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DE KOEKOEK 37e jaargang nr. 5,                  januari 2023 

 
Beste dorpsgenoten,  
 
En de winnaar is……..? 
Leuk dat veel koekoek-lezers de oplossing van de puzzel hebben 
ingestuurd die in het decembernummer stond. (Ids hat eare fan syn wurk 
hân!) En alle inzendingen waren goed: WINTERSLAAP was het juiste 
antwoord.  
Het ging om de plaatsnamen: Wolvega, Gieten, Valkenswaard, Hulst, 
Ommen, Hoorn, Peest, Leek, Nagele, Katwijk, Lippenhuizen.  
Sjoukje Buma van het Houtsjepaed is als winnaar uit de loting gerold. 
Elders in deze Koekoek een foto van de gelukkige winnaar. 
 
De oliebollen van De Lofstem - dit jaar weer zelf gebakken - waren lekker. 
De eindejaars-activiteiten bij de Kamp, georganiseerd door Sumarder 
jongeren, waren heel geslaagd! We hebben samen het Oudejaar 
weggeknald met carbidschieten en het Nieuwejaar ingeluid met prachtig 
siervuurwerk.  
Er was ook een nieuwjaars-voetbaltoernooi waar VV Sumar aan meedeed.  
U leest over al deze oud- en nieuwactiviteiten in deze koekoek. 
 
En nu ligt er een heel nieuw jaar voor ons. Als deze koekoek bij u op de 

mat ligt zijn de eerste 3 weken van het jaar alweer voorbij! Laten we er 

een mooi jaar van maken met elkaar, en laat het - voorzover we daar zelf 

invloed op hebben – vooral een vredig jaar zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11112 
 

NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING                        secretaris 

 

Elfstedentocht Sumar 
De eerste schaatsstreken hebben we al even mogen zetten op onze eigen 
ijsbaan in Sumar maar tot een echte Elfstedentocht is het (tot op heden) 
nog niet gekomen. Om deze unieke sfeer toch te beleven organiseren we 
een verrassende Elfsteden wandeltocht door het dorp op zaterdag 18 
februari, vanaf 18.30 uur. De groepjes worden ingedeeld met een eigen 
starttijd vanaf 18.30 uur en de route leidt je langs alle 11 steden in het 
dorp. Bij elke stempelpost is er een wisselend programma van spel, muziek 
en natuurlijk koek & zopie! Zorg ervoor dat je alle stempels binnen hebt en 
dat je voor je eigen eindtijd weer de finish gehaald hebt! Daarna gaat het 
feest natuurlijk verder in Dorpshuis de Kamp, iedereen is welkom! 
De eerste groepjes hebben zich al aangemeld! Wil je ook graag met je 
groepje meelopen? Je kunt je opgeven per groepje van 6 personen via 
ovsumar@gmail.com. De inleg is 10 euro per groepje. Je kunt jouw groepje 
opgeven tot maandag 13 februari. Elk groepje krijgt daarna zijn eigen 
starttijd te horen. Van elke buurt hebben we een contactpersoon 
ontvangen en daarmee zal contact worden opgenomen met de vraag of ze 
hun eigen stempelpost in de buurt willen bemannen. Zo wordt het niet 
alleen een Elfstedenfeest maar tevens ook een gezellig buurt 
samenkomen. Natuurlijk is het ook leuk dat de groepjes worden 
aangemoedigd vanaf de kant. Hang de vlag uit op zaterdag 18 februari, 
versier de tuin, kom naar buiten en kom ook gezellig naar het 
Elfstedenfeest in Dorpshuis de Kamp! 
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NIEUWS VD ORANJEVERENIGING vervolg                     secretaris 

 

Dorpsfeest 2023 
In de vorige Koekoek hebben we het thema al bekend gemaakt en we zien 

de eerste aanmeldingen al binnen komen vanuit de buurtverenigingen! 

Heb je het thema gemist? We delen het natuurlijk graag nog een keer: 

Thema dorpsfeest Sumar 2023: 

Typysk Sumar 
Woensdag 6 tot en met 10 september  

Typysk Sumar, in de breedste zin van het woord! Hebben jullie al ideeën 

voor de optocht of voor de versierde wagen van jullie buurt? Geef jullie 

idee aan ons door via ovsumar@gmail.com. Bij gelijke ideeeën is de eerste 

aanmelder in het voordeel.  

 

WINNAAR KERSTPUZZEL                                                  redactie 

 

De winnaar van de  

koekoek-kerstpuzzel is geworden:  

Sjoukje Buma.  

Van harte gefeliciteerd Sjoukje!!  

