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DE KOEKOEK 37e jaargang nr. 1, september 2022 

 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Na een lange warme zomer is het dan nu toch echt herfst.  
We zijn natuurlijk heel blij met wat regen maar na twee dagen harde wind 
en felle buien vind ik het wel weer genoeg eigenlijk.  
En de kachel een graadje hoger is er ook niet meer bij helaas…. 
 
In deze Koekoek een terugblik op alle zomer-activiteiten in ons dorp.  
Er was van alles te doen in en rond het dorpshuis en ook de Open 
Monumentendag op 10 september was een groot succes.  
 
Voor de komende maanden worden er allerlei activiteiten aangekondigd. 
Op 1 oktober komt Griet Wiersma naar Sumar. Op 8 oktober is er gerookte 
paling te koop bij De Kamp. Vanaf 14 oktober kunnen we op vrijdagmiddag 
gezellig samen een borrel drinken in het dorpshuis. Er zijn open lessen van 
de sportvereniging. U kunt zich opgeven voor het Nije Talint orkest en u 
kunt van alles lezen over de voetbalcompetitie. Voor elk wat wils. 
De dorps-agenda op de laatste bladzijde is alweer mooi gevuld. 
 
Wie nu nog zegt dat er ‘net safolle te beleven is’ in Sumar heeft de 
dorpskrant niet goed gelezen! 
 
Als u/jij de leefbaarheid van ons dorps belangrijk vindt dan is er op  
26 september gelegenheid om hierover mee te praten! Laten we deze 
kans aangrijpen en ons geluid laten horen! 
 
De koekoek van oktober zal bij u worden gebracht door onze nieuwe 
bezorgster, Nienke Huizing. De redactie wenst Nienke heel veel succes en 
plezier toe met deze klus.  
 
 

Trynke 
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IN BRÛZJENDE DOARPSKERN                                   Ids Krol 

 

De gemeente Tytsjerksteradiel staat 

voor de taak om de komende jaren 

haar vastgoed (scholen, gymzalen, 

dorpshuizen) te verduurzamen. Een 

opgave met onzekerheden, maar 

ook met mogelijkheden! 

 
* Gaat de gemeente alle gebouwen aanpakken? 

* Wat betekent deze operatie voor ons dorpshuis en onze 

 gymzaal? 

* Hebben wij over 5 of 10 jaar nog een dorpshuis of gymzaal? 

 

Er liggen ook kansen. Heeft Sumar zelf ideeën m.b.t. het 

herinrichten van de dorpskern? 

Dit willen we op maandag 26 september met 

jullie bespreken. 

Aanvang 20.00u, inloop vanaf 19.30u 

 
Vind jij de leefbaarheid in Sumar ook 

jouw belang? Kom dan naar deze 

avond! Wij vertrouwen op ieders 

   aanwezigheid. 

De Sumarders hebben het 

laatste woord! 
Voor vragen en opmerkingen kun je een 

mailtje sturen naar doarpskern@sumar.nl 

mailto:doarpskern@sumar.nl
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1 okt. 15.00u Griet Wiersma in De Kamp 

 

Wereldbekend in ons Friesland...en heerlijk gewoon onder de 

mensen…! Griet treedt met groot succes op door heel 

Friesland...maar ook ver daar buiten...en op zaterdagmiddag 1 okt. 

2022 in dorpshuis “De Kamp” in Sumar. Kom er gezellig bij...dan 

maken we er samen een fijne middag van…!! om 14.30uur gaat de 

zaal open….en we beginnen om 15.00 uur 

Er wordt geen entreegeld gevraagd, incl koffie 

met wat lekkers,deze middag wordt aangeboden 

door het Dorpsbelang Sumar.    
reserveer op tijd….want vol is vol….! 

U bent u van harte welkom...dus reserveer uw plekje bij: 

Dorpshuis 06 18267330 – Willem vd Leest 06 42221412 

Harry vd Meer 06 55830707 - Ymkje 06 23428564 

 

Graag voor dinsdag 27 september opgeven. 
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OUD-PAPIER 
 

Onze vrijwilligers halen al een paar jaar met veel plezier het oud papier op 
in Sumar. Op donderdag en vrijdag zijn er een aantal heren onderweg met 
auto’s en aanhangers. Zij halen het oud papier op bij bewoners van het 
buitengebied van Sumar. Op vrijdagavond gaan er 3 vrijwilligers met de 
kraakpersauto mee door het dorp. 2 personen achterop de vrachtwagen 
en één op de fiets. Ook dit doen ze met veel plezier.  
Er komen de laatste tijd nogal veel kinderen op de kraakpersauto af. De 
laatste keer ging het echter bijna mis. Ondanks dat we de kinderen 
waarschuwen kwam er iemand (misschien per ongeluk) naast de 
vrachtwagen fietsen. Diegene kwam ten val en kwam terecht net naast de 
vrachtwagen. Onze vrijwilligers zijn hier erg van geschrokken!  
 

***Aan alle ouders het verzoek om uw kind hier op aan te spreken 
en bovendien hem of haar tijdens de ophaalronde in de gaten te 
houden. Het vriendelijke verzoek om uw kind(eren) niet met de 
kraakpersauto mee te laten lopen/fietsen*** 

 
Hopelijk kunnen we het plezier in het ophalen van het oud papier 
behouden. 
Tot slot nog dit:  
We willen de inwoners bedanken voor al het papier wat langs de straat 
wordt gezet. Meestal mooi verpakt in gesloten dozen / papieren zakken. 
Het verzoek nog wel om het papier zoveel mogelijk bij de bekende 
verzamelpunten neer te zetten.  
 
Alvast bedankt!! 
Namens de oudpapiercommissie Sumar 
Anneke Kloosterman. 
 
Ophaal-data in de rest van 2022: 
7 oktober 
11 november 
16 december 
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Nieuws van de Sportvereniging  

 
We zijn inmiddels al weer een paar weken 
los. Lekker bewegen, je hoofd leeg maken, 
sociale contacten onderhouden;  heel veel 
positieve energie krijgen!!  Wie wil dat niet……?! 
 

Open lessen Gymnastiek 
Wil je een keertje met je zoon/dochter mee 
gymmen, dan ben je van harte welkom. Er zijn  
open lessen op maandag 10 oktober van  
15.45 tot 16.30 uur (onder de 6 jaar) en van  
16.30 tot 17.30 uur (6 jaar en ouder). 

 
Open lessen volleybal 
Dinsdag 11 oktober zijn er open lessen bij dames volleybal van 19.00 
tot 20.30 uur. En bij de heren volleybal van 20.30 tot 22.00 uur. 
Dit zijn tevens de trainingstijden. 
 
Damesteam  
De competitie voor de NeVoBo dames start op  
donderdag 15 september in Harkema. De thuiswedstrijden worden 
gespeeld in de Nieuwe Westermar in Burgum: 13 okt./3 nov./17 
nov./24 nov./15 dec. om 21.00 uur. Supporters zijn altijd welkom! 
De wedstrijden van de dames worden altijd op donderdag gespeeld. 
 
Herenteam 
De competitie voor OVK Heren start in oktober. Hier spelen de 
heren 7 sets met een korte koffie/thee/fris pauze. (gezellig samen 
met de tegenstander) Er worden 6 wedstrijden per seizoenshelft 
gespeeld en dit meestal op de vrijdagavond.  
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NIEUWS VAN DE SPORTVER. SUAMEER                    Akke Hiemstra 

 
Het Bestuur 
Eerst nog de laatste update van ons bestuur: 
Mariëlle Haveman is na ruim 7 jaar trouw en enthousiast bestuurslid 
(secretaris) gestopt. Ze heeft haar ‘know how’ zorgvuldig aan ons 
overgedragen. Mariëlle, super bedankt voor jouw inzet al deze 
jaren!! 
 

