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DE KOEKOEK 37e jaargang nr. 4,           december 2022 

 
Beste dorpsgenoten,  
 
Als we zo terugkijken naar het afgelopen jaar, of eigenlijk de 
afgelopen jaren, dan kun je wel stellen dat het bewogen 
jaren geweest zijn.  
 

Hoe wens je dan iemand een fijne kerst, als mensen verdrietig zijn, 
Hoe zeg je fijne dagen, in een tijd van pijn. 

Hoe wens je een gelukkig jaar, wanneer de tijd zo kostbaar is, 
Hoe wens je een ander een fijne tijd, bij een groot gemis. 

We weten niet zeker hoe dat moet, 
Toch kom je ver met een simpele,  liefdevolle en warme groet. 

Maar juist in tijden van verdriet, van angst, eenzaamheid of pijn, 
gaat het niet eens om woorden, maar juist om het er zijn. 

 
We hebben het afgelopen jaar regelmatig een dikke dorpskrant gehad. 
Met dank aan de nieuwe rubrieken, yn de kunde komme, nije bewenners 
fan Sumar en út it argyf fan Sumar. Maar ook met dank aan onze trouwe 
collumnisten, Dick en Tine Strijker en Froukje. En dan de verenigingen die 
het dorp zo vol leven houden. Dorpsbelang, Muziekvereniging de Lofstem, 
De Oranjevereniging, de Sportvereniging en de voetbalvereniging, de 
biljarters. Sumar is een actief dorp. Regelmatig wordt er door deze 
verenigingen kopij ingestuurd van activiteiten en ander nieuws. Het laat 
een dorp bruisen. En er staat nog meer op het programma.  
 
Wat we steeds meer in het nieuws zien is dat er veel meer eenzaamheid is 
in de steden en dorpen. Met alles wat we, ook nu weer in deze Koekoek 
lezen, zou je zeggen dat dat in Sumar nooit het geval kan zijn. Toch zullen 
er dorpsgenoten zijn die nu zichzelf zullen herkennen. Laat het weten! Laat 
weten dat u/je behoefte hebt aan gezelsschap. Laat weten dat u/je ook 
graag een activiteit in het dorp wilt bijwonen, maar dat het niet lukt om 
wat voor reden dan ook. Want dat is waar het om draait. We moeten er 
meer voor elkaar ZIJN. Dan blijft Sumar, ook in 2023, bruisen. 

Greta 
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14 Januari in Dorpshuis de Kamp, wegens groot succes, het 
theater stuk BIJKE.  
 
Reserveer nu uw kaarten (€ 23,50 inclusief een kopje 
koffie/thee). 
 
Reserveren kan bij: 
Harrie van der Meer 06-- 558 307 07 of 
Willem van der Leest 06 – 422 214 12 
Reservering is definitief indien er betaald is 
Meer info: https://www.pier21.nl/voorstelling/bijke 
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NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING               secretaris 

 
Elfstedentocht Sumar  
 
Er heerst Elfstedenkoorts binne de Oranjevereniging! We hopen natuurlijk 
met z’n allen dat er daadwerkelijk een Elfstedentocht mag komen tijdens 
deze wintermaanden, maar mocht Koning winter dit feestje niet laten 
plaats vinden, wij zeker wel! 
 
De Oranjevereniging organiseert op zaterdag 18 februari, vanaf 18.30 uur 
een verrassende wandeltocht door het dorp.  Dorpshuis de Kamp wordt 
voor deze ene keer omgetoverd tot het fantastische start- en eindpunt van 
deze Elfstedentocht! De route leidt je langs alle 11-steden en je ervaart de 
echte Elfstedentocht sfeer! Het zal een gezellige spelletjestocht worden 
voor jong en oud met natuurlijk de nodige koek-en-zopie! 
 
Zorg je wel dat je op tijd binnen bent en dat je geen stempelpost gemist 
hebt? Na de Finish zal het Elfstedenfeest namelijk nog even door gaan in 
Dorpshuis de Kamp. (vanaf +/- 21.00 uur zijn alle groepjes weer terug).  
 
Elfstedenkoorts is besmettelijk 
hebben we gehoord.. voel je de 
koorts ook al lichtelijk? Je kunt je 
nu opgeven per groepje van 6 
personen via ovsumar@gmail.com 
De inleg is 10 euro per groepje.  
 
Natuurlijk is het ook fijn dat de 
groepjes worden aangemoedigd 
vanaf de kant. Hang de vlag uit 
deze avond, kom naar buiten, 
versier je tuin in Elfstedensfeer en 
kom ook gezellig naar het 
Elfstedenfeest in Dorpshuis de 
Kamp.  
 
It giet oan!  

mailto:ovsumar@gmail.com
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NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING  VERVOLG                  
secretaris 

 
Dorpsfeest 2023 
Het lijkt nog best ver weg maar wij zijn alweer volop bezig met de 
voorbereidingen van het dorpsfeest van 2023. Van woensdag 6 t/m 
zondag 10 september 2023 kunnen we weer met zijn allen genieten van 
een gezellige feestweek! Het kleintje dorpsfeest wat we dit jaar in eigen 
beheer hebben mogen organiseren smaakte naar meer.  
 
We zijn als Oranjevereniging met een grote enthousiaste ploeg en gaan 
samen met de vele vrijwilligers het dorpsfeest van 2023 organiseren, 
oftewel ook in eigen beheer.  
We zijn nog druk bezig met het programma maar we wilden jullie het 
thema natuurlijk niet onthouden; 
 

Thema Dorpsfeest Sumar 2023: 

Typysk Sumar  
 
Typysk Sumar, in de breedste zin van het woord!  
Borrelt het misschien al van de ideeën voor de optocht of voor de 
versierde wagen van jullie buurt? Geef jullie idee aan ons door via 
ovsumar@gmail.com. Bij gelijke ideeën is de eerste aanmelder in het 
voordeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovsumar@gmail.com
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YN DE KUNDE KOMME                                      Maaike Kingma 

 
Yn de kunde komme mei Anet fan de Heidereed 7 yn Sumar. 
 
Op de Heidereed 7 yn Sumar, stiet achter de beamen it hûs wer't Anet en 
Jelle wenje mei harren soan Jelte. It hûs is by winterdei te sjen fanôf de 
sintrale as, mar simmers wenje Anet en Jelle dêr as in fûgel sa frij. 
En sa komt it ek dat hast nimmen wit dat der op de heidereed in kapster 
wennet. 

