
11071 
 

DE KOEKOEK 37e jaargang nr. 3,           november 2022 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Sinterklaas is weer in het land, dat betekent dat het einde van het jaar 
weer nadert, met rasse schreden! Tijd om kerstkaartjes te versturen? 
U kunt ook een kerst- en/of nieuwjaarswens plaatsen in de volgende 
dorpskrant. Lever uw wens in voor 4 december via de mail: 
dorpskrantdekoekoek@hotmail.com. De kosten zijn € 5,=.  
Graag contant te voldoen bij Ids Krol, It Hoarnleger 17.  
 
Goed nieuws in deze dorpskrant: ijsbaan de Bleense heeft weer een 
voltallig bestuur en een hele rij vrijwilligers. Heel mooi dat hier weer 
vrijwilligers voor zijn gevonden. ‘En no noch winter………’.  
 
Ook positieve berichten van Dukke Meijer en haar gezin. Wat fijn dat het 
nu de goeie kant op lijkt te gaan met haar gezondheid.  
 
Heeft u al even een kijkje genomen bij de Dielkast die ons dorp sinds kort 
rijk is? Even om het hoekje kijken bij het Trefpunt.  
En gaan we er ook met elkaar voor zorgen dat de VRIJMIBO in de Kamp 
een succes wordt? Dan moeten er toch een paar mensen bijkomen! 
Vind jij/u het ook wel gezellig om op de vrijdagmiddag het weekend in te 
luiden met een drankje en een gezellig praatje met dorpsgenoten? Kom 
dan ook eens langs in ons dorpshuis op de vrijdagmiddag vanaf 16.30u. 
Het is voor alle leeftijden!!  
 
Een aantal adverteerders heeft besloten om te stoppen met de 
advertentie in de Koekoek. Heeft u een bedrijf(je) of weet u iemand die 
belangstelling heeft om via de dorpskrant reclame te maken? Neem dan 
contact op via ons mailadres en u krijgt alle informatie toegestuurd.  
 
De laatste kopijdatum van het jaar 2022 is 4 december.  
 

Trynke 
 

mailto:dorpskrantdekoekoek@hotmail.com
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SINTERKLAAS IN SUMAR                                                                 Ids Krol 

 

Natuurlijk kwam ook deze keer 

Sinterklaas naar Suameer. 

Bijna echter was er sprake van een ramp, 

want er zou brand zijn in De Kamp! 

Sinterklaas wist gelukkig raad: 

bij Batema stond de bluswagen al paraat! 

Op toen naar het parkeerterrein 

Daar wachtten de kinderen, groot en klein. 

De jeugd liep gauw naar binnen 

het feest kon mooi op tijd beginnen. 

Zo zat Sint nog nauwelijks op zijn stoel 

of het werd al een gezellige boel. 

Helaas was de tijd van Sint beperkt, 

hij moest nog elders aan het werk. 

Nog even snel op de foto met Sint en Piet 

en …  tot slot toen nog het (afscheids-)lied! 
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VOEDSELBANKACTIE NAJAAR 2022                    Diaconie PKN Sumer 

 
Op woensdagavond 3 november en zondagmorgen 6 november j.l. hield 
de Diaconie van Sumar wederom een actie voor de Voedselbank 
Tytsjerksteradiel.  
 
Velen van u/jullie brachten voedsel in. Ook werden er vele Postcodeloterij 
bonnen ter waarde van € 12,50 gebracht en mochten we ontzettend veel 
Douwe Egeberts spaarpunten ontvangen. 
 
Daarnaast ontvingen we ook geld in een envelop of per bank.  
 
Mede namens de Voedselbank Tytsjerksteradiel, zeggen wij iedereen 
hartelijk dank voor de gift.  
 
In maart 2023 hopen we wederom een nieuwe actie te organiseren. 
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NOG WOL WAT HEARRE LITTE NO………               Henk en Ymkje 

 
Sa wennest yn Sumar............Sa sist teplak yn Burgum.... 
Der binne minsken dy wenje hun libben lang op t selde stekje,wy net, 
ruchwei 14 x ha we dit dien, dus we binne  
"erfaringsdeskundig"haha.... 
It hoeft jim don ek net te fernuverjen dot we ek dizze kear wer hiel Rap 
oerwienen....... Mar, it is dizze kear WOL foar hast 100 % te danken oan us 
bern en freonen/freondinnen!!! Ommers,os jo alder wurre en folle minder 
sterk, kinne jo dot swiere wurk en swiere spul Net mear de baas. 
Gelokkig foar us ha sy ollegear hiel hurd  wurke en der foar soarge dot echt 
olles yn no time sauze, behinge en spic en span wie....... 
TOPPERS BIN JIM !!!!! 
 
En os jo goeie maat Frits don ek nog syn Blomme frachtwein beskikber 
stelt.......en ......Olle Sterke Jerkes frij hawwe op saterje 15 oktober, is t gau 
beslikke!!! 
 
Wy hiene by jim yn Sumar n daaldersk plakje, n prachtig hus en poerbeste 
en gesellige buorminsken (en achterbuorminsken !!!!) 
Ek wennen 2 fan us bern en pake-en beppesizzers hiel moai tichtby,plus 
nog goeie freonen en bekenden, dus dot wie Absoluut gjin reden om oer 
de brege te gaan. Beslist Net...... 
Wol it hiele simpele feit fon it gemak fon Olles tichtby......Moaier wurdt it 
Net.....yn  e lift nei onderen en de super, bakker, groenteboer etc. op n 
pear minuutsjes rinnen.  
 
Ol mei ol ha wy meienoar dochs dik 12,5 Ier by jimme wenne  en wolle we 
jim hjirby bedankje foar OLLE leuke dingen en de noflike omgong mei 
jimme!!!!! 
Enne, wy treffe inoar fest wol wer, is t net yn Burgum don wol ergens yn 
Sumar!! 
Foar no eerst de groeten fan us en Oant Sjen !! 
IT GJIT JIMME OLLEGEAR  GOED !!! 

