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DE KOEKOEK 37e jaargang nr. 2,               oktober 2022 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
We schreven het al in de vorige koekoek. We hebben een nieuwe 
bezorgster voor de dorpskrant. En aangezien Nienke nog naar school gaat 
en ook nog sport, zijn de bezorgtijden wat anders. Het kan nu zijn dat u de 
dorpskrant niet op vrijdags, maar op zaterdags ontvangt. Dus wacht even 
af en mocht u de dorpskrant toch niet hebben ontvangen, dan kunt u altijd 
vanaf maandags contact opnemen.  
 
We hebben weer een volle koekoek gelukkig. Er is behoorlijk kopij 
aangeleverd. Maar we missen ook wel bijdragen. Van voetbalmeiden 
MO13 die kampioen zijn geworden. En van ielrikkers die hun gerookte 
paling aan de man/vrouw brachten, waarbij Eddie de Roos met de beker 
naar huis mocht. Van harte gefeliciteerd.  
Waar we wel een verslag van hebben ontvangen was van de 4e editie van 
de paardenmarathon. En ook hier konden de nodige prijzen in de wacht 
worden gesleept. Volgend jaar mag de organisatie een lustrum vieren.  
 
En we gaan nog niet een winterslaap houden in Sumar. Want in deze 
koekoek staan al weer nieuwe activiteiten aangekondigd. De pubquiz 
bijvoorbeeld. En het donateursconcert van de Lofstem. Maar ook op 
andere fronten is er actie. Zo is er weer een sutelaksje 2.0 waarbij Fryske 
boeken kunnen worden besteld. 25% van de opbrengst gaat naar de 
Stichting STOPhersentumoren. Daarnaast wordt er bij de It Trefpunt een 
dielkast geplaatst. Voor een ieder die wat kan missen, voor degene die het 
nodig heeft. Daarnaast heeft de diaconie begin november weer een actie 
voor de voedselbank.  
 
Om kort te gaan. Sumar brûst, en dat beste lezers, verwijst weer naar onze 

brûzjende doarpskern       
 
Greta 
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PAARDEMARATHON SUMARREHEIDE 2022 

 

Terugblik 4e editie. 

Wat was het weer een prachtig mooie marathon dag, zaterdag 17 

september jl. 

Na 3 weken van voorbereiden hadden we op zaterdag 17 september 

inmiddels alweer de 4e editie van onze Paardenmarathon Sumarreheide. 

Op vrijdag 16 september was het parcours verkennen door zowel de 

menners als de ruiters. 

De ruiters hoefden in dit geval niet de 1e hindernis in Sumar te rijden i.v.m. 

een te lang parcours. 

De andere 8 hindernissen moesten wel in 2 ½ uur gereden worden. 

Iedereen ging per 2 maar soms ook met meerdere ruiters van start. Dit om 

te voorkomen dan een enkele ruiter bij ongemak niet alleen zou zijn.  

Op zaterdag begonnen we om 10 uur met de ruiters. 
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PAARDEMARATHON SUMARREHEIDE 2022 VERVOLG 

 

Jammer genoeg liet het weer wat te wensen over, waardoor in de loop van 

de ochtend de zon en de regenbuien elkaar afwisselden. Maar voor alle 

deelnemers mocht dat de pret niet drukken. Het was een dag om weer 

gezellig onderweg te zijn met je paard(en) en/of pony(‘s) en een regenpak 

doet dan wonderen. Het publiek daarentegen was dit jaar wat minder. We 

hadden vorig jaar dan ook prachtig mooi weer om de route met de fiets te 

rijden of te wandelen. Nu moest er zo nu en dan in de tent op het 

hoofdterrein geschuild worden. Dat was dan ook wel weer heel gezellig 

maar wanneer de zon dan weer tevoorschijn kwam liep iedereen weer snel 

naar buiten om de deelnemers te volgen. 

In het begin van de middag starten de menners. Dit jaar doen de menners 

sinds corona weer mee met de zomercompetitie. Een beetje strijd is er dan 

ook altijd. Dat maakt het altijd wel weer spannend. Maar voor de meeste 

deelnemers is de gezelligheid achteraf net zo belangrijk. 

Gelukkig zijn er dit jaar geen echte ongemakken gebeurd en heeft ons 

EHBO-team een redelijk rustige dag mogen meemaken. Daarentegen 

hadden de standhouders een dag waarin ze hun handel niet op de mooiste 

manier konden presenteren. Hierdoor waren ze genoodzaakt om hun 

stand vroegtijdig af te breken.  

Ook ons goede doel “de Wensambulance” kon hun folders en 

informatiestand niet zo presenteren als ze graag hadden gewild, maar 

hebben uiteindelijk in de tent een hoekje gecreëerd om zo hun doel te 

kunnen presenteren waar ze voor staan. Wij hadden dit jaar hen voor de 

2e keer als goede doel voor onze verloting. 

Op hindernis 2, aan de Joute van der Meerweg, was nog kortdurend een 

klein ongemak met de hindernis zelf. Hier werd in alle enthousiasme de 

camouflage poort omver gereden. Na het bellen met de voorzitter werd 

van alles in werk gesteld om de marathon verder door te laten gaan. De 

poort werd snel verwijderd en paaltjes werden geplaatst. Al gauw konden 

de wachtende menners verder. 
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PAARDEMARATHON SUMARREHEIDE 2022 VERVOLG 

 

Op alle andere hindernissen ging het allemaal prima. Gelukkig maar. Het is 

altijd afwachten hoe het verloopt. We hebben altijd een team achter de 

hand die direct tot actie overgaat om zo snel mogelijk de marathon door te 

laten gaan. Op de dag voor de marathon moest er nog van alles door de 

harde wind gerepareerd worden.  

Al met al weer een zeer geslaagde dag.  

In het begin van de avond hadden we nog een paar rondes om loten te 

verkopen en begon Country Wytske samen met alle aanwezigen er een 

gezellige avond van te maken. Het was een drukte van jewelste en 

iedereen zat natuurlijk op de uitslagen te wachten van de ruiters en de 

menners.  

Maar eerst de verloting van de mooie gedoneerde cadeaus met een 

tegoedbon, tuinbank en fiets als hoofdprijzen. 
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PAARDEMARATHON SUMARREHEIDE 2022 VERVOLG 

 

Daarnaast waren er ook 

nog vele andere prijzen 

gedoneerd door sponsors 

en standhouders. Allen 

ontzettend bedankt voor al 

die mooie prijzen. Het was 

een doorslaand succes. We 

hebben met z’n allen dan 

ook een bedrag van 700 euro kunnen doneren aan “de Wensambulance” 

Noord-Nederland welke ze direct in ontvangst konden nemen. 

Hierna werd de voorlopige uitslag opgehangen en al gauw was daar dan de 

prijsuitreiking met een dankwoord. Een dankwoord aan alle sponsors, 

landeigenaren, vrijwilligers en deelnemers dat we er met z’n allen weer 

een mooie dag van hebben kunnen maken 

ondanks het toch ietwat minder mooi weer.  

Na de prijsuitreiking ging Country Wytske 

verder met zingen en kwam de sfeer er goed 

in. Hierna gingen we over op de alledaagse 

muziek met veel gezelligheid.  

Als bestuur kunnen we terugkijken op een 

geslaagde marathon.  

Op naar ons jubileum!!!!! 

Bestuur Stichting Paardenmarathon 

Sumarreheide. 

Helaas moeten we ook melden dat op de dag van de marathon, bij de 

laatste controle van de route, er vele bordjes waren weggehaald of 

omgedraaid in Sumar. Wij, als bestuur, vinden het jammer dat dit heeft 

plaatsgevonden en hopen dat dit een eenmalige actie was. 
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NIEUWS VANUIT KNIPPERIJ DE BOEK  LYDIA 

 
Sinds mijn 17e ben ik al aan het knippen. 
 