 

 
 

Sûnt 2001 is Anet foar har sels begûn as kapster en doe wennen sy noch 
op it Hoarnleger . Wy seachen Anet dan faaks wol riden mei har auto mei 
dêrop: 'Anet's Haarmobiel'. Sy gie dan nei de minsken thûs te knippen, 
makke neat út wêr. Drachten, Ljouwert, ja oeral gie sy as kapster hinne. 
Doe't sy ferhûze binne nei de Heidereed, seachen wy Anet minder faak, 
mar sy wie noch hieltyd dwaande. Troch de wike by minsken thús en yn it 
wykein wie sy oan de slach by Kapsalon Jasperina yn Garyp. 
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YN DE KUNDE KOMME FERFOLCH                              Maaike Kingma 

 
Twa jier ferlyn ha Jelle en Anet yn harren hûs in Kapsalon makke en sa koe 
Anet har klanten thús ûntfange. In setsje ferlyn ha sy dan ek noch in 
wachtromte der by makke. Minsken kinne hjir sitte te wachtsjen ûnder it 
genot fan in bakje kofje as tee oant sy oan de beurt binne. En it sjocht der 
tige gesellich út. 
 
Yn de kapsalon stiet ien stoel en dêr hat Anet bewust foar keazen, want sy 
wol de klant 1 op 1 oandacht jaan. 
Troch de jierren hinne is Anet der nl. achter kaam dat minsken wilens it 
knippen, permanintsjen as kleurjen harren hert wol gauris luchtsje wolle 
en oan dy minsken wol Anet in lústerjend ear biede. En dan is privacy wol 
hiel belangryk. Om dizze reden plant Anet ek wat mear tiid yn foar de 
ôfspraak sadat sy alle tiid nimme kin foar de klant. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11077 
 

YN DE KUNDE KOMME FERFOLCH                              Maaike Kingma 

Fanôf 9 jannewaris 2023 giet Anet los op de Heidereed. Sy hat it wurk by 
Jasperina yn Garyp opsein en giet no op it hiem oan de slach. Gelokkich 
bliuwt sy ek noch mobyl foar minsken dy't selts net yn de kapsalon komme 
kinne en gelokkich bliuwt sy ek de hûskapster fan de Freerk 
Bosgraafstrjitte yn Burgum wer't ik sels wurkje.  
Alle ôfspraken binne moochlik sawol oerdei as jûns, alles kin yn oerliz 
Foar dizze nije stap hat Anet ek in nei Logo makke en dy kinne jim ek  
fierderop yn de Koekoek fine. En as jo in kado as kadobon nedich ha: Anet 
hat producten yn de winkel te keap dy't sy moai foar jo ynpakt. Der is noch 
gjin pinapparaat yn de kapsalon, mar Anet wol best in Tikkie stjoere as it 
nedich is. 

 

 
 

Wy winskje Anet in soad sukses en wille ta yn har nije kapsalon 

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

 
1. 

n=ga 
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SUMAR IN BEWEGING                                Minke van der Meer 
 

Kom van die bank af!! 

Op woensdagochtend van 09.00-10.00 uur 
in de gymzaal van Sumar, willen we lessen 
Zumbastijl/bewegen op muziek 
organiseren. Voor elke leeftijd en voor elk 
niveau. 

Lekker een uurtje bewegen met dorpsgenoten. 

We organiseren een proefles op woensdagochtend 11 januari 
2023 (mooi goed voornemen ) van 09.00-10.00 in de gymzaal 
van Sumar. 

Komt allen!                   7. 

Voor vragen: Minke van der Meer, 06-2339 7891 

 

VOETBALCOMPETITIE 2022                                Froukje Jelsma 

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

21 jan. 14.30u Suameer 1  Eastermar 1 

28 jan.  13.30u Suameer 2  FC Burgum 4 

4 febr.  13.30u Suameer 2  ODV 3 

 14.30u Suameer 1  Donkerbroek 1 

18 febr.  13.30u Suameer 2  Zwaagwesteinde 3 
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JIERWIKSEL SUMAR 
 
Dit jier wer in prachtige ôfsluter fan 2022 en in smakelik wolkom foar 
2023. Jim bin net allinnich jûns wolkom mar de dei begjint middeis al mei 
in barbecue.  
 
Der bin wol fjoertonnen om dy oan te waarmjen, mar der is GJIN 
BRÂNBULTE. Jim kin dus gjin houtguod kwyt achter De Kamp.  
 
Om 12.00 oere middeis wurdt de barbecue oanstutsen. Eltsenien is 
wolkom foar in hapke en in drankje. 
 
Der is in tinte dêr’t in knutseltafel stiet foar de bern. Der is in springkessen 
en der is oare ferdividaasje. Sa  
 
Om 00.00 oere is eltsenien wolkom om op inoar in moai nij jier ta te 
winsken. Der sil muzyk wêze en fansels in protte gesellichheid.  
 
Wa at noch wol fragen hat, kin terjochte by Hielco Bronger, 06-11147451. 
Mar eigenlik is jim kommen en in goed sin genôch. Op it terrein wiest alles 
him fierder fansels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proost op het leven, met sterretjes en champagne 
Wat niet meer werkt, dat vervang je. 

Vier knallend je successen 
Zie in tegenslag levenslessen. 
Haal de oliebollen uit het vet, 

Wees je meer bewust van de stappen die je zet. 
Geniet en lach met volle teugen. 

Weer een nieuw jaar om je op te verheugen. 
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BLOMMEN                     pake K. 
 

Ik druk op de belle mar der komt net ien by de doar. 

Ik kypje fersichtich troch it rút mar ik sjoch gjinien. 

Ferfelend dat ik de blommen dy’t ik op dit adres besoargje moat net kwyt 
kin. 

Fansels ha ik wol in ammerke mei en in kaartsje dat ik yn de bus dwaan kin 
mar ik leverje se leaver persoanlik ôf. Noch mar ris ien kear op de belle 
drukke. 

En ja, de doar giet iepen en der stiet in âlde frou mei in rollater yn ‘e doar. 

‘Goeie dach’ sis ik, ‘ik ha in boskje blommen foar jo’. ‘Dat is prachtich’ seit 
it wyfke, ‘soene jo se efkes foar my op it oanrjocht lizze wolle?’ 

‘Ja wis’ sis ik en ik skarrelje achter it wyfke oan nei de keuken. 

‘Jo kinne de blommen ek wol efkes foar my yn ‘e faas sette as jo wolle’ seit 
se. ‘Dêr ûnder yn it oanrjochtkastje stiet wol in faas’. Ik pak de faas út it 
kastje mar sels ik sjoch mei myn net-erfaren-op-dit-gebiet- manne-eagen 
dat dit bosk blommen net yn dizze faas past. 

