (bestuurs)leden van de stichting deden en doen 
alles nog op vrijwillige basis. ‘Professioneel’ omdat de processen van de 
hulpverlening zijn gestroomlijnd, geldstromen die rechtstreeks lopen naar 
degenen waarvoor ze bedoeld zijn zonder tussenkomst van wie dan ook. 
Daar komt nog bij dat Famtofam effectief gebruik maakt van de 
mogelijkheden die ICT ons vandaag de dag biedt. Maar nog belangrijker 
zijn onze drie contactpersonen “in het veld”, daar in Armenië. Zij zijn 
cruciaal voor Famtofam en zorgen ervoor dat gezinnen daar worden 
bezocht en begeleid.” 
 
Het bestuur van FamtoFam zal vertellen over het werk van FamtoFam. 
De nieuwe actiegroep zal gelanceerd worden. Er staan al een viertal jonge 
mensen in de startblokken om mee te doen in deze actiegroep voor 
FamtoFam. 

Voor de basisschoolkinderen is er kindernevendienst. Kleintjes 
kunnen gerust meekomen naar de dienst.  
Tijdens de dienst gaan we uiteen in groepjes. Je mag zelf de groepjes 
samenstellen. 
Bij onverhoopt slecht weer is de dienst in de kerk. 
Neem je zelf een campingstoel mee? 
 
Na de dienst is er natuurlijk koffie, thee en limonade. Voor iets lekkers bij 
de koffie wordt gezorgd. Iedereen is van harte welkom! 
 
De voorbereidingsgroep: Han Boonstra, Baukje Huizing en ds. Sita Hofstra 
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STARTZONDAG 
26 september 2021 om 10.00 uur 

Voetbalterrein De Heidkamp - VV Suameer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met medewerking van: 
de jeugd, ds. Sita Hofstra & De Lofstem 

 
Organisatie: 

 

 
 

Van God  is de aarde 

th
em

a 
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YN PETEAR MEI                                                        Maaike Kingma 

 
Yn petear mei Gjalt en Jelly Looijenga oer de skiep 
 
Fan't simmer ha wy yn Sumar faak de skiep sjen kinnen dy't it gêrs koart 
hâlde. Op in moaie dei waarden sy ek by ús op 'e Slinke brocht en dat 
makke my nijsgjirrich: hoe sit dat einliks mei dy skiep? 
No, ik bin in jûn by Gjalt en Jelly oan de Pastorijlannen west en sy koenen 
my in soad nijs fertelle. 
 

 
 
De skiep dy't hjir yn Sumar rinne binne fan Martin Reitsma, hy is eigner fan 
buorkerij 'By de hân' yn Lippenhúzen wer't sy sa'n 1200 skiep ha. Gjalt dy't 
as lyts jonkje altyd al mei bisten dwaande wie, is sûnt 2013 as ZZP-er oan it 
wurk en sûnt 2015 fan april oant oktober by dit bedriuw wurksem as 
moderne skieppehoeder. Dat wol sizze dat sy net de heide oer gean mei de 
skiep, mar de keppels fan plak nei plak bringe. Sy wurkje foar de gemeente 
Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en it Hearrenfean en de gemeente 
bepaalt dan wêr't de skiep rinne meie. 
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YN PETEAR MEI                                                        Maaike Kingma 

 
Dit is úteindelik bepaald troch de doarpsbelangen yn de doarpen sels. 
Fierder wurkje sy ek noch foar it Wetterskip, sinneparken en grutte 
bedriuwen. 
 
En it binne gjin gewoane skiep dy't hjir yn it doarp rinne, it binne 
'Schoonebekers', in grut Drents heideskiep. It blykt dat dizze skiep 7 kilo 
deis ite en sy frette alles: brânnettels (útsein yn de maitiid want dan binne 
se te pittich), it reit út de sleat, beamstammen en sels de beareklau 
foardat dy bloeit. Allinnich de rusken litte sy stean. En wy wisten net wat 
wy seagen doe't de skiep by ús op 'e Slinke it wetter yn gienen en yn it reit 
om begunen te fretten. Mar it blykt dat de 'Schoonebeker' swimme kin. It 
komt dan ek wolris foar dat de skieppehoeders guon skiep 
swimmendeweis wer ophelje moatte. 
 

Yn Sumar bestean de keppels 
dan út sa'n 27 skiep en dy 
wurde soms 2/3 kear deis 
ferweide en op in grut stik lân 
sa as achter de Kamp kinne sy 
dan wer 3 wiken greidzje.  
By it ferweidzjen hat Gjalt help 
fan syn Bordercolly Zac. Dy kin 
mei gemak in keppel fan 250 
skiep yn it gereel hâlde. As dank 
kriget Zac dan wat ekstra 
brokken. 
 
 
De keppel moat fansels wol 
byelkoar bliuwe en dêrom 
wurdt de greide ôfset mei 
skriktried.  
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YN PETEAR MEI                                                        Maaike Kingma 

 
De giele buordsjes mei ‘Pas op schrikdraad' warskôgje minsken dêrfoar. 
Neffens Gjalt prikkelt it in bytsje as jo tsjin it skriktried oankomme. 
It komt ek wolris foar yn Hearrenfean dat Gjalt nachts belle wurdt omt in 
groep stappers de tried fernield hat en de keppel troch it Hearrenfean rint. 
Gelokkich komt dat yn Sumar net foar. 
 
De kanten fan it stik greide wurde earst meand en as der tefolle rusken 
stean bliuwe, wurdt der nei it weidzjen nochris oerhinne meand. En as it 
gers op is wurde de skiep rinnendeweis nei in oar plak brocht. Guon 
minsken kinne dan wolris kleie oer stront op 'e dyk. 
As sy nei in oar doarp moatte, gean se mei de feekarre. 
 
De gemeente betellet foar de tsjinst dy't de skieppehoeders leverje en de 
skiep rinne yn elts gefal 2 kear yn't jier op itselde stikje greide. As it 
groeisem waar is kin it sels wolris foarkomme dat sy foar de tredde kear 
weidzje kinne. 
 
Yn de winterperioade gean de skiep nei Lippenhúzen op e stâl en begjin 
desimber begjint de lammerij. Elk jier wurde der sa'n 1500 lammen berne 
en dy moatte op ‘e tiid by de mem wei, oars raze de skiep sa as sy yn april 
wer mei de keppel mei moatte. 
 
Gjalt nimt yn de winter alle wurk oan dat hy krije kin. Hy giet te straten, sit 
yn de metalen kezynen en hat sels 2 kear foar 2 wiken mei in feedokter út 
Brabân nei Irak west. In Irakees hie 360 geiten út Fryslân kocht en Gjalt en 
de feedokter ha de minsken dêr bybrocht hoe't sy de geiten melke 
moasten. Sels ha Gjalt en Jelly ek 50 skiep dy't yn de Tike as yn Eastermar 
rinne. De skiep fan Martin wurde yn de maitiid skeart en yn de winter giet 
Gjalt as skieppeskearder nei oare boeren. 
 
De wol nimt hy dan soms mei nei hûs, dêr wit Jelly wol rie mei. Sy docht 
oan 'Vachtvilte': De wol leit sy te droegjen op ‘e kop mei de skearkant 
boppe en dan komt dêr in flues oerhinne dy't sy mei hyt wetter en sjipsop  
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YN PETEAR MEI                                                        Maaike Kingma 

 

der yn wriuwt. Dat flues wurdt hurd en dan sitte de vezels stiif yn elkoar. 
jim kinne op ‘e foto sjen dat Jelly der moaie kleden fan meitsje kin. 
 