Voorzitter Aly Hoekstra 

Penningmeester Roy Lykelema 

Secretariaat Rinnie Veenstra 
Akke Hiemstra 

Algemeen bestuurslid/ 
contactpersoon gymnastiek 

Minke van der Meer 

 
Sporten in de buitenlucht: 
De hele zomer is er gebruik gemaakt van de sportactiviteiten 
rondom De Kamp. 
KEaRN was er met activiteiten voor de jeugd en in de Kamp kon men 
biljarten. 
Op het veld werd gevolleybald en natuurlijk was er ruimte voor een 
drankje aan de bar in De Kamp. 
Het waren geslaagde zomermaanden! En zeker voor herhaling 
vatbaar! 

 
 

 

TOT ZIENS IN DE 
SPORTZAAL!! 
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Kampioenskip Ielrikjen, 8 oktober 2022, 
Doarpshûs De Kamp 

 
10.00 oere: Oanstekken rikkerstonnen 

12.00 oere: Ferkeap rikke iel 
14.30 oere: Sjueryberied 
16.30 oere: Priisútriking 

 
Kosten dielnimmers: € 9,00,= 

Opjefte by 
H. van der Meer 06-55830707 
W. van der Leest 06-42221412 
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WOLKOM YN SUMAR                                       Maaike Kingma 

 

Welkom aan de nieuwe inwoners van Sumar  
aan de Jister 16 

 

 
 
Wat is jullie naam 
Rob en Yvonne Heij. Rob is geboren in Amsterdam en Yvonne in IJmuiden. 
Dit is ook te zien aan de foto van de vuurtoren van IJmuiden die achter op 
hun camper staat. 
 
Wat is jullie leeftijd 
Rob en Yvonne zijn allebei 67 jaar en zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd. Ze 
weten nu al dat ze dit samen gaan vieren tijdens een grote reis die ze 
volgend jaar met de camper gaan maken. 
 
Wat doen jullie overdag 
Rob is altijd werkzaam geweest als timmerman en de laatste jaren als 
technicus wegwerk en verkeer bij de gemeente Amsterdam. Sinds 2009 is 
Rob pensionaris, hij kon met 55 jaar stoppen bij de gemeente Amsterdam. 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Yvonne werkte in de verzekeringsbranche als adviseur zakelijke 
verzekeringen, de laatste 9 jaar bij Unive. In 2018 had Yvonne genoeg van 
alle bijscholingen en nieuwe systemen en is ze met vervroegd pensioen 
gegaan 
 
Wat zijn jullie hobby's 
Rob en Yvonne zijn heel actief en doen eigenlijk alles samen. Ze zijn lid 
geweest van een schietvereniging, hebben samen gedoken en fietsen, 
klussen en  tuinieren samen. Reizen deden ze voorheen met hun boot die 
ze casco hebben gekocht en zelf helemaal hebben afgebouwd en nu met 
de camper. Soms met georganiseerde NKC reizen en dan weer op eigen 
houtje. Ze koken ook graag samen en dan het liefst voor vrienden. Rob is 
fan van Max Verstappen en Yvonne is lid van de sportschool Reset, leest 
graag, haakt heel veel en maakt prachtige beelden van speksteen.  
Kortom: Rob en Yvonne genieten met volle teugen van hun welverdiende 
pensioen 
 
Hiernaast  
een voorbeeld  
van een beeld  
van Yvonne. 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Wat heeft jullie in Sumar gebracht 
Rob en Yvonne woonden in Nieuwe Niedorp in Noord Holland en houden 
veel van reizen. Ze waren al heel vaak in Friesland geweest met hun 
camper en genoten van de rust in onze mooi provincie. Vooral op de 
camperplaats in Burgum aan het Prinses Margrietkanaal. Yvonneis jaren  
mantelzorger geweest van haar oude tante en toen tante was overleden, 
waren ze niet meer gebonden en konden ze op zoek gaan naar een ander 
huis. De voorwaarde was dat de camper bij het huis kon staan. Want twee 
en een half jaar geleden was de stalling waar hun camper stond volledig 
afgebrand. Gelukkig was hun 4 jaar oude camper op dat moment net even 
verplaatst door de beheerder, de andere 40 campers waren totaal 
afgebrand. Wat een geluk voor Rob en Yvonne! 
En na 16 bezichtigingen elders, kwam de makelaar met het huis op de 
Jister 16 in Sumar. Een prachtige locatie, prachtige stenen en ruimte voor 
de camper, maar er moest heel wat aan het huis gebeuren. Gelukkig zijn 
Rob en yvonne heel handig en met hulp van regionale bedrijven is er al 
heel veel veranderd. 
 

 
Rob en Yvonne tijdens hun reis naar Schotland 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Wat is jullie eerste indruk 
Toen we het huis hadden gekocht aan de Jister, zijn we meteen bij alle 
buren langs gegaan om ons even voor te stellen. Wij vinden het wel netjes 
dat mensen weten wie naast hun komen wonen. En we werden van alle 
kanten heel vriendelijk ontvangen. Dat voelde heel goed. De buren zijn 
heel vriendelijk en bieden hun hulp aan , dat waarderen we erg. Door de 
drukte met het huis hebben we nog niet heel veel van de omgeving gezien, 
maar we genieten hier van de rust en de natuur. 
 
Missen jullie ook wat in Sumar 
Yvonne: als ik Rob bij me heb, dan heb ik alles en mis ik niets! 
Maar...we missen wel een beetje een dorpswinkeltje, dat sfeertje van ons 
kent ons. Maar we zijn er achter gekomen dat Burgum heel dichtbij is en 
daar is alles wel te krijgen. We vinden de huizen in de dorpskern van 
Sumar wel heel mooi. Ik heb toen Rob en Yvonne nog even gewezen op de 
monumentenroute die er is in Sumar op zaterdag 10 september. Lekker 
even strúne troch Sumar! 
 

Rob en Yvonne, bedankt voor jullie hartelijke ontvangst.  
Ik heb genoten van jullie gedrevenheid en enthousiasme.  

We wensen jullie heel veel woonplezier in Sumar 
 
 
 

VOGEL(RING)NIEUWS                                    Bareld Storm  

 
In maart hing er een nieuwe soort in de netten en dat was de Cetti’s 
zanger. Dit is een soort uit Zuid- Europa die met een enorme opmars naar 
het noorden toe bezig is. Ook bij collega ringers in Joure, Eastermar en 
Burgum werden ze gevangen. 
In april ving ik maar liefst 3 mannetjes van de Beflijster en deze soort komt 
in het binnenland niet erg veel voor, omdat ze meer langs de kust trekken 
dus erg leuk om dan 3 te mogen vangen en ringen.  
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VOGEL(RING)NIEUWS VERVOLG                                    Bareld Storm  

 
Ik had eerder al eens een vrouwtje gevangen en geringd. Nu hopen op een 
terugmelding, zodat we er achter komen uit welke populatie deze vogels 
komen. Dat kan namelijk Engeland, noord Scandinavië tot heel Rusland of 
de Alpen en Kaukasus zijn. 
Ook in april nog een nieuwe soort en dat was de Nachtegaal, waarvan we 
weten dat er enkele hier over trekken en nu weten we dat helemaal zeker 
natuurlijk. Voor de oplettende luisteraar: in de maand april was er ook 
regelmatig een Koekoek op de Heide die echt luid en duidelijk te horen 
was.  
In deze maand vloog er ook nog een Boompieper in de netten; dat is een 
vogel die maar weinig gevangen wordt in de buurt. Dit was voor ons 
ringstation dan ook pas de 2de. 
In mei hing de eerste Draaihals van dit jaar alweer in de netten en dat is 
een maand dat ze nomaliter al op hun broedplekken aanwezig moeten 
zijn, dus deze is of laat of er zit ergens in de buurt een broedgeval, dat is 
met deze soort ook best mogelijk want deze kleine Spechtachtige doet het 
gelukkig goed en neemt in aantal toe. 
 