‘Ik leauw dat dizze faas wat te lyts is’ sis ik. 

‘Dan moatte jo efkes meikomme nei de sliepkeamer’ seit it âlde wyfke. 
‘Dêr stiet noch wol in gruttere faas’. 

We geane tegearre nei de sliepkeamer en ja hear, boppe op ‘e kleankast 
steane geskiktere fazen. No bin ik net sa hiel grut útfallen dus ik koe der 
krekt net by. ‘Jo kinne wol op dy stoel stean gean hear’ seit de frou, ‘dat is 
in âld stoel, dat hindert neat’. 

Dus, ik mar op ‘e stoel en de faas mei nei de keuken. De blommen ha ik 
netsjes skean ôfsnien, it pûdsje mei plantefoeding yn it wetter dien en 
klear wie it wer! It like best wol kreas as sis ik it sels. 
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BLOMMEN                     pake K. 

Ik ha de faas teplak set op ‘e moaie kast en we fûnen allebeide dat it der 
prachtich útseach. 

‘Moai’ seit it âld wyfke, ‘ik ha krekt op ynternet sjoen dat it fleantúch wêr’t 
myn dochter yn sit krekt landen is op Schiphol, as se aanst komme dan 
steane de blommen mar teplak’. 

Moai wurk, blommen teplak bringe! 

 
 

BLIKJE – DOPJE 
 

Op 7 november zijn de bakken aan de Mienskerwei weer geleegd.  
 
Er is inmiddels ook al weer behoorlijk veel gebracht. Vaak worden de 
blikjes en dopjes meegenomen in plastic zakjes of tasjes. Het spul wordt 
dan compleet met tas in de bakken gegooid. Dat is niet de bedoeling.  
Als het boven op ligt van een al behoorlijk gevulde bak, dan kunnen we dat 
nog wel oplossen, maar als het in een nog vrij lege bak wordt gekiept, dan 
is het wat minder. Dan moeten we zelf “mei kop en earen” in de bak en zo 
lenig zijn wij ook niet meer. Het wordt dus op prijs gesteld dat de doppen, 
het blik of oud ijzer zonder plastic in de bak wordt gegooid.  
 
Vanaf 1 april 2023 komt er statiegeld op de blikjes. Ik heb intussen al een 
aanbod gehad om het blik dan gewoon in te leveren en het statiegeld te 
storten op onze account. Dat kan natuurlijk altijd.  
 
Het doel is eigenlijk om dit jaar de 1200 euro vol te maken. Halen we dat? 
Want niet alleen statiegeld, maar ook een spontane bijdrage is natuurlijk 
heel erg welkom. Bedankt alvast! 
 
Google op: 
 
Blikje-dopje Sumar (stophet.nl) 

 
 

https://stophet.nl/acties/Blikje-dopje_Sumar
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WOLKOM YN DE KAMP                                                                         Ids Krol  

 

maandag 10:00 – 10:45  
13:30 – 15:00  

Trombosedienst 
Volksdansen  

dinsdag 09:30 – 11:30 
12:00 – 13:00 
13:30 – 17:00 
19:00 

Krea Kafee 
Open tafel (2e di. van de maand; opgave 
een week van te voren) 
Soos voor ouderen 
Biljarten 

woensdag   

donderdag 13:30 – 14:30 
17:30 – 19:00 
19:00  
19:30 – 21:30  

Gymnastiek voor ouderen 
Muziekles 
Biljarten 
Repetitie De Lofstem 

vrijdag 16:30 – 20:00 
20:00 – 22:00 
20:00 – 22:00 

Vrijdagmiddagborrel (vanaf 14 oktober) 
Klaverjassen (1e vrijdag van de maand) 
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! 
 
 

 
3.  
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WOLKOM YN DE KAMP                                                           Anneke vd Leest 

 
 

 
 

op 28 december 
komt Gaatze Bosma met ons 

het jaar 2022 afsluiten. 
 

U/jij bent welkom vanaf 17.00 uur in 
De Kamp. 

 
We maken er een mooi 

eindejaarsfeest van!! 
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Nieuws van de Lofstem 

In deze dorpskrant een mooi verslag van Maaike wat betreft ons mooi 
geslaagde donateursconcert. De donateursconcertcommissie heeft er een 
mooie “happening” van gemaakt. Op het moment van schrijven zijn we 
bezig met de laatste voorbereidingen van ons kerstconcert. Gerrie 
Dantuma en Foekje Fleur Fink werken aan deze avond mee. Het beloofd 
een mooi concert te gaan worden. De volgende keer een verslag wat dit 
betreft. 

Iedereen heeft als het goed is een bestelformulier ontvangen wat betreft 
de oliebollenactie. De bakkers alvast veel succes toegewenst! Wie nog niet 
heeft besteld maar dit alsnog wil doen, dan graag zsm even een berichtje 
naar Klaas van der Veer 06-5102 4468. 

Kerstavond hopen we vanaf 22:30 weer rond te kunnen trekken door en 
buiten het dorp. We zullen hier en daar kerstliederen spelen. 

We hebben straks tussen oud en nieuw even een weekje vakantie en 
starten het nieuwe jaar met een verkorte repetitie en een gezellige 
nieuwjaarsborrel is de bedoeling. 28 Januari staat ons eerstvolgende 
optreden op de agenda.. We gaan in Garyp meedoen aan het 
Federatiefestival 

De Lofstem wenst u allemaal fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar 
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HISTORISCHE KRING SUMAR (FACEBOOK) 

Frans Dijkman bracht de Bergumer Courant van 20 september 1988 met 
een uitgebreid artikel over het 40-jarig bestaan van Voetbalvereniging 
Suameer met daarin foto’s van het bestuur, Binny Dijkman en enkele 
jubilarissen (Jochum van der Veen, Koos Adema, Pieter Boorsma en Henk 
van der Meer). 

Uit de collectie van Maaike van der Veen werden weer foto’s gepubliceerd. 
Enkele onbekende personen werden hierdoor voorzien van een naam. 

Een oude advertentie van S.R.V. melkhandelaar Joh. de Jong vormde 
aanleiding tot het delen van herinneringen. 

