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DE KOEKOEK 37e jaargang nr. 6,                februari 2023 

 
Beste dorpsgenoten,  
 
Waar zie jij jezelf over 25 jaar? Ik denk dat als je Nieske deze vraag 25 jaar 

geleden had gesteld zij niet had verwacht dat ze zo lang redactielid zou zijn 

van dorpskrant De Koekoek. Maar gezelligheid kent geen tijd.  

Na 25 jaar trouwe dienst heeft Nieske nu toch besloten dat ze het stokje 

wel eens door wil geven. En dat betekent dat wij als redactie op zoek zijn 

naar…. 

 

EEN REDACTIELID VOOR DORPSKRANT DE KOEKOEK 
(dat hoeft niet voor een periode van 25 jaar      ) 

 

Wil jij graag de redactie versterken? Dan ben je van harte welkom om ons 

een mailtje te sturen. 

Het mailadres is: dorpskrantdekoekoek@hotmail.com 

 

De volgende kopijdatum is 13 maart. Wij vergaderen dan ook. Als je nou 

belangstelling hebt, kun je dus ook een keer een redactievergadering 

bijwonen. We zijn dus heel benieuwd en hopen natuurlijk op jouw 

belangstelling.  

 

Iedereen die aan deze dorpskrant weer een bijdrage heeft geleverd, wordt 

heel erg bedankt. De Koekoek bestaat dus al 37 jaar. En met een nieuw 

redactielid gaan we eerst op naar de 40 jaar. Dat moet gevierd worden 

toch? 

 

Het is jammer dat we in deze Koekoek niet de eerste 11stedentocht van 

Sumar konden meenemen. Maar in de volgende Koekoek hopen we daar 

een bijdrage van te mogen ontvangen. Met deze en al die andere 

feestelijkheden, kunnen we vast nog vele Koekoeken vullen.   

 

Ids, onze penningmeester, schrijft in maart de donateursbijdragen af.  

mailto:dorpskrantdekoekoek@hotmail.com
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Opgericht november 1945 

p.a. Pastorijelannen 25 (9262 NW) SUMAR 
E-mail: dorpsvereniging@sumar.nl 

 
 

Agenda algemene ledenvergadering maandag 13 maart 19.30 uur 
in Dorpshuis De Kamp 

 
 

1. Opening met mededelingen 
 

2. Notulen vergadering 14 maart 2022 

 
3. Jaarverslag 

 
4. Financieel jaarverslag 

• Verslag kascommissie 

• Verkiezing nieuw kascommissielid 
 

5. Pauze 
 

6. Presentatie door BHB over verduurzamen van woningen 

 
7. Stand van zaken dorpskern 

 
8. Wat verder ter tafel komt 

 
9. Sluiting 

 
 

mailto:dorpsvereniging@sumar.nl
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SONAC GEEFT TEKST EN UITLEG                              Binne Kramer 
 
Samen met in principe alle Sumarders ben ik uitgenodigd om op deze 
donkere dinsdagavond bij SONAC te luisteren en te kijken naar de uitleg 
over een plan dat is gericht om het bedrijf, SONAC dus, duurzamer te 
maken. Dat is een onderwerp dat eigenlijk iedereen zou moeten 
interesseren, al moet ik eerlijk toegeven dat de puur-technische kanten mij 
zo nu en dan, zoals dat hier te lande zeggen ‘boppe de pet gean’. Met 
andere woorden, ik kan het vaak niet volgen, omdat mijn kennis van zaken 
me regelmatig in de steek laat. Dit lijkt me derhalve een uitgelezen 
mogelijkheid om die kennis een beetje bij te spijkeren door me te laten 
voorlichten waar het in dit nu precies om gaat. En natuurlijk wil ik, en 
velen met mij, graag weten wat de gevolgen zijn voor ons dorp en meer 
specifiek, welke gevolgen het voor mij en de mijnen allemaal zal hebben. Ik 
heb mij aangemeld, een beetje (te) laat, maar ik krijg een keurig mailtje 
dat ik van harte welkom ben. 

 
En dus meld ik mij, rijkelijk vroeg omdat ik de situatie even in ogenschouw 
wil nemen, iets wat ik eigenlijk altijd doe als ik foto’s wil maken en dat wil 
ik, op de afgesproken locatie. Dat is de plek waar tot voor kort het 
laboratorium gehuisvest was, maar wat nu een modern strak aanzien heeft 
gekregen en dienst doet als ontvangstruimte et cetera. Daar is het nog 
rustig, ik ben benieuwd hoe groot de belangstelling zal zijn. Ik word 
welkom geheten door een paar mij onbekende jongedames die mij 
wegwijs willen maken. Maar dat is nauwelijks nodig, ik ben hier redelijk 
goed bekend, ik kom hier met enige regelmaat, maar dat kunnen zij niet 
weten natuurlijk. Ik vraag waar ze vandaan komen en wat hun functie is. 
Ze komen uit Eindhoven en met enig ongeloof vraag ik of ze vanavond nog 
terug naar huis moeten. Ja dus en dat betekent nog een uurtje of twee, 
drie rijden. Ze hebben de techniek verzorgd achter de presentatie en 
achteraf moet ik constateren dat ze dat prima hebben gedaan.  Intussen is 
de zaal gedeeltelijk gevuld met nieuwsgierigen, want dat is duidelijk de 
drijfveer van de meeste aanwezigen. De meesten zijn Sumarders, maar ik 
spot ook mensen uit Garyp en Burgum. Een paar daarvan vraag ik naar hun 
beweegredenen om hier vanavond te zijn.  
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SONAC GEEFT TEKST EN UITLEG  VERVOLG           Binne Kramer 
 
Er is er één die als reden opgeeft: “Ik hearde dat se hjir lekkere kofje hiene 
en dat it gebak ek de muoite wurdich wie.” Ik weiger te geloven dat hij de 
waarheid spreekt, wat dat betreft heeft hij zijn reputatie zeker niet 
mee…Maar dat van die koffie en die oranjekoek klopt wel. 
 