Behalve vogels vliegen er ook andere dieren in de netten zoals meerdere 
soorten Vleermuizen, Mei- en Mestkevers, grote Waterkevers en grote 

Nachtvlinders.  
 
Bij de Nachtvlinders zijn dat 
ondertussen al een mooi aantal 
soorten:  
Kolibrievlinder,  
Populierenpijlstaart, 
Ligusterpijlstaart,  
Pauwoogpijlstaart,  
Lindepijlstaart, 
Wilgenhoutrupsvlinder  
maar de leukste en vrij zeldzaam in 
Friesland was de Doodshoofdvlinder. 
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VOGEL(RING)NIEUWS VERVOLG                                     Bareld Storm  

 
In de opvang ging het ook weer aardig door en het voorjaar stond helaas 
weer in het teken van de vele door katten gepakte vogels en andere 
dieren. Ook heerst er nog steeds vogelgriep. 
Nadat de binnengekomen dieren een poosje hebben moeten aansterken 
van onder andere botbreuken, verzwakking en wonden, hebben we een 
hele hoop dieren weer los kunnen laten. Want daar doen we het 
uiteindelijk voor.   
Op dit moment is de najaarstrek in volle gang en zijn er alweer erg veel 
vogels van een ring voorzien en leuke terug gevangen, maar daarover 
meer in de volgende koekoek. 
 
Vind u een vogel met ring of dier in de problemen laat het ons weten. 
De gegevens van een geringde vogel komen dan uiteraard uw kant ook op, 
want het is vaak erg leuk om te weten waar zo’n vogel vandaan komt. 
 
Bareld Storm – Lytse Buorren 24 – Sumarreheide – 06-11181841 
 
 

HULP GEZOCHT VEILIG VERKEER NEDERLAND 

 
HULP GEZOCHT BIJ VEILIG VERKEER NEDERLAND ACTIVITEITEN  
 
In en rondom Sumar doen wij als vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer 
Nederland afdeling verschillende activiteiten. Denk hierbij aan 
voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij 
het jaarlijkse Verkeersexamen in Burgum. Wij zijn opzoek naar versterking 
van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen 
van de kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op 
pad kunnen gaan.  
Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij een activiteit voor 
verkeersveiligheid in de buurt? Stuur een mailtje naar Sanne via 
steunpuntnoord@vvn.nl.  
 
************************************************************ 



11000 
 

AKTIEVER MEI DE ACTIEF                                                       Maaike Kingma 

 

Alle wiken gean ik ien as 2 kear op 'e fyts nei ús mem yn Oentsjerk. 
En no wie my it alris opfallen dat der yn Ryptsjerk in hiele grutte 
brievenbus stie mei dêrop: Actief. Dat sette my oan it tinken. 
Myn buorjonge Roan Jan bringt yn Sumar de Actief bydel. En doe't hy mei 
syn âlden op fekânsje gie, socht hy ien, dy dat foar 2 wiken fan him 
oernimme woe. Mar...... der wie net ien dy't dat oan tiid hie as sin oan hie. 
Dus yn Sumar ha wy 2 wiken gjin Actief hân. Miskien binne der minsken 
dy't sizze: no, ik ha dy actief hielendal net mist, mar selts fyn ik dat best 
wol spitich!  It is dochs fan âldsher in gewoante dat wy woansdeimiddeis 
de Actief yn de bus krije en binammen de rou-advertinsjes wol ik net 
graach misse. 
En jo soenen sizze: der binne dochs wol jongeren dy graach in pear 
bûssinten fertsjinje wolle as miskien minsken dy't mei pensioen binne en 
wer wat by de ein ha wolle. Jo komme troch Sumar, hâlde in praatsje en 
krije der ek noch in pear sinten foar. Nee, it is net iens frijwilligerswurk! 
En no giet Roan Jan aanst nei it Hearrenfean te learen en hat hy it net 
mear oan tiid om de Actief te besoargjen. Hy is wol drok dwaande om ien 
te finen, mar as dat slagget? Wy hoopje it. 
En oars is it miskien dochs ek in idee om in grutte brievenbus yn it doarp 
by de Kamp te setten. Dan kinne alle Sumarders dy't dat graach wolle 
woansdeimiddeis in krante út de bus helje. Dêr treffe jo miskien ek nochris 
ien foar in praatsje en jo binne tagelyk yn beweging. 
Mei oare wurden: Aktiever mei de Actief! 

Miskien is der nei 
oanlieding fan dit 

stikje in aktyf 
persoan dy't seit:  
'Hé, dat is krekt 

wat foar my!' 
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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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DE GRIENTETÚN                                         Lammert de Vries 

 
Ein Rûp im Salat 
 
In oantal jierren ferlyn wie ik mei wat skoalmaten op skifakânsje yn 
Tsjechië. We sieten op in jûn yn sa’n fretskuorre te iten toen in maat rôp: 
Ein Rûp im Salat! No, dy jonge hie wis gjin grientetún thús want dan hie er 
der grif net sa raar fan op sjoen. 
De lekkerste stampot is stroepmoes, al stiet dat net yn’t boek. No 
geandewei wurdt it my wol dúdlik werom dizze koal net beskreaun stiet. 
Gjin ear oan te beheljen mei al dy rûpen en slakken. En at je tinke dat it 
achter de rêch is komt der nochris in oanfal fan lús achteroan. It liket de 
pleagen fan Egypte wol. 
Gjin ien pleach hat it oant no ta winne kind dat wy hâlde de moed der yn. 
Allinnich al omdat my fan it foarútsjoch it wetter yn de mûle rint. Ut 
oermoed ha ik de reakwoarst al op it boadskippelistke setten. Wol echte, 
gjin fegetaryske want sels de kat wol dêr gjin bek op sette.  
 
Myn kennis oer komkommers is ek ferrike dizze simmer. Der binne fansels 
in hiel soad ferskillende soarten. Wy hiene de ‘Chinese slangen’ yn de tún. 
Se diene it hiel bêst mar mei it oersetten fan de bakken nei de folle grûn 
wie it se krekt te kâld. Stress is in raar ding, ek foar komkommerplanten. 
Fan stress komt trauma en wurde de fruchten bitter. In traumatisearre 
komkommer is net te fretten! Gelokkich fleure de plant mei de sinne op en 
ha wy ek noch lekkere komkommers plukke kind.  
 
Mei’t de stroepmoes yn de tún stjit komt der ek in ein oan it skriuwen oer 
de tún. It is in alderaardigste besichheid en ik stean der ferstelt fan 
hoefolle at in lytse tún al opbringe kin. Sommige grienten binne foar de 
geforderden lykas blomkoal. Mar sla is poer geskikt foar begjinners, foar ús 
soarte.  
At der no minsken troch it lêzen as troch de djoere boadskippen tinke oan 
in túntsje: altyd prebearje. In elts kin it en wat net slagget kinne de piken 
wol ha.  
 
En de Tsjechyske kok? Dy pakte de Rûp der ôf en joech sa de panne 
werom: Guten Appetit. 
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De vakantie is weer achter de rug. En inmiddels zijn we weer gestart met 
de repetities. De eerste repetitie hebben we iets ingekort want ja.... We 
moesten natuurlijk ook even bijpraten. Ook niet onbelangrijk bij De 

Lofstem       
Onze eerste activiteit hebben we alweer achter de rug. We waren 
uitgenodigd om 10 september tijdens de open monumentendag 2022 te 
spelen. We hebben ’s middags eerst bij de molen gespeeld en vervolgens 
aan de Achterweg 5. 
 
Een groepje leden incl. dirigent is momenteel bezig met het organiseren 
van ons donateursconcert. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
De volgende keer meer nieuws hierover.  
Dit concert is gepland op 26 november. Misschien een idee om deze 
datum alvast in de agenda te zetten want dit wordt zeker de moeite 
waard. 
 