De kerstpresentjes, die Bob en Hennie Bouma kregen bij de kerstviering 
(vaak jeugdboekjes), werden door Ids Krol op de foto gezet en getoond in 
de Facebookgroep. Zo zie je maar weer dat er ook andere zaken dan alleen 
foto’s voorbijkomen. 

www.facebook.com/historischekringsumar 

Medewerkers van 
Dorpshuis de 
Kamp wensen 
iedereen fijne 
feestdagen en een 
gezond 2023 
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Op saterdeijûn 26 novimber, wie it safier. Ús donateurskonsert fan 'de 
lofstem' yn de Kamp. 
En troch de korona wie it al wer in setsje ferlyn dat wy sa'n konsert hân 
hienen, dat wy hienen der allegear sin oan.  
Der gie nochal aardich wat tarieding oan foarôf: wat sil it tema wêze en 
wêr hâlde wy dat en hoe dogge wy dat? No, dêr is wakker oer praat 
wurden en ûteindelik kamen wy der út: It moast in feestelik konsert 
wurde, sa ûngefear as it konsert fan André Rieu op it Vrijthof yn 
Maastricht.  
 
En mei dizze oanwizings binne wy oan de slach gien. Der waard muzyk 
útsocht, der waarden dûnsers frege fan dûnsskoalle Omar Smids út 
Ljouwert en wy fregen Joêlle en Hylkje as sy mei ús dûnsje woenen. 
Fansels moasten wy dan ek fan dy moaie klean ha en dêrfoar binne wy yn 
groepkes fan 4 nei Opende (Gr) tein om klean te passen. No, ik kin jo sizze 
dat dat al in feest wie. De iene jurk wie net moaier as de oare, as moasten 
guon wol 2 maten grutter dan normaal. De tailles wienen nammentlik 
allegear noch al smel. 
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SWIERE MEI DE LOFSTEM ferfolch               Maaike Kingma 

 
De Kamp is tsjinwurdich ek hast te lyts foar sokke aktivteiten, want it korps 
nimt al in soad romte yn beslach en dan moatte de minsken der noch yn. 
Mar it paste allegear krekt mei in protte stuollen op it poadium en yn de 
seal, koenen der sa'n 120 minsken sitte.  
En wat ha wy in moaie jûn hân. De seal wie prachtich fersiert en foar it 
skoft waarden der moaie stikken spile en de jûn waard oan elkoar praat 
troch Froukje Veenstra. Ek hienen wy noch in serieus ûnderdiel yn it 
program, want der waarden 2 leden huldige en wol Trynke van der Veer 
foar har 50-jierrich muzikant wêzen en Andries Teijema foar 25 jier. Sy 
waarden tasprutsen troch it bestjoer fan de OMF, krigen in kettinkje en in 
spjelde en in  moaie oorkonde. 
Beide minsken binne hiel fertsjinstlik west foar de feriening as muzikant 
mar ek as bestjoerslid. 
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SWIERE MEI DE LOFSTEM ferfolch               Maaike Kingma 

 
Nei de pauze mei ferlotting kamen de leden fan alle kanten de seal yn op 
in steatlike wize yn de prachtige klean. Wy hienen yn de pauze de stuollen 
der allegear út helle en yn plak dêrfan steantafels delsetten. De âldere 
minsken koenen op it poadium sitte en de oaren koenen stean sadat wy 
mear romte hienen. It program wie wikseljend mei de dûnspearen Anne 
Jaap en Charlotte en Bert en Froukje Piekstra. Ek dienen Joëlle en Hylkje 
harren dûnskes en waard der omraak mei song troch it publyk. 

Jaap en Charlotte   Bert en Froukje  
 

 
 

6. 
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SWIERE MEI DE LOFSTEM ferfolch               Maaike Kingma 

 
Hylkje en Joëlle 
 
  
André Rieu selts kaam oan it ein fan 
de jûn ek noch efkes del en mei de 
'Second Walz' ha wy de jûn ôfslúten. 
In skitterend barren en dat yn eigen 
doarp. 

 
 
 
 8. 
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Op de valreep voor het einde van het 
jaar 2022 mag ik nog iets over mijn 
leven schrijven in de koekoek.  

 
Ik heb de pen gekregen van Doetie 
Regnerus. Ik werd aangekondigd met ik 
geef de pen graag door aan Janke v/d 
Meulen, maar dat klopt niet helemaal. 
Mijn naam is Janke de Vries.  
 
 
Ik ben in juni 1982 geboren, dus mocht 

ik dit jaar tijdens het kleintje dorpsfeest 40 kaarsjes uitblazen.  
Ik ben samen met mijn ouders, broer en zus opgegroeid in Garyp.  
Na de basisschool ben ik eerst twee jaar naar de MAVO gegaan en daarna 
naar de LTS in Drachten. Heb daar een geweldige tijd gehad! Daarna ben ik 
naar het MBO gegaan en heb daar de studie SPW gevolgd. Met een 
diploma op zak ben ik gaan solliciteren naar een baan in de kinderopvang. 
Ik ben toen als oproepkracht in Drachten gaan werken bij stichting 
kinderopvang Smallingerland. Na een aantal jaren oproepkracht te zijn 
geweest ben ik verder gaan solliciteren. In 2006 heb ik een baan gekregen 
als pedagogisch medewerker bij kinderdagverblijf het Bloemenkind te 
Leeuwarden. Na 16 jaar en de studie Middle management te hebben 
gevolgd werk ik nog steeds met veel plezier bij Het Bloemenkind, maar nu 
in de functie van locatiemanager. 
 
Tijdens het uitgaan naar toen mijn favoriete bar dancing ben ik op 17 jarige 
leeftijd Gerrit tegen gekomen. We hebben verkering gekregen en na ruim 
2 jaar zijn we gaan samen wonen in Noardburgum. Gerrit wilde graag 
terug naar Sumar en het duurde dan ook niet lang voordat we een woning 
aan de Prinsweg hadden gekocht. Vijf jaar later in 2007 is onze oudste 
dochter Marike geboren. Na de geboorte van Marike begonnen Gerrit zijn 
handen te kriebelen en wilde hij graag zelf een huis gaan bouwen. Na 
Marike haar eerste verjaardag zijn we verhuisd naar de Boarndobbe. We 
hebben tijdens de bouw van onze woning daar zo’n twee jaar in een unit 
gewoond.  
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GEEF DE PEN DOOR                Janke de Vries 

 
In augustus 2010 (hoog zwanger van onze tweede dochter) konden we 
eindelijk onze nieuwe woning betrekken. In oktober van dat jaar is Annick 
geboren. Beide meiden zijn inmiddels pubers en houden van voetbal. Ik 
woon nu inmiddels al 20 jaar met nog steeds veel plezier in Sumar.  
 