 
Henk en Ymkje 
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WOLKOM YN SUMAR                                       Maaike Kingma 

 

Wolkom oan de nije ynwenners fan it  
Houtsjepaad 19 yn Sumar 

 

 
 
Wat is jim namme: 
Anne en Tineke Veenstra mei harren soan Lieuwe dy ‘t berne is op  
2 desimber 2020 yn de koronatiid. 
 
Wat is jim leeftiid: 
Anne is 38 jier en hikke en tein yn Drachten , Tineke is 36 jier berne yn 
Warten, doe ferhûze nei Surhústerfean en fia Ljouwert en Hijum yn 
Drachten belâne. Lieuwe wurdt ynkoarten 2 jier en is berne yn Drachten. 
 
Wat dogge jim oerdei: 
Tineke is nei har stúdzje foar maatskiplik wurker oan it wurk gien as sosjaal 
wurker by Amaryllis, de organisaasje foar Maatskiplik wurk yn Ljouwert  
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
en sy docht dat 4 dagen yn de wike. Sy is wurksem yn de wyk 't Vliet en 
komt deis in soad swierrichheden tsjin, mar ek hiele moaie minsken. 
Anne hat 12 jier oan it wurk west as selsstannich wurkjend kok yn ferskate 
ytgelegenheden en dêrnei noch by Hanos de Horeka gruthandel. Mar hy 
woe ris wat oars en sûnt maart fan dit jier is hy dan ek foar 4 dagen oan it 
wurk as coach/wurklieder by it skjinmeitsjen by it Sosjaal Wurkbedriuw yn 
Ljouwert. En dat foldocht him tige en it  wurk blykt ek nochris hielendal by 
him te passen. 
Allebeide binne sy ien dei yn de wike thús by Lieuwe, pake en beppe passe 
in dei op en 2 dagen yn de wike giet Lieuwe nei "it Krobbehiem" en dêr 
fynt hy it geweldich, benammen de grutte trekkers!  
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Wat hat jim yn Sumar brocht: 
Anne en Tineke binne tegearre wenjen gien yn Drachten en 3 jier ferlyn 
troud. Doe't Lieuwe berne wie, woenen sy wol wat mear romte en rêst om 
har hinne en gienen op Funda sykjen om in oar hûs. Jo kinne dan jo eisen 
opjaan en dan giet Funda op syk nei in hûs wat by dy eisen past. It moast 
wat yn de omjowing fan Ljouwert wêze want dêr ha Anne en Tineke beide 
harren wurk. Mar ek net te fier fan Drachten en Burgum wer't de famylje 
wennet. En doe kamen sy it hûs op it Houtsjepaad 19 yn Sumar tsjin en dat 
hûs hie alles wat sy sochten.  
 
In prachtig hûs wer't eigenliks neat mear oan hoegde te gebeuren en in 
skitterend hiem mei de kij yn de achtertún, midden yn de landerijen en yn 
in gesellige buurt. Sy binne doe ris by it hûs delriden en ris troch it doarp, 
wer't sy noch nea west hienen en sy wienen ferkocht. Sy mochten in heal 
oere troch it hûs, sy dienen in bod en hienen it hûs kocht. Op 5 augustus 
krigen sy de kaai en neidat Edwin de skilder der in slach trochhinne west is, 
binne Anne, Tineke en Lieuwe begjin september yn Sumar kaam te 
wenjen. De meubels binne der ûndertusken ek, it kostet tsjinwurdich mear 
tiid om meubels te keapjen dan in hûs sizze Anne en Tineke. 
 
Wat binne jim hobby's: 
Tineke mei hiel graach sjonge en sil as sy aanst wer wat mear tiid hat op 
syk nei in koor dat by har past. Dus as der minsken yn Sumar binne dy by in 
moai koor sitte... Anne hat in racefyts en fynt it prachtig om hjir yn de 
omjowing te fytsen. Teagearre kuierje en fytse sy ek faak en fansels foaral 
no't Lieuwe ek mei op de fyts kin. En dêrnei lekker ite fan it fleis fan de 
bûten barbecue yn de moaie tún. Sy genietsje hjir folop fan yn de 
wykeinen. 
 
Wat is jim earste yndruk: 
"De earste dei dat wy de oerdracht hienen fan de kaai, stonk it ferskrikkelik 
yn Sumar. Wy tochten: wat ha wy ús no op 'e hals helle? 
Mar dy stank ha wy ek noch net wer rûkt. En wat hat Sumar in moaie 
doarpskern mei de mûne en de Tsjerke. 
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WOLKOM YN SUMAR ferfolch                                       Maaike Kingma 

 
Tidens de monumentendei ha wy al efkes yn de mûne west , wy ha moal 
kocht en bakke selts sa no en dan bôle en pannekoeken fan it moal út 
Sumar. Hoe moai is dat? It doarp levert ús krekt op wat wy sochten: rêst 
en romte en in plak foar Lieuwe wer't hy moai bûten boartsje kin en straks 
nei skoalle. It wolkom fan de buert mei in bosk blommen is ek tige 
wurdearre".   
 
Wat misse jim yn Sumar: 
"Wy misse neat yn Sumar, der binne in hiel soad kappers, dus wy kinne 
mar kieze. En Anne stiet yn 8 minuten yn it Kruidvat yn Burgum, dus dat is 
mar in eintsje op 'e fyts. 
Wy binne hiel bliid dat wy hjir yn Sumar wenje". 
 