 

Iedereen die een oplossing 

heeft ingestuurd tige bedankt 

voor het meedoen!!!!  
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WOLKOM YN SUMAR                                      Maaike Kingma 

 

 
 
Wat is jim namme: 
Hedzer Veenstra en Machteld Marra 
 
Wêr komme jim wei: 
Hedzer komt fan Âldegea en wenne noch by syn âlders 
Machteld wennet op dit stuit noch by har âlders yn Garyp, mar is wol 
gauris efkes by Hedzer útfanhûs 
 
Wat is jim leeftiid: 
Hedzer is 26 jier en Machteld 23 jier  
 
Wat dogge jim oerdei:  
Hedzer wurket as timmerman by Bouwgroep Noord yn Drachten en 
Machteld hat njonken har stúdzje HBO-Verpleegkunde in 0-uren kontrakt 
by Bennemastate yn Hurdegaryp 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                          Maaike Kingma 

 
Wat luts jim nei Sumar:  
Goed 1 1/2 jier ferlyn seach Hedzer syn mem in hûs te keap stean op 
Funda. In hûs keapje dat like Hedzer wol wat, mar dan wol it leafst yn 
Âldegea. Mar dit hûs stie yn Sumar en Hedzer hie hielendal neat mei 
Sumar. Dochs gie hy der ris hinne te sjen en it hûs waard stadichoan 
moaier yn syn beleving. Hy seach moochlikheden foar in ferbouwing en it 
wie in leuke priis. Op dat stuit hie Hedzer noch gjin ferkearing en hie dus 
genôch tiid om yn it hûs oan de gong te gean. En dat hat hy mear as in jier 
folhâlden en doe't alle puntsjes op de i stienen binnendoar, is hy der op 15 
oktober fan dit jier yn wenjen gien. Ûndertusken hie hy Machteld troffen 
en dy koe him dan ek moai advys jaan by de ynrjochting fan it hûs. En 
Hedzer is in hiele handige jonge, mei wat help fan syn heit en broer ha sy 
der in skitterend moai plakje fan makke. Omdat Machteld noch oan de 
stúdzje is, bliuwt sy noch efkes yn Garyp wenjen, mar as sy aanst in fêste 
baan hat liket it har fijn om ek yn Sumar te wenjen. En dat hie sy nooit 
tocht. 'In Gariper nei Sumar, dat moast wol oandoarre',seinen sy yn har 
omjowing. 
 
Wat is jim earste yndruk: 
'It fielt goed yn Sumar’ seit Hedzer en dat fernaam ik tidens de ferbouwing 
al. Minsken kamen efkes del om harren foar te stellen as om in praatsje te 
meitsjen, guon strúnden wat om it hûs hinne en foaral ek in soad fragen: 
komst hjir allinnich te wenjen?' En Hedzer wist fanselts fan te foaren net 
hoe it him foldwaan soe yn Sumar en sei alris: 'Och , as it my net foldocht 
yn Sumar, dan ferkeapje ik it wol wer'. En dat praatsje wie selts al yn Garyp 
belâne. Dat doe kaam der ien fan de buorminsken by him om te freegjen 
as hy it hûs ferkocht hie. 
 
Wat binne jim hobby's: 
Hedzer hat eigenliks mar ien hobby en dat is klusse. Moai dat minsken 
harren wurk as hobby sjogge toch? Fanselts fynt hy it ek gesellich om sa no 
en dan ris op stap te gean as mei syn freonen thús te sitten. Machteld mei 
der ek graach mei de freondinnen op út gean en sit op Jazz dûnsjen by 
Dûnsskoalle ModestoDûns yn Burgum.  
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                          Maaike Kingma 

 
De kommende simmer kinne Hedzer en Machteld harren útleve yn de tún, 
want dêr wolle sy ek noch wat moais fan meitsje. 
 
Misse jim ek wat yn Sumar: 
Hedzer mist de kroech wol yn Sumar, tidens de ferbouwing brocht Gerrit 
him faaks wol wat iten. En neffers Hedzer is in kroech yn it doarp gewoan 
hiel makkelik: kinst ek ris krûpend nei hûs :) Gelokkich kin dat noch wol by 
it Mountsje wei. 
En yn Âldegea en Garyp stiet midden yn it doarp in winkel en dat is best 
wol gesellich foar in praatsje. Mar wy rêde ús prima en wy ha it hjir tige nei 
it sin. 

 
Hedzer en Machteld,  
 
tige tank foar jim gesellich 
praatsje en de minsken kinne 
no lêze hoe it sit dêr oan de 
Achterwei 28.  
 
In soad wenwille tawinske 
tegearre! 
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DORPSKERN SUMAR                                                 Ids Krol 
 
Ook in de maand december hebben we niet stil gezeten. Als we een 

gerede kans willen maken op een succesvol burgerinitiatief dan is een 

vereiste dat de plannen goed doordacht zijn. Niets is gemakkelijker dan 

een lijst met wensen formuleren, maar we moeten ook goed nadenken 

over o.a. de aanleiding, de doelstelling, het beoogde resultaat en de 

effecten van de plannen.  

Om dit beeld scherp te krijgen voeren we overleg met onze ‘partners’ als 

de sportvereniging, de voetbalclub, de muziekvereniging, het dorpshuis en 

de kerk. Ieder heeft zijn eigen ideeën en wensen en samen bespreken we 

de haalbaarheid. Dat betekent dat we proberen ook confronterende 

vragen te stellen. 

Ondertussen hebben we al een gesprek gehad met de sportvereniging en 

de voetbalclub. Als deze Koekoek bij u in de bus valt hebben we ook 

gesproken met vertegenwoordigers van de kerk. 

 

Het blijft spannend wat er op het gemeentehuis gebeurt. De visie op het 

maatschappelijk vastgoed (scholen, gymzalen, dorpshuizen enz.) is door de 

raad vastgesteld en we verwachten dat in april -eindelijk- een routekaart 

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. 