Het zat er van jongs af aan al in. Toen ik een jaar of 10 was heb ik een 
vriendinnetje geknipt. Ze kon niet spelen, want ze moest die zelfde middag 
naar de kapper. “Oh wacht maar,” zei ik. “Ik kan je wel even knippen, ik 
word later toch kapster.” 
Ik fietste terug naar huis om de keukenschaar en een kam te halen. 
Achter het dorpshuis “de Golle” in Wurdum heb ik als een volwaardig 
kapster een flink stuk van haar donkere  lokken geknipt. Haar moeder was 
in de eerste instantie een beetje boos, maar later gaf ze toe dat het “best 
mooi” geworden was. 
 
Zo begon mijn carrière. 
Eerst met poppen en barbies. Vanaf mijn 16e met echte modellen op de 
kappersschool in Groningen. Ik heb bij meerdere kapsalons gewerkt en 
uiteindelijk starte ik met mijn eigen Knipperij de boek op 26 maart 2006. 
Extra bijzonder was het toen mijn dochter Marleen een jaar bij mij heeft 
gewerkt. 
We hebben samen ontzettend veel plezier gehad. Dat geldt ook voor onze 
klanten. 
Ik heb altijd met veel liefde en passie mijn klanten ontvangen. 
Kapster zijn is 40% knippen en 60% psychologie. 
Van sommige klanten weet ik meer dan hun eigen man of vrouw….. 
Na 40 jaar in het haar ben ik uitgeknipt en sluit ik de deur van Knipperij de 
boek per 1 januari 2023. 
 
Er zijn inmiddels 9 kleinkinderen en de 10e is opkomst. Daar geniet ik 
enorm van en ik wil daar meer tijd aan besteden. 
Ik kijk er naar uit om mijn hobby’s op weer op te pakken en samen met 
Gooitzen er op uit te trekken met de camper. 
Ik wil al mijn klanten heel erg bedanken voor het jaren lange gestelde 
vertrouwen in mij. 
Daarom nodig ik jullie graag uit op zaterdag 31 december 2022 van 11.00 
tot 13.00 uur om samen afscheid te nemen van Knipperij de boek. 
Graag tot dan!!  
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IN BRÛZJENDE DOARPSKERN                    Wouter de Vlugt 

 

In de vorige Koekoek hebben jullie de uitnodiging voor de doarpskern 
avond in de Kamp op 26 september kunnen lezen. Inmiddels kunnen we 
zeggen dat we een hele positieve avond hebben gehad met een prachtige 
opkomst van ongeveer 50 belangstellenden. De bedoeling van deze avond 
was om te informeren over de stand van zaken (met name dat er nog 
helemaal niks definitief is) en vooral om de ideeën van de Sumarders voor 
het herinrichten van de doarpskern te inventariseren. 

Na een korte inleiding konden er in drie verschillende hoeken van de zaal 
ideeën geplakt worden op de onderdelen de Kamp en de sporthal, de 
verkeerssituatie en infrastructuur in de omgeving van de Kamp en 
(sport)activiteiten in en om de Kamp. Er werd volop geplakt en er zijn veel 
mooie ideeën uit gekomen. Natuurlijk kan niet alles zomaar uitgevoerd 
worden, maar met de uitkomsten van deze avond kunnen we zeker 
verder! 

De gemeente is eigenaar van De Kamp, de sporthal en verschillende 
terreinen om de Kamp heen, dus hoog tijd om met de gemeente om tafel 
te gaan. Op 10 oktober hebben we overleg gehad met twee ambtenaren 
en een wethouder van de gemeente. De gemeente is blij met dit initiatief 
‘fanút de mienskip’. We hebben een vast aanspreekpunt van de gemeente 
gekregen die ons gaat helpen met de vervolgstappen. Er moet in 
samenwerking met de gemeente door ons een projectplan opgesteld 
worden wat vooral goed onderbouwd moet worden. Dus niet alleen 
zeggen wat we willen, maar vooral waarom. Dit projectplan wordt 
uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit 
neemt. 

De komende periode willen we graag met de verschillende verenigingen 
en de kerk in Sumar om tafel om ook hun ideeën en behoeftes duidelijk te 
krijgen. We hebben hierover alvast een mail gestuurd, zodat alle besturen 
hier al over na kunnen denken. 

We houden jullie op de hoogte en als er vragen of opmerkingen zijn horen 
we het graag via doarpskern@sumar.nl of spreek ons even aan. 

mailto:doarpskern@sumar.nl
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NIJS FAN DE TROCHSETTERS 

 
Blinder deale,  
 
De ôfrûne Corona jierren hawwe wy mei de ‘Folksdûnsgroep de 
Trochsetters’ net folle dûnse. Sa slûpende wei krigen wy ek noch eltse kear 
minder leden. Mar samar krigen wy troch it skewielen fan ús ponghâlder út 
it doarp der in oantal leden by. En dêr kaam ús liedster ek noch mei acht 
nije leden út Burgum oansetten. De Burgumer groep stoppe mei dûnsjen 
en wat oerbliuw kaam by ús. Dan tinke jo: past dat wol by ús groep? 
Wonderlik, ja, it past hiel goed! Wy hawwe no in groep fan 23 minsken, 
wêrfan trije mannen. No sille jimme sizze: wêrom dan dit stikje yn de 
Koekoek? Op it stuit binne der in pear leden siik en de fraach is komme hja 
werom? Wol oan, yn in doarp as Sumar moat it mooglik wêze om 
oanfolling te krijen fan froulju mar ek fan manlju. Dus kom ris del om mei 
ús yn in freonlike sfear te dûnsjen, mei nammen âlde folksdûnsen en line 
dûnsen. Dit kin eltse moandeitemiddei fan healwei twaen ôf yn ‘e Kamp.  
 
Groetnis fan de Trochsetters. 
 

VERHUIZING 

 
 

Na 89 jaar heb ik Sumar, waar ik geboren en getogen ben, verlaten 
en ben ik verhuisd  van de Jister 14 naar de Kuperstrjitte 50, 
9251JD Burgum. Ik heb altijd met veel plezier in Sumar gewoond. 
Ik hoop nu nog met veel plezier in mijn nieuwe appartement te 
mogen wonen. 
Langs deze weg zeg ik alle 
abonnementen en 
lidmaatschappen op.  

 

Hil Wiersma- van den Berg  
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HISTORISCHE KRING SUMAR (FACEBOOK) 

Zevenhonderdzeventig (770) leden telt deze besloten (privé) 
Facebookgroep ondertussen. 

Hierin zijn veel oude foto’s, kranten-artikelen en ander oude dingen over 
Oud-Sumar te vinden. Dat ‘privé’ wil niet zeggen dat er geheimzinnige 
dingen op deze pagina gebeuren. Bij ‘privé-groepen’ kunnen alleen leden 
zien wat er in de groep te vinden is. Nadat u zich heeft aangemeld en uw 
aanmelding is goedgekeurd door de beheerder, kunt u meegenieten.  

Onder voorwaarde dat het met Sumar te maken moet hebben en ouder is 
dan 15 jaar, mogen leden foto’s en andere afbeeldingen plaatsen. Dus ook 
foto’s van dorpsfeesten en andere bijzondere gebeurtenissen in Sumar van 
recentere datum (tot 2007) zijn welkom. Duik eens in uw foto-
album/telefoon en plaats wat leuke oude foto’s in de groep zodat ook 
andere (oud) Sumarders mee kunnen genieten. Misschien heeft u nog een 
vergeten schoenendoos op zolder met daarin nog oudere foto’s. Dat zou 
helemaal prachtig zijn. Laten we met z’n allen er iets moois van maken. 

www.facebook.com/historischekringsumar 

 

SENIOREN WELZIJNSMARKT 

 

De seniorenraad Tytsjerkseradiel organiseert op zaterdag 5 november een 

Welzijnsmarkt. De bezoekers kunnen hier informatie vinden over 

activiteiten van verenigingen en clubs uit de gemeente en er wordt ook 

aandacht besteedt aan zorg- en gezondheidszaken en nog meer.  

De Welzijnsmarkt vindt plaats in Glinstra State te Burgum op 5 november 

2022, vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.  