We worden in groepen ingedeeld en de leider, tevens degene die de 
presentatie zal doen, neemt ons mee naar de ruimte waar het allemaal zal 
gebeuren, drie verschillende zalen zijn dat, die stuk voor stuk zodanig zijn 
ingericht dat de deelnemers elkaar allemaal kunnen zien. Onze groep staat 
onder leiding van Harrie Nijboer, maar ook directeur Richard Dijkstra 
neemt een groep onder zijn bezielende leiding. Maar ik beperk me tot 
onze eigen groep. Harrie heet ons nogmaals van harte welkom en in kort, 
maar duidelijk bestek legt hij uit wat deze sessie behelst. En ook, voor de 
‘vreemden in Jeruzalem’, wat voor een bedrijf SONAC in feite is en wat er 
met de 700.000 ton ruw materiaal door de 110fte’s wordt gedaan. Een 
tamelijk ingewikkeld verhaal, want al die machines en die hoge 
schoorstenen staan er niet voor het mooie plaatje natuurlijk. Harrie doet 
dat prima, duidelijk, zonder al te veel ‘moeilijke’ woorden en hij nodigt ons 
geregeld uit om vragen te stellen als iets niet duidelijk is, of als we iets 
specifieks willen weten.  
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SONAC GEEFT TEKST EN UITLEG  VERVOLG           Binne Kramer 
 
Daar wordt gretig gebruik van 
gemaakt, de aanwezigen willen weten 
wat de consequenties zijn en vooral en 
met name wat het ‘omwenjend laach’, 
wijzelf dus, ervan zullen merken. De 
meesten van ons zijn oud genoeg om 
de tijd dat deze fabriek door het leven 
ging als ‘stjonkfabryk’ nog te hebben 
meegemaakt. Dat waren toch heel 
andere tijden, ik weet nog dat we op 
school af en toe de ramen moesten 
sluiten als de wind uit het noord-
westen kwam. En nog eerder was het 
water waarop wij met onze woonark 
woonden helemaal geel- grijs door de grote klompen vet die erop dreven. 
Wat dat betreft zijn er grote stappen voorwaarts gezet de laatste 
decennia.  
 
En bij SONAC beseffen ze maar al te goed dat goede voorlichting naar de 
inwoners van Sumar van primair belang is. Vandaar ook deze presentatie. 
 
Maar waar gaat het nu precies om? Harrie legt het zo duidelijk mogelijk 
uit. Het bedrijf wil verduurzamen middels nieuwe technieken waarmee 
nog meer reststromen kunnen worden verwerkt tot een hoogwaardige 
energiebron: groen gas. Er wordt in onze samenleving veel afval 
weggegooid en daarvan kan SONAC energie van maken. Dan moeten we, 
aldus Harrie Nijboer, denken aan keukenafval, etensafval, etenswaren die 
over datum zijn, maar ook aan diverse stromen dierlijke bijproducten etc. 
Van al dat afval kan SONAC middels een Groen Gasinstallatie een 
duurzaam alternatief voor aardgas, groen gas dus maken. En of we als 
omwonenden van dat hele proces veel zullen merken in de vorm van 
lawaai of stank? Volgens Harrie Nijboer niet. Een daarmee is deze sessie 
afgelopen en gaan we nog even een kop koffie halen in de publieksruimte. 
En praten we nog even na over de informatie die we zojuist hebben 
meegekregen. Stof genoeg. 
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YN DE KUNDE KOMME MEI                                     Maaike Kingma 

 

Sierd en Nynke Veenstra 
Harstewei 14 Sumar 

 

 
 

Sûnt september 2019 wenje Sierd en Nynke Veenstra oan de Harstewei yn 
Sumar. Ûndertusken mei har 3 bern Rixt (6 jier), Roel Jan (hast 4) en 
Fimme (ek al wer hast in jier). 
 
Nynke is in dochter fan Jan en Foekje  de Vries dy't op 'e Heide wenje en 
Sierd is berne en opgroeit yn De Pein. Yn 2009 krigen sy ferkearing en ha in 
hûs kocht yn Âldegea. Sierd krige doe foar in pear jier de kâns om 
Bedriuwslieder te wurden op in melkerij yn Den Ham, tichtby Grins en sy 
koenen harren hûs yn Âldegea ferhiere. 
 
Jo witte nea hoe't it foldwaan sil no! Sy binne yn 2015 ek troud fanôf dy 
pleats, mar nei in per jier dochs wer werom gien nei Âldegea. 
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YN DE KUNDE KOMME MEI FERFOLCH                     Maaike Kingma 

 
Sierd is no ien fan de 3 eigners fan it fourage- en advys buro 'de Weidse 
blik'. Sy ferkeapje dêr foer foar de bisten en alles wat nedich is foar de 
maïs en lânbou. Dêrby jouwe sy advys op in hiel soad flakken. Koartom: Jo 
partner yn agrarysk ûndernimmen! 
As jo de web-side fan 'de Weidse blik' besjogge, wurdt it jo dúdelik: Mei 
allinnich in sûn boereferstân, komt it goed mei ús lân! 
 