 

mailto:doarpskern@sumar.nl
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VOETBALCOMPETITIE/FRIJWILLIGERSJÛN 2023     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.  
 

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 

 
 
 

Feestlike frijwilligersjûn VV Suameer 
 
Sûnder frijwilligers kin in feriening net draaie. 
Om’t wy hiel wiis binne mei de minsken dy’t ús wike yn, wike út helpe om 
it fuotbaljen foar elts mooglik te meitsjen en derfoar soargje dat ús terrein 
en kluphûs der altyd sa moai mooglik by lizze, organisearje wy in 
frijwilligersjûn om harren te betankjen.  
Dit sil plakfine op: 
 

10 febrewaris om 18.30 oere yn de kantine 
 
Wy ite mei syn allen in lekker hapke yn de foarm fan in buffet, folge troch 
in aktiviteit. Dêrnei kin der oan de hân fan in drankje noch lekker kletst 
wurde. 

 

Dat binne jo/bisto frijwilliger by ús prachtige 
fuotbalferiening, jou josels/dysels en partner dan foar  

1 febrewaris op by Miriam van der Veen fia 06 4749 4720. 
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JIERWIKSEL SUMAR                              Tineke Dorenbos 
 
Slagge jierwiksel yn Sumar 
Moarns 5 oere binne de leden fan De Lofstem al drok oan it oalljekoeken 
bakken. It karbitsjitten yn it doarp set yn ferbân mei it súterige waar wat 
letter útein en ek net op alle plakken wêr in oanfraach foar yntsjinne is 
stean molkbussen klear.  
 

 
 
Op Sumarreheide wurdt de jonge jeugd it karbitsjitten bybrocht troch de 
erfaren karbitologen. Op de dyk stekke bern fêst wat fjoerwurk ôf en 
hawwe lytse karbitbuskes fan blikjes makke.  
Op it terrein wêr foargeande jierren de brânbult dagen fan te foarren al in 
protte publyk lûkt is de kar makke foar in oare opset. De barbeques mei 
pyk, hamburgers en spareribs stean sûnt 12 oere te flamjen. Oan it spit 
draait in baarch yn’e rûnte, it smakket allegear poerbêst. Yn de prachtich 
oanklaaide tinte is foar de bern ferdivedaasje, schminke, knutselje, in 
springkessen, de broadsjes woarst en drinken binne fergees.  
Yntusken wurde de 3500 farske oaljekoeken útsútele, wurdt de baarch 
gear en streamt de tinte fol.  
Krekt nei 5 oere stapt Omrop Fryslân  yn de tinte. It sil dochs net? 
 



11120 
 

JIERWIKSEL SUMAR ferfolch                      Tineke Dorenbos 

 
Foar de fjirde kear 
streekrjocht útstjoering fanút 
Sumar yn ferban mei de 
Fryske Top 100. Kertier foar 
seizen it ferlossende wurd. De 
Hûnekop ft Oele Plop hat mei 
it nûmer Wy kam fram Fryslân 
it earste plak bestoarme. 
Moai dat de mannen tafallich 
om in bierke yn Sumar binne. 
De monstershot komt foar it 
ljocht en Geert van Tuinen 
moat fansels ek mei proaste, 
wylst de hiele tinte sjongt Wy 
kam fram Fryslân.  
As de kamera’s fan Omrop Fryslân fuort binne gjit foar de bern it fjoerwurk 
oan en sjonge Miriam en Grietje de stjerren fan de himel. Klokslach 12 
oere sjongt ABBA Happy New Year en krekt letter gjit it fjoerwurk de loft 
yn. It feest gjit los. De boargemaster hat efkes del west om de 
nijjierswinsken oer te bringen en seach dat elkenien geniete.  
Troch hiel Sumar binne frijwilligers yn it spier om de jierwiksel mei slachje 

te litten.  
Gjin 
gedonder, 
gjin 
fernielerij, 
gjin skea.  
It is alwer in 
tige slagge 
jierwiksel yn 
Sumar. 
Mei mekoar 
foar mekoar.  
Sjapoooo!!! 
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NIJJIERSFUOTBALTOERNOOI VV SUMAR  
 

Nijjiersfuotbaltoernoai VV Sumar 
Foar it tradisjonele Nijjiersfuotbaltoernoai fan VV Sumar op sneon  
7 jannewaris binne 5 teams opsteld. De seniorleden, sawol manlju as 
froulju, binne troch mekoar mjuksele. Foar dizze gelegenheid hawwe sy 
harren sels de nammen Arsenal, Bayern, Celtic, Dynamo Kiev, Espanjol 
taeigene. 
 