 
 
 
Verder hou ik van gezelligheid en op vakantie gaan! Ik wil dan ook  zoveel 
mogelijk reizen met mijn gezin. 
Ik geef de pen graag door aan (buurvrouw) Mariska Hiddema. 

 
11. 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT         Froukje 

 
Gas-water-licht. 
 
Bij mijn ouders thuis stond op het dressoir een groen, langwerpig blik. 
Daar zitten zeven gleuven in en onder elke gleuf staat wat geschreven, ja 
staat want wij hebben het groene langwerpige blik nog steeds op ons 
dressoir staan. Het begint met: Kolen, Gas/Licht, Huishouding, Kleding, 
Vacantie (met een C ja) Belasting en als laatste Diversen, dit alles in mooie 
sierlijke witte letters. De bedoeling van deze blikken ‘spaarpot’ was dan 
ook voor mijn ouders om er de zuur verdiende contanten in te doen. Of zij 
dat ooit hebben gedaan, ik denk zeker van wel. JJ en ik gebruiken deze 
blikken doos meer als vergaarbak voor o.a. oude sleutels, DE punten, een 
heel klein schroevendraaiertje. Doch steeds vaker komt bij mij de gedachte 
naar boven om het blik maar weer in ere te herstellen, gezien de toestand 
in de wereld. Want lieve mensen wat is het leven duur geworden. Wij 
gebruiken nog steeds gas en betalen daar een hoge prijs voor. Ook 
proberen wij natuurlijk te verduurzamen, houden rekening hoe met gas, 
water en licht om te gaan. En toch kunnen wij ons ook niet helemaal aan 
de indruk onttrekken dat wij burgers min of meer gedwongen worden tot 
aanschaf van energiezuinige producten, zoals zonnepanelen, infrarood 
panelen, hybridenverwarmingsketel, warmtepomp, etc. etc. Er wordt veel 
geklaagd in den lande en voor velen terecht daar zij amper het hoofd 
boven water kunnen houden. De gehele verwarming uitzetten omdat men 
de rekeningen van gas, water, licht, niet meer kan betalen. De 
voedselbanken de vele aanvragen amper meer kunnen bijbenen. Lang leve 
de vele deelkasten die overal in dorpen staan, maar schrijnend dat het 
nodig is. Rond deze tijd vallen er weer vele enveloppen in de 
brievenbussen met de vraag of men a.u.b. iets wil doneren. Voor een 
aantal zal dat mogelijk zijn, maar voor heel veel ook niet daar zij zelf met 
tekorten kampen. We hebben allemaal een compensatie gekregen en er 
zijn er die deze compensatie geschonken hebben aan de voedselbank. De 
reden was dat men dat geld niet nodig had daar men in de gelukkige 
omstandigheid verkeerd financieel gezond te zijn. 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT vervolg        Froukje 

 
 
Ons mooie groene blik met gleuven, ga ik weer in ere herstellen, maar de 
sierlijke witte letters misschien gaan vervangen met de woorden: 
Voedselbank, Kerk in Actie, Rode Kruis, Artsen zonder grenzen, Leger des 
Heils, Amnesty, Vluchtelingenwerk, zo zijn alle zeven gleuven weer 
voorzien! 
 
 

PIZZAPARTY IN SUMAR 

Het project ‘Doarpskern Sumar’ begint steeds meer te leven in Sumar. De 

informatieavond in september heeft heel veel ideeën opgeleverd. Er is 

inmiddels een gesprek geweest met de wethouder en ook deze was 

enthousiast, blij met het initiatief vanuit het dorp. We krijgen zelfs hulp 

van de gemeente om een gedegen plan te maken voor een burgerinitiatief.  

Op 25 november hebben we de jeugd van Sumar benaderd. Je moet 

immers niet óver maar mét de jeugd praten. Zij hebben ook hun ideeën en 

wensen! 

Onder het genot van lekkere hapjes zijn we met de jeugd in gesprek 

geweest. 

 

Tien jongens en meisjes uit de groepen 6, 7 en 8 maakten duidelijk wat ze 

graag zouden willen in Sumar: een pumptrack en een ‘fatsoenlijk’ trapveld 

achter de Kamp met twee goals, zonder mollenbulten en met gemaaid 

gras staan hoog op het verlanglijstje. Ook een spokentocht, boomhutten 

maken, een sportdag , een halloweenfeest en een plek om te gamen 

werden genoemd.  

Kortom, de jeugd wil best wel wat meer actie en … alle deelnemers zijn 

graag bereid om zelf ook de handen uit de mouwen te steken! 

 

Als afsluiter kregen de kinderen de opdracht om ‘het dorpshuis van 2030’ 

te knutselen. Als echte architecten maakten ze fraaie 2- en 3D creaties.  
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PIZZAPARTY  vervolg         
 

’s Avonds was de wat oudere jeugd aan de beurt. We mochten 16 

jongeren verwelkomen. Zij bogen zich onder leiding van jongerenwerkers 

van KeArn over vragen als: Welk cijfer geef jij Sumar? Wil jij later in Sumar 

blijven wonen? Wat mis je in Sumar? Welke activiteiten vind jij belangrijk? 

Over het algemeen krijgt Sumar wel een voldoende, hoewel er in de ogen 

van de jeugd weinig te doen is.  

Ze vertoeven graag op het schoolplein of in de speeltuinen, vinden de 

dorpsbewoners vaak helemaal okee en, merkte iemand op, ‘je moet er zelf 

iets van maken’. 

Wat ook opviel is dat iedereen later in Sumar wil blijven.  

‘Je kent hier iedereen’, ‘mijn familie en vrienden wonen hier’, ‘it is hjir 

smûk en gesellich’, ‘ik fiel my Sumarder’ en ‘hier in Sumar spelen mijn 

verhalen en ligt mijn 

geschiedenis’. Hele mooie 

en eerlijke antwoorden! 

 

Op de vraag welke 

activiteiten de jeugd 

belangrijk vindt, kwamen 

antwoorden als het 

dorpsfeest, voetballen en 

de jeugdclub (maar één 

keer in de maand is wel 

heel erg weinig)! 

Alle aanwezigen waren 

bereid om zelf ook de 

mouwen op te stropen om 

er in Sumar iets van te 

maken! Mooi toch?! 
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Ut it argyf fan Sumar 
 

Wopke Riekeles Vriesenga trout op 26 jannewaris 1884 

mei Janke Jelles Hoekstra. Hy is 39 en hja is 37 jier. 