Bezoekers kunnen even bijpraten op het middenterrein met gratis koffie 

en thee. En er is een leuke prijs, een diner bon van 100 euro, te winnen. Er 

is de mogelijkheid om vragen, opmerkingen en dromen/wensen bij de 

leden van de Seniorenraad in te brengen.  

http://www.facebook.com/historischekringsumar
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WOLKOM YN SUMAR                                       Maaike Kingma 

 

Welkom aan de nieuwe inwoners van Sumar aan de 
Swannepôle 6. 

 

 
 
Wat is jullie naam 
Herman en Monique Verbeek met hun 2 Siamese poezen Bibi en Breezer  
Herman is geboren in Aalsmeer en Monique in Amsterdam. Sinds 1987 zijn 
ze bij elkaar, zijn volgend jaar 25 jaar getrouwd  en de laatste 32 jaar 
hebben ze in Hoofddorp gewoond 

 
Wat is jullie leeftijd 
Herman is 57 jaar en Monique 55 jaar. Ze hebben altijd tegen elkaar 
gezegd dat ze rond hun 60 ste Hoofddorp wilden verlaten om in een 
rustiger omgeving te gaan wonen, zoals de Achterhoek of Overijssel. Wat 
de leeftijd betreft lopen ze dus een beetje voor op de planning en gelukkig 
is het Friesland geworden. 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Wat heeft jullie in Sumar gebracht 
Herman werkte voorheen bij het bedrijf Walta Vallidation in Nieuw 
Vennep. Een bedrijf dat de keuring verzorgt van medisch apparatuur en de 
validatie van endoscopen desinfectie apparatuur. Toen zijn baas een 
boerderij kocht in Tynje om daar zijn bedrijf voort te zetten, vroeg hij zijn 
medewerkers om mee te gaan naar Friesland. Heel veel medewerkers 
vielen af en het koste ook heel veel tijd om de boerderij te verbouwen, 
maar Herman en Monique gingen zich toch maar eens verdiepen in de 
omgeving van Tynje en kwamen via Funda terecht in Sumar. Daar stond 
het huis aan de Swannepôle 6 te koop en ze zijn wel 4 keer naar Sumar 
gereden om de omgeving zowel met de auto als wandelend te verkennen, 
want ze hadden nog nooit van Sumar gehoord. Na de bezichtiging van het 
huis ging het allemaal heel snel, op 30 juni van dit jaar kregen ze de sleutel 
van hun nieuwe huis en op 1 augustus zijn ze verhuisd 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Wat doen jullie overdag 
De verhuizing heeft voor  Monique wel betekent dat ze haar baan moest 
opgeven bij de Provincie Noord-Holland waar ze sinds 2019 voor 32 uren 
als secretaresse met veel plezier aan het werk was. 
Daarvoor is ze 31 jaar bij een verzekeringsmaatschappij werkzaam 
geweest. 
Monique is nu na alle drukte van de verhuizing aan het solliciteren en 
hoopt binnenkort weer een baan te vinden hier in de buurt. En ze wil alles 
wel aanpakken.  We hopen dat dit snel gaat lukken Monique!  
Herman rijdt nu iedere dag naar zijn werk in Tynje en dat is net wat een te 
grote afstand om op de fiets te gaan, wat hij voorheen wel altijd deed. 

 
Wat zijn jullie hobby's 
Klussen is nu niet echt een hobby van Herman en Monique , maar door het 
tekort aan personeel, zijn ze samen toch aan de slag gegaan om het huis te 
voorzien van een nieuw verfje en een nieuwe vloer. 
En ik begrijp dat ook wel, want wat is daar nu voor spannends aan?  
Herman en Monique hebben hele andere hobbys: 
Herman heeft veel parachute gesprongen op het vliegveld van Lelystad en 

daar hebben ze 
elkaar ook 
ontmoet. Monique 
werkte nl. in de 

kantine van het vliegveld. Ze hebben samen 
gedoken in heel veel landen over de hele 
wereld waarbij ze onder water 
fotografeerden.  
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Toen ze al die landen onder water hadden gezien, zijn ze ook nog eens 
gaan genieten van alles wat er boven water te beleven was in die landen. 
Toen werden de wilde dieren gefotografeerd. En wat denkt u van 
zweefvliegen en paragliding. Alles hebben Herman en Monique beleefd en 
alles doen ze samen.  
En nu ze in Sumar wonen hebben ze alle dagen dat vakantiegevoel. Ze 
fietsen veel, verkennen de omgeving, wandelen graag en houden van de 
vissersdorpjes aan de Waddenzee. En altijd met de camera in hun hand. 
Ook genieten ze van hun tuin die ze in Hoofddorp bijna niet hadden. Ze 
willen in de toekomst een moestuin met misschien wat kippen en heel veel 
bloemen, want de vader van Herman had een bloemenkwekerij. Monique 
houdt van koken en ze zijn regelmatig samen aan het brouwen en 
destilleren en lusten op zijn tijd een borreltje. In Sumar hebben Herman en 
Monique nu ook ruimte voor een kluskamer en dit biedt dan weer 
mogelijkheden voor nieuwe hobby's zoals bijvoorbeeld een 3D printer en 
het handwerken van Monique die vroeger de coupeuse-opleiding heeft 
gedaan 
Deze 2 mensen zijn samen heel creatief en actief. 
 
Wat is jullie eerste indruk 
Onze eerste indruk van Sumar is geweldig, het doet me wat denken aan 
Aalsmeer zegt Herman. We houden van een dorp en ik wil van mijn leven 
niet meer terug. Af en toe rijden we naar Hoofddorp i.v.m. de ouder 
wordende ouders, maar o wat is het daar toch druk. Als we dan terug 
rijden zeggen we tegen elkaar: Dit is thuis! Iedereen zegt hier gedag en de 
mensen hebben nog tijd voor een praatje hebben we gemerkt bij de 
Karwei in Burgum. Ook de buren geven ons het gevoel dat we welkom zijn. 
De Friese taal is nog wel een beetje moeilijk soms en Herman en Monique 
zijn dan ook van plan om Friese lessen te gaan volgen. 
 
Missen jullie ook wat in Sumar 
We missen niets in Sumar. We hebben een elektrische fiets en zijn zo in 
Burgum. Vrijdags even naar de markt in Burgum en de Jumbo komt aan de 
deur. 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Af en toe even naar de Leeuwarder vliegbasis om vliegtuigen te spotten en 
af te kikken van het geluid van de vliegtuigen die af en aan vlogen in 
Hoofddorp en waardoor je het geluid van de tv niet meer kon horen. Dat 
missen we niet in Sumar, we houden van de rust hier en voelen ons echt al 
thuis. 

 

 
 
 
 

Herman en Monique, bedankt voor jullie hartelijke ontvangst. Ik heb 
genoten van jullie enthousiaste verhalen. We wensen jullie heel veel 

woonplezier in Sumar op 'it Kikkertslân'. 
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OPBRENGST COLLECTE SPIERFONDS 

 
Opbrengst collecte Prinses Beatrix spierfonds  
 
Allereerst wil ik een ieder bedanken voor de gulle gaven 
tijdens de afgelopen collecteweek. Ook de collectanten 
worden bedankt, die weer het vuur uit de schoenen 
hebben gelopen om met hun bus zoveel mogelijk op te 
halen. Er was zelf sprake van een onderlinge wedstrijd 
wie het hoogste bedrag kon ophalen!!!  
 
Er werd al meer gebruik gemaakt van de QR code maar 
het grootste deel was contant geld. Samen hebben we 659, 85 euro 
opgebracht voor dit goede doel !!!!!  
 
Volgend jaar is de collecteweek van 10 tot en met 16 september 2023. 
Graag tot dan.  
 
Ria Popma Coördinator Prinses Beatrix Spierfonds in Sumar 

 
 

BIJBAANTJE                                                       Sanne Dijkstra  

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Ik ben Sanne, 13 jaar. 

 

Ik zoek een baantje. Zoals, oppassen op uw dieren passen en/of 

planten passen. als u weg bent. Of ik zou uw hond kunnen 

uitlaten. 

Ik heb met alle 4 dingen ervaring.  