Nei in slagge middei stean Arsenal en Celtic, Jaap, Piter, Johan K, Jacob H, 
Rintje en Miriam, tsjinoer mekoar yn de finale. De beslissende treffer komt 
fan Arsenal en mei sich kampioen neame mei in einstân fan 2-1. Haaije P, 
Jitze Pieter, Daniël, Theo, Jacob K, Walter, en Aniek binne de kampioenen. 
De kampioenen binne huldige op de gesellige Nijjiersresepsje oanslútend 
yn de fuotbalkantine fan VV Suameer. 
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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! 
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Nieuws van de Lofstem 

Een kort verslag van wat we de 
afgelopen weken allemaal 
hebben beleefd. 
Ons kerstconcert stond 17 
december gepland. We wisten 
dat we na ons 
donateursconcert niet veel tijd 
hadden om het concert voor te 
bereiden. Bovendien kon het 
gezamenlijk repeteren met 
Gerrie Dantuma op een 
donderdagavond niet doorgaan 
ivm gladheid / code oranje.  
Dat moest dus net voorafgaand aan het concert. Maar ondanks dat de 
voorbereiding wat dit betreft niet helemaal naar wens ging was het een 
mooi geslaagd concert. In de kerk stond een prachtige kerstboom en SV 
productions heeft de kerk sfeervol weten te verlichten. Het was een mooie 
gevarieerde avond. We hebben zelf enkele kerstliederen gespeeld. En ook 
samen met Gerrie.  
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NIEUWS VAN DE LOFSTEM vervolg        Hendrik Kloosterman 

 
Ook samenzang en enkele nummers door Gerrie onder begeleiding van 
haar pianist. Ds. Foekje Fleur Fink heeft een mooi passend kerstverhaal 
verteld en Jouke Hoekstra heeft de presentatie op zich genomen. Bedankt 
allemaal... ook de beameraars / livestream verzorgers en kostersechtpaar. 
En ook iedereen die aanwezig was. De kerk was mooi vol. Wij, maar ook 
Gerrie Dantuma en haar team, hebben genoten van het concert. We 
hopen u ook...  

Zaterdag 24 december heeft een groepje van De Lofstem gespeeld 
voorafgaand aan het kinderkerstfeest van de kindernevendienst. En ’s 
avonds / kerstnacht hebben we, verdeeld in 3 groepen, kerstliederen 
gespeeld in het dorp en buiten het dorp. Misschien heeft u / heb je ons 
gehoord. Een mooie “traditie” is dat we na afloop gezamenlijk nog het ‘Ere 
zij God’ spelen bij De Kamp. Daarna staat er soep voor ons klaar (bedankt 
Anneke) en praten we nog even bij.  
1e kerstdag heeft een groep van De Lofstem gespeeld in de kerk van 
Ryptsjerk op verzoek van ons lid Geert Postma. Ook dat is mooi geslaagd. 
De jeugd van De Lofstem heeft met de Notenkrakers nog 2 kerstoptredens 
verzorgd in Garyp en Rottevalle. 
Ook bij het kerstfeest op school hebben enkele muzikanten van De 
Lofstem meegespeeld.  
Zo stond er voor de muzikanten van de lofstem van alles op het 
programma voor en tijdens de kerstdagen. “Was het niet druk” werd wel 
eens gevraagd... Waarschijnlijk hebben de meeste leden dit zo niet 
ervaren. Wat is het mooi om in de kerstperiode weer gezamenlijk te 
kunnen spelen zonder beperkingen. 
Wetende dat we vorig jaar tijdens de kerstperiode nog in fietsenhokken op 
school buiten moesten repeteren om een kerstoptreden te verzorgen. 
 
Na de kerstdagen werd de voetbalkantine omgetoverd tot 
“oliebolbakcentrum”. Mooi dat we gebruik mogen maken van deze ruimte.  
Er waren weer een flink aantal bestellingen. Bedankt hiervoor. Het team 
dat de oliebollen bakt heeft inmiddels jarenlang ervaring maar het is toch 
altijd wel weer spannend voor het team of alles naar wens gaat.  
De oliebollen moeten van goede kwaliteit zijn natuurlijk en de bestellingen 
moeten wel geleverd worden. 
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NIEUWS VAN DE LOFSTEM vervolg        Hendrik Kloosterman 

 
Daarom werd er 
donderdag voor Oud en 
Nieuw gebakken voor 
proef. Er waren een flink 
aantal oliebollen nog te 
verdelen. De commissie 
bedacht spontaan om ze 
bij Berchhiem te brengen 
waar veel mensen uit 
Oekraïene momenteel 
gehuisvest zijn. Maar ja... 
hoe noem je oliebollen in het Oekraïens of Engels.. men heeft er dutch 
donuts van gemaakt. De dutch donuts vielen in ieder geval goed in de 
smaak. 
Al met al is de actie weer mooi geslaagd. Met man en macht is de kantine 
opgeruimd en schoongemaakt. En daarna natuurlijk weer even napraten 
onder het genot van een hapje en een drankje.  
De eerste donderdag van 2023 weer voorzichtig begonnen met een halve 
repetitie en daarna een gezellige nieuwjaarsborrel. 
28 januari belooft weer een mooie muzikale dag te worden. Wymer, Jildert 
en Wout gaan meedoen aan het solistenconcours van de federatie in 
Garyp. Eerder is melding gemaakt van het Nij Talinten orkest. Een grote 
groep belangstellenden uit de hele gemeente Tytsjerkstradiel (ook Sumar 

     ) heeft de afgelopen weken geoefend in De Kamp. Sommigen hadden 
zelfs nog nooit een instrument bespeeld. Echt bijzonder wat deze groep 
heeft gepresteerd. Op 28 Januari om 16:45 uur geeft het Nij Talinten 
orkest een feestelijk slotconcert in It Geahûs in Garyp.... een aanrader! 
’s Avonds staat het federatiefestival gepland in It Geahûs. De meeste 
korpsen van de gemeente geven een kort optreden. Ook De Lofstem zal 
van zich laten horen. Wij hebben er zin in en ook hier is iedereen welkom. 
Na afloop is het overigens ook altijd gezellig! 
 