Voor de vakantie is melding gemaakt van het “Nij talintenorkest”. Er is in 
de gemeente veel reclame gemaakt voor dit prachtige initiatief wat door 
de korpsen uit de gemeente wordt gesteund. Op het moment van 
schrijven hebben zich al 20 personen aangemeld... Misschien zijn er nog 
meer belangstellenden. We horen het graag.  
Elders in deze koekoek meer informatie over dit mooie initiatief. 
 
 

En dan is er nog het nieuw opgerichte jeugdorkest “De notenkrakers”. 
Jeugd van verschillende korpsen uit omringende dorpen spelen mee in dit 
orkest. Zo ook enkele jeugdleden van De Lofstem. Ook een prachtig 
initiatief. In de volgende koekoek meer informatie wat dit betreft.  

Positief dat de muziekverenigingen in de buurt volop in beweging zijn 

 

Hendrik Kloosterman 
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Op 2 oktober staat er een bijzondere jeugddienst gepland 
in de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd!!! 
 

 
 

Joop was een zeer succesvol en bekende kickboxer die aan 
lager wal was geraakt. Hij gaat vertellen over zijn 
bijzondere levensverhaal.   
 
Kijk alvast maar eens op www.stichtingdegoedeaarde.nl 

http://www.stichtingdegoedeaarde.nl/
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NIJ TALINT ORKEST TYTSJERKSTERADIEL           Annewiep Bloem 

 
Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel: plesier yn meielkoar muzyk meitsje!  
 
De zeven muziekverenigingen uit Tytsjerksteradiel organiseren Nij Talint 
Orkest Tytsjerksteradiel, een superleuk muziekproject voor volwassenen. 
Muzikale ervaring is niet nodig. Op 1 oktober is de eerste repetitie. Er 
hebben zich al tien deelnemers opgegeven, maar er is plek voor meer 
muzikanten!  
 
Nij Talint Orkest 
Een instrument leren bespelen, samen muziek maken, andere mensen 
leren kennen en vooral veel plezier beleven aan wat misschien wel een 
nieuwe hobby wordt. 
Nij Talint Orkest is een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma. Het 
begon zes jaar geleden bij de fanfare in Stavoren. Ouders van leerlingen 
vroegen of zij ook niet eens een instrument mochten uitproberen. Het 
werd een succes en andere verenigingen startten ook een Nij Talint Orkest. 
Het heeft inmiddels in het hele land al veel nieuwe muzikanten opgeleverd 
die nu samenspelen in opleidingsorkesten óf zich hebben aangesloten bij 
de verenigingen. 
Samen met Annewiep Bloem heeft Pieksma Nieuw Talent Orkest 
ontwikkeld tot een compleet concept met wervingsplan en methode 
(orkestmap en video-instructies). Pieksma over het geheim van Nij Talint 
Orkest: “Der is gjin drompel. Hoechst gjin muzikale achtergrûn te hawwen 
of noaten lêze te kinnen. Elkenien kin meidwaan. Datst meielkoar fan nul 
ôf begjinne kinst fine minsken geweldich. It is alle kearen wer moai om te 
sjen hoe’t minsken lûd út it instrument krije en samar de earste noaten 
spylje. Fierder is it hiel sosjaal en belangryk: it plesier stiet foarop”.  
 
Hoe werkt het? 
De verenigingen zijn blij met het initiatief. Anne Albada fan de Federatie 
van Muziekverenigingen en sels muzikant by Looft den Heer Garyp: “Wy 
beleve sels in soad wille oan ús hobby en we litte dat oaren ek graach 
erfare. It is ek leuk om dit as ferienings meielkoar op te pakken en 
prachtich dat de gemeente dit projekt stipet”.  
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NIJ TALINT ORKEST T-DIEL  ferfolch                   Annewiep Bloem 

 
De verenigingen zijn druk bezig 
met de wervingscampagne. 
Anne: “Kinst ús oeral 
tsjinkomme. We brûke social 
media, der steane berjochten yn 
de doarpskranten, Actief docht 
mei, we flyerje hûs oan hûs en 
oeral komme posters te hingjen. 
Fierder steane we mei 
instruminten yn de doarpen 
sadat minsken ús ek treffe en wy 
alles oer it projekt fertelle kinne . 
Wy hoopje dat in soad minsken 
har oanmelde. Kinst in foarkar 
foar in instrument oanjaan of op 
de earste repetysje sjen wat dy 
moai liket. Dêr helpe wy ek by. 
Guus en Annewiep dogge it hiele 
trajekt mei ús.  
Wy sjogge út nei de repetysjes. Dêr binne wy as erfaren muzikanten ek by 
om de nije muzikanten te helpen”. 
 
Met Nij Talint Orkest ontdek je in tien repetities je instrument, leer je 
noten spelen, eenvoudige nummers en ook heel snel meerstemmige 
muziek. We sluiten de repetitieperiode af met een feestelijk concert met 
alle verenigingen. 
 
Dochsto mei? 
Twijfel je nog? Lees dan even wat Maaike (54) vertelt: “Ik woe altyd al in 
instrumint bespylje, mar it is der as bern noait fan kommen. De kâns fan 
Nij Talint Orkest ha ik mei beide hannen oanpakt. Ik fûn it hartstikke 
spannend, mar dat wie samar oer. De sfear is posityf. Ik ha foar de bugel 
keazen en wat ik noait tocht hie: ik koe it gewoan! Datst it mei syn allen 
dochst makket it ekstra leuk”. 
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NIJ TALINT ORKEST T-DIEL  ferfolch                    Annewiep Bloem 

 
Praktische informatie 
Startdatum: zaterdag 1 oktober 2022, 9.30 uur, dorpshuis De Kamp in 
 Sumar 
Vervolg: iedere week op de zaterdagochtend 
Tijd: 9.30 – 11.30 uur 
Locatie: dorpshuis De Kamp in Sumar, Knilles Wytseswei 15, 9262 NG 
 Sumar  
Kosten: € 75,- 
Wat krijg je: tien repetities onder professionele begeleiding, een 

instrument en muzieklessenaar te leen van de vereniging, 
een orkestmap en een gegarandeerd leuke tijd. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.nijtalintorkest.nl/tytsjerksteradiel of neem direct contact op met Annewiep 
Bloem, telefoon 06–11641742 of email nijtalintorkest@gmail.com. 
https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of www.nijtalintorkest.nl. 

 

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

 

Ja…… en dan krijg je de pen van je 
schoondochter! 
 
Ik ben Anja Looyenga – Bosma, 
geboren in Rypstjerk. 
De jongste in een gezin met heit, mem 
en zus Boukje. 
Waar er wel eens gekscherend werd 
gezegd dat je iemand van de melkboer 
bent, ik ben van de melkboer. 
 
Zaterdags hielp ik mijn heit de hele 

dag, het afrekenen van de producten, de mensen helpen de boodschappen 
in huis te zetten en de auto bijvullen. 
Na de lagere school ben ik  naar de mavo in Leeuwarden gegaan. 

 

http://www.nijtalintorkest.nl/tytsjerksteradiel
mailto:nijtalintorkest@gmail.com
https://www.facebook.com/nijtalintorkest/
http://www.nijtalintorkest.nl/
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GEEF DE PEN DOOR  vervolg                                                Anja Looijenga 

 
Eerst was dit de Karel Doorman mavo 
en die is samengegaan en werd het 
de Groen van Prinsterer mavo. 
Vervolgens ben ik het MSPO gaan 
doen, dit was ook in Leeuwarden, 
opleiding tot gezinsverzorgster. 
Ondertussen had ik Jan leren kennen 
en zijn we in 1986 getrouwd en in 
Burgum gaan wonen. 
Hier zijn onze jongens geboren, 
Johannes en Gjalt. 
Omdat we graag een eigen huis 
wilden hebben, zijn we in 1993 in 
Sumar komen wonen. Maar ook 
wilde ik graag weer in een dorp wonen. 
 