 
 
Anne en Tineke, wat moai om te hearen dat jim it sa nei it sin ha yn Sumar.  
Wy winskje jim in hiel soad wenwille ta mei jim Lieuwe yn ús moaie 
doarpke Sumar! 
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Beste dorpsgenoten                                          Dukke Meijer 
 
Een jaar geleden schreef ik een update naar aanleiding van het grote 
medeleven dat we mochten ervaren nadat mijn ziekte (Acute lymfatische 
leukemie)in het dorp bekend werd. 
Ook daarna nog veel kaarten, zowel thuis als in het ziekenhuis gekregen, 
heel hartelijk dank daar voor!  
Ik schreef toen dat er nog een pittige tijd zou komen.......en die kwam! 
In december kreeg ik de meest zware chemo, waarna mijn lichaam erg 
verzwakte, en wij alles behalve een fijne decembermaand hebben gehad. 
Met ondersteuning kon ik kerstavond net even voor het raam staan, toen 
De Lofstem bij ons voor huis kerstliederen speelde......voor mij één van de 
meest mooie momenten van kerst.  
Langzaam aan ging het steeds slechter, opname was nodig, en werd 
duidelijk dat de eind januari geplande stamceltransplantatie niet door kon 
gaan, mijn lichaam zou dat niet aankunnen. 
 
De één na de andere tegenslag volgden elkaar op, waarop de arts mij 
vroeg, of ik de transplantatie nog zag zitten.......hier schrokken we toch wel 
van, waarop we meteen terug reageerden, zien jullie het nóg zitten??  
Ja, het medisch team zag het wel zitten.....dan wij ook! 
De planning werd verschoven naar eind maart, en ik werd +/_7 weken 
opgenomen in een revalidatiecentrum dicht bij het UMCG (zodat de 
regelmatige afspraken voor korte reistijd zou zorgen) om zo goed mogelijk 
te herstellen.  
Helaas ging herstel moeizaam, en werd de transplantatie meermalen 
uitgesteld,  waardoor ik opnieuw aan de chemo moest. 
Midden juli vond de transplantatie na 2 keer daags 2 bestralingen plaats, 
ook daarna nog chemo.  
Al was mijn lichaam zwak, en had ik bloedtransfusie nodig, waren de 
bloedwaarden en mijn situatie na 4 weken acceptabel om naar huis te 
mogen. ( toch wel enige spanning hoe het thuis zou gaan) 
Ondertussen weer een aantal maanden, een beenmergpunctie met een 
goede uitslag verder, mag ik naast de vaste controles, al mijn ooit 
gekregen vaccinaties opnieuw halen.  
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Beste dorpsgenoten                                          Dukke Meijer 
 
Wel is voorzichtigheid nog het advies, nu verkoudheid en griep weer in de 
lucht hangt, mondkapje in openbare ruimtes, beter nog niet in grote 
drukte, visite moet fit zijn, en voorzichtig met wat en waar te eten.  
Na wekenlang fysiotherapie aan huis, ga ik sinds kort naar de praktijk voor 
fysio om er weer een tandje erbij te kunnen doen!   
Er is nog een lange weg van herstel te gaan, en ik kan niet ontkennen dat 
zorg en onzekerheid ook met ons meegaan, maar positief voorwaarts is 
voor ons het meest leidend! 
Nogmaals veel dank voor alle meeleven, ik hoop met de tijd weer 
dorpsgenoten tegen te mogen komen. 
Ik houd me vast aan het lied 'Toekomst vol van hoop'. 
 
Ook dit jaar wensen wij iedereen een fijne decembermaand, een gezellig 
Sinterklaasweekend, gezegende kerstdagen, een fijne en veilige 
jaarwisseling, en een gezond 2023!  
 
Hartelijke groet, ook namens ons gezin, 
Dukke en Marten Meijer 
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BLEENSE NIJS                                                 Anja Bastiannnet 

 
Nadat er vorige jaar nog een laatste oproep van het bestuur van ijsbaan 

‘De Bleense’ in de Koekoek verscheen dat er nieuwe bestuursleden nodig 

waren voor het voortbestaan van de ijsbaan “rûn it stoarm” met de 

aanmeldingen. Het zou toch zonde zijn als we in Sumar geen ijsbaan meer 

zouden hebben. Door alle aanmeldingen is er weer een voltallig bestuur 

gevormd en hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden te helpen 

als “kening winter” zich aankondigt. 

 

In het bestuur hebben plaatsgenomen: 

Voorzitter:  Marten Bijlsma, Dr Prinswei 9 

Penningmeester: Gepke van der Galiën, De Swannepolle 14 

Secretaris:  Baukje Huizing, De Finne 19 

  Anja Bastiaannet, De Finne 13 

 

Als vrijwilligers hebben zich aangemeld: 

Oetze Bloemhof, Ype Tiekstra en Sido Wiersma voor overdracht 

bestuurszaken, Christina Amsterdam, Bertus Tichelaar, Melle Polet, 

Trienke Lammertsma, Johan Koster, Wouter de Vlugt, Johanna Douwes en 

Jelle Batema.  

Met al deze aanmeldingen kan ijsbaan ‘De Bleense’ blijven bestaan in 

Sumar en daar zijn we erg blij mee! 

 

De contributie 

Binnenkort zal de contributie weer worden geïncasseerd of bij u worden 

opgehaald. De hoogte van de contributie is al jaren ongewijzigd. Door de 

stijgende kosten hebben we moeten besluiten de contributie met € 2,50 te 

verhogen. Hiermee komt de contributie voor enkele leden op € 7,50 en 

voor gezinnen met kinderkaarten op € 10,00. De verhoging van de 

contributie wordt bij de eerst volgende incasso doorgevoerd. 

Het bestuur hoopt voor komende winter op veel ijsplezier op ‘De Bleense’. 
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VOGEL(RING)NIEUWS                                    Bareld Storm  

 
Inmiddels zijn de meeste trekvogels uit ons land vertrokken en ook de 
meeste buitenlandse trekvogels zijn doorgevlogen, alleen de Lijster- en 
Vinkachtigen zijn nog aanwezig en blijven binnen komen. Dat zijn vooral 
Merels, Koperwieken, Kramsvogels, Vinken en Kepen. Veel van deze vogels 
blijven hier overwinteren. Deze komen vooral uit Scandinavië, Rusland en 
Engeland.  
 