Daarna gaan we repeteren voor het Gouden Spikerfestival…en 1 en 2 juli 
gaan we richting Rastede in Duitsland. Daar doen we ook mee aan een 
soort van concours. De volgende keer meer nieuws wat dit betreft.  
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DE DIELKAST   DIACONIE SUMAR - Jouke Hoekstra 

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. 
 
Daarom een oproep: breng geen kleding naar de Dielkast. 
 
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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Dank je Janke voor de pen.  

Leuk verhaal heb je geschreven. 
Nu mag ik iets over mijzelf 
vertellen.  

Ten eerste nog de beste 
wensen voor 2023! 

Sinds juli 2021 woon ik met 
mijn man Hille Hiddema en 
twee kinderen Xavi en Amy in 
Sumar op De Boarndobbe.  

Erg leuke straat met erg fijne 
buren! In de winter van 1984 ben ik geboren in Leeuwarden. Ik ben 
opgegroeid in Feanwâlden en Hurdegaryp. In de zomer van 2002 leerde ik 
mijn man Hille kennen. Hille is opgegroeid in Sumar en woonde toen we 
elkaar leerden kennen in Sumar.  
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GEEF DE PEN DOOR  vervolg             Mariska Hiddema 

In 2006 zijn we gaan samenwonen in Burgum. Ik was toen nog druk met 
mijn opleiding HBO Pedagogiek aan de NHL, die ik in 2008 heb afgerond. 
Daarna ben ik al spoedig aan het werk gegaan in de Jeugdhulpverlening. 
Na vele jaren in de uitvoerende hulpverlening, heb ik nu meer een 
adviserende functie en probeer ik met mijn collega's om 
kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en passende 
hulpverlening in te zetten.  

In 2014 is onze zoon geboren en in 2016 onze dochter. We zijn in het 
weekend vaak te vinden bij de voetbalclub FC Burgum. Mijn zoon voetbalt 
bij JO9-1 en mijn man voetbalt ook nog steeds. Overduidelijk hun 
gezamenlijke passie.  

Naast mijn werk wandel ik graag en doe ik aan bootcamp. Ik vind het ook 
erg gezellig om te borrelen/uiteten te gaan met vriendinnen. Ik geef de 
pen graag door aan mijn vriendin en dorpsgenoot Ilona de Bruin. 

 

OUD PAPIER              Anneke vd Heide 

De datums voor het ophalen van het oud papier zijn: 
 
20 januari 17 februari 

17 maart 14 april  
12 mei  9 juni 

14 juli 1 september 

13 oktober 17 november 
15 december 
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VOGEL(RING)NIEUWS                    Bareld Storm 

 
In november schreef ik o.a. over de Pestvogels, dat deze waarschijnlijk 
onze kant op zouden komen. Helaas ging dat maar om een enkeling en de 
dichtstbijzijnde waren twee in Drachten, twee in Eernewoude en twee bij 
ons op Sumarreheide. Deze laatsten lieten zich helaas niet vangen. 
De meesten zijn naar Engeland en Belarus gegaan, maar zouden nog 
steeds ons land aan kunnen doen als er meer winter komt. 
 
In december hadden we heel even te maken met knap winterweer en dat 
betekent vaak dat er wat soorten in beweging komen, die we normaal niet 
of nauwelijks vangen. Deze keer waren dat vijf Watersnippen, waarvan we 
eerder nog maar een hadden gevangen. Erg leuk om nu in een paar dagen 
vijf te mogen ringen. Ook Houtsnippen komen dan in beweging, maar 
helaas niet in de netten of kooien bij ons. Op bijgaande foto een van die 
Watersnippen. 
 
Vorig jaar was het jaar van de Merel dus hebben wij geprobeerd daar wat 
meer van te ringen en met succes, want we vingen er maar liefst 240, 
terwijl ons jaargemiddelde maar 135 is van deze soort. 
Het jaar 2022 was weer erg succesvol met totaal 4554 gevangen vogels 
waarvan 4230 nieuw geringd over 78 soorten. 
 
Nieuwe soorten waren de Grauwe Klauwier, Cetti’s zanger, Grote Lijster, 
Blauwborst, Nachtegaal,  Witsterblauwborst, Strandplevier en Patrijs. 
Deze laatste twee waren op een andere locatie, maar wel erg leuke 
nieuwe soorten. 
 
Terugvangsten of -meldingen kwamen dit jaar uit Noorwegen, 
Denemarken, Zweden Helgoland, Engeland, Frankrijk, België en Duitsland, 
maar dit jaar geen enkele uit Litouwen, Rusland of Polen. Blijkbaar zijn de 
vogels uit het oosten eerder naar het zuiden afgezakt. 
 
De top 10 van 2022 was ook weer iets veranderd ten opzichte van het jaar 
ervoor. 
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VOGEL(RING)NIEUWS vervolg                Bareld Storm 

 
1: Zwartkop met 852 stuks 2: Kleine karekiet met 714 stuks 3: Koolmees 
586 stuks 4: Pimpelmees 424 stuks 5: Merel 240 stuks 6: Roodborst 170  
stuks 7: Huismus 140 stuks 8: Koperwiek 137 stuks 9: Spreeuw 136 stuks 
en 10: Bosrietzanger met 123 stuks. 
 