Nynke is as ferpleechkundige oan it wurk by it Martini Sikehûs yn Grins, 
mar it lêste jier hat sy ûnbetelle ferlof naam. Sa krige sy wat mear tiid foar 
har trije bern en de ferbou fan it hûs oan de Harste wei naam ek aardich 
tiid yn beslach. Dêrnjonken wurket in man mei in eigen bedriuw faaks ek 
wat mear oeren. Nei in jier is Nynke der wol wer oan ta om har wurk wer 
wat op te pakken, al is it somtiden wol lestich om opfang te finen foar de 
bern mei dy ûnregelmjittige wurktiden. 
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YN DE KUNDE KOMME MEI FERFOLCH                     Maaike Kingma 

 
Sierd hie alris it plan oppere om yn de foarein fan it hûs in B&B te 
begjinnen, mar dat like Nynke yn it earstoan mar neat. Doe't Nynke har 
broer en skoansuster plak nedich hienen yfm it ferbouwen fan harren hûs, 
ha dy in setsje yn de foarein wenne. Dat foldie goed en doe wie Nynke 
oertsjûge: 
De foarein waard fertimmere troch Sierd syn broer en tegearre makken 
Sierd en Nynke de B&B ta in skitterend moai plakje. It fekânsjehûske waard 
op ynternet set op de side AIRB&B en yn desimber 2022 koenen de earste 
gasten oernachtsje yn "It Harsteplak", B&B oan de Harstewei 14 yn Sumar. 
   
En it wie best wol spannend om it de earste kear te ferhieren. Soenen de 
minsken wol tefreden wêze en wie de ynrjochting wol kompleet? 
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YN DE KUNDE KOMME MEI FERFOLCH                     Maaike Kingma 

 
Mar de earste reaksjes wienen tige goed, der miste allinnich mar in 
tinskylersmeske foar de jierappels, mar wat wienen de gasten mei harren 
elektryske auto bliid mei de "Oplaadpeal" dy by it hûske stiet. 
En de gasten komme tsjinwurdich ek al út it bûtenlân. 
Sierd en Nynke fine it fijn om minsken genietsje te litten fan dit moaie 
plakje yn Sumar. 
 
Selts ha sy it ek tige nei it sin yn Sumar en binne aktyf yn it doarp dwaande. 
Dochs misse sy, krekt lykas mear minsken hjir, it winkeltsje wat sy yn 
Âldegea hienen. It plak om in praatsje te meitsjen. Mar seit Nynke: Yn 
Sumar barre somtiden wer dingen dy't der yn Âldegea net binne. Hjir fynst 
wat en dêr list wat! 
 
Sierd en Nynke, Tige tank foar jim gesellich petear en wy winskje jim mei 
jim bern in soad wenwille ta op de Harste en sukses mei de ferhier fan B&B 
"Harsteplak". Dat der mar in soad minsken genietsje meie fan it moaie 
fekânsjeplakje yn Sumar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Nieuws van de Lofstem 

28 januari stond er in Garyp van alles op het programma. Wymer, Jildert 
en Wout hebben meegedaan aan het Federatie Solistenconcours. 
Gefelicteerd heren met het mooie resultaat / verslag. Los van het resultaat 
hoe dan ook dapper om alleen even een solo te spelen voor een zaal vol 
mensen. Ga er maar eens aan staan... Goed gedaan heren! 

Zoals eerder genoemd heeft een grote groep belangstellenden uit de hele 
gemeente Tytsjerkstradiel (ook Sumar ) de afgelopen weken geoefend in 
De Kamp. Sommigen hadden zelfs nog nooit een instrument bespeeld.  
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NIEUWS VAN DE LOFSTEM vervolg        Hendrik Kloosterman 

Bijzonder wat deze groep, onder de naam “Nij Talinten orkest, heeft 
gepresteerd. ’s Middags heeft het orkest een feestelijk slotconcert 
gegeven in Garyp.... 

Veel muzikanten van deze enthousiaste groep hebben de keuze gemaakt 
om door te gaan onder de noemer “Orkest van de Wâlden”. Ze blijven 
voorlopig oefenen in dorpshuis De Kamp. 

’s Avonds was De Lofstem één van de deelnemers van het 
federatiefestival. We zijn weer een mooi positief verslag rijker. Ook na 
afloop was het nog gezellig even in “It Geahûs”. 

Zaterdag 18 februari willen we graag de elfsteden even langs tijdens de 
elfstedentocht wat door de oranjevereniging wordt georganiseerd. Voor 
de rest zijn we aan het repeteren voor het Goudenspikerfestival en het 
concours in Rastede (Duitsland).. En ook spelen we 11 maart tijdens het 
jubileum van de federatie van koren in de gemeente. tzt meer nieuws wat 
dit allemaal betreft. 1e Paasdag is het de bedoeling dat we de paasdienst 
muzikaal begeleiden. 

Wat we nog even willen vermelden is dit. We hebben een vergadering 
bijgewoond van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân). 
We hebben daar een presentatie bijgewoond van iemand van Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Nu worden muzieklessen in Sumar en omstreken door De 
Wâldsang verzorgd. Stel iemand zou graag een sport willen beoefenen 
en/of muziekles willen volgen. Maar gezien de financiele situatie van het 
gezin of individu zou dit lastig zijn. Dan kan dit via www.leergeld.nl worden 
aangegeven. Het Jeugdfonds Sport en cultuur zou dan financieel kunnen 
bijspringen. Het is daarbij echt niet nodig om tot in detail aan te moeten 
tonen dat de financiële situatie krap is. Zie voor meer info ook 
www.jeugdfondssportencultuur.nl. 

Verderop in deze Koekoek vindt u nog het bestelformulier van de 
paasbroden actie. We proberen o.a. met 2 acties per jaar (de oliebolactie 
en de paasbrodenactie) De Lofstem ook financieel gezond te houden. We 
hopen daarom dat we ook deze keer weer op u mogen rekenen. 
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DORPSKERN SUMAR                                                 Ids Krol 
 
De stuurgroep zit niet stil. Als deze Koekoek bij u in de bus valt hebben we 

het burgerinitiatief beschreven en besproken met Suzan, de ambtenaar 

van de gemeente die ons bijstaat.  