 

Vriendelijke groet 

Sanne Dijkstra, telefoonnummer 06-18230790 
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VOGEL(RING)NIEUWS                                    Bareld Storm  

 
Vogel(ring)nieuws 
 
In de vorige Koekoek schreef ik al dat de najaarstrek in volle gang was en 
dat merken wij als ringers natuurlijk direct. Er komen soorten voorbij die 
hier in de zomer niet zijn. Ook zijn er soorten in grotere aantallen (die 
doorgaans wel het hele jaar door voorkomen in Nederland). 
 
Het begint vaak met de vrij algemene soorten die ineens erg veel (vooral 
jonge vogels) in de netten hangen, zoals altijd erg vroeg de Kleine Karekiet 
en de Zwartkop. 
Het mooie van die beide soorten is dat daar erg veel van worden 
gevangen, zodat we een heel goed beeld krijgen waar ze vandaan komen 
en waar ze heen gaan. Ook zijn deze twee soorten gelijk in één opzicht: 
soms vliegen ze helemaal de verkeerde kant op en daarvan hadden we dit 
jaar weer mooi bewijs. Wij vingen namelijk een Kleine Karekiet die dit jaar 
was geboren en geringd in België en nu dus op de Sumarreheide was. 
Bij de Zwartkoppen ging het nog wat beter, want twee jonge 
Zwartkoppen die wij ringden vlogen noordwaarts. Eentje werd terug 
gevangen op Helgoland en eentje in noord Denemarken. Nog leuker was 
dat wij er een vingen met Praha ring, dus uit Tsjechië, die daar dit jaar als 
jonge vogel werd geringd. Deze vogels wijzigen uiteindelijk hun koers 
alsnog richting het zuiden weten we uit terug vangsten, maar ze kunnen 
zelfs eerst tot in IJsland vliegen en dan pas inzien dat ze verkeerd gaan. 
 
Dat de trek begonnen was, was vooral duidelijk omdat de eerste Kepen, 
Koperwieken, Waterrallen, Bladkoningen, Kleine Barmsijzen, 
Vuurgoudhanen en Goudhanen in de netten hingen. Ook de  Merels, 
Zanglijsters, Roodborsten en Heggenmussen namen snel in aantal toe. 
In augustus vingen wij een hele leuke en een totaal niet verwachte nieuwe 
soort. Dat was een jonge Grauwe Klauwier. Ook vingen we de afgelopen 
twee maanden maar liefst drie Groene Spechten. Deze beide soorten doen 
het de laatste jaren gelukkig bijzonder goed en nemen in aantal toe wat 
helaas voor heel veel soorten andersom is. 
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VOGEL(RING)NIEUWS VERVOLG                                    Bareld Storm  

 
Op dit moment is het nog volop genieten van de soms massale vogeltrek 
die helaas vaak ‘s nachts plaats vindt, maar ook overdag kunnen we het 
soms erg goed opmerken bij bijvoorbeeld de Lijster en Vinkachtigen. Ook 
de Mezen zijn weer aardig onderweg richting onze kant en dit jaar lijkt de 
Koolmees aardig bezig te zijn richting invasievogel, maar dat is nog even 
afwachten. In Letland en Litouwen worden ze nu weer heel erg veel 
gevangen en geringd en ook wij vangen er nu al vrij veel.  
 
Bijvangsten zijn er 
natuurlijk ook altijd en 
deze keer was de leukste 
een prachtige 
Grootoorvleermuis. Deze 
is te zien op bijgaande 
foto. In de opvang bleef 
het (voor de dieren 
gelukkig) vrij rustig. 
 
Vindt u een vogel met ring 
of dier in de problemen, 
laat het ons weten. De 
gegevens van zo’n 
geringde vogel komen dan 
uiteraard ook uw kant op, 
want het is vaak erg leuk 
om te weten waar zo’n 
vogel vandaan komt. 
 
 
 
 
Bareld Storm – Lytse Buorren 24 – Sumarreheide – 0611181841 
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WOLKOM YN DE KAMP                                                                         Ids Krol  

 

Maandag  10.00 – 10.45u trombosedienst 

 13.30 – 15.00u Volksdansen 

Dinsdag 10.00 – 11.30u Krea Kafee 

 12.00 – 13.00u Open tafel (2e dinsdag van de 
maand; opgave een week van 
tevoren 

 13.30 – 17.00u Soos voor ouderen 
 

 19.00u Biljarten 

Woensdag   

Donderdag 13.30 – 14.30u Gymnastiek voor ouderen 

 17.30 – 19.00u Muziekles 

 19.00u Biljarten 

 19.30 – 21.30u Repetitie De Lofstem 

Vrijdag 16.30 – 20.00u Vrijdagmiddagborrel (vanaf 14 
oktober) 

 19.30 – 22.00u  Klaverjassen (1e vrijdag van de 
maand) 

 20.00 – 22.00u Bingo (1e vrijdag van de maand) 
 

 
Boeken ruilen in de bibliotheek wanneer de Kamp open is. 
 
Vanaf 14 oktober op vrijdag van 16.30 – 
20.00u vrijdagmiddagborrel!! 
 
Voor alle activiteiten geldt: kom gerust eens 
langs om te kijken of het wat voor je is.  
 
Even gezellig aan de bar zitten kan natuurlijk 
ook! 
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SUTELAKSJE 2.0 SUMAR                                        Greta Hoekstra 

 
Foarich jier haw ik hjir foar de earste kear de sutelaksje 2.0 organisseare. 
Wêrom skriuw ik 2.0 derefter? Omdat ik net mei in kroade lâns de doarren 
del kom. Fanwege in beheining hâld ik dat net fol. Mar wat wol kin is dat 
jim mei dizze koekoek de flyer krije fan de sutelaksje.  
 
At hja, foar Sinterklaas, Kryst of samar in moai frysk boek haw wolle as 
kado dwaan wolle, dan kin hja dit mei de bon bestelle. Mear boeken kin 
ek. Doch der dan in briefke by. Eefkes whats appe mei ek. It tillefoannûmer 
stiet op de bestelbon. 
 
De bon kin hja ynleverje yn de brievenbus oan de Greate Buorren 61 (by 
de buorkerij) yn Sumar.  
 
At hja net in boek fine kinne op de list, dan kin hja ek ris op de webside 
sjen fan de Afûk, https://webshop.afuk.frl/frl/producten/fryske-boeken/ 
 
Ek dy boeken kin hja gewoan bestelle.  
 
It moaiste is dat 25% fan de opbringst nei it goeie doel giet. Foarich jier 
haw ik in bedrach fan 245 euro oermakke kinnen oan de Stichting 
STOPHersentumoren. Ek dit jier giet de opbringst fan de ferkeap nei dit 
doel. It is yn dizze drege tiden net makkelik om jild yn te sammeljen foar in 
goed doel. Dochs besykje ik om sa wat jild by inoar te skrabjen. Ik hoop 
dan ek op in moaie opbringst.  
 
Wolle hja op de hichte bliuwe fan de aksje? Folgje dan ek de fb side, 
Sutelaksje Sumar. 
 
De bon foar it bestellen fan de boeken kin hja ynleverje foar sneon 12 
novimber 2022. De boeken wurde yn de wiken nei 25 novimber, oantemei 
3 desimber by jim thús brocht. Mar jim meie se ek ophelje. Doch dan 
eefkes in berichtje. 
 
Haw hja gjin flyer krigen, mar wol hja dy wol graach haw, nim dan ek 
eefkes kontakt op.  

https://webshop.afuk.frl/frl/producten/fryske-boeken/
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De vorige keer werd al even melding gemaakt van het Nij Talint Orkest 
Tytsjerksteradiel. Een mooi muziekproject voor volwassenen. Een groep 
van ongeveer 30 personen uit de gemeente zijn deze uitdaging 
aangegaan... Deze groep is druk aan het oefenen samen met enkele 
muzikanten van verschillende korpsen uit onze gemeente. Er wordt enkele 
zaterdag ochtends geoefend in dorpshuis De Kamp. 