In de opvang bleef het redelijk rustig op de vogelgriep na. We hadden wel 
weer veel kattenslachtoffers en jonge dieren, die we een tijdje hebben 
moeten helpen, voordat ze weer los konden. Ook heerst er op dit moment 
de ziekte ‘het geel’, vooral bij de Duiven en Groenlingen en helaas ook 
hier bij ons in Sumar. 
 
 
Vindt u een vogel met 
ring of een dier in de 
problemen dan horen 
wij dat natuurlijk erg 
graag. 
 
Bareld Storm 
LytseBuorren 24 
Sumarreheide  
06-11181841  
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT          Froukje 

 
Basic Fit 
 
Ik ga niet terugblikken op het afgelopen jaar, want dat is een jaar welke ik 
persoonlijk zo snel mogelijk wil vergeten. Het was, naar mijn mening, voor 
de gehele mensheid een jaar om niet op terug te kijken. JJ en ik willen met 
goede moed en optimisme dit nieuwe jaar tegemoet treden. Maar zoals de 
titel al aangeeft worden wij van alle kanten toegeroepen, laat staan 
geschreeuwd, dit Basic Fit te beginnen. En waarom verbaasd het mij 
telkens weer dat dit in januari extra benadrukt wordt. Nou ja, echt heel 
vreemd is dit niet daar we in december overspoeld worden met de vele 
kerstaanbiedingen via de rijk gekleurde folders. De één ziet er nog mooier 
en aantrekkelijker uit dan de ander. Ik word heel erg onrustig bij het 
bekijken van deze folders. Niet dat ik al dat lekkers in huis wil halen, nee 
juist het tegenovergestelde. Ik denk dan vooral aan die gezinnen die zelfs 
een boterham moeten ontberen, de kachel niet brandende kunnen 
houden en ga zo maar door. Ik zou eigenlijk al die supermarktketens op 
willen roepen om rekening te houden met de toestand in de wereld. Dat 
deze folders aangepast worden aan de situatie van dat moment. Ook de tv 
reclames komen schreeuwend onze huiskamers binnen, en je al gegeten 
en gedronken hebt voor de kerstdagen een feit zijn. Natuurlijk weet ik ook 
wel dat mijn wens hieromtrent niet haalbaar is, maar toch wilde ik het 
even onder de aandacht brengen. Maar we hebben 2022 achter ons 
gelaten en zijn nu bijna eind januari dus, zijn we allemaal Basic Fit? De 
goede voornemens daargelaten. Ik was dan ook zeer verrukt dat ik 
Leontien van Moorsel hoorde zeggen dat een ieder moet doen wat bij hem 
of haar past. Houd je van een wandeling, een fietstocht, de sportschool, 
doe gewoon waar jij gelukkig van wordt en wring je niet in allerlei bochten 
want dat hou je nog geen twee weken vol. Leontien je bent een vrouw 
naar mijn hart en jij kun het weten met de worstelingen die jij het gehad 
op het gebied van ‘Basic Fit’. Niet ieder mens is top fit, kampt misschien 
met fysieke of mentale problemen. Oordeel niet maar zie de mens. Luister 
met je hart, zie de ander met gesloten ogen. Beste lezers op basis daarvan, 
wensen JJ en ik u allen een liefdevol, voorspoedig 2023!!! 
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Ut it argyf fan Sumar 

 
Yn alle doarpen fan de gemeente Tytsjerksteradiel 
binne (of wiene) keunstwurken te sjen.  
Wy kenne fansels allegear de Molkbus en it Bintsje.  
Yn it ferline wie d’r in ienprosintsregeling:  

 
1% fan de keale bousom 
fan in iepenbier gebou 
waard bestege oan keunst. 
Doe’t yn 1979 it nije 
doarpshûs en de 
gymnastykseal boud 
waarden wie der dus ek jild 
reservearre foar keunst. 
Sumar makke ek noch brûk 
fan jild út it ‘Fonds voor 
verfraaiing van 
dorpsbeelden’. Doe’t de 
finânsjes regele wiene koe 
it heve. 
 
Us doetiidske doarpsgenoat 
Wybe Bosch krige de 
opdracht om in keunstwurk 
te meitsjen.  
 

 
Hy die in útstel foar de ‘Commissie beeld dorpsverfraaiing’ en de ‘Kulturele 
Ried’. It bestjoer fan de Stifting Doarpshûs Sumar is tefreden oer it 
ûntwerp keunstwurk. It wurdt in kleurryk wurk.  
 