De jongens gingen  naar school waar ik veel heb geholpen, een prachtige 
tijd met schoolkamp, mee met het schaatsen of op school helpen. 
Later nog 4 jaar club gedaan van de kerk, een andere leeftijdscategorie, 
maar alle leeftijden heeft zijn charme. 
Zo heb ik met vele leeftijdscategorieën te maken gehad en nu werk ik met 
heel veel plezier bij kinderopvang it Krobbehiem. 
Ik werk op de groep genaamd Krobkes en dat is de leeftijd van 0-2 jaar. 
Dit doe ik twee en een halve dag in de week, mocht het voorkomen dan 
werk ik een extra dag. 
Verder nog van alles gedaan bij de voetbal, van kleding wassen tot een 
functie binnen het  hoofdbestuur. 
 
Sinds 1995 speel ik alt saxofoon bij de Lofstem. Ondertussen zijn Johannes 
en Galt de deur uit, zijn er twee schoondochters bij en 4 kleinkinderen.  
 
Wij hebben weer een hond, Mace en daar mag ik graag mee te wandelen. 
Dit is in vogelvlucht hoe en wat over mijn leven. 
 
Ik geef de pen door aan: Ingrid Hoekstra - Dijkman 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT         Froukje 

 
Oh moeder wat was het HEET! 
Kent u het nog? De Britse comedy, Oh moeder wat is het heet, dat het ook 
hier heet was deze zomer hebben wij allemaal mogen ervaren. 
Temperaturen van dik boven de dertig graden. Houdt u ervan? JJ en ik 
houden van zomerse temperaturen maar ook dit ging ons 
uithoudingsvermogen toch echt wel te boven. Vakantie hebben wij dan 
ook in eigen land gevierd en veel op de pedalen gestaan. Nou heeft JJ de 
rare eigenschap om op het heetst van de dag de stalen ros te willen 
bestijgen. Op zich heb ik daar geen moeite mee zolang dit maar in de 
beschutte sfeer van bossen is. Wat mij onderweg opvalt wanneer wij een 
aantal dorpen doorkruisen, zijn de houten kastjes langs de kant van de 
weg waar zelfgemaakte producten in worden aangeboden. Deze kastjes 
staan bij bewoners op het erf en voor een kleine prijs kun je daar iets 
kopen. Met deze extreme warmte, welke wij normaliter niet gewend zijn, 
staan die ‘levensmiddelen’ doorgaans in de brandende zon. En in de 
meeste kastjes zien JJ en ik dan ook doosjes met eieren staan. Hoe zullen 
die eieren er op het eind van de dag uitzien? Een dergelijke kast is dan 
mijns inziens een ware broedmachine, of salmonella viert hoogtij binnenin 
de eieren, of men moet gelijk van een omelet willen genieten. Misschien 
moeten de eigenaren van deze kastjes toch bij zeer warme dagen de 
inhoud hiervan gaan aanpassen, want u wilt toch niet dat er de volgende 
dag een ziek persoon verhaal komt halen over de versheid van producten 
uit uw kast gekocht. Wij vinden deze kastjes langs de route natuurlijk een 
geweldig fenomeen en we zien ze dan ook niet alleen met levensmiddelen 
maar ook met boeken of eigen handenarbeid. Lieve mensen die eigenaar 
zijn van een kast, JJ en ik wij houden ervan en blijf hiermee vooral 
doorgaan maar als klant zouden wij willen adviseren om bij extreem hoge 
temperaturen na te denken over wat u in uw kastje gaat aanbieden. 
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten zullen wij ook weer met 
veel plezier een fietstocht maken en stoppen bij de kastjes die wij op onze 
route tegenkomen. Als deze Koekoek verschijnt, zullen de temperaturen 
waarschijnlijk niet meer boven de dertig graden uitstijgen, en zullen wij 
met mooie, genoeglijke en warme herinneringen terugdenken aan deze 
zomer van 2022!  
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Ut it argyf fan Sumar 

 
 
Wie weet nog wanneer de 80-jarige oorlog was? Of 
de slag bij Nieuwpoort? Vrijwel niemand toch? Het 
jaar 1672 staat bij veel Nederlanders wel in het 
geheugen gegrift. Dat jaar wordt het rampjaar 
genoemd. Ons land was met vier landen tegelijk in 

oorlog: we werden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen 
Münster en Keulen. Het land leek reddeloos verloren. De regering wist niet 
wat ze moest doen, ze was radeloos. Het volk werd redeloos, want door 
deze oorlog lag de handel stil en werden zij steeds armer. 
In Friesland is dat rampjaar vooral bekend geworden door een veldtocht 
van troepen van de bisschop van Münster door de Wouden, kennelijk met 
de bedoeling door te stoten in de richting van Leeuwarden. De troepen 
kwamen pas tot staan tussen Nijega en Suameer. Deze historische 
gebeurtenis is dit jaar 350 geleden. Tijd voor een terugblik. 
 
Vroeger lag er tussen Sumar, De Tike en Nijega een enorm heideveld. Het 
was niet mooi egaal, maar zat vol 
met diepe kuilen en hoge bulten. 
Een deel van het gebied werd 
niet voor niets ‘de dunen’ 
genoemd. Tussen Sumar en 
Sumarreheide, in de toenmalige 
‘dunen’ ligt een perceel, dat ‘it 
leger’ wordt genoemd. Deze 
historische plek ligt vlak langs de 
Centrale As tussen Sumar en 
Nijega.  
 
Tegenwoordig ligt het verscholen tussen de boomwallen. Hier had in 1672 
een veldslag plaats tussen Friese soldaten onder generaal Aylva en een 
legerafdeling van de bisschop van Münster. Deze bisschop heette 
Bernhard van Galen, maar werd door de Friezen Beantsje fan Galen 
genoemd.  
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 
Hij maakte ook veelvuldig gebruik 
van bommen, branders, stinkpotten 
en granaten. Hieraan dankte hij zijn 
bijnaam: Bommen Berend. 
 
De Münsterse troepen hadden het 
eigenlijk gemunt op de stad 
Groningen. Tijdens de belegering van 
Groningen trachtten de soldaten 
hulp vanuit Friesland te voorkomen 
door er invallen te doen. Plunderend  
trokken de soldaten via Drachten 
over de uitgestrekte heidevelden op 
Sumar aan. Daar stuitten ze op de 
legers van generaal Van Aylva, die 
zich daar in het veld hadden 
verschanst achter hoge aarden wallen.  
Er volgde een hevig gevecht, waarbij de Münstersen 150 ruiters verloren 
en de Friezen 25 manschappen. De plaats van dit treffen wordt nog steeds 
‘het leger’ genoemd. 
Tegenwoordig moeten we dit voormalige slagveld zoeken in de buurt van 
het laatst overgebleven heideveldje en het terrein van de 
kleiduifschietvereniging. 
 
De Münstersen moesten de aftocht blazen. Het verhaal gaat dat de 
soldaten van de bisschop zich zwaar gefrustreerd terugtrokken en zo langs 
de Hogeweg bij Oudega kwamen. Bij de Blauwe Stien werden ze 
opgewacht door de Oudegaasters. 
 
Deze hadden de weg doorgegraven, aan de oostkant korven met bijen 
neergezet en aan de westkant ploegen en eggen, waarachter zij zich met 
hun roeren (lange geweren) verschanst hadden. Omtrekken was niet 
mogelijk voor de soldaten, omdat het omringende land onder water was 
gezet. De troepen waren hierover zo verbolgen dat zij hun woede koelden 
op de Blauwe Steen.  
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 
Zij sloegen en hakten met hun sabels op de steen, vandaar de krassen en 
inkervingen … 
Wij weten wel beter. De steen wordt al vermeld op een oude kaart van 
1644, ruim voor het rampjaar. De butsen en groeven zijn ontstaan in de 
IJstijd, toen de zwerfkei, vooruitgeschoven door het ijs zijn ronde vorm 
kreeg, maar ook gebutst en bekrast werd.  
 