Ook is het nieuw opgerichte jeugdorkest “De notenkrakers” los. Jeugd van 
verschillende korpsen uit omringende dorpen spelen mee in dit orkest. Zo 
ook enkele jeugdleden van De Lofstem. 

Zelf zijn we aan het repeteren voor ons jaarlijks donateursconcert met als 
thema deze keer “Oan’e swier mei De Lofstem”. U bent van harte welkom 
om dit concert 26 November bij te wonen. Het concert begint om 20:00 in 
dorpshuis De Kamp. De toegang is gratis... De commissie is bezig om er 
weer een origineel afwisselend programma van te maken. Wel eens 
gehoord van het concert van André Rieu op het Vrijthof........? De flyer in 
deze Koekoek maakt u vast nieuwschierig. Weet je /u welkom met na 
afloop tijd om gezellig even na te praten. 

Het is ook alweer een tijd geleden dat we 
een kerstconcert hebben kunnen 
organiseren. Dit jaar willen we dit zeker 
wel weer gaan proberen en wel op 
zaterdag 17 december. De volgende keer 
meer nieuws wat dit betreft maar we 
kunnen nu alvast melden dat we Gerrie 
Dantuma bereid hebben gevonden om 
aan dit concert mee te werken. Misschien 
weet u het nog... Gerrie Dantuma was 
enkele jaren geleden finaliste van “The 
Voice of Holland” en treedt nog graag op. 
Ze heeft zin om aan het concert mee te werken. Het belooft zeker een 
mooi / bijzonder concert te gaan worden. 
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DE LOFSTEM       Hendrik Kloosterman 

 

Deze maand wordt het donateurs geld opgehaald of automatisch 
afgeschreven....bedankt hiervoor. Tot slot nog een bedankje aan diegenen 
die ons financieel hebben gesteund met de Rabo club support actie. Deze 
actie heeft toch maar even mooi € 650,00 opgeleverd. 
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Ofrûne simmer wienen Jan en Anja 
Looyenga by ús om in bakje. Nei twa 
bakjes kofje sei Anja: ik ha in fraach…. Ik 
fielde it al oankommen. ‘Wolsto de 
pinne fan my oernimme?’ Jawis sei ik yn 
alle oertsjûging. 

Ik bin Ingrid, 49 jier, troud mei Gerrit en 
mem fan Marije (24 jier) en Jelmer (22 
jier). In protte minsken kinne my ek as 
de dochter fan Frans en Binney. Hikke 
(yn it sikehûs) en tein yn Sumar. In 
moaie tiid op de legere skoalle hân mei 

meester De Vlas en juf Wietske. De wykeinen brocht ik meastentiids troch 
yn it Pypke, kroech Wytse en Toeberch en in protte DBO’s (doelleas blokje 
om) mei de freonen. 

Nei de middelbere skoalle bin ik myn dream wier meitsje gong: by de 
marine. Der ha ik 4 prachtich moaie jierren hân. Op Keninginnedei 30 april 
1991 yn Amsterdam moete ik Gerrit. Twa jier letter gongen we 
samenwenjen yn Harns. Nei de marinetiid bin ik by de VBI wurkjen gong as 
wurkfoarberieder. Dernei as direksjesekretaresse by Stenden by de 
oplieding Retail en letter by de Pabo yn Ljouwert en Grins. In moaie wrâld 
it ûnderwiis. Ik ha noch in koart útstapke makke yn de berne-opfang en 
doe doch wer werom yn it ûnderwiis as officemanager by ROOBOL yn 
Bûtenpost. Njonken myn wurk ha ik de stúdzje beleidskunde folge. Tja, doe 
tocht ik, ik soe noch wolris rjochting de gemeente wolle. Zo gezegd, zo 
gedaan. Ik wurkje no alwer 2,5 jier mei in protte nocht en wille as 
bestjoerssekretaresse fan de wethâlders yn ús eigen gemeente 
Tytsjerksteradiel. In amtner dus.. in baan dy’t elke dei wer oars is want der 
bart in protte yn ús gemeente. 

We binne ôfrûne simmer ferhuze fan de Jister nei de Sumarreheide. It 
pleatske njonken it fuotbalfjild. Hjir kinne wy ús hobby fierder útwreidzje, 
Fryske hynders. We ha no twa, de drachtiche Jitske fan 3 jier en Mona in 
twa jierrige merje. Se wenje no noch op de pleats fan ús freonen yn 
Twizelerheide mar we hoopje dat se oan’t ein fan ‘t jier op de heide 
komme. Ek ús hûnen Peke en Viljar ha it tige nei harren sin op de heide. 
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GEEF DE PEN DOOR vervolg                          Ingrid Hoekstra 

Jelmer wennet thús en wurket yn Leek en mei graach reizgje mei syn 
freondinne Julia. Der njonken docht der oan sealfuotbal by de Herauten en 
is der oan it hurdrinnen. Marije wennet yn Burgum en wurket by it 
Thomashuis yn Sumar en sy hat it smoardrok mei de hynders. 

Gerrit is in sporter en mei graach fytse en reedride en thús karweikje. Hy 
wurket as masjine operator by Enitor yn Bûtenpost. 

Ik mei graach lêze, kuierje, musea besykje, wykeintsje fuort en in lekker 
glês wyn drinke. 

Myn libbensmotto is ‘foar alles is in tiid’ en sa’t Els Havinga altyd seit ‘it 
komt goed’. 

Ik jou de pinne graach troch oan myn buuv fan de Dr. Prinswei, Doetie 
Regnerus. 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT         Froukje 

 

Opgeruimd…! 
 
Staat netjes, maar niet alleen netjes het geeft ook zoveel meer ruimte. Ik 
kan slecht spullen wegdoen en dat geldt niet alleen voor mij, maar ook JJ 
heeft moeite met het wegdoen van zijn spullen. Gelukkig zijn wij geen 
hoarders (duur woord voor verzamelaars), maar als er eenmaal iets in ons 
bezit is dan vinden wij het beiden moeilijk om datgene weg te doen. Maar 
het tij is gekeerd in huize Veenstra, wij zijn aan het opruimen. JJ in de 
schuur en ik in huis. Zo nu en dan raadplegen wij elkaar of iets echt weg 
moet of dat wij het nog een tweede kans geven. Ik heb met mijzelf 
afgesproken als ik qua kleding iets een jaar of hooguit twee jaar niet 
gedragen heb dan gaat het naar een goed doel, en goede doelen zijn er 
genoeg. De andere spullen, indien nog in goede staat, krijgen een tweede 
leven bij de kringloop of een liefhebber, te denken aan familieleden. Of 
wanneer iets nog in zeer goede staat is, dan toch proberen het te 
verkopen.  
Opruimen, niet alleen spullen maar ook de abonnementen op krant en 
tijdschriften die wij hebben zet ons tot nadenken, en echt dat vinden wij 
nog het aller-moeilijkst. Waarom? Daar ze allemaal even leuk en 
interessant zijn. En dan is er nog een punt waar wij over discussiëren, de 
lidmaatschappen, de goede doelen die we financieel steunen, waar 
trekken we de grens. Tijdens het boodschappen doen sprak een jongeman 
op straat ons aan. Hij vroeg ons of wij wel op de hoogte waren van het feit 
dat er veel kindermishandeling plaats vindt, zowel fysiek al mentaal. De 
cijfers hierover liegen er niet om, aldus deze jongeman. Nou u voelt hem al 
aankomen, hij vroeg of wij deze organisatie die voor de belangen van deze 
kinderen opkomt, financieel wilden steunen. Wij hebben hem vriendelijk 
doch beslist medegedeeld dat wij al vele ‘goede doelen’ steunen en tevens 
hier ook in aan het opruimen zijn. Dat wij van mening zijn dat dit ook de 
verantwoordelijkheid van Den Haag is. Hij begreep dit ten zeerste, wij 
bedankten hem voor zijn inzet hierin en wensten hem nog een fijne 
succesvolle dag. En toch vervolgden wij enigszins met een bezwaard 
gevoel onze weg. Opruimen geeft niet alleen ruimte in huis en schuur 
maar zeker ook in het hoofd. En ja het klopt inderdaad. Opgeruimd 
staat….heel netjes! 
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Ut it argyf fan Sumar  

De ynwenners fan de Tike wiene der hielendal klear mei 
yn 1865. Benammen de minsken dy’t op ‘e Deltike 
wennen fielden har twadde rangs boargers. Hja wiene 
yn har eagen eftersteld! Dat moast oars! 
 