Janke hat al in soan, Jelle. Wopke wennet dan yn 

Hurdegaryp. Hy fertsjinnet de kost as keapman en letter 

as arbeider. Janke wennet tusken 1880 en 1884 op Burgerheide en wurket 

as arbeidster.  

 

Yn 1889 is Wopke winkelman ûnder Burgum. Wy moatte ús hjir net in 

buert super of sokssawat foarstelle, mar hja sille faaks yn in lyts 

keammerke wat guod ferkeapje. Miskien giet Wopke sels wol by de streek 

del om syn waar oan de man te bringen. Ien ding is wol wis: sy wurde net 

ryk fan de hannel. 

Op 20 maart 1889 keapje Wopke en Janke foar 200 gûne in stikje 

heidegrûn fan sa’n 99 are ûnder Sumar flak by de skieding mei de 

gemeente Smellingerlân. Wy moatte it sykje op wat no de hoeke fan de 

Boskwei en de Susterwei is. 

Wopke sil dien ha wat in soad bewenners fan de heide doedestiids diene: 

hy bout, faaks mei help fan famylje of freonen, in húske. In djoere 

timmerman komt der net oan te pas en it boumateriaal kinne hja rûnom 

fine. 
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 Sa wenje Wopke en Janke, Jelle en harren soantsjes Rykele, berne yn 1885 

en Sjoerd, fan 1887, op Sumarreheide. In plakje foar harren sels, 

ienfâldich, mar it foldocht skoan. 

 

Mar it rint allegear wat oars. Op 15 april 1889 docht Anne Ruurds de 

Groot, timmerman, gemeente-arsjitekt en ûnbesoldige ryksfjildwachter de 

omgong oer de heide. Hy jout syn eagen goed de kost en nimt alles goed 

yn him op.  

As hy op 6 juny wer op de heide komt treft hy dêr in yllegale hutte oan. Hy 

makket proses-ferbaal op.  Hy skriuwt ‘dat de muren van de woning van 

heideplaggen en leem waren; de zolders ontbreken geheel.’ De plysjeman 

treft Wopke net thús oan, mar hy sjocht dat de frou en bern yn de wente 

binne. De Groot seit tsjin de frou dat hy hjir wurk fan meitsje moat. Soe hy 

bliid west ha dat hy wer sa’n skobbejak te pakken hie, of soe hy begrutsjen 

ha mei de earmoedige húshâlding?  

Om sa’n wente te bouwen moast de eigner frijstelling ha fan boargemaster 

en wethâlders. Ien en oar wie fêstlein yn de artikels 127, 194 en 197 fan it 

Algemeen Politiereglement fan Tytsjerksteradiel fan desimber 1886. 

Wopke wie de klos. Op 17 juli 1889 moast hy him melde yn Burgum. Der 

waard him ferteld ‘dat hij op den zesden Juni 1800 negenentachtig, des 

namiddags omstreeks zes uur op de Suameerderheide onder Suameer in 

gebruik heeft gehad eene tot woning bestemde hut met wanden van 

heideplaggen en leem, welke daar ná den vijftienden April 1800 

negenentachtig was gebouwd, zonder dat hij daartoe vrijstelling had van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente’.  

 

Wopke koe hjir fansels neat tsjin yn bringe en bekende. ‘Ik was 

genoodzaakt zoo te bouwen om verschuil te krijgen voor mijne vrouw en 

kinderen, haardstee en bozum (rookkanaal) zijn van steen!’ 

De straf foar Wopke is: één gulden boete of twee dagen hechtenis. 

Hy sil it der mei dwaan moatte. Letter is de húshâlding yn in legaal hûske 

op Sumarreheide kaam te wenjen. Janke rekke yn 1912 wei en Wopke yn 

1921.  
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LOSSE FLODDER                               Tine Strijker 
 

Datum lek. 

Het staat er toch echt: de laatste kopijdatum van het jaar 2022 is 4 december. 
Dat is schrikken. Nu alweer? Volgens mij klopt dat niet. Vier december is op 
een zondag en de inleverdag is altijd op maandag. Na het inleveren duurt het 
twee weken voordat de Koekoek in de bus ligt. Echter, vanaf 4 december 
duurt het deze keer nog drie weken voordat de dorpskrant verschijnt, als je 
tenminste de aankondiging van de verschijningsdatum in de Koekoek mag 
geloven. Een telefoontje naar een redactielid brengt helderheid. De 
inleverdatum is 11 december. Ik neem het hen niet kwalijk. Het kan iedereen 
overkomen. Ook mij. Zo gaan mijn man en ik ooit eens naar de Bieb in Burgum 
voor het bijwonen van een lezing van Suzanna Jansen, schrijfster van het 
Pauperparadijs. Wij hebben ons keurig aangemeld. Meestal komen op zo’n 
lezing wel 100 personen. Bij de Bieb echter is geen kip te bekennen, maar er 
brandt wel volop licht. Wij worden hartelijk ontvangen. Er zijn slechts een paar 
bezoekers. Wij snappen er niks van. Al snel komt de aap uit de mouw. De 
lezing van Suzanna Jansen is al geweest! In het kader van de Boekenweek zijn 
wij aangeschoven bij een paar andere schrijfsters. Wij blijven uiteraard, we 
zijn er nu toch. De datums van februari en maart vallen namelijk op dezelfde 
dag. Ik noteerde de lezing niet in februari in mijn agenda maar in maart. Tsja… 
het kan nog gekker. Voor de oud papier ploeg van mijn zwemclub zorgen vier 
dames bij toerbeurt dat iedere papierwagen een tas met koffie en koek 
meekrijgt. Ik ben één van die dames. Wij hebben een jaarschema waarin staat 
wanneer het jouw beurt is. Als Jannie voor de koffie zorgt dan haalt Marie ‘s 
middags de lege potten bij het zwembad weer op. De volgende keer is het 
namelijk haar beurt. We krijgen ieder keer nog een herinneringsmail. Die moet 
je beantwoorden. Zo meldt Marie enthousiast: oké, ik zorg voor de koffie. Een 
paar dagen later ontvangen de andere dames een noodkreet van Marie. Waar 
zijn de koffiepotten? Marie is blijkbaar behoorlijk in de koffiebonen. Hoe kun 
je nu roepen dat jij de koffie zet terwijl je de potten niet hebt? Een zoektocht 
heeft succes. Het krat met de koffiepotten en de Wetterwille veiligheidshesjes 
staan al bijna een maand in het zwembad. Er is ook daar niemand die aan de 
bel trekt. Heel vreemd. 