 

Het blijft spannend wat er op het gemeentehuis gebeurt. We verwachten 

dat in april het plan van aanpak m.b.t. de visie op het maatschappelijk 

vastgoed (scholen, gymzalen, dorpshuizen enz.) gereed is. Dan weten we 

ook wat de gemeente van plan is met ons dorpshuis en onze gymzaal.  

Wij willen de gemeente een handje helpen door zelf met ideeën te komen. 

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wil jij ook je steentje bijdragen neem 

dan even contact op. Een mailtje naar doarpskern@sumar.nl volstaat. 

Ondertussen proberen we i.s.m. KeArn de contacten met de jeugd aan te 

halen. Deze doelgroep valt wat 

tussen wal en schip. Op 1 februari 

hebben jongerenwerkers samen met 

een aantal jongeren een leuke 

activiteit opgezet: lasergamen in de 

gymzaal! Er kwamen wel 25 

jongeren op af. Het was een 

gezellige en drukke avond. Iedereen 

deed zijn best en was super fanatiek. De jeugd hielp met het klaarzetten 

en opruimen van de ruimte en dat ging als een speer. Het was zeker een 

geslaagde avond, die naar meer smaakt. We hopen dat een klein groepje 

het voortouw blijft nemen.  

 

We willen dit, wellicht in de voorjaarsvakantie, ook organiseren voor de 

leerlingen van de basisschool. Hou facebook in de gaten!! 

De jongeren laten zien dat ze heel veel zelf kunnen, maar er is ook 

behoefte aan Sumarders (ouders) die mee willen denken en helpen. Laat 

even van je horen!  

mailto:doarpskern@sumar.nl
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VOETBALCOMPETITIE                                      Froukje/Miriam 

Hierbij de voetbalcompetitie van de senioren en de junioren voor januari 
en februari 2023 
Meer informatie is te vinden op de site van VV Suameer, houd deze dus in 
de gaten voor de actuele info.  
 

4 maart 14.30u Suameer 1  TFS 1 

18 maart 13.30u Suameer 2  Drogeham 2 

 14.30u Suameer 1  VVT 1 

 

1 april 13.30u Suameer 2  Drachten 2 

 14.30u Suameer 1  SC Boornbergum ’80 

22 april 13.30u Suameer 2  RWF 3 

 14.30u Suameer 1  ONB 1 

13 mei 13.30u Suameer 2  Eastermar 2 

 14.30u Suameer 1  Udiros 1 

20 mei  14.30u Suameer 1  Jistrum 

 
 

GEZOCHT EEN VLOTTE SPONTANE KANTINEMEDEWERKER 
M/V   

 
Wil jij wat bijverdienen op de zaterdagochtend?? Dan is dit je kans!! 
Bij V.V. Suameer zijn we per direct op zoek naar een 
kantinemedewerker(ster) voor de zaterdagochtend. Je staat 
zaterdagsochtends klaar voor de voetballende jeugd en hun supporters. 
(eventueel kan er in overleg een roulatieschema gemaakt worden). 
Functieomschrijving: 

• Uitvoering van alle voorkomende 
cateringwerkzaamheden in onze kantine; en 

• De jeugdteams voorzien van thee/limonade. 

 
Voor verdere vragen of interesse kun je mailen naar: 
jeugdbestuur@vvsuameer.nl 

mailto:jeugdbestuur@vvsuameer.nl
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WOLKOM YN DE KAMP                                                                         Ids Krol  

 

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

Trombosedienst 
Volksdansen 

dinsdag 10:00 – 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 okt.) 
Klaverjassen (1e vrijdag vd maand) 
Bingo (1e vrijdag van de maand)  

 
Boeken ruilen in de bibliotheek wanneer de Kamp open is. 
 
Vanaf heden gaat de VRIJDAGMIDDAGBORREL i.v.m. personeelsgebrek 
NIET meer door! 
 

 

VOGEL(RING)NIEUWS                    Bareld Storm 

 
Januari begon met veel regen en wind en helaas totaal geen winterweer. 
Dit was voor ons als vogelringers natuurlijk niet ideaal. Toch wisten we nog 
een aantal vogels te vangen, maar met 46 in totaal is dat wel een van de 
slechtste maanden ooit. Alleen februari vorig jaar was nog slechter. 
 
We vingen in januari 13 Pimpelmezen, 8 Koperwieken, 1 Turkse tortel, 1 
Watersnip, 1 Nijlgans, 10 Staartmezen, waarvan er al drie geringd waren. 
Twee door onszelf (de oudste was van 2019) en een van collega ringers uit 
Burgum. Deze was daar twee dagen eerder pas geringd.  
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VOGEL(RING)NIEUWS  vervolg                  Bareld Storm 

 
Verder nog  6 Merels, waarvan drie al eerder door ons geringd waren, 2 
Roodborsten (waarvan ook al eentje eerder door ons geringd) en verder 
nog 2 Huismussen en 1 Vink, alle drie ook al eerder door ons geringd. 
 
Uit de opvang konden we o.a. een Knobbelzwaan weer los laten in de 
natuur. Eerst kreeg deze uiteraard een ring. 
We hebben het momenteel nog steeds erg druk met door vogelgriep 
besmette dieren en zo nu en dan zijn dat veel Knobbelzwanen, waar 
uiteraard ook wel eens geringde vogels tussen zitten. Zo hadden we in 
januari twee aardig oude; een van 21 jaar en eentje van 25 jaar oud. De 
oudste bekende in het wild in Nederland is 30 jaar, dus deze twee mogen 
we wel bejaard noemen. 
Momenteel slaat de vogelgriep vooral over op Kokmeeuwen en andere 
meeuwensoorten. Het is helaas nog steeds niet aan het verdwijnen, wat 
volgens ons dan ook niet meer gaat gebeuren. Het is nu al het 3de jaar dat 
de griep jaarrond aanwezig is. 
 