De Deltike lei op it fuottenein, yn twa gemeenten: Smellingerlân en 
Tytsjerksteradiel. Ynsletten troch it wetter fan de Leijen, de heide en it 
mienskar by Sumar. Der gie net in fatsoenlik paad nei Sumar of Eastermar. 
It wie foar de bern hast net te dwaan om winterdeis nei skoalle te gean. Yn 
Smellingerlân en Tytsjerksteradiel siet men al yn oer de skoalbern: jonges 
en famkes dy’t oan de súdkant fan de Tieke wennen koene yn Nygea nei 
skoalle. Bern fan de heide en de Deltike moasten nei de buorren fan Sumar 
of Eastermar. Dat wie in hiel ein toffeljen en skoalgean gie dan faak oer. De 
gemeenten hiene it der gauris oer. Yn Sumar wie de skoalle in suterich 
rommeltsje en ta oan ferfanging. De beide gemeenten soene beslute in 
nije skoalle te bouwen healwei de Tike en Sumar, oan de Hearrewei, wêr’t 
de Tykster bern en dy fan de Sumarreheide hinne koene. Dizze skoalle 
waard yn 1875 iepene. Yn Sumar kaam, ek yn dat jier, in nije skoalle op it 
plak fan de âlde. 
 
Mar der wie mear wat de Tyksters heech siet en dat moast mar ris op 
papier. Begjin maaie 1865 waard in brief opsteld, ûndertekene troch in 
tritichtal ynwenners. Dit skriuwen waard nei de Ried fan Tytsjerksteradiel 
stjoerd: 
De ondergetekenden allen 
bewoners van dat gedeelte 
der Tieke, het welk onder het 
behoor van den dorpe 
Suameer ligt, en eigenaren 
van aldaar gelegene 
vastigheden, nemen de 
vrijheid zich bij dezen met 
verschuldigden eerbied tot U 
te wenden. 
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 

Hja skriuwe dat it har opfalt dat men oeral foarspoed en wolfeart, 
beskaving en foarútgong sjocht, dat oeral wegen en paden oanlein wurde, 
mar dat de Tike fergetten wurdt! Dat men sa ôfsnien is fan maatskiplik 
ferkear mei de omlizzende doarpen, dat it tige dreech is om hea en dong 
oan te fieren en fansels is ek de hannel en oan- en ôffoer fan fee in dreech 
barren. 
Noch folle slimmer is it dat hja de deaden allinnich mei de grutste muoite 
nei it tsjerkhôf bringe kinne, mar ek de reis op snein nei tsjerke is in 
poepetoer.   
 
De oplossing leit yn de eagen fan de Tyksters foar de hân: het daarstellen 
van eenen weg welke eene onbelemmerde passage voor personen, 
rijtuigen en vee aanbiedt, zoo wel naar de naburige gemeente 
Smallingerland als naar de dorpen Oostermeer en Suameer. 
Dy wei soe dan begjinne moatte by de skieding tusken de gemeenten 
Smellingerlân en Tytsjerksteradiel (de Susterwei). De earste gemeente hie 
al in wei oanlein oant de gemeentegrins en dêrwei soe de nije wei dan 
komme kinne, by de wente fan Hendrik Hiddes Tiekstra del (no is dat faaks 
Tikewei 1) en dan yn ien rjochte streek nei de nije ‘kunstweg’ fan Sumar 
nei Eastermar, de Lânsbuorren. Neffens de Tyksters hoegden de oankeap 
fan grûn en de ûnderhâldskosten gjin beswier te wêzen. 
 
Sa’n nije wei soe de Tike foarút bringe en allinnich mar foardiel jaan. Hja 
hiene alle betrouwen dat sa’n ‘kunst- of zandweg’ der gau komme koe. 
Op 12 july 1865 wurdt it brief op de wurklist fan de riedsgearkomste set. 
De foarsitter konkludearret dat de oanlis fan de wei ‘geenszins kan geacht 
worden van belang te zijn ontbloot’, mar dat de ferdieling fan it Sumarder 
mienskar fan minstens sa grut belang is. Hy advisearret de Tyksters earst 
sels mar ris te besykjen de wei oan te lizzen. Mocht dat net slagje dan kin 
men wer kontakt opnimme. De gemeente is wol fan miening dat de 
Tyksters sels bydrage moatte yn de oanlis- en ûnderhâldskosten.  
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 

De ‘ingezetenen van de Tieke’ jouwe net op en yn desimber 1875 -tsien 
jier letter!!- skriuwe hja wer in brief. Dis kear jouwe hja oan dat it skier 
ûnmooglik is foar de bern om, troch de minne tastân fan de paden, mei 
droege fuotten op skoalle te kommen (hjir wurdt de heideskoalle oan de 
Hearrewei bedoeld). De bern rûnen gewoanwei dwers troch de lannen oer 
de houtsjepaden. Sy moasten dan oer sleatten, wêr’t in smelle planke 
sûnder leuning oer lei en d’r wie meastentiids ek net in peal yn ‘e midden 
fan de sleat om har oan fêst te hâlden. D’r waard in bykommend probleem 
neamd: ‘dat hier bij den winter iemand sterft is het bijna onmogelijk om 
het lijk naar de begraafplaats te vervoeren’. Soe de gemeente hjir wol 
gefoelich foar wêze? 
 
Yn jannewaris 1877 besykje de Tyksters it foar de tredde kear. Sy helje de 
eardere arguminten wer oan, mar dizze kear stelle sy foar om in reed oan 
te lizzen fan de Tiekesleat oant de Hearrewei, dy’t útkomt by it nije 
skoalgebou. Dan soe fuortdaliks de wetterlossing ferbettere wurde kinne 
troch nije sleatten te graven. It soe ek tige wichtich en nuttich wêze 
wannear’t der in reed tusken de nije Tikewei en de Eastermarderwei, 
dwers troch it Sumarder mienskar, kaam.  
D’r wie dus blykber ûndertusken al in nije Tikewei oanlein. Wy witte dat de 
reed nei skoalle d’r nea west hat. Wetterskip ‘de Putten’ freget yn 1926 
subsydzje oan by de gemeente foar it ûnderhâld fan de wei nei en oer de 
Tike, dy’t troch harren sels oanlein wie. It kin hast net oars of dit is de 
hjoeddeistige Mienskerwei oant de Tikesleat. Kaartsjes by dy oanfraach 
wize út dat it earste stik fan de Mienskerwei, fan de Lânsbuorren o/m de 
Jelke Sjoerdsloane, Tikewei neamd wurdt en foar it part fan de Jelke 
Sjoerdsloane o/m de Tikesleat brûkt men de namme ‘Leemweg’.  
 
De Tyksters ha jierren striden foar in goede ûntsluting fan de Deltike. By 
eintsjebeslút is it oan partikulier inisjatyf te tankjen dat dat goed kaam is. 
 
Ids Krol  
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LOSSE FLODDER                               Tine Strijker 
 

Tere kinderziel. 

Tijdens een gezellige middag in de Kamp, ons aangeboden door 
Dorpsbelang, vraagt zangeres Griet Wiersma of we mee willen zingen. 
Natuurlijk. De liedjes van vroeger staan nog op onze harde schijf. Ik ken ze 
nog, maar bij het Bûthúsbankje haak ik af. Van andere liedjes weet ik 
alleen de parodieversie die mijn vader altijd zong. Een voorbeeld: Rats, 
kuch en bonen dat is een soldaten diner….. wordt bij hem…….voer daar de 
varkens maar mee. Ik hou wijselijk mijn mond. Bij sommige liedjes die we 
op school leerden, krijg ik spontaan nog de rillingen. Berend Botje! Brrr. 
Iedere keer moeten we tot vervelends toe dát liedje zingen. Ik vraag me 
oprecht af wie kinderen het lied: Rôlje, rôlje wetterweagen van Eeltsje 
Halbertsma leert. Juist, onze meester. Man, we weten amper waar Grou 
ligt. 