De kerstdagen staan voor de deur. Die vallen altijd op 25 en 26 december. 
Het kan niet missen. Fijne feestdagen. 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

Het weer (14 november 2022 – 11 december 2022) 

De winter leek nog niet in aantocht. In tegendeel. Vooral ’s nachts was de 
temperatuur veel te hoog. In de nacht van 15 op 16 november kwam het 
kwik zelfs niet beneden de 10 graden. Het bleef toen bewolkt en er viel 
bovendien veel regen (15 mm). Ook de dagen er na bleef het niet droog en 
zette een flinke temperatuurdaling in. Op 19, 20 en 21 november lag de 
temperatuur overdag tussen de +3 en +4 graden, terwijl ’s nachts licht 
vroor (-2 tot -3 graden). Daarna verdween de kou even snel als ze 
gekomen was. Op 24 en 25 november overdag ruim 10 graden en vriezen 
deed het ’s nachts niet meer. Wel viel er verspreid over de tijd een buitje, 
soms was er een droge dag. De rest van de maand gebeurde er niet zoveel 
meer. Wel waren er nog dagen met mist. 

In november lag de temperatuur met gemiddeld 8,3 graden, bijna 2 graden 
te hoog. De 84 mm novemberneerslag was vrijwel normaal (81 mm). De 
zon scheen 66 uren, 14 meer dan normaal. De herfst was met 12 graden 
ongeveer 1,5 graden te warm. Op de ranglijst van de laatste 40 jaar kwam 
deze op de derde plaats. Er viel 250 mm (normaal 244 mm) en met 359 uur 
zon was de maand zonnig. Normaal is 313 uren. 

December begon met een droge periode. De temperatuur kwam pas op 4 
december ’s morgens vroeg even iets onder nul en er viel een beetje 
motsneeuw, het werd iets wittig. Het was maar een speldenprik van de 
winter. Er volgden enkele dagen met wat regen waardoor de 
maandhoeveelheid opliep tot ruim 12 mm. Vanaf 8 december klopte de 
winter weer aan de deur. Het ging vooral ’s nachts licht vriezen. Overdag 
kwam de temperatuur amper boven nul. Het water was gelukkig nét op 
tijd toegelaten op onze ijsbaan en een eerste laagje ijs vormde zich snel. In 
de media gonsde het alweer van de berichten over schaatsen op natuurijs. 
Mijn inschatting is dat op zeer beperkte schaal hier en daar ergens kan 
gebeuren. De kans hierop in Sumar lijkt me niet aanwezig. Bovendien 
wordt vanaf midden december de stroming west tot zuidwest en lijkt de 
maand daarna zonder al te veel winterweer te verlopen. 

Weeroverzichten Sumar op www.meteosumar.jouwweb.nl 

http://www.meteosumar.jouwweb.nl/
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Willem en 

Anneke wensen 

jullie fijne 

kerstdagen en 

een gelukkig 

en gezond 

2023 toe.  

 

10. 

 

 

Lichtpuntjes 

Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, 

Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ook 
een lichtpuntje zijn.  
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SUTELAKSJE  SUMAR                                                          Greta Hoekstra 

 
De sutelaksje Sumar sit der wer op. De bakken mei boeken dy’t ik hjir thús 
hie binne wer ophelle wurden. It wie wer hartstikke leuk om dizze aksje te 
dwaan. Meist nei twa kear in Sutelaksje al sizze datst fêste klanten    

hast      ? Yn elts gefal is it in hiele moaie manier om mei (nije) 
doarpsbewnners yn de kunde te kommen.  
 
It foardiel fan myn aksje is datst net allinnich de boeken bestelle koest út 
de bakken, mar datst ek gewoan guod, oars te krijen yn de Afûk winkel yn 
Ljouwert, bestelle koest. Sa bin der earbeltsjes yn sulver en goud yn de 
foarn fan pompeblêdsjes besteld, mar ek in moaie Fryske flaggewimpel of 
fyts as kuierkaarten. Mar ek moaie boeken fansels.  
 
Der wie dit jier ek in boekewikegeskink. Ast foar 15 euro as mear 
besteldest krigest it boekje “De oarloch fan Jan Snip” der gratis by.  
 
Wat dizze kearen ek hiel leuk wie is dat ik by 
it berneboekje “Fûgelhin, dat mei dochs net”, 
in moai fûgelhintsje kado dwaan mocht. Der 
fleagen 4 fûgelhintsjes de doar út, makke 
troch Eveline út Burgum. En dy krigest der 
dus samar by ek.  
 
En noch gjin wike nei dat ik it boek “fan de 
lytse mol dy’t witte wol wa’t him op de kop 
skiten hat” (allinnich de titel is al 

prachtich     ), sêch ik in foto fan 
doarpsgenoat Rita op facebook stean. Sy hie 
de it lytse moltsje haakt. Kompleet mei 
droltsje op it holtsje. De foto stiet op de 
folgende side.  
 
Der is foar san dikke 1000 euro ferkocht. Krekt as ferline jier. Dat smyt san 
250 euro op foar it goeie doel, ûndersyk nei hersentumoren. Jim kin altyd 
eefkes op de facebookside sjen fan Sutelaksje Sumar of googelje op 
actie*aksje Sumar Stop het. Hja komme dan op myn aksjeside.  
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SUTELAKSJE  SUMAR                                                          Greta Hoekstra 

 

 
 
Tige tank foar it bestellen fan de boeken. Ik hoop dat jim der folle lêswille 
fan ha. En at jim de boekjes út haw, dan bin der genôch buurtbiebkastjes 
en kin jim der in oar bliid mei meitsje.  
 
Wat sizze jim? Folgend jier wer? Yn elts gefal winskje in jim moaie dagen ta 
en in sûn en waarm 2023. 

 
 

9. 
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WURD FAN TANK                                                 Geartsje Westerkamp-Koers 

Wy wolle eltsenien tanksizze foar it meilibjen en de 
belangstelling nei it ferstjerren fan 

Wierd de Vries. 

Alle wurden fan treast, kaarten, blommen en de 
oanwêsigens by de útfeart fan Wierd, it hat ús tige goeddien. 

Geartsje Westerkamp – Koers 

Bern en bernsbern 

We winskje elkenien goeie krystdagen en in sûn nijjier ta! 

Sumarreheide, desimber 2022 

REBUS     IDS KROL 

In deze Koekoek staan op verschillende plekjes plaatjes verstopt. Vul de 

puzzel verder in met de juiste woorden en stuur de oplossing naar: 

dorpskrantdekoekoek@hotmail.com. Onder de winnaars verloten wij 

uiteraard een leuke prijs. Oplossing moet voor 9 januari 2023 zijn 

ingestuurd.  