Wat op dit moment erg opvalt is dat er in zuid Noorwegen en Denemarken 
erg veel Pestvogels aanwezig zijn. Het gaat om honderden vogels en in 9 
van de 10 gevallen komen die dan binnen enkele weken ook in Nederland 
terecht, dus de kans is groot dat er een invasie van deze vogels op gaat 
treden, maar zeker is dat helaas nog niet. Heeft u een Gelderse roos of 
andere bes-dragende struiken of bomen in de tuin, dan zou het zomaar 
kunnen dat er binnenkort Pestvogels op bezoek komen. Meestal vanaf 
eind november. In dat geval horen wij dat graag, zodat we een beeld 
krijgen van hoeveel van deze bijzondere vogels onze omgeving aandoen. 
Op bijgaande foto een door ons eerder gevangen Pestvogels in 2020.  
 
Enkele andere soorten vallen dit najaar ook op, zoals de Kleine Barmsijs, 
waar we nu al 9 van hebben gevangen. Vorig jaar maar 6. De Grote 
Barmsijs hadden we in 2019 voor het laatst en dus ook nu eindelijk weer. 
De Winterkoning is aan de kust in groten getale aanwezig en ook wij 
hebben nu al 45 gevangen. Vorig jaar waren dat er maar 35. Dan de 
Vuurgoudhaan. Daar hebben we nu al 27 van geringd en vorig jaar maar 
11, wat vrij normaal is. In de vorige Koekoek schreef ik ook over de 
Koolmees waar we nu 566 van hebben gevangen en vorig jaar 451.  
 
Het wordt nu rustig aan wat minder en dat is ook al te zien, want vorige 
maand vingen we nog maar 698 vogels. In september waren dat nog 973 
en deze maand staat de teller nog maar op 200.  
In 2020 ringden wij 4 Grote Canadese Ganzen in Sumar en een daarvan  
werd terug gemeld uit midden Zweden waar deze waarschijnlijk 
broedvogel is. De vogel heeft hier dus overwinterd.  
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VOGEL(RING)NIEUWS                                    Bareld Storm  

 
In de opvang is het nog steeds erg druk met slachtoffers van vogelgriep en 
helaas zien we op dit moment veel roofvogels met vogelgriep in alle 
soorten, zoals de Buizerd, Havik, Slechtvalk, Torenvalk en zelf een 
Smelleken. We treffen ook alle soorten Steltlopers, Zeevogels, Ganzen en 
Zwanen. Soms zijn deze vogels ook geringd, zoals vorige week. Toen is er 
een Bonte Strandloper met ring uit Noorwegen gevonden en een 
Scandinavische Zilvermeeuw met een Deense ring.  
 
Is er bij u een bijzondere vogel of vindt u een vogel met een ring of een 
dier in de problemen laat het ons weten.  
 
Bareld Storm – Lyste Buorren 24 – Sumarreheide 06 - 1118 16841 
 

 
                     de Pestvogel 
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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 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! 
 
 
 

 
 

WOLKOM YN DE KAMP                                                           Anneke vd Leest 
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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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Op moment van schrijven zijn we bezig met de laatste voorbereidingen 
voor het donateursconcert “Oan’e swier mei De Lofstem”.  
Dit concert wordt 26 november gehouden ’s avonds om 20:00 uur in 
dorpshuis De Kamp. In de vorige Koekoek werd hier ook al even melding 
van gemaakt dus misschien staat het al in uw/je agenda.  
 
U bent van harte welkom de toegang is vrij. De commissie is er in ieder 
geval in geslaagd om er een mooi afwisselend programma van te maken. 
De flyer heeft u vast nieuwsgierig gemaakt. De volgende keer verslag van 
dit concert. 
 
Na dit concert staat ons kerstconcert alweer vrij snel op het programma. 
Dit concert wordt zaterdag 17 december gehouden ’s avonds om 20:00 
uur in de dorpskerk van Sumar. Toegang is gratis.. Ook dit belooft een 
mooi en bijzonder concert te gaan worden. We hebben Gerrie Dantuma 
bereid gevonden om aan dit concert mee te werken.  
Misschien weet u het nog...  Gerrie Dantuma was enkele jaren geleden 
finaliste van “The Voice of Holland” en treedt nog graag op. Ze heeft zin 
om aan het concert mee te werken. 
 
En dan zijn wij dit jaar van plan om zelf weer oliebollen te gaan bakken!  
Na de 2 jaar dat dit vanwege Corona niet mogelijk was, hebben onze 
bakkers er weer zin in. U krijgt t.z.t. een bestelformulier in de bus. We 
hopen dat we heel veel oliebollen en krentenbollen moeten bakken!  
 
Het Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel, een mooi muziekproject voor 
volwassenen, is ook fanatiek aan het repeteren. Een groep van ongeveer 
30 personen uit de gemeente zijn deze uitdaging aangegaan. Samen met 
enkele muzikanten van verschillende korpsen uit onze gemeente wordt er 
op zaterdag ochtend geoefend in dorpshuis De Kamp. Maar het kan bijna 
niet anders dan dat er ook thuis flink geoefend wordt. Want het gaat echt 
heel goed! 
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DE LOFSTEM          Hendrik Kloosterman 

 
Het jeugdorkest “De notenkrakers” is ook druk aan het oefenen voor 
enkele kerstoptredens. Jeugd van verschillende korpsen uit omringende 
dorpen spelen mee in dit orkest. Zo ook enkele jeugdleden van De 
Lofstem. Er gebeurt dus van alles... De volgende keer meer nieuws 
Groet van De Lofstem 
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Mijn beurt voor ’n stukje over mijn leven 
nu in de Koekoek, de pen doorgekregen 
van mijn voormalige buuv Ingrid van 
toen op de Prinsweg.  
 

Mijn naam is Doetie Regnerus en woon 
op nr 51 op de hoek van de 
Prinsweg/Achterwei, samen met mijn 
gezin bestaand uit Teade en kinderen 
Arjen (21) en Aly-Marije(13).   
 