Tijdens de Godsdienst les is gezang 17 het favoriete lied van de dominee. 
Een roze fris ontloken, uit tere wortel kwam. Geen kind die die tekst 
begrijpt, laat staan dat ze het een leuk liedje vinden. Maar tijden 
veranderen. Moriaantje zo zwart als roet …. wie kent het niet? Anno 2022 
kan dit kinderliedje echt niet meer. Zo langzamerhand moeten artiesten, 
die in verzorgingshuizen optreden, hun repertoire aanpassen. Weg met 
dat eeuwige karretje dat over de zandweg reed. Voor de jongere ouderen 
zullen de nummers van The Beatles, Rolling Stones of BZN een feest van 
herkenning zijn. Hoe diep liedjes in het geheugen opgeslagen zijn, bewijst 
een lieve oude dame van 90 die met pretoogjes voor mij het volgende 
versje moeiteloos opzegt: 

Alde kat hie jongen krige. 

Pieter skriemde tige 

Doe ’t heit ien by de âlde liet 

En de oare yn de opfeart smiet 

En de oare wyks, hoe koe it sa bryk 

Krige mem twa famkes tagelyk 

En …. liet Pieter him ûntglûpe 

Welke sil heit no fersûpe? 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

Het weer (13 september-16 oktober) 

De temperatuur komt na 13 september op een normaal tot iets te laag 
niveau terecht. De 20-graden wordt niet meer gehaald. Een periode met 
meer regen breekt aan. Op 16 september 8 mm, op 17 september 10 mm 
en op 18 september 12 mm regen. Op 21 en 22 september blijft het droog. 
Het is zonnig en door de heldere hemel koelt het ’s nachts af tot een graad 
of 5. 

Een periode met meer bewolking en dagelijks wat regen volgt. De 
hoeveelheden zijn niet groot, behalve op 27 september als er ruim 13 mm 
naar beneden komt. 

De gemiddelde temperatuur in september was 14,8 graden, een fractie 
hoger dan de normale waarde van 14,5 gr. Er viel 111 mm neerslag, flink 
meer dan de normale hoeveelheid van 84 mm. De zon deed met 167 uur 
goed haar best en kwam daarmee ruimschoots boven de 135 uren die in 
september als normaal wordt beschouwd. 

Oktober begint met een aardige plas water: 12 mm regen, met in de late 
avonds zelfs wat licht onweer. Daarna een verbetering van het weer. De 
neerslaghoeveelheden blijven laag, de zon komt er vrijwel dagelijks 
redelijk bij en de temperaturen liggen rond normaal, tot iets te hoog: 
overdag meest tussen de 15 en 17 graden, ’s nachts tussen de 5 en 10 
graden. Over het algemeen houdt de wind zich koest en dat resulteert 
soms in mist zoals op 13 en 14 oktober. 

Of de herfst zich ook nog van de andere kant laat zien met regen, storm en 
hagel? Dat zien we de volgende keer wel weer. 

Actueel weer in Sumar op 
www.wunderground.com/dashboard/pws/IFRIESLA99 

 

 

http://www.wunderground.com/dashboard/pws/IFRIESLA99
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INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK                        Diaconie 

 
Al vele jaren zamelt de Diaconie van Sumar voedsel en geld in, bestemd 
voor de Voedselbank Tytsjerksteradiel. Dit jaar is de noodzaak van deze 
actie wellicht belangrijker dan ooit: door stijgende energiekosten en de 
torenhoge inflatie kunnen velen maandelijks niet meer rondkomen. En 
daardoor onstaat er stille armoede, waarvan we vaak niet weten. En bij de 
Voedselbank in Burgum merken ze de toenemende hulpvragen: de 
schappen bij het uitdeelpunt raken leger en leger. Daarom roept de 
Diaconie van Sumar alle dorpsgenoten op om, indien mogelijk, een 
steentje bij te dragen aan deze actie. En daarbij is de hoeveelheid van de 
inbreng niet van belang, immers: alle kleine beetjes helpen! 
De Diaconie houdt 2 inzamelmomenten in It Trefpunt (het gebouwtje 
naast de kerk): 
 
Woensdagavond 2 november tussen 18.30 - 19.30 uur  
Zondagmorgen 6 november tussen 09.00 - 09.30 uur 
 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? Natuurlijk zijn we bereid 
om in de week van de inzameling bij u langs te komen. U kunt ons 
daarvoor bellen: 0511-464457 
 
Wat kunt u zoal doneren? Pasta, rijst, blikgroente, blikken vlees, zuivel in 
pakken, koffie/thee, aardappelpuree (pak), aardappelen, chips / 
borrelnootjes, broodbeleg,bakolie/olijfolie, vruchtensap in pak. 
 
Let wel op de houdbaarheidsdatum en doneer geen geopende/gebruikte 
verpakkingen. 
 
Wilt u de actie financieel ondersteunen? Dat kan! Uw bijdrage kunt u in 
een envelop langsbrengen of overmaken op de bankrekening van de 
Diaconie: NL87 RABO 0362 7681 10, t.n.v. ‘Voedselbankactie Najaar 2022’ 
Ook kunt u Douwe Egberts spaarpunten inleveren. Hiervan worden pakken 
koffie/thee ingekocht. 
 
Mogen we rekenen op uw steun? 
“Meiinoar troch de tiid” 
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Wat ha jim no by d’ein?   Ids Krol 

 
As jo hjoed de dei oer de Iestwei rinne sjogge jo healweis, by de reed nei 
de Haarsma’s in stik lân mei wat beplanting en kompostbakken. Gjin 
feantsjes tún dy’t kreas omdolt binne en wêr’t túch gjin kâns krijt. Ik frege 
my ôf wat sy hjir by d’ein ha en om dêr achter te kommen ha ik in ôfspraak 
makken mei Haaije Haarsma en syn maat Arno Veenstra. Haaije -of eins 
syn heit- is de eigener fan it perseel en hy rûn al in hiel skoft om mei it idee 
om it hielendal oars oan te pakken. Arno is ekolooch. Tegearre besykje hja 
in ‘Voedselbos’ te realisearjen. 
 
Soksoarte bosken sjogge wy hjoeddedei yn bygelyks Afrika en Azië. Dêr 
komt it idee wei. De Romeinen makken ek al gebrûk fan it prinsipe. 
Op dit stuit sitte Haaije en Arno noch yn de oanrinfase. It doel is om in 
soad hege beammen as iken en tamme kastanjes te plantsjen. In lyts part, 
ûngefear 5%, wurde fruchtbeammen en strûken. Tink oan apels, parren en 
beien. Dy fruchtbeammen moatte krekt fier fan inoar ôf stean: sy meie 
inoar net reitsje, mar moatte inoar wol bestowe kinne.  
It systeem makket gebrûk fan beamrijen. De beammen soargje foar sinne 
en skaad is. De iene plant hâldt ienris fan skaad en de oare mei leaver fol 
yn de sinne stean. De hege beammen leverje op den duur fansels ek hout 
wat jo ferkeapje kinne en ikels binne wer foer foar bygelyks bargen. 
 
Wetter is ek in fernaam aspekt: as it reint hâldt in bosk it wetter fêst en as 
it in skoft droech is kin men it opsleine wetter brûke. Sa meitsje jo in 
systeem dat himsels regelt. 
De filosofy fan dizze beide pioniers is helder: hja wolle op in lyts stikje grûn 
sjen litte dat bioferskaat mooglik is. Hja wolle gjin keunstdong en fergif 
brûke, net tinke fan de plant út, mar útgean fan de grûn. As de grûn sûn is, 
wurdt dy hieltyd fruchtberder en sil de opbringst ek hieltyd grutter en 
better wurde. 
Fergif komt der net yn! Haaije en Arno wolle op den duur einen en hinnen 
oanskaffe. Dy lizze aaien om te ferkeapjen, mar sy romje ek in soad skealik 
guod op. Natuerlike predaasje dus. Fierder hielendal gjin ‘ynput’ fan bûten 
ôf: gjin kompost, gjin dong, gjin wetter, gjin gif, mar alles fan eigen lân. 
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Wat ha jim no by d’ein? ferfolch  Ids Krol 
 
Hja kinne mei de oanplant fan elzebeammen bydrage oan in oplossing fan 
it stikstofprobleem. De woartels fan elzebeammen kinne mei help fan 
bakteriën stikstof bine en dat werom jaan oan de natuer as dat nedich is.  
 