Gletsjerkrassen dus. Laten we dat maar niet hardop zeggen. Wat er precies 
met de ‘blauwe stien’ gebeurd is, zullen we wel nooit aan de weet komen.  
 
We hoeven ook niet alles precies te weten, daar is het verhaal veel te mooi 
voor. 
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LOSSE FLODDER                               Tine Strijker 
 

Oren en ogen open. 
 

Foetsie, is het Jan v.d. Wal bankje werkelijk foetsie zoals ik laatst in een 
Losse Flodder suggereerde? Nee, gelukkig niet. Een buurtbewoner vertelt 
mij hoe ik dat bankje kan vinden. Ga bij het tankstation Tamoil op het 
industrieterrein rechtsaf en volg de fietsroute 83. Sla géén acht op het 
verkeersbord ,,doodlopende weg” maar ga gewoon rechtdoor. Bij het 
ijzeren hek van de firma H.B. de Boer sla je linksaf het wandelpaadje in. 
Dan kom je het Jan v.d. Wal bankje vanzelf tegen. Neem plaats en geniet 
van de omgeving. 
Tijdens een wandeling komt mijn man geregeld mensen tegen. Zo ook een 
klein jongetje op zijn fietsje. Hij fietst keurig over de stoep. Wel zo veilig. 
Precies zoals hem geleerd is. De kralen in de spaken maken een ratelend 
geluid. Verder is het stil op straat. Man loopt, jongetje fietst. Bij onze oprit 
staat mijn man stil. Het jongetje zegt: ,,Ik volg jou”. Mijn man zegt dat hij 
hier woont. Zegt het jongetje: ,,Nou, dan weet ik dat”. 
Dan fietst hij vrolijk verder. Die wordt later rechercheur, dat is nu al 
duidelijk. 
Op een zaterdagmiddag, als de kerk open is, komt een meisje van ± 12 jaar 
bedeesd binnen. 
Ze wil weleens in een echte kerk kijken. Dat mag. Daar is Tsjerkepaad ook 
voor bedoeld. Ze wil iets weten over de kerkcultuur. Omdat er verder nog 
niemand is, krijgt ze alle aandacht en antwoord op al haar vragen. Ze zuigt 
de informatie in haar op en bekijkt voor de tweede keer het filmpje waarin 
in het kort de geschiedenis van de kerk wordt verteld. Even later ligt ze op 
haar knieën belangstellend te bladeren in de grote Bijbel die daar tijdelijk 
op de grond ligt. Ze wil straks op school een spreekbeurt houden over de 
kerk. Ze krijgt een folder mee waar ze vast wat aan heeft. Bijna huppelend 
gaat ze de kerk uit. Die gaat later geschiedenis studeren, dat is nu al 
duidelijk. 
De geschiedenis herleeft ook tijdens de Open Monumentendag in Sumar. 
Talloze verhalen borrelen omhoog in de boerderij van Krikke, in de oude 
lagere school-peuterspeelzaal-aula, in de kerk en bij de fototentoonstelling 
over de Sonacfabriek. 
Strune yn Sumar? Niemand houdt u tegen. Gewoon doen! 
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KINDERKLEDING RUILEN                                 Nelleke van der Veen 

 
Kinderkleding ruilen in je eigen huis! 

Is je kind weer uit zijn shirtje gegroeid? Tijd om de kleding te ruilen voor 
‘nieuwe’ kleding. Kinderkleding ruilen was vroeger niet meer dan normaal. 
Gelukkig wordt het nog steeds gedaan! Nu dan wel op een manier die van 
deze tijd is. Soms krijg je kinderkleding die jij of je kind gewoon niet leuk 
vindt een andere keer is je kind zo snel gegroeid dat het binnen de kortste 
keren al niet meer past. Waarom weg doen als je er een ander misschien 
een groot plezier mee kan doen? En dat jullie daarnaast de mogelijkheid 
krijgen om iets ‘nieuws’ uit te zoeken uit de kledingtas die eens in de 
zoveel tijd bij je op de stoep staat. Met de ketting kledingruil kun je op een 
laagdrempelige manier kleding ruilen met mensen uit je buurt. 

Hoe werkt de kinderkleding ruil? 

Het concept is simpel. Een groepje mensen dat bij elkaar in de buurt 
woont geeft via een vaste route tassen met kinderkleding aan elkaar door. 
Zodra de tas bij jou thuis aankomt, heb je 3 dagen de tijd om samen met je 
kind te ‘shoppen’ voordat je de tas weer naar het volgende adres op de 
route brengt. Je mag uit de tas halen wat je wilt, en je mag mooie 
kledingstukken toevoegen die je kind niet meer draagt. Dit hoeft niet 1 op 
1. Soms haal je er één leuk shirtje uit en stop je er drie items bij, maar 
het is ook wel eens andersom. 
 
Meedoen? 
Wil jij ook duurzaam ‘shoppen’ voor je kind? Meld je dan aan via 
email: kettingkledingruildewalden@gmail.com . 

Hier kun je je ook aanmelden voor de damesketting en/of de herenketting. 
Voor ieder wat wils. 

 

 
 

 

mailto:kettingkledingruildewalden@gmail.com
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

Het weer (18 juli-12 september) 
 
Belofte maakt schuld. Zoals beloofd meld ik  hierbij de hoogste 
temperatuur van 19 juli: 34,6 graden. Het bleek de hoogste temperatuur 
van de hele zomer te zijn. Geen wolkje aan de lucht. Om 8 uur ’s morgens 
al bijna 23 graden en na die hete middag om 8 uur ’s avonds nog bijna 32 
graden. Op 20 juli 29 graden met ’s middags een licht onweersbuitje: 2 
mm. Daarna snel koeler, op 22 juli maximaal 19 graden … een verademing. 
De rest van de maand mooi zomerweer: 20 tot 23 graden  en droog. 
Behalve op zondag 31 juli, toen de regen ‘s middags vrij onverwacht met 
bakken uit de lucht kwam: ruim 18 mm. Vanaf 2 augustus weer volop 
zomer, ’s middag 20 tot 25 graden en droog: ideaal vakantieweer. Op 10 
augustus begon een hittegolf met ‘s middags 27 graden, de zes dagen erna  
respectievelijk 30, 31, 31, 31, 30 en 27 graden als hoogste temperatuur. 
Op 17 en 18 augustus gelukkig voor de plantjes wat regen: 7 en 6 mm. 
Absoluut onvoldoende om een einde te maken aan de droogte. Daarna 
weer een aantal droge dagen met prima temperaturen, vanaf 23 augustus 
werd veel warmer met op 25 augustus ’s middags weer tropisch warm: 31 
graden. De laatste week van augustus mooi werkbaar zomerweer: 20 tot 
23 graden en droog. 
De temperatuur in juli was met gemiddeld 17,9 graden normaal, met 55 
mm neerslag duidelijk te droog, normaal 84 mm . De zon scheen met 182 
uur iets meer dan normaal. Al met al een goede zomermaand. Augustus 
was veel beter. Met 19,6 graden te warm (normaal 17,2). Het was met 15 
mm zeer droog (normaal 86 mm) en met 267 uur zonneschijn zeer zonnig 
(normaal 132 uur). 
Ook de zomer scoorde ruim voldoende en was met 18 graden 1,5 graden 
te warm. We kwamen 80 mm neerslag te kort en hadden een overschot 
van 140 uur zon. Het past dus perfect in het plaatje van de 
klimaatopwarming, evenals het verschijnen van de kolibrievlinder en de 
tijgerspin, die ik deze zomer in onze tuin zag. Diersoorten die normaal veel 
zuidelijker voorkomen. Opvallend was het fraaie weer op de zaterdagen 
toen onze dorpskerk open was en meedeed aan Tsjerkepaed. Het weer 
kon geen excuus zijn om niet te gaan. 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER? vervolg Dirk Strijker 