Op bijgaande foto twee van de 10 Staartmezen. 
 
Vindt u een vogel met ring of een dier in de problemen dan horen wij dat 
uiteraard erg graag. 
 
Bareld Storm 
Lytse Buorren 24 
Sumarreheide 
06-11181841 
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VOEDSELBANKACTIE DIACONIE SUMAR - Jouke Hoekstra 

 
Woensdag 8 maart 2023 en zondag 12 maart 2023 
 
De 'Biddag voor Gewas en Arbeid' 
wordt iedere tweede woensdag van 
maart gehouden.  Sinds jaar en dag 
houdt de Diaconie dan een 
inzameling van voedsel en/of 
geld, bestemd voor de Voedselbank 
Tytsjerksteradiel.  
Deze actie blijkt al jaren een 
succes, gezien de grote inbreng van 
voedsel en geld. In deze tijden van 
torenhoge inflatie en hoge 
energieprijzen is deze actie meer dan nodig, want de hulpvragen bij de 
Voedselbanken nemen alleen maar toe. 
  
De Diaconie organiseert 2 inzamelmomenten in It Trefpunt (het gebouwtje 
naast de kerk): 
 
Woensdagavond 8 maart tussen 18.30 - 19.30 uur 
 
Zondagochtend 12 maart tussen 09.00 - 09.30 uur 
  
U kunt de actie op 3 manieren ondersteunen: 
 

1) Doneer (voedsel) producten 
 
Welke producten kunt u zoal brengen:  
  
- pasta – rijst – blikgroente – vlees in blik - houdbare zuivel in pakken - 
koffie/thee -aardappelpuree (pak) – (zak) aardappelen - chips / 
borrelnootjes - houdbaar broodbeleg - bakolie/olijfolie - vruchtensap in 
pak – producten voor de persoonlijke hygiëne - etc. 
  
 

 



11160 
 

VOEDSELBANKACTIE VERVOLG                            Jouke Hoekstra 

 
Let bij het verzamelen thuis (of inkopen in de winkel) op de 
houdbaarheidsdatum en geen aangebroken / gebruikte verpakkingen 
inleveren.  
  
Mocht het niet lukken om op woensdagavond of zondagochtend langs te 
komen, dan zijn wij natuurlijk ook bereid om langs te komen om de 
producten bij u thuis op te halen. U kunt dan contact   
met ons opnemen via de e-mail: diaconie@kerk-sumar.nl of telefonisch via 
0511-464457 (Wytske van der Pol).  
  

2) Ondersteun de actie financieel 
 
- Breng een envelop met inhoud naar een van de twee 

inzamelmomenten. 
 
- Een bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie. 

Vermeld bij de betaling: “Voedselbankactie maart 2023”. Het 
rekeningnummer van de Diaconie is NL87 RABO 0362 7681 10. 

 
3) Douwe Egberts waardepunten 

 
- Met het schenken van D.E waardepunten aan de voedselbank, 

draagt u bij aan het steunen van de voedselbanken met pakken 
Douwe Egberts koffie. 

 
 

Dielkast Sumar    Diaconie 
 
Sinds oktober 2022 staat de Dielkast naast It Trefpunt, buiten het zicht van 
de straat, zodat je anoniem wat kunt brengen òf halen. Want daar is de 
kast voor bedoeld: kun je wat missen, breng het naar de Dielkast. Heb je 
iets nodig, pak het uit de Dielkast. We merken op dat er veel gebruik van 
de kast wordt gemaakt. 
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DIELKAST VERVOLG                            Jouke Hoekstra 

 
We treffen momenteel veel kleding aan in de kast en zien dat dit lang blijft 
liggen. Daarom een oproep: breng geen kleding meer naar de kast, hier is 
schijnbaar geen behoefte aan. Ook de hoeveelheid boeken, breng ze niet 
meer naar de Dielkast, maar naar de bibliotheek van ons dorpshuis. Daar 
kan men ook gratis boeken halen. 
 
Helaas hebben we onlangs ook een paar flessen wijn uit de kast gehaald. U 
zult begrijpen dat alcohol en rookwaren in de kast niet gewenst is! Er is 
meer behoefte aan houdbaar voedsel en producten voor de persoonlijke 
hygiëne. Plaats ook geen geopende of gebruikte verpakkingen in de kast 
en houdt de kast netjes en overzichtelijk. 
 
De Dielkast, van iedereen, voor iedereen. 
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Mariska vroeg mij of ik de pen 
wilde overnemen, dus hier mijn 
stukje. Ik ben Ilona de Bruin. 
Inmiddels woon ik alweer meer 
dan 6 jaar op It Hoarnleger in 
Sumar, samen met Koen en 
onze kinderen Ilan en Janne. 
  
Ik ben geboren op 2e kerstdag 
in 1983 en opgegroeid in 
Burgum. Daar ging ik naar It 
Oerset (nu De Arke) en was ik 
na school veel bij de pony’s te 
vinden. Toen ik 12 jaar was zijn 
we verhuisd naar de rand van 

Noardburgum. Omdat ik in groep 8 zat, ben ik in Burgum op school 
gebleven. Na de basisschool ging ik naar het Gymnasium in Leeuwarden. 
Op mijn 19e ben ik gaan samenwonen met Koen in Burgum. We hebben 
eerst op de Noordersingel gewoond, in een oud huisje dat inmiddels 
afgebroken is. Later hebben we een huis gekocht op de Minister van den 
Brinklaan. Nadat we het huis 
verbouwd hadden, is in 2014 Ilan 
geboren. Ongeveer 1,5 jaar later, in 
2015, kwam Janne. In 2016 waren 
we van plan een ander huis te kopen 
in Burgum. Net voordat we zouden 
tekenen, zagen we een mooi huis op 
It Hoarnleger. We zijn gaan kijken en 
vonden het meteen een mooi plekje. 
En zo zijn we in Sumar beland.  
  