1          

2        

3               

4         

5         

6      

7      

8       

9        

10       

11             

mailto:dorpskrantdekoekoek@hotmail.com
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DELTA GLASVEZEL 

Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld krijgen glasvezelnetwerk van DELTA 
Netwerk. Campagne voor overige dorpen in Tytsjerksteradiel verlengd. 

Goed nieuws. DELTA Netwerk gaat in Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld 
glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van de deadline van 30 november 
bleek dat er hier voldoende inwoners zich hebben aangemeld voor 
glasvezel. Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen diegenen die nog 
geen abonnement hebben afgesloten, de kans om zich tot 31 januari 2023  
alsnog aan te melden zonder dat er activatiekosten gerekend worden. 

Verlenging tot en met 31 januari 2023 voor overige dorpen in gemeente 
Tytsjerksteradiel 

Voor de overige kernen zijn er voor de deadline nog net niet voldoende 
aanmeldingen binnengekomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen. 
Met de zekerheid dat er nu in drie dorpen daadwerkelijk glasvezel wordt 
aangelegd en omdat veel dorpen dicht bij het minimale 
deelnamepercentage zitten, krijgen die inwoners nog tot en met 31 januari 
2023 om zich aan te melden via deltanetwerk.nl. Wanneer er dan alsnog 
voldoende aanmeldingen zijn, komt er ook daar glasvezel. Speciaal voor 
deze verlenging blijft het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 71C in 
Burgum open om te helpen bij vragen en inschrijvingen. 

Sybryn Hettinga, projectmanager bij DELTA Netwerk, legt uit: “We zijn heel 
blij dat het gelukt is in de deze drie dorpen. Uiteraard hopen we dat de 
overige plaatsen hier ook nog voor gaan kiezen. Het blijft een unieke kans 
op een gratis aangelegd glasvezelnetwerk. Het zou erg zonde zijn wanneer 
we het nu niet redden, we zijn er zo dichtbij.” 

Gratis glasvezel voor alle inwoners 

Hettinga vervolgt: “Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen de 
inwoners van Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld een gratis 
glasvezelaansluiting aangeboden. Elke straat krijgt zo een 
toekomstbestendig internet- en televisienetwerk. 
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DELTA GLASVEZEL VERVOLG 

Maar let op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. 
Wanneer mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel, 
dan kunnen zij een glasvezelabonnement afsluiten. Doen zij dit voor 31 
januari 2023, dan profiteren zij van de welkomstaanbiedingen van de 
deelnemende telecomaanbieders én hoeven er geen kosten betaald te 
worden om het netwerk later te activeren.” 

Alsnog aanmelden 

Mensen die meer willen weten over glasvezel of de aanleg ervan, kunnen 
terecht bij het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 1C en Burgum. 
Aanmelden kan verder via de website en de lokale wederverkopers die ook 
op deltanetwerk.nl te vinden zijn. Ook heeft DELTA Netwerk 
samenwerkingen met meerdere lokale verenigingen. Wanneer er via een 
deelnemende vereniging wordt ingeschreven, krijgt deze een bijdragen 
vanuit de telecomaanbieders DELTA of Caiway. 

Over DELTA Netwerk DELTA Netwerk legt door heel Nederland 
glasvezelnetwerken aan en is onderdeel van DELTA Fiber, een van de 
snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het netwerk van 
DELTA Fiber is in alle provincies aanwezig en inmiddels hebben al meer 
dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven toegang tot de nieuwste generatie 
glasvezel. Het komende jaar bereikt het netwerk zo’n anderhalf miljoen 
adressen en DELTA Fiber heeft de ambitie om door te groeien naar 2 
miljoen huizen en bedrijven in 2024. DELTA Fiber is eigendom van de 
investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 
medewerkers. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf 
internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele 
telefonie.  

 

5. 
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KERKDIENSTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN IN DE 
DORPSKERK IN DECEMBER EN JANUARI 
 

Zaterdag 24 
december 
17.00 uur 

Kerstfeest voor alle 
kinderen van de 
basisschool met 
ouders en grootouders 

 

Zaterdag 24 
december 
19.30 uur 

Ds. W. Veltman – Ee  Kerstavond 

Zondag 25 
december 
09.30 uur 

Ds. Foekje-Fleur Fink – 
Burgum 

1e Kerstdag 

Zaterdag 31 
december 
19.30 uur 

Mw. Johanna Bloem – 
Broeksterwoude 

Oudjaarsdienst 

Zondag 1 januari 
2023 
10.30 uur 

Ale Dijkstra - meditatie Nieuwjaarsbijeenkomst 

Zondag 8 januari 
11.00 uur 

Ds. W. Veltman – Ee Fryske tsjinst 

Zondag 15 januari 
 

Ds. J. van den Herik – 
Drachten 

 

Zondag 22 januari  
 

Ds. H.J. de Groot – 
Burgum 

Bijbelzondag  

 
Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij 
anders aangegeven.  
Alle activiteiten in de dorpskerk 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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Trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 
10.00 – 10.30 uur. 
 

24-12 Rondgang door het dorp door De Lofstem 
28-12 De Kamp, Gaatze Bosma afsluiting jaar 2022, 17.00 uur 
06-01 De Kamp, Klaverjassen, 20.00 uur 
06-01 De Kamp, Bingo, 20.00 uur 
09-01 De Kamp, bloedprikken en trombosedienst, 10.00-10.30 uur 
09-01 Kopij De Koekoek 
10-01 De Kamp, Open tafel 12.00u, opgeven via 06-18267330 
 voor 3 januari.  
11-01 Gymzaak, Proefles Zumba, 9.00-10.00 uur 
14-01 De Kamp, theaterstik ‘Bijke’ 
23-01 De Kamp, bloedprikken en trombosedienst, 10.00-10.30 uur 
03-02 De Kamp, Klaverjassen, 20.00 uur 
03-02 De Kamp, Bingo, 20.00 uur 
06-02 De Kamp, bloedprikken en trombosedienst, 10.00-10.30 uur 
14-02 De Kamp, open tafel, 12.00 uur, opgeven via 06-18267330  
 Voor 7 februari 
18-02 Oranjevereniging: Elfstedentocht door het dorp 
20-02 De Kamp, bloedprikken en trombosedienst, 10.00 uur 

 
06-09 TOT EN MET 10-09 DORPSFEEST SUMAR 

 
 
DE VOLGENDE KOEKOEK LIGT  
21 JANUARI BIJ U IN DE BRIEVENBUS 
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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