De zomer was in september nog niet voorbij. Van 2 tot en met 6 
september zomers warm met als uitschieter de 30 graden op de 5de. 
Daarna vertoonde de zomer de eerste haarscheurtjes. Er viel weer eens 
wat regen. Op 8 september viel een bak regen: 31 tot 40 mm, gevolgd 
door een paar dagen  met mooi zomerweer. Maar één ding is zeker: ooit 
wordt het herfst. 
Meer Sumarder weer op: www.meteo-sumar.jouwweb.nl 
 
 

DOARPSBELANG SUMAR                                       Jannie Wolters 
 
In de herkansing!! 
Eerder dit jaar zou Griet Wiersma een spetterend 
optreden geven in Dorpshuis de Kamp vanwege het 
75 jarig jubileum van Doarpsbelang Sumar. Helaas 
kon het toen niet doorgaan. Maar we hebben een 
nieuwe datum! Noteert u vast in de agenda: 
Zaterdag 1 oktober om 15.00 uur komt Griet naar 
Sumar! De zaal is open om 14.30 uur.  
Iedereen (ook niet-leden van Doarpsbelang Sumar) is welkom! 
De toegang is gratis, we vragen u wel zich even op te geven in verband de 
aankoop van iets lekkers bij de (ook gratis) koffie. Opgeven kan telefonisch 
via het Dorpshuis: 06 18267330, Willem van der Leest: 06 42221412 of 
Harry van der Meer: 06 55830707. U kunt ook mailen naar: 
dorpsvereniging@sumar.nl of reageren via een Facebookbericht. 
Als laatste kunt u onderstaand strookje invullen en inleveren bij Ymkje de 
Bruin, Swannepole 13, Gerard Vinke, Heerenweg 1A of Jannie Wolters, 
Pastorijelannen 25. Opgeven kan tot en met dinsdag 27 september. 
We maken er een leuk feest van met zijn allen! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Ja, ik/wij kom(en) met ….. personen naar Griet Wiersma 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………… 

http://www.meteo-sumar.jouwweb.nl/
mailto:dorpsvereniging@sumar.nl
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OPEN MONUMENTENDAG         Ids Krol 

 
Ieder jaar, op de 2e zaterdag van september wordt de landelijke Open 

Monumentendag georganiseerd. De afdeling Tytsjerksteradiel kiest dan 

één dorp, dat centraal staat. Dit jaar was Sumar aan de beurt. Het centrale 

thema was ‘duurzaamheid’ en met het restaureren, zorgvuldig bewaren en 

bewonen van oude panden wordt hier in Sumar ruimschoots invulling aan 

gegeven. 

  

Gedurende de hele dag waren verschillende gebouwen open voor publiek. 

Waar Tsjerkepaad op zaterdag gewoonlijk een tiental bezoekers trekt, 

waren er deze keer meer dan honderd belangstellenden. Het orgel werd 

vrijwel de gehele dag bespeeld. 

In het Trefpunt was een tentoonstelling van foto’s uit ‘de N.T.F.-tijd’.  

 

Gluren bij de buren is natuurlijk het mooiste wat er is. De hele dag liepen 

de bezoekers in en uit bij Niels en Ynskje van ‘de âld skoalle’. M.b.v. foto’s 

van hoe het eens was en hoe het is geworden maakten de bewoners 

duidelijk wat er allemaal 

aangepakt is.  

De bezoekers waren oprecht 

enthousiast over hoe het is 

geworden. ‘It wie sa drok, dat 

ik súver gjin tiid hân ha om te 

iten en te drinken. Ek de moaie 

ferhalen en herinneringen fan 

de minsken dy’t hjir eartiids op 

skoalle sieten koe ik sa gau net 

iens yn my opnimme’, vertelt 

Ynskje.  
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OPEN MONUMENTENDAG vervolg       Ids Krol 

 

In de boerderij aan de 

Achterwei 5 ontvingen Frits, 

Ulco en Hidde de hele dag 

door bezoekers. Ook hier 

waren de positieve reacties 

niet van de lucht. Douwe 

Kootstra vertelde in de schuur 

fryske volksverhalen, terwijl 

sommige bezoekers de 

mooiste voorvallen en 

anekdotes uit de tijd van 

Bonne-Tjits en de familie 

Krikke ophaalden. 

 

De pas gerestaureerde molen had uiteraard ook niet over belangstelling te 

klagen. In de winkel op de derde verdieping heeft men een tijdje 

geprobeerd om het bezoekersaantal bij te houden. ‘D’r binne minstens 

125 besikers west, mar ferskate minsken ha net boppe west en somtiden 

hiene wy it sa drok dat wy gjin tiid hiene om te tellen’.  

De Lofstem trad op bij de molen en speelde een aantal toepasselijke 

stukken. ‘Daar bij die molen’ was daar uiteraard eentje van. 

 

In de Koekoek kwamen geïnteresseerden voor het winkelaanbod, maar 

men was ook erg nieuwsgierig naar de oude ‘slachterij’ en de herberg. 

Velen herinnerden zich nog het leugenbankje, waar altijd mensen zaten en 

waar sterke verhalen werden verteld.  

 

De vernieuwde school stond ook op het lijstje. Niet omdat het een 

monument is, maar heel veel Sumarders waren erg nieuwsgierig en wilden 

graag binnen kijken.  
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OPEN MONUMENTENDAG vervolg       Ids Krol 

Teamleden en architect Thon gaven er uitleg over leermethoden, de 

instructiearena en het leerplein, maar ook over de isolatieschil, de 

zonnepanelen en de klimaatbeheersing. Heel interessant voor de vele 

bezoekers.  

 

Ondergetekende verzorgde een historische dorpswandeling. Over vrijwel 

elke oudere woning valt wel iets te vertellen. De pastorie aan de Greate 

Buorren, waar eens N.S.B. burgemeester Frijling woonde, of de woning van 

Knilles Wytses, de Sumarder wonderdokter en de boerderijen van het 

Bergumermeertype.   

 

Kortom: we zien met heel veel voldoening terug op de open 

monumentendag. Een prachtige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
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SUMAR, DE SIMMER TROCH                                        Ids Krol 

 
Yn gearwurking mei wolwêzensorganisaasje KeArn ha wy de ôfrûne 
moarnen ferskate aktiviteiten organisearre om op in aardige wize de 
simmermoarnen troch te kommen. It is fakânsje, mar net elkenien giet 
fuort en as men wol op stap giet binne der noch dagen en wiken genôch 
dat men thús om skarrelje moat. Sa wie foar de âldere jeugd de Kamp op 
tiisdeitejûn iepen. Ferskate minsken kamen del om in potsje de biljetten, in 
boek te ruiljen of in pilske te drinken. Underwilens wiene achter de Kamp 
in groepke follyballers dwaande en liet Tytsje Schievink de Sumarder 
froulju switte mei har bootcamp. Foar de learlingen fan de basisskoalle hat 
de ‘talentenwerkplaats’ fjouwer kear del west. Hjir koe de jeugd spikerje, 
soldearje en oars nifelje. De lêste kear ha sy ek noch slym makke! Mei 
hout, dat wy fan BHB krigen, ha de bern prachtige kreaasjes makke! Op 
tiisdeijûnen kaam de jongereinbus fan KeArn by de Kamp. Alle wiken hiene 
hja wat oars op it program: muzyk, sporte en spultsjes dwaan, boochsjitte, 
mar ek fleis skroeie op de bbq! Koartsein: allegear gesellichheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doe’t de ‘foodtruck’ del kaam ha wy de Sumarders frege wat harren 

oansprekt en wêr’t hja ferlet fan ha yn ús doarp. Ideeën en mieningen 

genôch! 
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SUMAR, DE SIMMER TROCH ferfolch                            Ids Krol 

 

Mar … hoe no fierder? 