 
 
En sa stiet it libben fan Gjalt en Jelly yn it teken fan skiep en wol. En dy 
skiep en skieppehoeder meitsje dat Sumar der kreas by leit. 
Tige tank foar jim petear Gjalt en Jelly! 
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VV SUAMEER  
 
Schoonmaker gezocht bij VV Suameer 

Schoonmaker gezocht voor de voetbalkantine. Eén 
dagdeel per week, zelf in te vullen (niet op zaterdag). 
Tegen vergoeding. Voor meer informatie, neem contact 
op met Binne de Vries 06 57854744 

Plus Wolters sponsoractie voor voetbalclub VV Suameer 

Help de voetbalclub en spaar mee! Van zondag 5 september t/m zaterdag 
13 november 2021 ontvang je een sponsorpunt bij elke €10 aan 
boodschappen en bij geselecteerde actieproducten. Hoe meer 
sponsorpunten we sparen, hoe meer geld dat oplevert voor de 
voetbalclub! Kijk op plus.nl/club voor meer informatie. 

Sponsorpunten mogen ook ingeleverd worden bij Durk Dijkstra 
(Pastorijelannen 7), Ilona de Bruin (It Hoarnleger 7) of Johan Koster (Lytse 
Buorren 7).   

 

PEUTEROPVANG ‘IT BOATERSPLAK’ 
 
Naast de prachtig gerenoveerde basisschool bevindt zich in Bernemienskip 
it Bynt te Sumar ook peuteropvang it Boartersplak! It Boartersplak is een 
peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar en is onderdeel van de 
organisatie Kinderwoud. Als voorbereiding op de basisschool kunnen 
kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. Op de peuteropvang spelen 
en leren peuters met elkaar in een veilige, vertrouwde omgeving. De 
activiteiten worden met zorg samengesteld door de pedagogisch 
medewerkers. Daarbij maken ze gebruik van de VVE-programma’s Uk & 
Puk, Piramide en Tomke. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
De rijke speelleeromgeving is spel- en taal uitlokkend, stimuleert de brede 
ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs 
gerealiseerd.  
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PEUTEROPVANG ‘IT BOATERSPLAK’ 
 
Onze peuteropvang is open op 
maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend van half 9 tot 
half 1. 
 
Door de huidige Corona 
maatregelen kunnen we 
momenteel geen open 
ochtenden houden waarin u 
en uw kind een kijkje zouden 
kunnen nemen op onze mooie 
peuteropvang.  
 
Zou u toch graag meer willen weten over onze peuteropvang en over de 
mogelijkheden die er voor uw kind zijn, dan kunt u ons op maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend bereiken via 06-13514624 en vertellen wij u 
graag meer over peuteropvang It Boartersplak!  
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HISTORISCHE KRING SUMAR                   Dirk Strijker 

 
Het aantal leden van de Facebookgroep is de 600 gepasseerd. Vrijwel 
dagelijks worden er nieuwe oude foto’s geplaatst. Zo wordt een steeds 
groter deel van de geschiedenis van Sumar zichtbaar. Word (gratis) lid van 
de groep en kijk mee.  
Bij groepsfoto’s (familie foto’s, klassenfoto’s e.d.) valt soms nog wel wat te 
verbeteren. Er wordt dan één foto gemaakt van de oude foto samen met 
een stuk papier met de namen van de personen. Dat heeft twee nadelen: 
de oude foto op de pagina wordt dan de helft kleiner en met ‘zoeken op de 
pagina’ (met het vergrootglassymbool) kan de foto niet worden terug 
gevonden. Daarom: de oude foto met je camera/telefoon zo groot 
mogelijk in het beeld fotograferen, met zo min mogelijk tafelkleed e.d. 
erbij en de namen vermelden in het tekstveld. 
 
Los van de facebook groep Historische kring Sumar enkele 
vermeldingswaarde dingen. 
 
In de krant stond enige tijd geleden dat men in Park Vijversburg (bos van 
Ypey, Tytsjerk) ‘Sumarder tabak’ verbouwt. Wie weet meer over 
‘Sumarder tabak’ te vertellen? 
Ik krijg af en toe de vraag of het boek ‘Van Sudermar tot Sumar’ nog te 
koop is. Dit boek is helaas al jaren uitverkocht. Misschien zijn er mensen 
die geen belang meer hebben bij dit boek. Meld u dan even via email. 
 
Een toevallige ontmoeting in Sumar ter hoogte van café De Buorren 
(voorheen De Inloop). Sprak een onbekende man mij aan of ik bekend was 
in Sumar? Of er schuin tegenover het café vroeger een wagenmakerij was 
gevestigd? Hij was bij mij precies aan het goede adres. Ik wist hem te 
vertellen dat op het huidige adres Greate Buorren 5 (oude nummering: 
Suameer 93) wagenmakerij Sierksma (daarvoor Bonnema) zat. Daarna 
stelde de man zich voor: Wybe Sierksma, uit Voorburg. Hij was met zijn 
dochter in Sumar op zoek naar het pand van zijn opa Wybe Sierksma. Of ik 
nog foto’s had van de wagenmakerij?  
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HISTORISCHE KRING SUMAR vervolg                 Dirk Strijker 

 
Jazeker, enkele foto’s van het straatbeeld begin 20ste eeuw met een klein 
deel van de wagenmakerij zichtbaar en een hele slechte foto van de 
wagenmakerij vol in beeld. Wie maakt Wybe (en mij) blij met foto’s van de 
wagenmakerij? 
Reacties graag naar: werkgroepgeschiedenissumer@gmail.com 
 
 

Wolkom oan de nije ynwenners fan Sumar oan de 
Greate Buorren 21 

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

 

 
 

mailto:werkgroepgeschiedenissumer@gmail.com
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WOLKOM ferfolch                                                                  Maaike Kingma 

 
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. 
 
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  
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WOLKOM ferfolch                                                          Maaike Kingma 

 
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. 
 
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! 
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We hebben de draad na de zomervakantie weer voorzichtig opgepakt. 
Natuurlijk moeten we nog steeds rekening houden met de huidige 
voorschriften. Zo repeteren we zoveel mogelijk op 1.5meter afstand van 
elkaar in dorpshuis De Kamp. We zijn allang blij dat er weer wat mogelijk is 
en we hopen dat dit ook zo blijft. Ook de leerlingen zijn van de partij.. leuk! 
We hebben ons eerste optreden sinds lange tijd achter de rug op het 
moment van schrijven... Het was kort dag om na de vakantie weer op 
stoom te komen. Daarom heeft Maaike een soort van 
opstart schema bedacht... 
 
"De 7 dagen challenge fan de Lofstem" 
* Wy begjinne op tongersdei 19 augustus: it ynstrumint wurdt út de 

koffer helle, wat skjinmakke en yn de oalje set. Wy besykje efkes as 
der noch wat lûd útkomt. 

* Op freed 20 augustus blaze wy in pear nûmers ût it reade boekje 
* Op saterdei 21 augustus: Even wat toanljedders besykje 
* Op snein 22 augustus: efkes bekomme 
* Op moandei 23 augustus: in healoere troch de stikken hinne 
* Op tiisdei 24 augustus 3 kertier blaze 
* Op woansdei 25 augustus: in oere blaze 
* Op tongersdei 26 augustus: Wy binne der klear foar! 
 
Dit idee werd natuurlijk voor 100% omarmd door Jan Geert, onze dirigent. 
Of iedereen zich precies aan dit schema heeft gehouden laten we maar in 
het midden... Deze vraag werd tijdens de eerste repetitie overigens wel 
gesteld natuurlijk... Iemand gaf als antwoord dat de opdracht van zondag 
in ieder geval wel was nagekomen :) 
 
Maar voor een eerste repetitie na de vakantie ging het best oké. 
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LOFSTEM NIJS ferfolch                                   Hendrik Kloosterman 

 
Zoals gezegd hebben we het eerste optreden van de vakantie achter de 
rug. Het project “Een nieuwe horizon” is bedacht en uitgewerkt door leden 
van De Lofstem. We hebben korpsen uit onze gemeente gevraagd om aan 
dit project mee te werken. Zes korpsen inclusief de lofstem hebben zich 4 
september (muzikaal) gepresenteerd op mooie locaties langs een 
knooppuntenroute om de Burgumermar voor een muzikale fietstocht. 
Mede ook dankzij het prachtige weer hebben we veel fietsers (ook uit 
Sumar) voorbij zien komen. Kortom; Zonovergoten, veel fleurige fietsers 
en veel enthousiaste muzikanten! Een prachtige middag. 
 