Ik ben geboren in Marrum, op de klei, 56 jaar geleden. Opgegroeid in een 
gezin met ouders en 2 oudere broers. Ik ben dus de jongste en enigst 
meisje. Thuis hadden we een groentezaak wat later uit gegroeid is tot een 
dorps supermarkt. Mijn ouders waren altijd druk maar wel thuis, vanuit de 
keuken liep je zo de winkel naar binnen. Altijd handig.   
 

Na de basisschool in Marrum naar de dorps Mavo in Ferwert en van 
daaruit naar Leeuwarden naar het Middelsee college richting detailhandel. 
Na een bijbaantje te hebben gehad in een dierenzaak ben ik voor 4 jaar 
vertrokken naar Vlieland. Werken in de horeca. Ik heb daar een supertijd 
gehad. Leuke mensen ontmoet en uiteraard genoten van het eilandleven. 
Na die 4 jaar ben ik weer naar school gegaan voor de opleiding 
secretaresse. Stage gelopen bij een makelaar en van daaruit 10 jaar bij een 
arbodienst. Ik zit nu bijna alweer 17 jaar bij de GGZ Friesland in 
Leeuwarden. Een erg leuke baan in een groot en interessante sector.   
 

Ergens eind 1980 ontmoette ik Teade die uit Garijp komt en een 
boerenzoon is. Helaas wilde hij geen boer worden. Ik woonde toen in 
Ferwert mede omdat ik mijn paard daar gestald had. Na 6 jaar hebben we 
het huis gekocht waar we nu nog wonen. Graag wilde ik in het buiten 
gebied wonen om uiteraard de hobby paardrijden aan huis te hebben. In 
die tijd waren er weinig huizen te koop en via mijn schoonmoeder hebben 
we toen eerst het huidige huis gekocht waar we nog steeds prettig wonen. 
Gelukkig kon ik iets verderop de paarden hobby voortzetten. 
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GEEF DE PEN DOOR vervolg                                           Doetie Regnerus 

 

In mijn vrije tijd ben ik veel met nog 3 vriendinnen (de geiten) te wandelen 
we zijn dan ook al vanaf de kleuterschool bij elkaar. De liefde voor paarden 
is gebleven al rijd ik al ’n tijdje niet meer. Het virus is nu overgeslagen naar 
de dochter die nu een eigen pony heeft. Ook beleef  ik daar veel plezier 
aan.   
Zowel zoon Arjen en dochter Aly-Marije voetballen bij VV Suameer. Van 
wel bijna 10 jaar leidster tot algemeen lid in het bestuur heb ik besloten 
om het stokje over te dragen aan een nieuwe vrijwilliger.  Nu sta ik langs 
de lijn bij zoon en dochter.   
Nu nog ben ik echt een  eilandganger. Gelukkig de rest van het gezin ook. 
In de zomer zijn we op Terschelling te vinden. En regelmatig een tripje 
naar een ander eiland. Met Teade heb ik veel gereisd in en buiten Europa, 
maar met de komst van de kinderen is het gebleven bij Terschelling. 

 
 

Dit is in het kort mijn levensverhaal en ik geef graag de pen door aan Janke 
van der Meulen.  
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IN BRUZJENDE DOARPSKERN               Wouter de Vlugt 

 
Van de jeugd in Sumar willen we 

natuurlijk ook graag weten wat 

ze in Sumar willen.  

Daarom is Ids naar It Bynt 

geweest om in gesprek te gaan 

met de schoolkinderen. 

Het is de bedoeling om op 25 

november nog een 

popcornbrainstormsessie te 

houden met de basisschooljeugd.  

Daarnaast willen we graag een pizzaparty houden om de oudere jeugd te 

bevragen over hun ideeën. Dit wordt waarschijnlijk 2 december. Meer info 

volgt nog. 

Ons aanspreekpunt en vraagbaak bij de gemeente is duidelijk over hoe we 

het op te stellen projectplan in moeten steken: “Dit is een unieke kans en 

timing voor Sumar, dus steek het nu groot in. Wees niet te bescheiden als 

Sumarders.” We vinden het zelf wel belangrijk dat het een realistisch en 

haalbaar plan wordt.  

Het belangrijkste natuurlijk dat er door jong en oud volop gebruik gemaakt 

gaat worden van de voorzieningen in de doarpskern. Het is de bedoeling 

dat het plan de komende periode in de overleggen met de verschillende 

verenigingen en de kerk verder vorm krijgt. We zijn ook erg benieuwd naar 

wat voor functie het pand “De Inloop” gaat krijgen. 

We houden jullie op de hoogte en als er vragen of 

opmerkingen zijn horen we het graag via 

doarpskern@sumar.nl of spreek ons even aan. 

mailto:doarpskern@sumar.nl
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT         Froukje 