Ynkoarten sille wy om tafel om 

oer in ferfolch te praten. Wy 

wolle fan jimme graach witte 

of wy op it goeie spoar sitte.  

Wy witte 100% seker dat de 

jongerein mei in hiel soad 

nocht en wille by ús west hat. 

Dus graach jimme respons en 

ideeën.  

 

 

Der is in oanset makke en no moatte oaren it estafettestokje oernimme.  

Sjit ús oan of stjoer in berjochtsje nei  idseneeke@hotmail.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idseneeke@hotmail.nl
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VOETBALCOMPETITIE 2022                                Froukje Jelsma 

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

17 sept.  09.00u Suameer JO11-1JM - Jistrum JO11-1 

 09.00u Suameer MO13-1 - Leovardia MO13-1 

 10.30u ST Suameer/V en V’68 MO17-1/ LAC FRisia 
1883 MO17-2  

 13.00u Suameer 2 - FVC 3 

 15.00u Suameer1 - V en V ’68 1 

21 sept. 19.00u ST Suameer/V en v’68 MO17-1 -  
Blauw Wit ’34 MO17-2 

23 sept.  19.30u Suameer 35+1 en Suameer 35+2 spelen bij V.V. 
Jistrum 
Suameer VR18+1 spelen bij V.V. Rottevalle 
Suameer VR30+1 spelen bij V.V. Drachten  

24 sept.  09.00u Suameer JO15-1 - Bakkeveen JO15-1 

 09.00u Suameer JO10-1JM - V en V ’68 JO10-1 

 10.30u Suameer JO13-1 - Jistrum JO13-1JM 

 10.45u Suameer MO13-1 / SJO Oudega/HJSC/ 
Heeg MO13-1 

1 okt. 09.00u Suameer JO11-1JM - Drogeham JO11-1 

 10.30u ST Suameer/VenV’68 MO17-1/ 
ST Friese Boys/ WTOC MO17-1 

 13.30u Suameer 2 - SC Veenwouden 3 

 14.30u Suameer 1 - ASC 1  

8 okt.  09.00u Suameer JO10-1JM - Rottevalle JO10-1 

 09.00u Suameer MO13-1 - MKV’MO13-1 

14 okt.  19.30u 
 

Suameer 35+1 en Suameer 35-2 spelen bij V.V. 
Burgum 
Suameer VR30+1 spelen bij Blue Boys 
Suameer VR18+1 spelen bij V.V. ONT 

15 okt.  13.30u Suameer 2 - Marum 4 
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KERKDIENSTEN OKTOBER IN DE DORPSKERK - SUMAR 
 

Zondag 25 september 
11.00u 

Ds. G. Borger-Koetsier - Jistrum 

Zondag 2 oktober 
10.30u 

Bijzondere jeugddienst met  
Dhr. Joop Gottmers 
(zie elders in deze koekoek) 
 

Zondag 9 oktober Mw. Tj. Bloem – Franeker 
 

Zondag 16 oktober  Ds. T. Hiemstra – Groningen 
 

Zondag 23 oktober Ds. W. Feenstra – Tw’heide/Noordburgum 
 

Zondag 30 oktober 
11.00u 

Ds. A. Elverdink – Eastermar 

Woensdag 2 november 
19.30u 

Dankdag - Ds. W. Veltman - Ee 

 
 
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


11024 
 

CURSUSSEN SENIORWEB BURGUM 

 

Nu de perikelen rondom het corona-virus    
gelukkig voorbij zijn wil SeniorWeb Burgum 
Leercentrum Burgum op zaterdag 15 oktober 
a.s. weer een inschrijfochtend houden voor 
computercursussen. Deze inschrijfochtend is van 
11.00 uur tot 12.30 uur in de Openbare 
Bibliotheek, Schoolstraat 27 te Burgum. De ochtend is bedoeld voor alle 40-
plussers die óf voor het eerst met de computer aan de slag willen óf die wat 
meer willen weten.  

Vanaf begin eind oktober 2022 worden weer diverse cursussen en workshops 
aangeboden. De klassikale opleidingen worden doorgaans gegeven in de 
bibliotheek in Burgum. Bent u echter met meer kandidaten en wilt u een 
cursus volgen in ‘eigen dorp’ dan behoort ook dat (onder bepaalde 
voorwaarden) tot de mogelijkheden.  

We merken dat de vraag naar (bij)scholing op tablets en smartphones steeds 
groter wordt. Heeft u specifieke vragen dan kunt u inschrijven voor een cursus 
“LesOpMaat”. Dit is een (persoonlijke) cursus die individueel wordt gegeven 
en precies op uw wensen is afgestemd. LesOpMaat wordt bij u thuis gegeven. 
Ook voor de cursus Veilig internetten is veel animo. Tijdens deze cursus van 5 
lessen komt u van alles te weten over Phishing, virussen, toegangsbeveiliging 
etc. En wat u er tegen kan doen. 

Op de inschrijfochtend wordt een overzicht gegeven van alle cursussen. 
Docenten zijn dan aanwezig om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. 
Ook kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap bij het landelijke 
SeniorWeb tegen een schappelijke jaarlijkse abonnementsbijdrage. Kijk op 
www.seniorweb.nl  wat SeniorWeb allemaal te bieden heeft.U bent van harte 
welkom op 15 oktober a.s. Natuurlijk is alles vrijblijvend, het verplicht u tot 
niets. 

Mochten zich toch nog calamiteiten m.b.t. virussen voordoen dan zullen we 
tegen die tijd een melding doen op onze website www.seniorweb-burgum.nl  
over het al dan niet doorgaan van deze info-bijeenkomst. 

Hopenlijk tot dan. 

http://www.seniorweb.nl/
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Trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 
10.00 – 10.30 uur. 
 

19 september, trombosedienst, bloedprikken 10.00u, De Kamp 
26 september, Herinrichten dorpskern, 20.00u , De Kamp 
01 oktober: Griet Wiersma 15.00u zie koekoek elders, De Kamp 
03 oktober trombosedienst en bloedprikken 10.00u, De Kamp 
07 oktober, Bingo 20.00u / Klaverjassen, 20.00u, De Kamp 
07 oktober, Oud papier 
08 oktober, Palingrokerij bij De Kamp 
10 en 11 okt. Open lessen sportvereniging, sporthal 
11 oktober, Open tafel, 12.00u opgave via 06-18267330 
14 oktober, Vrijdagmiddagborrel in De Kamp, vanaf 16.30u 
17 oktober, trombosedienst en bloedprikken 10.00u, De Kamp 
21 oktober, Kinderbingo 19.30u, De Kamp 
21 oktober, Vrijdagmiddagborrel in De Kamp, vanaf 16.30u 
28 oktober, Vrijdagmiddagborrel in De Kamp, vanaf 16.30u 
31 oktober, trombosedienst en bloedprikken 10.00u, De Kamp 
04 november, Bingo 20.00u / Klaverjassen 20.00u, De Kamp 
08 november, Open tafel 12.00u, opgave via 06-18267330 
11 november, oud papier 
12 november, Darttoernooi 19.30u, De Kamp 
14 november, trombosedienst en bloedprikken 10.00u, De Kamp 
19 november, Sinterklaasfeest. 13.00u, De Kamp 
19 november, Pub quiz, De Kamp 
28 november, trombosedienst en bloedprikken 10.00u, De Kamp 
02 december, Bingo 20.00u / Klaverjassen 20.00u, De Kamp 
12 december, trombosedienst en bloedprikken 10.00u, De Kamp 
13 december, Open tafel 12.00u opgave via 06-18267330 
16 december, Oud papier 
28 december, Gaatze Bosma afsluiting jaar 2022, 17.00u, De Kamp 
 
 

De volgende Koekoek ligt op 29 oktober 2022 bij u in de bus 
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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: 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