De leden van de deelnemende korpen waren na afloop van deze middag 
welkom op Klein Zwitserland voor een hapje en een drankje. 
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LOFSTEM NIJS ferfolch                                   Hendrik Kloosterman 

 
Voor herhaling vatbaar wat ons, maar ook de andere korpsen, betreft... en 
we hopen voor u ook natuurlijk. 
 
26 September hopen we de startdienst te kunnen begeleiden op het 
voetbalveld. De liturgie is binnen dus we zijn al mooi aan het repeteren. 
 
En weet u / je nog van de plannen welke we hadden begin dit jaar? Omdat 
een concert binnen waarschijnlijk nog steeds lastig te plannen is gaan we 
opnieuw inzetten op een livestream concert op 20 november. Misschien 
kunnen enkele toeschouwers aanwezig zijn maar schouder aan schouder 
zoals we wel gewend waren zit er waarschijnlijk niet in. Maar natuurlijk 
proberen we er met een livestream ook iets leuks van te maken. We zijn 
wel jouw / uw hulp nodig. 
 
Op de website www.delofstem.nl vindt u nog steeds de stemlijst. We 
hebben eerder al enkele stembriefjes mogen ontvangen en nemen deze 
natuurlijk mee in de complete stemming. Maar opnieuw heeft u de 
mogelijkheid om uw voorkeur per catagorie door te geven. Wij gaan kijken 
waar de meeste stemmen naar uit gaan en zullen dan deze muziek op 20 
november laten horen tijdens een livestream verbinding. 
 
Hieronder ook nog even deze lijst. Er woont vast een korpslid bij u in de 
buurt waar u het briefje kunt inleveren voor 30 september 
 
Graag per catagorie uw stem uitbrengen 
In de volgende koekoek meer nieuws 
 

 

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

 

Mars/klassiek 

 Radetzkymars 

 William Tell 

 Marcia Trionfale uit aida 

 Second Waltz 

 Anthony’s new world 
 

Gedragen 

 Hine e Hine 

 Deep Harmony 

 The young Verdi 

 Time to say goodbye 

 Hallelujah 
 

 
Pop 

 Abba 

 Mag ik dan bij jou 

 De vlieger 

 Hey brother 

 In Nije dei 

 Het dorp 

 Total toto 

 The final countdown 

 Brabant 

 Cream of Clapton 

 Rolling in the deep 

 Kabouter dans 
 
 

 
Musical/film 

 Pirates of the Caribbean 

 Jurassic park 

 Phantom of the opera 

 I dreamed a dream 

 Jesus Christ Superstar 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT      Froukje 

 

Bijnamen 
Enige tijd geleden hoorde ik op Omrop Fryslân luisteraars vertellen over 
bijnamen. In veel fryske doarpen kregen mensen om de één of andere 
reden een bijnaam. Meestal gebeurde dit vanwege een eigenaardigheid 
van die persoon. Ook in het dorp waar ik vandaan kom waren er met een 
bijnaam, Pieter prikke (lange magere man), wylde Hindrik (wild in woord 
en gebaar), de poepkoning (na toiletbezoek sloeg een collega hem op de 
rug, zijn witte overall werd bruin, verdere uitleg niet nodig dunkt mij). Mijn 
oom die Jan hûntsje werd genoemd omdat hij de hondenbelasting moest 
innen, maar men altijd beweerde niet in het bezit te zijn van een blaffer. 
Tijdens onze vakanties op de camping geven JJ en ik medekampeerders 
ook bijnamen.  Waarom? Omdat wij hun echte namen niet kennen, maar 
dan wel weten wie wij bedoelen. Dus hadden we: die fledermaus, het 
brandnetelvrouwtje, de hoofdswinger, de vierkante meters. En dan nu de 
uitleg waarom deze namen. ‘Die fledermaus’ een klein mannetje, iedere 
dag gekleed in spijkerbroek en geruit flanellen overhemd, ook al gaf de 
thermometer een temperatuur van zo’n 24  Cͦ aan, maar dat terzijde. Deze 
man had een haargroei in en op zijn oren waar, zeker wij vrouwen, graag 
de schaar of tondeuse op wilden zetten. Minstens staken er bossen van 
wel twee centimeter uit en op. Nou, u weet uit een eerdere column hoe ik 
over mannelijke gezichtshaargroei denk . Zijn partner die wij het 
‘brandnetelvrouwtje’ noemden, zal hier ogenschijnlijk geen moeite mee 
hebben. Nee, want dan zou zij zoals zij de brandnetels te lijf ging, 
ongetwijfeld ook manlief met de snoeischaar bewerkt hebben. Ik schrijf 
hier ‘vrouwtje’ maar het was een uit de kluiten gewassen vrouw die iedere 
dag verscheen in kaki werkbroek en T-shirt, al rokend gewapend met 
snoeischaar en tuinhandschoenen op zoek naar verse brandnetels. JJ vroeg 
of zij hier thee van ging zetten, maar nee hoor zij maakte er touw van. De 
hoofdswinger, bij iedere stap die hij zette danste zijn enorme bos zwarte 
krullen van links naar rechts. Oordopjes met muziek in vroegen wij ons af, 
nee hij liep gewoon altijd zo. En dan de vierkante meters. Zij verplaatsten 
zich alleen naar het toiletgebouw, een twaalftal stappen verwijdert van 
hun caravan, om hun behoefte te doen. Bijnamen, ze blijven leuk om te 
geven, en ik weet dat wij dit stiekem in eigen omgeving nog steeds doen. 
Groetjes ‘Hotlips’. 
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It fersyk om ek ris in ôflevering te 
skriuwen foar de rubryk 'Geef de pen 
door' fan De Koekoek komt foar ús sa'n 
bytsje oer as in trendbreuk: 
meastentiids wurde hjir jonge 
doarpsgenoaten foar frege dy't noch 
fol fan lytse bern en grutte plannen 
sitte en noch net sa gekke lang yn 
Sumar wenje. Wy wenje hjir al om-
ende-by seisentritich jier en ús bern 
binne de doar al út.  
 

 
Mar hawar, wy wolle it lid fan de brijpanne wol efkes wat optille om jimme 
der krekt wat oan snuve te litten. 
 
Wy binne Doede Veeman en Gonnie Hoekstra, respektivelik 78 en 63 jier 
âld, hast 34 jier troud en wenje op 'e pôle op Boskwei 6, Sumarreheide.  
 
Doede hat twa bern út in earder houlik: Afke, 54 jier, dy't yn Houwerzijl 
wennet mei har frou en beide bern, en Rimer, 49 jier, dy't yn Amsterdam 
wennet en dêr wurket as selsstannich muzikant fan elektroanyske muzyk. 
Tegearre hawwe wy twa bern: Femke, 33 jier, dy't yn Amsterdam wennet 
en dêr yn'e museumwrâld wurket, en Jaitse, 32 jier, dy't al hielendal fier 
fuort wennet, yn Bamberg, Súd-Dútslân. Hy wurket dêr by it grutte 
ynternasjonale muzykynstrumintenbedriuw Thomann. Leaver hiene wy de 
bern wat mear tichteby, mar sa rinne de dingen. 
 