Yn de riedseal is noch wat diskusje. Riedslid Lipke de Boer tinkt dat 
parkearre auto’s it keunstwurk út it sicht hâlde, mar ek dat de kleuren 
troch de auto’s flot ferblikke sille. Hy is ek bang dat de stiennen wol ris 
fersakje kinne. Dat barde by him thús ek, doe’t hy in strjitsje fan kleurde 
stien oanlei.  
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UT IT ARGYF FAN SUMAR ferfolch                                             Ids Krol 

 
Oer fersakking hoegde De Boer neffens wethâlder Gosse Terpstra net yn te 
sitten. ‘Jo hawwe gjin trilapparaat brûkt en ek gjin goed sân. Dat dogge wy 
wol, út de sânput wei’, antwurdet hy. De wethâlder seit fierder: ‘Hwa’t mei 
de auto komt wurdt útdage om in fak te kiezen. Echt wier, sûnder 
gekheid’.  
De keunstner brûkt alle kleuren fan de kleuresirkel. Op it parkearplak by de 
Kamp wurde alle fakken opskildere en it is de bedoeling dat alle kleuren 
troch de glêspearelferve jûns opljochtsje as der bygelyks koplampen fan 
auto’s op skine. Fierders steane der trije grutte kleurige peallen en is der 
op de muorre fan de sportseal in TL-bak mei kleur oanbrocht.  
De kleuren rinne ek troch yn it doarpshûs. Yn de hal sitte alle kleuren noch 
by inoar mar fierderop yn it gebou binne se út inoar helle. Sa kinne se ek 
brûkt wurde as in soarte fan paadwizer yn it gebou as oantsjutting fan de 
sealen. By de foarmjouwing hat de keunstner noch wat boarte mei de stân 
fan de muorren yn it gebou.     
Op woansdei 18 juni 1980 ûntbleatet foarsitter Aize de Jong fan de 
Kulturele Rie it keunstwurk. Hy neamt it keunstwurk in kleurrike bydrage 
oan it doarpshûs en it gymnastyklokaal, dy’t de maatskippij kleur jout. 
Dêrnei lit hy in tros ballonnen mei in kaartsje los. Wa’t in ballon fynt en it 
kaartsje nei it gemeentehûs yn Burgum stjoert kin rekkenje op in 
presintsje. Beate Sandscheiper út Reken yn Dútslân, sa’n 200 km fan 
Sumar, fynt in ballon en krijt fansels in kreas briefke en in aardichheidsje. 
 Klaas Buma, foarsitter fan doarpsbelang is minder te sprekken oer it wurk. 
Hy reagearret: ‘Dy kleuren op it parkearterrein binne ús wat te bot. Dit hie 
mear past yn in stêd, lykas Rotterdam, mar net yn in âld doarp as Sumar. 
By de kar fan it keunstwurk is men oan doarpsbelang foarby gien’. 
Hjoeddedei is der net mear it mearste oer fan it keunstwurk. De kleuren op 
it parkearplak binne ferfage. Allinnich de trije peallen stean noch fier 
oerein. Under in laach smoargens binne de kleuren noch goed te sjen. 
Keunst moat prikelje. Der binne altyd minsken dy’t eat moai fine, wylst 
oaren der neat yn sjogge.  
 
In keunstwurk sprekt oan of net. Dat is ek mar goed. Oars is der gjin keunst 
oan. 
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LOSSE FLODDER                               Tine Strijker 
 

Dwaalspoor 
 
Samen sterk voor glasvezel. Dat staat op een vrolijke kaart die bij ons in de 
brievenbus ligt. Daar wil ik wel meer van weten. Op de achterkant staat 
dat er een informatiebijeenkomst is in de Kamp, Rengersweg 51 in Sumar. 
De Kamp weet ik te vinden, maar de Rengersweg? Volgens mij moet je die 
toch echt in Oentsjerk zoeken. Diegene die deze vreemde combinatie in 
elkaar heeft geflanst, zit nu vast met het schaamrood op de kaken achter 
de computer. De Tom-tom brengt je in dit geval ook niet waar je zijn moet. 
Toen wij aan de S.P. Hoekstraweg woonden en ik in de voortuin 
rondscharrelde, werd mij regelmatig de weg naar de Lytse Buorren 
gevraagd. De vrager had al diverse rondjes in de omgeving van de Greate 
Buorren gereden omdat het logisch lijkt dat dáár de Lytse Buorren zal zijn. 
Niet dus. Op naar Sumarreheide. Ook de Kerkbuurt in Sumar is regelmatig 
onvindbaar. Daarvoor moet je toch echt in Suwâld zijn. Een juist adres kan 
van levensbelang zijn. De hulpdienst 112 vraagt altijd naar de plaats van 
het noodgeval. Je zult maar aan de Dirk Raphaelsz Camphuysenstraat in 
Dokkum of aan de Quaestiusstrjitte in Dronryp wonen. 
Wie bedenkt zoiets? Het moet verboden zijn. Voordat je de naam gespeld 
hebt, zijn er kostbare minuten verloren gegaan. Leden van een 
straatnamencommissie willen vast niet aan de Lapidothstrjitte in Balk, de 
Eco Eckiusstrjitte in Stiens of de Aloysiusstraat in Wolvega wonen. It 
Hoarnleger en de Vigevenoweg zijn bij de Sumarders zo langzamerhand 
wel ingeburgerd. Maar dan de weg die vanaf de brug door Burgum loopt. 
Die weg is genoemd naar een voormalige burgemeester van onze 
gemeente. Het is de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg. De beste 
man was indertijd heel blij dat er geen woningen aan deze weg staan. Zo’n 
straatnaam kun je Jan de burger toch niet aandoen? In Sumar doen ze 
tegenwoordig niet meer zo moeilijk over nieuwe straatnamen. De nieuwe 
woningen die in het verlengde van de Slinke worden gebouwd, staan dan 
ook gewoon aan de Slinke.  
Typisch Sumar. Dat is ook het thema van het dorpsfeest 2023. 
 