 
Inloggen, wachtwoorden, codes, etc.  
Het is me wat tegenwoordig, gelukkig zijn JJ en ik nog redelijk in staat èèn 
en ander te hanteren op onze telefoons en PC, maar wat als? Ik kan mij 
voorstellen dat er heel veel ouderen zijn die hier de grootst mogelijke 
moeite mee hebben. Nou zeg ik wel dat JJ hiertoe in staat is maar als het 
er op aankomt ben ik diegene die het allemaal voor elkaar moet zien te 
krijgen. Ja, en waar gaat dit nou over, wel over dat je tegenwoordig alles 
met inlogcodes moet doen. Het begon met mijn facebook pagina. Ik was 
gehackt en ja dan is het noodzakelijk dat er veel digitaal veranderd moet 
worden. Dat je moet beveiligen om te voorkomen dat dit nog eens 
gebeurd. Mijn idee dan doe ik een dubbele beveiliging toch? Nou daar 
begon de ellende, niet meer terug te krijgen. Inmiddels is alles weer 
opgelost dankzij mijn lieve schoonzoon, maar vraag me niet hoe. Maar oké 
het is opgelost. Toen moest of wilde ik een andere telefoon. Een jonger 
exemplaar dan die ik had en via een vriendin deze hebben kunnen 
overnemen. Alles uit je oude mobiel moet overgezet worden naar je 
nieuwe mobiel. Fluitje van een cent toch? Nou mooi niet, er moesten 
opnieuw wachtwoorden en codes ingevuld worden en dat lukte aardig tot 
ik via whatsapp een betalingsverzoek wilde afhandelen. Geen whatsapp, 
wat ik ook probeerde het lukte niet. Dus de smartphone van JJ maar 
gebruiken en de meest belangrijke contacten maar op de hoogte brengen. 
Na geruime tijd werd ik geattendeerd op het feit dat ik de nul van mijn 
telefoonnummer weg moest laten, en ja hoor ik kon weer appen. Toen 
diende het volgende probleem zich alweer aan. De belastingdienst moest 
ons rekeningnummer verifiëren, nou dat zou toch ook een makkie moeten 
zijn, maar niet heus. Bellen met de belastingtelefoon maar de wachttijd 
bedroeg zeker ruim een uur. Uiteindelijk is via een andere weg toch gelukt 
dat het geregeld werd, maar wel met een brief waar een code in vermeld 
stond die dus telefonisch moest worden doorgegeven. U raadt het al dit 
heeft ook veel wachttijd gekost. Alles gaat tegenwoordig gepaard met het 
aanmaken van accounts, waar je, je eerst moet registreren voordat je kunt 
inloggen. Nieuwe wachtwoorden aan maken etc.  Ik dacht, Leuker kunnen 
ze het niet maken, wel gemakkelijker, nou ja zeg! 
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Ut it argyf fan Sumar  

Yn de 19e ieu feroare der in soad yn ‘e wrâld. Der 
waarden hieltyd mear apparaten en masines útfûn sa as 
de auto, de fyts, it fototastel en de tillefoan. No wie it 
fansels net sa dat elkenien fuortdaliks op de fyts nei it 
wurk gie en dat yn alle wenten de tillefoan rinkele. 

Benammen op it plattelân duorre it noch in moai skoft ear’t al dy 
nijmoadrichheden algemien waarden. Ek yn Sumar bleau it lang as fan âlds 
en fertsjinnen de minsken de kost sa’t sy dat al hiel lang wend wiene: âlde 
beroppen en âlde gewoanten. 
Yn it argyf fûn ik in stik ‘Fabrijkanten en trafijken in Suameer 1848’. Mei in 
‘fabrijk’ wurdt in wurkpleats bedoeld en in ‘trafijk’ is in yndustrieel 
bedriuw. Hokker bedriuwen wiene der doe yn Sumar? 
 
Lubbert Vlasman hie in weinmakkerij. Earder wie Johannes Scheffer de 
Sumarder weinmakker. Scheffer wei in all round fakman, want neist 
boereweinen mei moaie hoepeltsjillen, beskildere hy ek rydtugen en wie 
hy deakistemakker. 
 
Sijbe Sijtzes van der Vegt wie grofsmid. Hy hie ien feint yn’t wurk en hy 
wenne oan de hjoeddeistige Knilles Wytseswei. Ek foar nije hoefizers foar 
de hynders koe men by de smid terjochte. Fan 1910 ôf komme der 
smidden mei oare  
nammen as de Wijma’s 
en Haveman. 
Jouke Reeuwerts van 
der Veen kaam út de 
Jouwer. Hy hat net sa 
lang yn Sumar wenne. 
Hy wie koperslagger en 
tsjettelboetser. 
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 

Jan Willems Kobus en Eelke Jans Hemrica hiene in linnenweverij. Hja 

kochten flaaks fan de boeren en ferwurken dat ta linnen. Kobus die it wurk 

mei ien en Hemrica hie twa weeftouwen. Sy hiene ek noch in lyts 

winkeltsje wêr’t hja harren waar oan de man brochten. Jan Willem Kobus 

wenne yn in hûs njonken de âlde iepenbiere skoalle oan de Master de 

Vrieswei. It hûs is al lang ôfbrutsen. 

Timmerbedriuwen wiene der genôch yn Sumar. Hendrik Sipkes Wielinga, 

Hermanus Eldering, Klaas Warners Veltman en Jan Jans Tinga hiene in 

timmerbedriuw. Der wie grif in soad wurk, want Eldering hie ien feint en 

Tinga hie sels twa meiwurkers. Ek foar mitselwurk, reiddekken en in 

deakiste koe men by de timmerman terjochte. 

Pieter Sjoerds Haarsma en Hendrik Jans Krol hiene in bakkerij. Haarsma 

wie ek noch keapman. Krol hie syn saak yn in pand op de hoeke fan de 

Greate Buorren en de Achterwei (no Greate Buorren 2). Hy hie in faam en 

in feint yn ’t wurk. De bakker bakte ek beskút en koeke. Swietich guod koe 

men doe noch net. Yn it pand wie ek noch plak foar wat kij en hynders. 

 

Eelke Johannes Boonstra wie arbeider, mar hy stie ek yn de boeken as 

bjindermakker. Faaks makke hy de bjinders fan heidepôlen. Lange bjinders 

waarden brûkt foar de flierren en de koarten, de skrobbers wiene bedoeld 

om potten en pannen mei skjin te meitsjen. 

Jentje Pieters Meijer hie in kleanmakkerij. Elkenien moat klean ha, dus der 

wie genôch te dwaan. Alles waard mei de hân makke, konfeksjeateliers 

wiene der net yn Sumar. 

 

Sjouke Reinders Eelkema en Hendrik Elzinga hiene allebeide in 

skuonmakkerij. Eelkema wenne oan de Greate Buorren. Syn hûs is der al 

lang net mear. It stie op it plak wêr’t no de loads fan Kooistra en foarhinne 

Procee wie. De skuon fan dy tiid hiene faak in sulveren gasp. Dêr stiene de 

inisjalen fan de eigener op.  
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UT IT ARGYF FAN SUMAR  ferfolch                                             Ids Krol 

 
Johannes Jilts van der Veen wie 
kûper en hy hie in kûperij. In kûper 
makke houten fetten foar opslach, 
mar ek wol amers en wasktobben. 
Foar de hoepen brûkte men hiel 
froeger wylgehout. Letter waarden 
dy makke fan izer. 