Nadat ik na de basisschool 
verschillende opleidingen had 
gevolgd, maar helaas niet afgemaakt, 
ben ik op mijn 17e bij het 
Postkantoor in Burgum gaan werken. 
Toen nog in de Plus, waar ik al een 
tijdje een bijbaantje had.  
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GEEF DE PEN DOOR             Ilona de Bruin 

Daarna heb ik nog een tijdje 
bij de Postbank in 
Leeuwarden gewerkt. 
Eigenlijk wist ik nooit echt 
wat ik wilde, maar na een 
aantal jaren werken ben ik 
toch weer terug naar 
school gegaan. Eerst HBO 
Social Work en daarna 
Orthopedagogiek aan de 
RUG. Inmiddels heb ik de 
smaak van het leren goed 
te pakken en volg ik nog 
regelmatig een opleiding of 
cursus. Na mijn eerste 
studie ben ik begonnen in 
de jeugdhulpverlening. 
Eerst heb ik gewerkt op 
woongroepen voor 
jongeren en later als 
gezinsbehandelaar.  
 

 
Inmiddels werk ik met veel plezier als orthopedagoog en behandelaar in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie. 
  
In mijn vrije tijd ga ik graag suppen, eten of borrelen met vriendinnen. 
Koen en Ilan voetballen graag, allebei inmiddels weer bij FC Burgum. Janne 
zit op Jazz dansen bij Modestoduns in Burgum. In januari is haar dansgroep 
3e geworden op de Friese kampioenschappen! 
  
Ik geef de pen door aan mijn buurvrouw Trienke Lammertsma. 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT          Froukje 

 

Dansen 
 
Wanneer ik begin te tikken op mijn laptop, hoor ik het liedje “Dancing in 
the street”op de radio. Het is een vrouwenstem die het zingt, maar het is 
een lied van David Bowie en Mick Jagger. Dansen in de straat, wat zou dat 
prachtig zijn wanneer we met elkaar konden dansen door de straten. Ik 
denk dat dit voor velen een droom is gezien hoe het er momenteel aan toe 
gaat in de wereld. Dansen is op dit moment in mijn ogen onmogelijk. Er is 
zo ontzettend veel verdriet in landen als Oekraïne, Turkije, Syrië en op nog 
veel meer plaatsen, dat ik mij afvraag of daar ooit weer gedanst gaat 
worden. Ook De Dijk heeft een lied “Dansen op de vulkaan” in hun 
repertoire, wat staat op het album ‘Wakker In Een Vreemde Wereld’. En 
als je de tekst kent, deze kun je ook op Google zoeken, dan is dat niet een 
dans die mij aanspreekt. Want dat het een vreemde wereld aan het 
worden is, dat is zo langzamerhand realiteit. Sinds de verwoestende 
aardbeving in Turkije en Syrië volg ik het nieuws meer en vaker. Ik moet 
eerlijk bekennen dat JJ en ik het nieuws wat schuwden sinds de oorlog in 
Oekraïne. Niet omdat we de kop in het zand steken, nee meer omdat ik de 
naam van die Russische president niet meer kan zien of lezen. JJ en ik 
hadden een beetje de stille hoop dat V.P. op andere gedachten zou komen 
na de aardbeving, inzag dat het nodeloos bloedvergieten is, maar helaas 
hij heeft zijn zinnen op dat land gezet. Ook leidde de aardbeving af van de 
oorlog in Oekraïne, en ik denk niet dat wij daar de enigen in zijn. Kunnen 
we nog dansen, mogen we nog dansen, willen we nog dansen. Als het aan 
mij ligt zou ik niets liever willen. Ik zou dan willen dansen in de straat en 
niet op de vulkaan en waarom? Omdat dat dansen in de straat inspireert, 
aanstekelijk werkt. Het is gewoon een uitnodiging voor de hele wereld. 
Een kans voor mensen om elkaar te ontmoeten. Er wordt gelachen, 
gezongen en muziek gemaakt. Dansen op straat. Dansen op de vulkaan 
geeft onzekerheid omdat je nooit weet wanneer hij lava gaat spuwen. In 
die onzekerheid leven wij nu in deze wereld, en het wordt alleen maar met 
het uur erger. Laten we DANSEN! 
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NIEUWS VAN DE SPORTVERENIGING  

Deze vereniging bestaat inmiddels al 45 
jaar. In het verleden was er gymnastiek, 
volleyballen, tafeltennis, jazzdance, 
streetdance en een groep Nagalmers.  
Op dit moment is er gymnastiek voor 
kinderen van de basisschool, volleybal voor  
dames en heren en sinds januari Zumba.  
 
Op maandagmiddag sporten de kinderen. De vereniging heeft op dit 
moment geen kleutergroep. Dat is natuurlijk erg jammer. 
Op dinsdagavond trainen de volleybaldames, ze spelen op 
donderdag in de NeVoBo competitie. 
De thuishal is de Nije Westermar in Burgum. 
Op dinsdagavond trainen ook de volleybalheren. 
Zij spelen in de dorpencompetitie op vrijdagavond. 
Thuiswedstrijden worden gespeeld in de gymzaal in Sumar. 
Op woensdagochtend wordt er gedanst in de gymzaal onder leiding 
van een lerares Zumba.  
Binnenkort is er een volleybal-clinic voor de hoogste klassen van de 
basisschool en het voortgezet onderwijs. Deze clinic wordt op een 
zaterdag gehouden. De precieze datum is 
nog niet bekend. 
 