Succes ermee! 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

 

Het weer (11 december 2022 – 9 januari 2023) 
 
Ik heb Koning Winter onderschat. Ondanks dat het zeer twijfelachtig was of er 
geschaatst kon worden, bokste hij het toch voor elkaar. Zoals verwacht bleef het 
eerst nog even winter. Overdag kwam de temperatuur wel steeds  iets boven het 
vriespunt, maar ’s nachts vroor het matig. Van 12 op 13 december bijna -6 gr en 
de nacht daarna zelfs -8! Zo’n lage temperatuur was in jaren niet voorgekomen. 
De ijsbaan van Burgum meldde zich aan voor het ‘Nederlands Kampioenschap 
Marathonschaatsen op natuurijs’ en kreeg de wedstrijd voor 14 december zowaar 
toegewezen. Het commentaar op de baan was ’s avonds in Sumar te horen. Voor 
de ijsbaan in Sumar was wat meer vorst nodig. Het lukte op 18 december ’s 
middags dan toch nog op het nippertje, want de dooi trad hierna snel in. Op 20 
december werd het al +11 graden. Het ijs verdween snel en de eenden en 
meeuwen namen weer bezit van de ijsbaan. De rest van de maand bleef het zeer 
zacht. De zon liet zich weinig meer zien en regen viel er meer dan genoeg. Op 
oudejaarsavond steeg het kwik naar maar liefst 14 graden, er volgde de warmste 
jaarwisseling sinds mensenheugenis. 
December samengevat: gemiddelde temperatuur 3,6 gr (normaal 3,8 gr); 70 mm 
neerslag (normaal 85 mm) en zonneschijn 56 uren (normaal 64 uren). Het jaar 
2022 samengevat: gemiddelde temperatuur 11,2 gr (normaal 10,0 gr), het 
warmste jaar ooit; neerslag 783 mm (normaal 863 mm) en zonneschijn 1840 uren 
(normaal 1560 uren). 
Met januari op de kalender veranderde er bitter weinig. De temperatuur bleef 
onveranderd hoog. Er sneuvelden diverse temperatuurrecords. Op 1 januari 
waren de maximum-, minimum- en  etmaaltemperatuur record hoog 
(respectievelijk 13,8; 9,5 en 11,1 gr). Op 4 januari herhaalde zich dit 
(respectievelijk 12,2; 7,3 en 10,1 gr). Op 5 januari waren de minimum- en de 
etmaaltemperatuur recordhoog (respectievelijk 8,9 en 9,9 gr).  Op 7 januari werd 
het etmaalrecord uit 2014 geëvenaard (9,6 gr). Vorst en sneeuw kwamen niet 
eens in zicht. Stevige zuid tot zuidwesten winden bliezen onophoudelijk zachte 
lucht naar West-Europa. Voor de schaatsliefhebbers een ramp, een zegen voor 
onze portemonnee (stookkosten). Johan Cruijff sprak ooit de legendarische 
woorden: ‘Ieder nadeel heb een voordeel.’ De Rijdende Rechter eindigde altijd 
met: “ … en daar zult u het mee moeten doen.” Beiden van toepassing op deze 
periode. 
 
Weeroverzichten Sumar op www.meteosumar.jouwweb.nl 
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KERKDIENSTEN IN DE DORPSKERK IN JANUARI EN 
FEBRUARI 
 

Zondag 22 januari Ds. H.J. de Groot – Burgum Viering Heilig 
Avondmaal 

Zondag 29 januari Ds. K. van Marrum – Spannum  

Zondag 5 februari Ds. Sita Hofstra – Leek  

Zondag 12 februari Ds. R. van Dam – Buitenpost  

Zondag 19 februari 
16.00 uur 

Orgelconcert en samenzang 
Spreker: Gooitzen Riemersma 
Organist: Jaap Sake Heeringa 

zie affiche 
elders in de 
koekoek 

Zondag 26 februari  Grootkoor Tytsjerksteradiel  
o.l.v. dhr. E. Willems 

 

Zondag 5 maart Ds. P. Elzinga - Leeuwarden  

Woensdag 8 maart 
19.30 uur 

Froukje Wesseling – De Tike Bidstond 

 
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. 
 

23-01 De Kamp, bloedprikken en trombosedienst, 10.00-11.00 uur 
03-02 De Kamp, Klaverjassen, 20.00 uur 
03-02 De Kamp, Bingo, 20.00 uur 
06-02 De Kamp, bloedprikken en trombosedienst, 10.00-11.00 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 -10.30 uur 
03-03 De Kamp, Bingo 20.00  
03-03 De Kamp, Klaverjassen 20.00 
06-03 De Kamp, bloedprikken en Trombosedienst 10.00-10.30 uur 
14-03 De Kamp, Open tafel 12.00 uur 
25-03 De Kamp, Darttoernooi  
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 
 

6 TOT EN MET 10 SEPTEMBER - DORPSFEEST SUMAR 
 

 
 
DE VOLGENDE KOEKOEK LIGT  
25 FEBRUARI 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