Op dit stuit sitte de hearen noch yn de opstartfase. Hjir en dêr stean 
kompostbakken. Der wurdt neat wei. Earst moat it proses fersneld wurde. 
Hja ha houtsnippers en dong struit. De moestún is om te sjen oft hja goed 
dwaande binne. De boerekoal stiet der kreas by, dus dat liket wol posityf. 
Jo moatte ek net te hurd wolle. It duorret faaks wol in jier as sân eart de 
grûn yn lykwicht is en der safolle groeit en plukt wurde kin dat hja de, 
pleatslike, merk op kinne. Nei in jier of tsien is de produksje sa heech dat it 
goed út kin. 
 
In soad idealisme dus om op lytse skaal sjen te litten dat in oare oanpak, 
dy’t hiel ticht by de natuer stiet goed útpakke kin. Natuer en lânbou hoege 
inoar net te biten. Moai dochs dat d’r yn Sumar yn dizze tiden socht wurdt 
om antwurden op drege fragen. No mar hoopje dat de gemeente der ek 
posityf yn stiet. 
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VOETBALCOMPETITIE 2022                                Froukje Jelsma 

Hierbij de voetbalcompetitie van de senioren en de junioren voor 
november en december. 
 
Meer informatie is te vinden op de site van VV Suameer, houd deze dus in 
de gaten voor de actuele info.  
 

4 nov.  19.30u Suameer 35+2                                    Sumar 

 19.30u Suameer VR30+1                               Marum 

 20.00u Suameer VR18+1                               Eastermar 

 20.00u Suameer 35+1                                    Sumar 

5 nov.  13.30u Suameer 2 - Blue Boys 2 

 14.30u Suameer 1 - Sweach De 1 

18 nov.  19.15u Suameer 35+2                                    Eastermar 

 19.30u Suameer VR30+1        Sumar 

 19.30u Suameer VR18+1                               Garyp 

 19.45u Suameer 35+1                                     Eastermar 

19 nov.  14.30u Suameer 1 – Surhuisterveen 1 

2 dec.  19.30u Suameer 35+2                                     Sumar 

 19.30u Suameer VR30+1                                Nij Beets  

 19.30u Suameer VR18+1                                Opeinde 

 19.30 Suameer 35+1                                      Sumar 

 

3 dec.  14.30u Suameer 1 - GSVV 1 

10 dec.  13.30u Suameer 2 - SC Twijzel 3 
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KERKDIENSTEN OKTOBER IN DE DORPSKERK - SUMAR 
 
 

Zondag 30 oktober  
11.00 uur 

Ds. A. Elverdink - Eastermar Fryske Tsjinst 

Woensdag 2 
november 
19.30 uur 

Ds. W. Veltman – Ee Fryske Tsjinst 

Zondag 6 november Eigen invulling 
kindernevendienst 

Kerk-school-
gezinsdienst 

Zondag 13 november Ds. H.J. de Groot - Burgum Doopdienst 

Zondag 20 november Ds. F.F. Fink - Burgum Laatste zondag van 
het kerkelijk jaar 

Zondag 27 november Ds. F.F. Fink - Burgum 1e Advent 
 

 
 
De diensten beginnen om  
9.30 uur, tenzij anders aangegeven.  
 
Alle kerkdiensten kunt u volgen via 
www.kerk-sumar.nl/uitzending.  
De uitzending begint 5 minuten voor 
de aanvangstijd.  
 
 
 
WEET U WELKOM !! 
 
 
 

 

 

 

http://www.kerk-sumar.nl/uitzending
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DIELKAST SUMAR                                Diaconie 

 

De Diaconie van Sumar plaatst een weggeefkast bij It Trefpunt (het 
gebouwtje naast de kerk).  
Deze kast heeft de naam “Dielkast” gekregen en wordt op zondag 30 
oktober om 10.30  in gebruik gesteld. Dit vindt plaats op het pleintje naast 
It Trefpunt. Een ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het 
is natuurlijk mogelijk om alvast wat mee te nemen en te plaatsen  
in de kast. 
 
Wat is een Dielkast? 
 
In de Dielkast worden spullen ingeleverd die de één over heeft, en de 
ander goed kan gebruiken.  
Geef wat je kunt missen en neem mee wat je kunt gebruiken. Als je alleen 
iets wilt meenemen,  
en niet geeft, is dat helemaal goed. Ook andersom natuurlijk. We doen dit 
met elkaar, voor elkaar! 
  
De Dielkast werkt zo: 
 
-        Jong en oud is welkom. Alleen voor kinderen geldt alleen 
onder toezicht  

van een ouder of verzorger. 
-        De spullen zijn schoon en heel 
-        Alle spullen zijn welkom, zolang het IN de kast past 
-        Neem je verantwoordelijkheid en houd de kast netjes 
- Het is niet de bedoeling de kast te plunderen 
- Gebruik van (voedsel)producten uit de kast is op eigen 
verantwoording 
  
Regels voor toiletartikelen en persoonlijke hygiëne: 
 
-        Plaats deze op de bovenste plank 
-        Geen aangebroken verpakkingen 
-       Controleer de houdbaarheidsdatum   
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DIELKAST SUMAR ferfolch                               Diaconie 

 
Regels voor voedselproducten: 
 
-       Plaats deze op de middelste plank 
-        Alleen voedselproducten met langere houdbaarheidsdatum 
-        Geen aangebroken verpakkingen 
-        Schrijft dag en datum op de sticker als je het in de kast legt 
-        Geen alcohol of rookwaren 
  
Regels voor overige producten zoals huishoudartikelen 
 
-        Plaats het op de onderste plank 
-        Controleer een eventuele houdbaarheidsdatum  
 
 

“De Dielkast, voor Sumarders, door Sumarders” 
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Trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 
uur. 
 

28-10,  De Kamp, Vrijdagmiddagborrel, vanaf 16.30u 
31-10   De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00u 
04-11 De Kamp, Bingo 20.00u / Klaverjassen 20.00u 
08-11 De Kamp, Open tafel 12.00u, opgave via 06-18267330 
11-11 Oud papier 
12-11 De Kamp, Darttoernooi 19.30u 
14-11 Kopij dorpskrant 
14-11 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00u 
19-11 De Kamp, Sinterklaasfeest. 13.00u 
19-11 De Kamp, Pub quiz, vanaf 19.00u inloop, aanvang 19.30u 
26-11 De Kamp, concert De Lofstem, Oan ‘e Swier, 20.00u 
28-11 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00u 
02-12 De Kamp, Bingo 20.00u / Klaverjassen 20.00u 
12-12 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00u 
13-12 De Kamp, Open tafel 12.00u, opgave via 06-18267330 
16-12 Oud papier 
17-12 Kerstconcert De Lofstem, meer info volgende koekoek 
28-12 De Kamp, Gaatze Bosma afsluiting jaar 2022, 17.00u 
31-12 Knipperij De Boek, afscheid/stoppen knipperij, 11.00-13.00u 
 

De volgende Koekoek ligt op 29 oktober 2022 bij u in de bus 
 
 
DE VOLGENDE KOEKOEK LIGT 26 
NOVEMBER BIJ U IN DE BRIEVENBUS 
 



11070 
 

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: Bert Sietzema) 
  Facebookaccount: wijkagent Bert Sietzema 
Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511  

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

Dierenartsen:  A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, 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  

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

 Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Gerrit Vrijburg 

 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