 
Jan Kampen en Dreves Hendriks 

Uitterdijk hiene in hûsfarverij, mar 
dêr njonken wiene hja ek glêsmakker 
en blikskilder. Uitterdijk wenne oan 

de Greate Buorren. Hy hie twa 
feinten ien’t wurk. 

 
Dizze list is grif net alhiel kompleet. 
Sa wiene der ek noch winkellju en 

keapjlu yn allerhande guod, mûnders 
en ‘fellekopers’, slachters en 

wolkjimmers. Dy wurde net neamd yn dit oersicht.  
Al dy ‘MKB’ers’ wennen benammen yn it doarp, sis mar binnen de 

beboude kom. Wat sil der eartiids in leven west ha yn it doarp en wat is 
der in soad ferdwûn yn al dy jierren. Spitich?! 
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LOSSE FLODDER                               Tine Strijker 
 

Warmtepomp of koude douche? 
 
Je zou het nu niet zeggen maar we gaan een koude winter tegemoet. Bent 
u ook zo geschrokken van de enorme prijsverhoging van de energie 
deelbetaling? Dan bent u vast niet de enige. We zitten er deze winter 
minder warmpjes bij. Energie besparen, dat is het toverwoord. Aan de 
slag. Samen met een energiecoach van de gemeente lopen we door onze 
woning om te kijken waar we energie kunnen besparen. Achteraf blijkt dat 
de beste man ons niks nieuws kan vertellen. Als je je gewone gezonde 
verstand gebruikt dan kom je ook een heel eind. Energie besparen kan 
heel eenvoudig zijn. Deuren dicht! Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. 
Ondanks dat de winter in aantocht is, schijnen blote buikentruitjes 
helemaal IN te zijn. Het is maar dat u het weet. Voordat je het weet gaat 
beppe voor die kleumende meiden spontaan wollen borstrokken breien. 
Van die kriebelhemden die je vroeger over je gewone hemd droeg. Pas 
tegen de zomer hoef je dat hemd niet meer aan. Het is fijn dat er nu 
thermo ondergoed te koop is. Van een warme kamer in een koud bed is 
geen pretje. Daarom gaan we met een warme metalen kruik onder de wol. 
Beppe breit met liefde een kruikenzak voor de koukleumers. Wie kruipt er 
trouwens nog onder een wollen deken? Ik niet. Tot mijn stomme verbazing 
zie ik in de krant een advertentie staan waarin verzwaringsdekens (7 kg, 
echt waar) worden aangeboden. Hoe komen ze erop! Het zijn gewoon de 
aloude ,,oerklaaide tekkens” van vroeger. Geef mij maar een licht warm 
dekbed. 
Ik heb vorig jaar echt moeite moeten doen om een leuke warme pyjama te 
kunnen kopen. In een ouderwetse textielwinkel in de Westereen vind ik 
precies wat ik zoek. Ja, daar weten ze wat handel is. Houtkachels zijn 
tegenwoordig helemaal HOT. Mag ik daarvoor bedanken? Ik heb vroeger 
op dat gebied mijn portie wel gehad. Wat een gedoe. Ik ga liever voor het 
gemak. Het is gewoon heerlijk om ’s morgens in een redelijk warme kamer 
te komen. De ingestelde thermostaat doet automatisch haar werk. En dan 
lees ik vanmorgen op de voorpagina van de Leeuwarder Courant dat 
energiemaatschappij Vattenfall opnieuw haar tarieven verhoogt. Het 
wordt een koude winter, daar hoef je geen weerman voor te zijn. 
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

Het weer (17 oktober  - 14 november 2022) 
 
Herfstweer met regen, storm of mist? Ik heb er weinig van gemerkt. 
Natuurlijk waaide het wel eens flink, was er een mistige dag of viel er een 
dikke bui. Over het algemeen mogen we niet mopperen.  
Wat temperatuur betreft werden we verwend. Gewoonlijk daalt de 
temperatuur in deze periode van 10,3 graden naar 6,7 graden. Dit jaar 
lagen deze cijfers aanzienlijk hoger: van 15 naar 7 graden. Er sneuvelden 
dan ook een paar warmterecords van de laatste 40 jaar. Dat was het geval 
op 24, 27, 28 en 29 oktober. Ook op 1, 8 en 9 november werden de cijfers 
naar boven bijgesteld. Van kouderecords was totaal geen sprake. 
Dit past precies in het verhaal dat weerman Gerrit Hiemstra op maandag 7 
november hield in “De Ikker” in Burgum: als gevolg van de toename van 
CO-2 een steeds warmer wordende wereld. Die 1,5 graden opwarming, die 
als relatief veilige grens wordt gehanteerd, hebben we hier de afgelopen 
40 jaar al bereikt. En ik vrees dat het hierbij niet blijft. Gerrit ging zelfs 
zover dat hij ervan uitgaat dat we in 1997 de laatste Elfstedentocht 
hebben gehad. 
Met de zon zat het wel snor. We hadden maar vier dagen zonder zon in 
deze periode. Flinke hoeveelheden regen vielen er niet. Er was maar één 
dag waarop er tenminste 10 mm viel, 6 november, hoewel 7 november er 
met ruim 9 mm er dichtbij kwam. 
Dat brengt me op de eindscore van oktober wat temperatuur, neerslag en 
zon betreft. De gemiddelde temperatuur was 12,9 graden, tegen normaal 
10,5 graden. Veel te warm. Er viel 56 mm neerslag. Normaal is dat 86 mm, 
te droog dus. En de zon? Die scheen 115 uur tegen normaal 97 uur, een 
zonnige maand. Nog  het vermelden waard is de onweersbui van 23 
oktober met ’s avonds erg felle bliksems. 
November tapt tot nu toe uit hetzelfde vaatje en daar lijkt na 14 november 
geen wijziging in te komen. Hoewel natuurlijk een enkele te koude dag en 
een storm(pje) niet vallen uit te sluiten. 
 