De beide jongste bern binne by ús op'e Heide opgroeid en hja binne yn it 
doarp nei de Master de Vriesskoalle west. Wysels hiene beide in heale 
baan yn it ûnderwiis, dan wie der altyd ien by de bern thús. Fansels sluten 
ús lesroasters net op elkoar oan en boppedat koene wy by sykte gjin frije 
dagen opnimme. Dêrom ha wy altyd ien dei yn'e wike oppas oan hûs hân. 
It langste hat Wytske Wijbenga fan'e Noordmanstrjitte dat dien. Wy èn de 
bern wiene tige wiis mei har.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                                         Doede en Gonnie 

 
Gonnie is berne yn de Stellingwerven, yn Nijeholtpea, en praat somtiden 
noch frijwat 'krûm' en Doede komt fan Franjebuorren, by Marsum, ûnder 
de rook fan it fleanfjild, mar beide fiele wy ús o sa teplak yn de Wâlden. 
Doe't wy yn 1985 op syk nei in hûs de reed oan de Boskwei delkuierden 
wiene wy fuortendaliks fereale op it plakje en dat is altyd sa bleaun. Al dy 
mûzebiters, readsturtsjes, earrebarren en foaral dy reeën mei harren 
kealtsjes, dy hiene ús fuort by it hert. 
 
Gonnie is in basisskoallelearkrêft yn hert en nieren en komt nei skoaltiid 
thús fol mei enthûsjaste ferhalen. En ek al is it tige swier wurk, hja is noch 
net oan har pensjoen ta. De skoalbern komme har oan't gemoed. Foaral 
bern dy't in protte oandacht nedich ha. Dêrom hat hja ea in kursus foar 
kindercoach folge. De lêste jierren komt dat hielendal goed fan pas, no't 
hja lesjout op in basisskoalle foar 'nieuwkomers'. Dat binne meastentiids 
bern fan flechtlingen, dy't de Nederlânske taal leare moatte. Dy ha foaral 
earst feiligens, fertrouwen en waarmte nedich, foardat se ta learen 
komme kinne. In útdaging is it, mar in prachtige útdaging.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                                         Doede en Gonnie 

 
Hja sjongt hiel graach en docht dat fansels in soad mei har skoalbern, mar 
sels sjongt hja as alt al jierren by it Swingkoar fan Burgum. As de 
coronamaatregels it talitte dan kin it koar aanst gelokkich wer los. 
 
Doede hat biologylearaar west oan de PA en it Drachtster Lyceum en is al 
jierren mei pensjoen. Om't er altyd mar in heale baan hân hat, hie er 
genôch tiid foar allerhanne hobby's, lykas ymkerjen en (stereo)fotografy, 
mar syn grutste hobby hat altyd it meitsjen fan muzyk en it skriuwen fan 
lietteksten west. Dat is ein sechtiger jierren begûn mei it Grinzer 
studintekabaret en doe't er klear wie mei syn biologystúdzje is er wer nei 
Fryslân kaam.  
 
Mear as fyftich jier hat er as trûbadoer rûnom yn Fryslân, allinne en mei 
ferskate groepen en projekten, optredens fersoarge, bygelyks mei Jappy 
van der Leest, De Fjouwer Trûbadoers (sels yn Tirol), RemoliNo, Reizger, en 
folle net genôch. Ek hat er de Argentynske Misa Criolla mei muzikanten en 
in koar útfierd. Yn de santiger jierren hat er de Feriening foar Fryske 
Folksmuzikanten 'Tsjoch!' mei oprjochte.  
 
Hjirneist hat Doede mei syn lietsjes in hiel soad foar de feestlike âlderjûnen 
op'e skoallen fan Gonnie betsjutten. En ek op famyljefeesten kaam er altyd 
mei in orizjinele tekst op'e proppen. En ... om it jier is it feest by ús op'e 
Sumarreheide en dan waard der jierrenlang ek in revu op 'e planken 
brocht, sels skreaun en spile troch Heidepiken. Dêr die hast elkenien oan 
mei, wy dus ek, en dat fielde echt as mienskipssin.  
 
Dy ha wy op it persoanlike flak field doe't ús hûs yn 1995 ôfbrânde. Doede 
hat ek in tal jierren meispile mei kabaretselskip Ratatette. Alle wykeinen 
wiene hja yn dy tiid op 'en paad. Op ien fan dy jûnen krige Gonnie in 
tillefoantsje fan buorfrou Marijke Zandstra. 'Ha jim in nije bûtenlampe?' 
frege hja. Gonnie antwurde ferstuivere: 'Nee'. Doe sei Marijke werom: ' 
No, dan stiet jim hûs yn'e brân'. Har man Paulus wie doe al op'e fyts 
ûnderweis om te helpen. Sa learst wol relativearjen oer wêr't it yn it libben 
echt om giet. En hoe wichtich mienskipssin wêze kin.  
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GEEF DE PEN DOOR  ferfolch                                         Doede en Gonnie 

 
Wy krigen help fan famylje, freonen, mar ek fan in hiel soad 
buertgenoaten. Dy wosken û.o. ús klean en wy koene dan ús 
ûnderbroeken wer fan harren linen sykje. 
 

 
 
Relativearje leare wy de lêste jierren ek troch it âlder wurden. Alderdom 
komt mei krupsjes. Doede krige wat lêst fan ferjitlikens en is stoppe mei 
muzykoptredens. Nei in lytse tia yn'e maitiid fan ferline jier wurde ek de 
motoryk, it lykwicht en it praten minder. 
Mar ... wy hawwe it noch bot nei't sin op'e Heide. Wy hawwe help socht 
foar it túnwurk en sitte mei 
ús katsje Krigeltsje op ús 
terras nei de reeën út te 
sjen. Wy hoopje dit noch 
lang fol te hâlden.  
 
Wy jouwe de pinne troch 
oan Ineke Carolus en 
Bouwe van der Meulen. 
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SPORTVERENIGING SUAMEER                                Akke Hiemstra 

 

Hallo Sumarders, 

HET IS ZO VER: 
We mogen weer sporten in de zaal! 
 
Voor wie het nog niet wist (of vergeten was); 
Sumar heeft een eigen sportvereniging. 
Tegelijk met de basisscholen zijn de sporten ook weer begonnen. Het 
ledenaantal is de laatste jaren flink ingekort. Dit is natuurlijk HEEL erg 
jammer. Ook door de Covid-maatregelen van de afgelopen anderhalf jaar 
waren er weinig tot geen groepslessen mogelijk. Gelukkig zijn de 
bestaande groepen weer enthousiast van start:  
 
DE BESTAANDE GROEPEN: 
Gymnastiek vanaf 3 jaar t/m 5 jaar 
Dag: maandag 
Tijden: 15:30uur-16:15uur 
Leiding: Alie Hoekstra 
 
Gymnastiek vanaf 6 jaar en ouder 
Dag: maandag 
Tijden: 16:15uur-17:15uur 
Leiding: Alie Hoekstra 
 
Volleybal heren - OVK Doarpencompetie  
Trainen: dinsdag om 20.30-22.00 uur 
Wedstrijden: vrijdag 
Leiding: Geert Kloosterman  
 

Volleybal dames -  
Trainen: dinsdag om 19.00-20.30 uur 
Leiding: Tijdelijk door Roy en Douwe – 
Vacant 
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SPORTVERENIGING SUAMEER                                Akke Hiemstra 

 

Voor alle groepen geldt: kom vrijblijvend kijken of meedoen!!! 4 x 
gratis proberen. 
 

NIEUWE GROEPEN ………. 
Als sportvereniging staan we altijd open voor nieuwe ideeën initiatieven 
rond sport. Binnen de verenging hebben we wel ideeën voor nieuwe 
initiatieven, maar graag horen we ook vanuit het dorp waar de 
belangstelling ligt. Hierbij denken we vooral aan de jeugd tussen de 12 en 
16 jaar en de volwassenen. Heb je hier ideeën bij of ben je zelf enthousiast 
en wil je een sportief initiatief opzetten, neem contact met ons op via de 
site. 
 