Denkt u “Wat een leuke activiteiten 
allemaal”, dan bent u van harte welkom 
tijdens de open dagen:  
 
Gymnastiek: 27 maart van 16.30 uur tot 17.30 uur 
Volleybal dames: 28 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur 
Volleybal heren: 28 maart van 20.30 uur tot 22.00 uur 
Zumba:  29 maart van 09.00 uur tot 10.00 uur 
 

file://///zij
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NIEUWS VAN DE SPORTVERENIGING VERVOLG 

Damesteam  
De 2de helft van de competitie wordt t/m april gespeeld. 
De dames staan op de 3de plaats in de competitie. Daar zijn ze 
apetrots op. Ze zoeken nog een nieuwe volleybaltrainer voor het 
volgend seizoen!! 
 
Herenteam 
De competitie voor OVK Heren draait op volle toeren.  
Op dit moment staan ze op de 4de plek met nog 5 wedstrijden te 
gaan. 
De heren spelen 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. 
  
Zumba time!!! 
Op woensdagochtend van 09.00-10.00 uur in de gymzaal van Sumar, 
bieden we Zumba aan!! Voor elke leeftijd en voor elk niveau. 
Lekker een uurtje bewegen!  
We hebben al een leuke groep enthousiaste dames die mee doen! Maar er 
kunnen er altijd meer bij. 

Onder leiding van Geke Luimstra, gaat het ons best goed af      .  
Kom gerust een keer kijken! 
 

Gymnastiek 

Voor alle basisschoolkinderen geeft juf Alie elke maandagmiddag van 

16.30 uur tot 17.30 gymles. Lekker een uurtje klimmen, klauteren, 

springen en turnen. Maar vooral plezier maken!  

Kom je ook een keer meedoen?  
Op maandag 27 maart organiseren we een open les!  
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NIEUWS VAN DE SPORTVERENIGING VERVOLG 

Het Bestuur 

Voorzitter Aly Woerkom- 
Hoekstra 

Penningmeester Roy Lykelema 

Secretariaat Rinnie Veenstra 
Akke Hiemstra 

Algemeen 
bestuurslid/contactpersoon 
gymnastiek 

Minke van der Meer 

 
Het bestuur denkt actief mee met de commissie van de 
dorpskernvernieuwing. Wij willen graag dat het dorp optimaal zijn 
kansen benut. 
 
De ledenvergadering 
Deze is gepland op 13 maart 2023 in Dorpshuis De Kamp.  
Aanvang 19.30 uur tot 20.30 uur 

 

OUD PAPIER              Anneke vd Heide 

De datums voor het ophalen van het oud papier zijn: 
 

17 maart 14 april  
12 mei  9 juni 

14 juli 1 september 
13 oktober 17 november 

15 december  
 

TOT ZIENS IN DE SPORTZAAL!! 
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LOSSE FLODDER                               Tine Strijker 
 

Generatiekloof ?? 

Het is u vast niet ontgaan dat de prijzen van levensmiddelen per week 
omhoog schieten. Het geld vliegt de portemonnee uit. Nog even en dan 
eten we weer een boterham met tevredenheid. Voor de jongeren onder 
ons, dat is een boterham zonder beleg. In het gunstigste geval krijg je er 
nog een beetje suiker op. Hele volksstammen zijn er mee opgegroeid. Dat 
is heel iets anders dan de zakken chips, roze koeken, saucijzenbroodjes en 
warme pizza’s die jullie in de schoolpauzes voor de supermarkten naar 
binnen werken. 

Soms krijg ik echt het idee dat ik uit het stenen tijdperk kom. Zo ben ik 
laatst in Burgum in bijna alle winkels op zoek geweest naar koperpoets. Als 
ik in de laatste winkel samen met een bereidwillige medewerkster tot de 
conclusie kom dat ze dat niet meer verkopen, staat er ineens een 
reddende engel (= klant) naast ons. Kijk dáár, op de bovenste plank. 
Koperpoets of koperglans. Het is mij om het even. Het is er nog. Bij het 
afrekenen neemt de caissière het pakje losse thee in handen en vraagt 
oprecht belangstellend wat dat is. Ze is nog jong. Ik leg het uit. Zij heeft 
vast geen beppe die nog op de ouderwetse manier thee laat trekken en 
het door een zeefje in een theeglas schenkt. Het is een wonder dat ik het 
pakje thee weet te vinden tussen al die verschillende soorten smaakjes 
thee. Bij de rode spitskool zie ik haar denken, maar ze vraagt niks. Ik wil 
weten hoe deze kool smaakt. Eigenlijk is het van alles niks. Geen rode kool, 
geen spitskool. Weet wat geleerd. Ik hoop dat dat ook het geval is met de 
jongeman die mij soms aan de stamtafel in het zwembad fijntjes laat 
weten dat sommige dingen echt niet meer kunnen. ,, Dat is ouderwets 
Tine”. Zo merk ik bij binnenkomst handwrijvend op dat het buiten 
waterkoud is. Waterkoud?? Hij kijkt ons vertwijfeld aan. Houden jullie mij 
soms voor de gek? Nee, echt niet. Zijn blik is onvergetelijk. 