Actueel weer in Sumar op:  
www.wunderground.com/dashboard/pws/IFRIESLA99 
 

http://www.wunderground.com/dashboard/pws/IFRIESLA99
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KAMPIOENSKIP DARTEN               Anneke v.d. Leest 
 
Kampioenskip darten Sumar yn doarpshûs de Kamp op 12 novimber jl. 
 
Nei in spannende en lange dartwedstriid is de útslach fan it Sumarder 
kampioenskip pylkje smiten: 
 
 
Winners 
1. Gauke Ruurd van der 
Boon 
2. Rehan Kahn 
3. Erwin Bethlehem 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ferliezersronde 
1. Henk Jetze 
2. Jan 
 

 
Heechste útsmiter 
1. Linze Bloemhof 
 

Wat wie it in prachtige jûn, bedankt alle dielnimmers 
en besikers! 
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THEATERSTUK ‘BIJKE’              Anneke v.d. Leest 
 
Zet alvast in uw agenda:  
14 januari 2023, theaterstuk ‘BIJKE’ In dorpshuis De Kamp.  

 

 
 

Kosten € 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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DIELKAST SUMAR                                                           Diaconie PKN Sumer 

 
De Diaconie van Sumar heeft een weggeefkast geplaatst naast It Treftpunt 
(het gebouwtje naast de Dorpskerk). In de Dielkast worden spullen 
ingeleverd die de één over heeft, en de ander goed kan gebruiken.  
Geef wat je kunt missen en neem (anoniem) mee wat je kunt gebruiken. 
Als je alleen iets wilt meenemen, en niet geeft, is dat helemaal goed.  
Ook andersom natuurlijk. We doen dit met elkaar, voor elkaar! 
 
We zien dat er al volop gebruik van wordt gemaakt van de kast: regelmatig 
liggen er nieuwe spullen in, die een paar dagen later alweer weg zijn.  
Ook was er iemand die een briefje in de kast had gelegd: een wat zwaarder 
item was gratis op te halen bij diegene thuis. Dat kan natuurlijk ook!  
Fijn ook te horen dat velen in Sumar dit een goed initiatief vinden. 
 
We hopen dan ook dat er respectvol met de kast en de inhoud daarvan 
wordt omgegaan. 
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DIELKAST SUMAR                                                           Diaconie PKN Sumer 

 
Nogmaals de oproep: breng alleen spullen naar de kast die een ander goed 
kan gebruiken. De spullen zijn heel en schoon. Wat betreft voedsel: breng 
alleen lang houdbare producten en geen gebruikte/geopende 
verpakkingen. 
 
Op de zijkant van de kast hangen de “spelregels” van de Dielkast. 
Mochten er vragen/opmerkingen/suggesties zijn, schroom dan niet en 
meldt dit bij de Diaconie: diaconie@kerk-sumar.nl 
 

De Dielkast; voor Sumarders, door Sumarders. 
 
 

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.  
 

2 dec.  19.30u Suameer 35+2 Sumar 

 19.30u Suameer VR30+1 Nij Beets  

 19.30u Suameer VR18+1 Opeinde 

 19.30 Suameer 35+1 Sumar 

3 dec.  14.30u Suameer 1 - GSVV 1  

10 dec.  13.30u Suameer 2 - SC  Twijzel 3 

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 

 

 

mailto:diaconie@kerk-sumar.nl
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KERKDIENSTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN IN DE 
DORPSKERK IN NOVEMBER EN DECEMBER  
 

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

Zondag 4 december Ds. P.K. Pit – Ryptsjerk 
 

2e Advent 

Zondag 11 december Ds. A. Wiebenga – Sneek 
 

3e Advent 
Viering Heilig 
Avondmaal 

Zaterdag 17 december 
20.00 uur 

Kerstconcert De Lofstem 
met Gerrie Dantuma 

 

Zondag 18 december Ds. T. Hiemstra – 
Groningen 

4e Advent 

Zaterdag 24 december  
17.00 uur 

Kerstfeest voor alle 
kinderen van de 
basisschool 

 

Zaterdag 24 december 
19.30 uur 

Ds. W. Veltman – Ee Kerstavond  

Zondag 25 december Ds. Foekje-Fleur Fink – 
Burgum 

1e Kerstdag 

Zaterdag 31 december 
19.30 uur 

Mw. Joh. Bloem – 
Broeksterwoude 

Oudjaarsavond 

 
De diensten beginnen om 9.30 uur,  
tenzij anders aangegeven.  
Alle activiteiten 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. 
 

26-11 De Kamp, concert De Lofstem, ‘Oan ‘e Swier’, 20.00u 
28-11 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00u 
02-12 De Kamp, Bingo 20.00u / Klaverjassen 20.00u 
04-12 Kopijdatum de Koekoek 
06-12 De Kamp, Klaverjassen 20.00u 
06-12 De Kamp, Bingo 20.00u 
12-12 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00u 
13-12 De Kamp, Open tafel 12.00u, opgave via 06-18267330  
 voor 6 december 
16-12 Oud papier 
17-12 Dorpskerk: Kerstconcert De Lofstem 
24-12 Rondgang door het dorp door De Lofstem 
28-12 De Kamp, Gaatze Bosma afsluiting jaar 2022, 17.00u 
10-01 De Kamp, Open tafel 12.00u, opgeven via 06-18267330 
 voor 3 januari.  
14-01 De Kamp, theaterstik ‘Bijke’ 
18-02 Oranjevereniging: Elfstedentocht door het dorp 

 
 
 
DE VOLGENDE KOEKOEK LIGT  
24 DECEMBER 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