SPOED - VOLLEYBALTRAINER GEZOCHT -SPOED 
We zoeken per direct een trainer voor ons damesteam. 
De dames trainen op dinsdagavond van 19.00 -20.20 uur. 
Een vereiste is dat de trainer op de hoogte is van de NeVoBo spelregels. Er 
is behoefte aan een trainer die alle aspecten aandacht geeft tijdens de 
training. Tevens is er de wens (geen vereiste) van het team dat de trainer 
de wedstrijden coacht op donderdagavond. 
Voor vragen neem gerust contact op met het bestuur. 
 

HET BESTUUR 
Na 7 jaren met veel enthousiasme draagt Margriet Buma het stokje over 
aan Roy Lykelema. Margriet, heel erg bedankt voor je inzet en tijd!!!! 
Marielle Haveman gaat het stokje ook overdragen aan Rinnie Veenstra en 
Akke Hiemstra, maar draait nog even mee voor de warme overdracht. 
Deze ex-bestuursleden moeten alles echt weer even opfrissen. 
 

Funktie Naam Tel. nr. 

Voorzitter Gerrit van den Dool 06-53534265 

Penningmeester Roy Lykelema 06-24727894 

Secretaris Mariëlle Haveman 
Rinnie Veenstra 
Akke Hiemstra 

06-25543294 
06-49333074 
06-42553192 

Sportieve groeten, het bestuur en de leiding! 
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LOSSE FLODDER      Tine Strijker 
 
Toeval?? 
 
De onderwerpen voor de Flodder liggen soms zo voor het oprapen. Zo 
doen mijn man en ik tijdens een wandeling over de Iestwei een stapje opzij 
voor een naderende wielrenner. Een paar seconden later hebben wij pas in 
de gaten dat het schaatser Jorrit Bergsma is. Zo’n beroemde man in Sumar 
en die zegt ‘hoi’ tegen ons. Wat een toevalstreffer. 
Na de enorme wateroverlast (25 juli) in ons dorp komen wij bij de 
scheepswerf toevallig twee fietsers uit Roermond tegen. Zij hebben geen 
last gehad van de overstromingen in hun provincie. Voor ons zijn Limburg 
en Brabant één pot nat en zij vertrouwen ons lachend toe dat voor hen 
Fryslân en Groningen hetzelfde zijn. Grappig om te horen. Even later 
houden twee jongens ons staande op het fietspad langs de Van 
Harinxmaweg. Ze hebben een karretje achter hun fiets bevestigd. Wat 
slepen ze daarin mee? Ik werp stiekem een blik in het wagentje. De 
jongens zijn me voor geweest. Half verstopt onder een paar handdoeken 
zie ik blikken met bier liggen. Op de T-shirts van de knapen staat: 
Biermarathon. Verklaar u nader heren! Eigenlijk zijn ze met z’n drieën en 
lopen in estafette een marathon. De loper is in aantocht. Na iedere 8 km 
drinken ze een biertje en wisselen ze van loper. Ze hebben de grootste lol. 
Wilt u een filmpje van ons maken? Wij zijn de beroerdste niet. Filmen is 
ons wel toevertrouwd. De heren krijgen onverwachts heel veel publieke 
belangstelling. Het toeval wil namelijk dat de brug opengaat en er op de 
weg een lange rij auto’s tot stilstand komt. 
Op de hoek Greate Buorren /Achterwei ontmoet ik twee dames die op het 
industrieterrein de weg volledig kwijtgeraakt zijn naar Klein Zwitserland. 
Wat toevallig dat ik daar ben om hen de weg te wijzen. Ik stuur hen via de 
Iestwei waar Jorrit Bergsma natuurlijk in geen velden of wegen meer te 
bekennen is. Niet toevallig is de Benelux wielerkoers door Sumar. Die is 
aangekondigd. Na een uurtje wordt het wachten beloond. Eerst heel veel 
auto´s met reservefietsen, vervolgens een kleine kopgroep en dan het 
grote peloton. Zoef, zoef, zoef, weg zijn ze. Geen Tom Dumoulin gezien. 
Dat zou wel héél toevallig zijn. 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK 
 

Zondag 26 
september 

Ds. Sita Hofstra Startzondag op het 
Voetbalveld  
m.m.v. De Lofstem 

Zondag 3 oktober Ds. W.E. Onderwaater, 
Aalten 

 

Zondag 10 oktober Ds. Sita Hofstra 
 

 

Zondag 17 oktober  Ds. Sita Hofstra 
 

 

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

 

Zondag 31 oktober Ds. W. Veltman, Ee 
 

Fryske Tsjinst 

Woensdag  
3 november 
19.30u 

Ds. Sita Hofstra Dankdag voor gewas en 
arbeid 

 

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 

 
Half juli kon onze tuin wel een drupje gebruiken. Helaas voor de tuin bleef 
het daarna nog 10 dagen kurkdroog. De temperatuur was met ’s middags 
20 tot 25 graden heel normaal. De zon deed aardig mee, op 17 juli was 
zelfs geen wolkje te zien. Al met al hadden we weinig te klagen en de 
droogte duurde voort. 
Dat probleem werd op zondag 25 juli in één klap opgelost. Al op 
zaterdagavond begon het te regenen. ’s Nachts viel een enorme 
hoeveelheid regen. Veel straten en tuinen kwamen blank te staan. Ik ving 
108 mm regen op en de KNMI-neerslagwaarnemer in Sumar zelfs 113 mm: 
een absoluut nieuw Fries record voor alle maanden. Het onweer ’s nachts 
was kort maar hevig. Op Sumarreheide werd door Gerlof Lagemaat nabij 
de Heidereed een bolbliksem zo groot als een voetbal gezien. Op enkele 
nabije adressen was het telefoonverkeer de dagen erna gestoord. 
Daarna brak een periode aan met vrijwel dagelijks wat regen. In de 
temperatuur kwam geen verandering. Op 28 juli viel 16 mm regen. De 
totale hoeveelheid regen in juli was 169 mm (normaal 84 mm). Juli was 
met gemiddeld 18,3 graden iets te warm (normaal 17,7 graden). Er was 
met 168 uren zon iets te weinig zonneschijn (normaal 193 uren). 
In augustus kwam er geen einde aan het gematigde zomerweer. Echt 
zomers wilde het niet worden en meteen al op 1 augustus zat er 11 mm in 
de regenmeter. Er volgden enkele droge dagen. Maar op 9 augustus was 
het weer raak. Weer overstroomden ’s morgens heel vroeg enkele straten 
na 45 mm regen. Toen op 10 augustus nog eens 12 mm viel, was de 
normale hoeveelheid regen voor augustus al binnen. 
Een aangename week met weinig regen en middagtemperaturen van 18 
tot 24 graden volgde. Daarna brak de koelste periode van de zomer aan. 
Vanaf 16 augustus vrijwel dagelijks buien. Op 19 augustus bereikte het 
kwik nauwelijks de 17 graden. Op 22 augustus weer een douchebeurt: 16 
mm regen. In het zuidwesten van Fryslân die dag een heel andere verhaal. 
In Woudsend overstromingen, in Laaksum werd maar liefst 125 mm 
gemeten en daarmee was Sumar zijn Friese regenrecord al na één maand 
weer kwijt. Het iets te koele weer hield daarna tot het einde van de maand 
aan. 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER? vervolg Dirk Strijker 