’s Avonds op de televisie zegt de weervrouw dat het vandaag waterkoud 
was. Dat krijgt de jongeman vast niet mee. Hij kijkt geen televisie. Dat is 
ouderwets. De volgende keer kom ik met een waterig zonnetje op de 
proppen. Heerlijk zulke dingen. Ik heb er nu al zin in. 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

 

Het weer (9 januari - 13 februari 2023) 
 
De winter heeft dit jaar nog geen echte hoogtepunten opgeleverd. De kans 
dat dit de komende weken nog gebeurt, is erg klein. Dus kunnen we nu al wel 
zeggen dat het een warme winter is geweest. Over de zon en het aantal mm’s 
neerslag valt nog niets definitiefs te zeggen omdat er in twee weken veel kan 
gebeuren op dat gebied. Toch lijkt het op dat het een redelijk droge en 
sombere winter zal worden. 
De periode van 9 tot en met 15 januari was het te warm met regelmatig 
middagtemperaturen boven de 10 graden. Over vorst wil ik het maar helemaal 
niet hebben. De zon was er af en toe wel bij en het was met 72 mm neerslag 
erg nat. Het is niet verwonderlijk dat de neerslag hoofdzakelijk in de vorm van 
regen viel. Op 15 januari viel er overigens wel een dikke hagelbui. Van 16 tot 
met 19 januari waren de temperaturen normaal met ’s nachts een enkel 
graadje vorst. Tussen de regen was ook af en toe wat natte sneeuw te zien op 
de voorruit van de auto.  
Zowaar nog een speldenprik van de winter van 20 tot 22 januari. ’s Nachts 1 
tot 3 graden vorst, overdag 2 tot 4 graden boven nul. Op 21 januari ’s morgens 
vroeg een plaatselijk sneeuwbuitje waarbij de straat heel iets wit werd. Van 23 
tot en met 28 januari hadden we normale temperaturen, vrij weinig zon maar 
ook nauwelijks regen. De warmte keerde terug van 28 januari tot 6 februari, 
maar de 10 graden werd nu niet gehaald.  
Januari was ruim 2 graden te warm (normaal is het gemiddelde 3,0 graden), er 
viel 35 mm te veel neerslag (normaal is 75 mm) en de zon scheen 12 uren te 
weinig (normaal is 69 uren). Al met al een maand om heel snel te vergeten. 
In februari veranderde er eigenlijk weinig. We begonnen te warm, maar van 5 
tot en met 8 februari beleefden we een korte koude(re) periode. Want zeg 
nou zelf, een laagste temperatuur van -4 graden stelt toch weinig voor? 
Tijdens deze ‘koudere’ periode was de zon wel nadrukkelijk aanwezig. Vooral 
op 7 en 8 februari volop zon, prima weer voor een flinke wandeling. Daarna 
liep de temperatuur snel weer op maar verdween de zon grotendeels achter 
een dik wolkendek. Veel neerslag viel er niet. De lente nadert, de eerste 
merels fluiten alweer ….  
 
Weeroverzichten Sumar op www.meteosumar.jouwweb.nl met daarop de 
internet-links naar de vier particuliere weerstations in Sumar. 

http://www.meteosumar.jouwweb.nl/
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Dorpshuis De Kamp Suameer 

 
 

 
 
 

10 over rood koppeltoernooi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximaal 25 koppels 

Voorrondes op 

5, 12 en 19 maart. 

Halve finales op 

26 maart. 

Finale op 

2 april. 

 

Opgave voor 1 maart in dorpshuis De Kamp of 
via whatsapp 06-30050101. 

Libre moyennes (30 brt.) opgeven. 

Inleg € 12,50 per koppel. 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK IN FEBRUARI EN 
MAART 
 

Zondag 26 februari Grootkoor T-diel met 
combo 

Uitvoering van  
‘De Schepping’ 

Zondag 5 maart 
 

Ds. P. Elzinga – 
Leeuwarden 

 

Woensdag 8 maart 
19.30 uur 

Froukje Wesseling – De 
Tike 

Bidstond voor gewas 
en arbeid 

Zondag 12 maart 
10.30 uur 

Gospelgroep Sinjael – 
Donkerbroek 

Jeugddienst (met 
oppas voor de 
kleintjes) 

Zondag 19 maart Ds. L. Adema – 
Metslawier 
 

 

Zondag 26 maart Ds. Foekje-Fleur Fink – 
Burgum 

Kerk-School-
Gezinsdienst 
(met oppas voor de 
kleintjes) 

Zondag 2 april  Mw. J. Bloem – 
Broeksterwâld 

Palmzondag 

 
 
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. 
 

03-03 De Kamp, Bingo 20.00  
03-03 De Kamp, Klaverjassen 20.00 
06-03 De Kamp, bloedprikken en Trombosedienst 10.00-11.00 uur 
08-03 It Trefpunt, voedselbankactie, 18.30-19.30 uur 
12-03 It Trefpunt, voedselbankactie, 9.00-9.30 uur 
13-03 De Kamp, ledenvergadering Sportvereniging Sumar, 19.30 uur 
13-03 De Kamp, Alg. Ledenvergadering Dorpsbelang, 19.30 uur  
13-03 Kopij De Koekoek 
14-03 De Kamp, Open tafel 12.00 uur 
17-03 Oud papier 
20-03 De Kamp, bloedprikken en Trombosedienst 10.00-11.00 uur 
 
01-04 De Kamp, Darttoernooi, 19.30 uur 
03-04 De Kamp, bloedprikken en Trombosedienst 10.00-11.00 uur 
07-04 De Kamp, Bingo 20.00 uur 
07-04 De Kamp, Klaverjassen 20.00 uur 
11-04 De Kamp, Open tafel 12.00 uur 
14-04 Oud papier 
17-04 De Kamp, bloedprikken en Trombosedienst 10.00-11.00 uur 
 
 

6 TOT EN MET 10 SEPTEMBER - DORPSFEEST SUMAR 
 

 
 
DE VOLGENDE KOEKOEK LIGT  
25 MAART 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 

secretaris. G. Hoekstra-Minnema, 06-4250 4953 

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