 
De gemiddelde temperatuur in augustus was met 17,0 graden vrijwel 
normaal (normaal 17,2 graden). Er viel 123 mm regen tegen normaal 86 
mm. De zon scheen 132 uren tegen normaal 178 uren. 
Bijzonder was de zomer niet. Wel bijzonder was dat er in de 3 
zomermaanden 405 mm regen viel. Normaal is 241 mm. Van de laatste 40 
jaar verliep alleen 2004 met 424 mm natter. Droogste zomer was 1983 
met 58 mm. Verder was de zomer met 17,5 graden aan de warme kant 
(normaal 16,8 graden). De warmte werd hoofdzakelijk veroorzaakt door 
een zeer warme juni. De zon scheen 524 uren tegen normaal 559 uren. 
In september keerde de zomer terug en wat in augustus niet lukte, 
gebeurde in september wel: de temperatuur kwam enkele dagen boven de 
25 graden. Het bleef vrijwel droog, alleen op 10 september viel 1 mm. Nu 
maar afwachten of het zomerweer blijft. 
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VV SUAMEER VOETBALCOMPETITIE - SENIOREN 

 
Vrijdag 24 september 19.30   Sumar  VR30+ / Sumar 35+1  

  20.30   Sumar 35+2 / Sumar 35+3 

Vrijdag 1 oktober 20.30   Sumar VR1 

Zaterdag 2 oktober 13.30   Sumar 2 – SC Veenwouden 3 

  14.30   Sumar 1 – ASC 1 

Zaterdag 9 oktober 13.30   Sumar 2 – Be Quick D7 

  14.30  Sumar 1 – Jistrum 1 

Vrijdag 15 oktober 9.30  Sumar VR1 / Sumar 35+1  / Sumar 35+3 

   20.00  Sumar VR30+1 

  20.30  Sumar 35+2  

Vrijdag 5 november 19.30  Sumar VR1 / Sumar VR30+1 / Sumar 35+3 

  20.00  Sumar 35+1 

  20.30  Sumar 35+2 

Zaterdag 6 november 13.30  Sumar 2 – Kollum 4  

  14.30  Sumar 1 – Eastermar 1 
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VV SUAMEER VOETBALCOMPETITIE -JUNIOREN 

 
4 september         9.00  Suameer JO19-1              ST sc Twyzel/Kootstertille 

                                9.00  Suameer JO13-1              Dokkum JO13-1JM 

                               10.15 Suameer JO10-1JM         Harkema Opeinde JO10-1 

                              10.45  Suameer MO15-1            GAVC MO15-1 

                              14.30  Suameer 1                        Holwerd 1 

11 september        9.00  Suameer JO9-1JM           Rottevalle JO9-1 

                              10.15  Suameer MO15-1           Suawoude MO13-1 

                              10.30  Suameer JO17-1-ST Ternaard/Blija?Holwerd JO17-1 

18 septemder       9.00  Suameer JO13-1               ONT JO13-1 

                                9.00  Suameer JO9-1JM            VV Opende JO9-1 

                              10.30  Suameer JO17-1               V en V ’68 JO17-1 

                               10.45 Suameer MO15-1             ONT MO15-1 

25 september      9.00  Suameer JO13-1               ONT JO13-1 

                               9.00  Suameer JO10-1JM          Harkemase Boys JO10-2 

                             10.15  Suameer MO13-1            Marrum MO 13-1 

                             10.30  Suameer JO17-1              Drogeham JO17-1 

                             11.35  Suameer MO15-1 - ST Z’westeinde/FB MO15-1 

2 oktober              9.00  Suameer JO9-1JM            Drachten JO9-2 

                                9.00  Suameer JO19-1               Waskemeer JO19-1 

9 oktober              9.00  Suameer JO10-1JM          VVT JO10-1 

                               9.00  Suameer JO13-1                Buitenpost JO13-2 

                             10.15  Suameer MO13-1              VC Trynwalden MO13-1 

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 
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SMAKELIJK ETEN 
 
Stel! 

U woont alleen, bent herstellende van een operatie 
of vindt het lastig om elke dag een gezonde maaltijd 
op tafel te zetten. Wat kan Van Smaak dan voor u 
betekenen? 
Direct aan tafel met Van Smaak 
Elke dag een gezonde en warme maaltijd bij u thuisbezorgd. 365 dagen per 
jaar dus ook op zon- en feestdagen. In uw omgeving kunt u gebruik maken 
van de warme uitbreng van maaltijden voor senioren die niet meer 
dagelijks zelf kunnen of willen koken. Heeft u een dieet of wilt u liever een 
gemalen maaltijd? Geen probleem. Wij doen er alles aan om aan uw 
wensen te voldoen. Ook tijdelijk dus! 
Een vertrouwd gezicht 
"Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen en 
verse spinazie. Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer Van Smaak voor de 
deur stopt en de maaltijdbezorger mijn warme maaltijd komt brengen, kijk 
ik daar echt naar uit", vertelt mevrouw De Lange. "De tafel dekken en aan 
tafel gaan, is alles wat ik hoef te doen. 
De maaltijdbezorger maakt altijd even een praatje. We kennen elkaar 
inmiddels al een aantal jaren, want hij is de vaste maaltijdbezorger op deze 
route. Ik red me op deze manier prima en de maaltijdservice is niet duur." 
Van Smaak 
Van Smaak bereidt en bezorgt al sinds 1970 heerlijke koelverse, diepvries- 
én warme maaltijden. Onze ambachtelijk werkende koks gebruiken zoveel 
mogelijk verse ingrediënten. Hun werkwijze en kookkunst staan garant 
voor gezonde en smaakvolle maaltijden zoals u die graag heeft en waar u 
heerlijk van kunt genieten. Van Smaak werkt niet met een abonnement 
dus u heeft geen enkele verplichting. 
Proeven is geloven 
Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? Vraag dan gratis  een proefmaaltijd 
aan. Dit kan telefonisch via 088 511 5400, op onze website of stuur een 
mail naar info@vansmaak.nl. Want zeg nou zelf: u bepaalt zelf of onze 
maaltijd zo lekker is als wij zeggen. 
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MUZIKALE ‘SLACH OM ‘E MAR’                              Binne Kramer 

 
Sumar – Goed, je moest er wat voor over hebben, om precies te zijn 28 
kilometer fietsen, maar dan kreeg je ook wat. Allereerst een schitterende 
tocht om de Burgumer Mar, maar daarnaast ook nog eens een gratis 
concert van een aantal korpsen uit de omgeving. Het idee kwam van, hoe 
kan het ook anders, Maaike Kingma van De Lofstem uit Sumar. ‘Om de 
boel wer wat op te fleurjen’, zoals ze het zelf noemde. En dus vatte ze de 
in deze contreien ruimschoots aanwezige ‘koeien bij de horens’ en 
organiseerde een Grand Tour om de Burgumer Mar. En daarbij deed ze 
een uitermate geslaagd appel op de welwillende medewerking van de 
weledele heren Pluvius en Aeolus. Kortgezegd: het was zaterdagmiddag 
schitterend nazomerweer, ‘dat hie wol folle minder kind’. Het scenario 
voorzag in een ‘Slach om ‘e Mar’, onderbroken door een mini concert van 
een aantal plaatselijke muziekkorpsen. 
 

 
 
route 
Wij hebben een keurige routebeschrijving in de bus gekregen en daarbij de 
uitnodiging om mee te doen en te genieten van zowel de fietstocht als de  
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MUZIKALE ‘SLACH OM ‘E MAR’ vervolg                    Binne Kramer 

 
begeleidende muziek. Ik besluit om mee te doen, zij het dat ik dat per auto 
doe, indachtig het feit ‘dat de earste hage as sleat foar my is at ik op ‘e fyts 
gean’. De route levert 
niet veel problemen op 
lijkt mij, maar niettemin 
zie ik onderweg twee 
Sumarders, nota bene in 
de suburbs van ons 
dorp, die afstappen en 
discussiëren over welke 
afslag nu de juiste is.  
(kijkt u naar de 
bijgaande foto).  
 
Maar zover is het nu nog niet, ik begin mijn Grand Tour gewoon op het 
Mounepaed en dan richting Burgum en de Simmerdyk. Ik zie inderdaad 
behoorlijk veel fietsers, maar ja, hoe herken ik nu de deelnemers aan dit 
muzikale sportfestijn.  
 
Sommigen herken ik, maar er zijn ook genoeg die ik nog nooit heb gezien 
en die overduidelijk mij ook niet kennen. En wat gebeurt er als ik 
ongevraagd een foto maak? Krijg ik daar gesodemieter mee, daar zit ik niet 
op te wachten. De eerste deelnemers die ik herken tref ik bij de afslag naar 
Jistrum via dat heerlijke klinkerweggetje, met slecht weer heeft het wel 
wat weg van de kasseien van Parijs – Roubaix.  Ze herkennen mij ook en 
stappen af: wethouder Tytsy Willemsma en een mevrouw die ik wel ken, 
maar waarvan mij de naam is ontschoten. Namen…. ‘Leeftiid’ zeggen onze 
jongens hoofdschuddend. Maar misschien hebben ze wel gelijk, ik ben de 
laatste weken weer eens ongenadig hard met de neus op de feiten gedrukt 
toen ik een nieuw rijbewijs moest zien te bemachtigen. Ik zal een andere 
keer u het verhaal in geuren en kleuren vertellen. Met Tytsy heb je in no 
time een heel verhaal en natuurlijk hebben we het even, heel even maar, 
over de gemeentelijke politiek.  
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MUZIKALE ‘SLACH OM ‘E MAR’ vervolg                    Binne Kramer 

 
Er komen immers gemeenteraadsverkiezingen aan, volgend jaar maart en 
die werpen, zoals dat zo mooi heet, hun schaduwen reeds vooruit.  Zij 
wensen mij succes en ik hen veel plezier. Ik rij door Jistrum en passeer 
daarna de Schuilenburger brug over het Margrietkanaal. Vlak voor het 
Heechsân sla ik af, dat prachtige zandpad op, richting Eastermar. Ik begin 
me af te vragen waar die muziekkorpsen te bewonderen zijn, maar dat 
blijkt in Eastermar te zijn waar De Lofstem zich heeft genesteld op een 
smûk plekje naast de jachthaven. Het publiek bestaat uit een bont 
gezelschap van fietsers en ook een aantal bewoners van de buurt zijn 
komen kijken en luisteren zo te zien. De Lofstem maakt er een vrolijke boel 
van, zoals dat hoort bij een dergelijke gelegenheid. Het is een sfeervol 
geheel, dat in felrode polo’s gestoken korps en de in vrijetijdsoutfits 
geklede fietsers, van wie ik de gemiddelde leeftijd toch wel boven de vijftig 
inschat.  
 
Ik blijf even kijken, ik maak uiteraard een paar foto’s, maar ik wil eigenlijk 
de hele route langsrijden. Ik vraag mij wel af waar die andere korpsen hun 
virtuele tenten hebben opgeslagen, misschien heb ik de route toch niet 
helemaal goed gevolgd. Die gaat verder richting Sumar en op dat stuk kom 
ik de nodige kennissen tegen. Waaronder en dat ‘makes my day’, mijn 
grote vriend Tijs die samen met zijn moeder en zijn pake en beppe mijn 
pad kruist halverwege 
Klein Zwitserland. Het is 
al met al een bijzonder 
geslaagde tocht, mede 
mogelijk gemaakt door 
de schitterende 
omstandigheden.  
Voor herhaling vatbaar 
zou ik zeggen, ik weet 
nog wel een paar 
geschikte routes in de 
buurt. 
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OPEN TAFEL IN DE KAMP                                   Dorpshuis De Kamp 

 

 
 
Gezellig met elkaar eten? Dat kan! 
Iedere 2e dinsdag van de maand is er OPEN TAFEL in dorpshuis De Kamp.  
Hierbij is nog ruimte voor mee-eters; komt u ook aanschuiven? 
De kosten zijn € 9.= voor een driegangen menu. 
 
U wordt om 12.00 uur aan tafel verwacht (iterstiid dus). 
 
Opgeven graag een week eerder (dus op de 1e dinsdag van de maand) bij 
Anneke vd Leest  
06-18267330 of 
0511-461600 
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ACTIVITEITENKOMMISJE DOARPSHÛS DE KAMP                
 
 

Ielrikjen op 23 oktober  
 

10.00 oere oanstekken rikkerstonnen 
12.00 oere ferkeap fan de rikke iel 
14.30 oere sjueryberied 

16.30 oere priisútriking 

 
Kosten foar dielname binne € 10,= 

 
Opjaan kin by: 

 

Harry vd Meer  

06-55830707  

 

as 

 

Willem van der Leest  

06-42221412 
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MEAR PLYSJES AS HURDFYTSERS                           Binne Kramer 

 

 
 
Sumar – ‘It liket wol dat der mear plysjes meidogge as hurdfytsers’, 
was de met verbazing geladen opmerking van een van de 
toeschouwers maandagmiddag toen de Benelux Tour Sumar 
passeerde. Daar leek het af en toe inderdaad wel op, maar dat is 
zo’n beetje usance bij wielerkoersen over de openbare weg. En het 
is natuurlijk niet overal zo verkeersluw als op het Friese platteland, 
wees eerlijk. De Benelux Tour is een meerdaagse wielerwedstrijd die 
naast ons land ook met name België aandoet. Dit keer met een 
deelnemerslijst die er zijn mag, want met namen als Dylan 
Groenwegen, Peter Sagan en Tom Dumoulin heeft de organisatie 
gezorgd voor een rijk gestoffeerd peloton en dat betekent in 
wielertermen een spannend wedstrijdverloop. Jammer voor alle 
Nederlandse en ook Belgische fans, ontbreekt de naam van VdP op 
de startlijst, voor de niet zo ingewijden, VdP staat voor Van der Poel,  
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MEAR PLYSJES AS HURDFYTSERS vervolg                 Binne Kramer 

 
Mathieu van voornaam. Hij is een fenomeen door zijn spectaculaire 
stijl van rijden en natuurlijk door de inmiddels indrukkende erelijst  
die hij in diverse disciplines heeft opgebouwd. Maar hij kan dus 
helaas niet meedoen aan deze Benelux Tour, die eerder onder de 
naam Eneco Tour en Bink Bank Tour op de wieleragenda stond. Van 
der Poel won de vorige editie die zonder publiek werd verreden. 
Gelukkig kan er deze editie wel weer publiek bij zijn en dat scheelt 
qua sfeer toch een slok op een borrel. 
 
wielerfanaten 
Maar zover is het nog niet op deze maandagmiddag. Ik heb de route 
even opgezocht, want je kunt natuurlijk op meerdere manier langs 
of door Sumar rijden. En zo kom ik erachter dat we deze keer via de 
Koekoekswei rijden en niet zoals de vorige keer via de Greate 
Buorren. Ik ga dus naar de rotonde, in deze tijd van het jaar getooid 
met een fraai ogend, maar ernstig gezichtsbeperkend tapijt van een 
of andere exotische rietvorm.  
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MEAR PLYSJES AS HURDFYTSERS vervolg        Binne Kramer 

 
De echte Sumarder wielerfanaten hebben zich dan al verzameld  in 
de buurt van de Koekoek. Dat zijn er niet echt veel, maar ik vrees dat 
dat komt omdat de communicatie omtrent deze Benelux Tour nou 
niet bepaald optimaal was. Met andere woorden, veel mensen aan 
de route zullen niet geweten hebben dat er een peloton wielrenners 
voorbij zou razen op deze maandagmiddag. Maar de ‘usual suspects’ 
zijn er wel degelijk en dus heerst er een echt wielersfeertje bij de 
rotonde.  
 

 
 
Ik probeer een plekje te zoeken waarbij ik het Bintsjemonument als 
achtergrond kan gebruiken, vanwege de herkenbaarheid, de 
‘couleur locale’. Ik had ook de moune kunnen kiezen, maar die is wat 
te ver weg naar mijn smaak. En nu is het wachten op de hele 
karavaan, het halve Friese politiekorps, het peloton en eventueel de 
kopgroep en als laatste de volgwagens. Zo’n beetje elke coureur lijkt 
wel een eigen volgwagen te hebben. 
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MEAR PLYSJES AS HURDFYTSERS vervolg                Binne Kramer 

 
verhuizen 
Het moet intussen zo ongeveer tijd zijn dat we de eerste motoren 
kunnen zien langs razen, vanaf Surhuisterveen, waar de start is 
geweest, moet het naar Sumar toch niet zo lang duren. Maar dan 
verstoort een van de regelaars mijn mooie plannen door de mensen 
op te roepen een stukje naar voren op te schuiven, het waarom is 
mij niet duidelijk. En het gevolg is dat ik nu nog slechts ruggen en 
achterhoofden in beeld heb, niet ideaal dus. En dat betekent een 
haastige verhuizing, ik kies voor de verhoogde druppel in het 
midden van de afslag naar de brug. Maar op termijn en indachtig het 
advies van Johannes Spoelstra die mij wijst op het feit dat als er 
coureurs uit de bocht vliegen ik in de gevarenzone zit, schuif ik nog 
een stukje op naar het zuiden. Zo, hier zit ik redelijk veilig lijkt mij en 
bovendien heb ik nu weer een prima uitzicht op het monument. En 
nog steeds moeten we wachten. 
 
motormuizen 
Maar dan, het is inmiddels bijna kwart voor twee, ontstaat er toch 
reuring op het parcours en de ene na de andere motormuis flitst ons 
voorbij. En dan, plotseling, komen de eerste renners in zicht. Het 
blijkt een kopgroep van een man of tien en ze hebben een 
verbazingwekkende voorsprong van naar schatting een minuut of 
zes, veel voor z’n relatief kort stukje van Surhuisterveen naar hier. 
Maar als u het wielrennen een beetje volgt, weet u dat dit het beeld 
is van veel rondes of etappes. Meteen als de startvlag gevallen is 
gaan de eerste vluchters er als hazen vandoor. Daar zit zelden de 
uiteindelijke winnaar tussen trouwens, meestal, bijna altijd, worden 
die avontuurlijke vroege vluchters na verloop van korte of langere 
tijd in de kladden gegrepen. Hoe dat dit keer zal uitpakken weet ik 
nu nog niet uiteraard, dat zal ik via de tv moeten gewaar worden.  
De Belgische televisie verslaat deze Benelux Tour en dat is Renaat 
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MEAR PLYSJES AS HURDFYTSERS vervolg         Binne Kramer 

 
Schotte, verwant aan de beroemde Briek Schotte als ik het wel heb, 
wel toevertrouwd. Hij verbaast zich uitgebreid over hoe groen en 
hoe vlak het noorden van Nederland, meer specifiek Friesland, 
eigenlijk wel is. Zeker vanuit de lucht valt dat inderdaad op.  
 
peloton 
Ondertussen zitten, eigenlijk staan, ik ben de enige die zit, maar dat 
zijn ze wel gewend van mij, wij te wachten op de passage van het 
peloton, want er moeten nog meer dan honderd coureurs langs 
komen. En jawel, na het volgende echelon Hermandad-volgers, 
komen ze langs, met een rotgang, als lag de finish boven op de brug. 
Je probeert als fotograaf altijd om een paar coryfeeën in beeld te 
krijgen, maar dat lukt eigenlijk nooit, zeker niet als je, zoals ik nu, 
langs de kant staat. Zo’n passage duurt misschien tien seconden en 
dus is de enige tactiek om zo veel mogelijk foto’s te maken en later 
thuis hopen dat Tom Dumoulin of Peter Sagan ‘erop’ staat. De enige 
manier om zeker te zijn dat ‘ze erop staan’ is als je achterop een 
motor mee mag rijden, maar dergelijk geluk valt ons 
amateurfotografen zelden, zeg 
maar gerust nooit, te beurt.  
En na die ene, korte flitsende 
passage is het spektakel voor 
ons alweer afgelopen. En dus 
ga ik vlug naar huis, ik woon 
zoals u weet vlakbij, om te 
kijken of er een paar mooie 
plaatjes bij zijn. Dat blijkt niet 
tegen te vallen en een paar 
van die foto’s ziet u bij dit 
korte verslag.  
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POSTKOADEROAS KRITE GARYP                  

 

Wel zonnepanelen, maar niet op uw dak?  
 
De overheid wil het lokaal en 
gezamenlijk opwekken van duurzame 
energie stimuleren en heeft daarom de 
Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking ingesteld. Ook Sumar 
kan daarvan profiteren via een initiatief 
van Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG). 
EKG is van plan ruim 500 extra 
zonnepanelen te plaatsen op de 
voormalige vuilstort, de Griene Greide. 
De elektriciteit die hiermee wordt 
opgewekt, wordt verkocht tegen een marktconforme prijs.  
Bovendien geeft de overheid gedurende 15 jaar subsidie.  
Door het kopen van een certificaat kunt u uw steentje bijdragen aan 
duurzaamheid en meeprofiteren. De winst (opbrengst na aftrek van de 
kosten) wordt namelijk periodiek uitgekeerd aan de deelnemers.  
EKG plaatst de panelen alleen als er voldoende deelnemers zijn en er 
voldaan is aan de voorwaarden die de overheid stelt (zoals vergunningen).  
Deelname is per adres (ook bedrijven) met een kleinverbruikersaansluiting 
(maximaal 3 x 80 ampère).   
U kunt deelnemen als uw adres ligt in het postcodegebied 9263 of een 
aangrenzende postcode; het zogenaamde postcoderoosgebied: 9265, 
9251, 9262, 9219, 9217, 9216, 9264 en 9003.  
Dus wilt u wel investeren in zonnepanelen maar ze zelf niet op uw dak 
hebben kijk dan voor  meer informatie:  

• op onze website http//aardgasvrijgaryp.nl/nieuws/ en/ of 
mail naar  info@ekgaryp.nl 

• of kom naar het Energiehûs, Greate Buorren 13B te Garyp 
dat op donderdag en vrijdag is geopend 

 
 

mailto:info@ekgaryp.nl
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Aan alle dorpsbewoners, 

Enorm groot was de hoeveelheid oud-papier die werd opgehaald op 
donderdag 26 en vrijdag 27 augustus. Logisch natuurlijk, want de vorige 
ophaalronde was in de laatste week van juni. Bedankt voor het iets langer 
bewaren. 

Momenteel zijn we, nu duidelijk is dat de verenigingen in Tytsjerksteradiel 
ook in 2022 het oud-papier mogen gaan ophalen, in overleg met de 
gemeente over de data voor het komende jaar. 

Hieronder de data voor de rest van 2021 

1 oktober 

5 november 

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 achter de kerk.  
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De volgende 
Koekoek ligt op 
22 oktober 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 
 
 
01-10 De Kamp, Bingo, 20.00 uur 
01-10  De Kamp, Klaverjassen, 19.30 uur 
12-10 De Kamp, Open tafel, 12.00 uur – zie info in deze koekoek 
15-10 De Kamp, Kinderbingo 
23-10 De Kamp, Palingroken 
20-11 De Kamp, Sinterklaasfeest 
20-11 Online konsert,  De Lofstem 
18-12 Krystkonsert, De Lofstem 
29-12  De Kamp, Nieuwjaarsfeest 
 
 
*Op dit moment is nog niet bekend hoe wij moeten omgaan met ‘testen 
voor toegang’.  
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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

