
   
 W

in
te

r 
2

0
1

4
/

2
0

1
5

 

OWG - NI EUWS 
 

Jubbega - Hoornsterzwaag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.overwelzijngesproken.nl  

Kamer van Koophandel 56415001  

Jaargang 2 nummer 2 



2 
 

0516-461228  
 

0516-462580 

 



3 
 

 

 

                 Voorwoord 
 
De komende tijd staat volop in het teken van verandering. De 
eerste is de komst van de winter en het afscheid van het jaar 2014. 
Vanaf 1 januari komen de “serieuze” veranderingen met de komst 
van de participatiesamenleving. Ook Jubbega-Hoornsterzwaag 
zullen hierdoor veranderen. OWG is er in ieder geval klaar voor. De 
vele vrijwilligers blijven klaar staan voor u en binnenkort willen wij 
beginnen met een project Burenhulp. Uit de laatste 
vrijwilligersbijeenkomst van OWG kwam naar voren dat hier 
behoefte aan is. Burenhulp is niets meer of minder dan 
dorpsgenoten die elkaar helpen met het doen van kleine klusjes 
zoals het ophangen van een schilderijtje. Dit doen zij zonder 
tegenprestatie. Verderop in dit OWG-Nieuws kunt u daar meer over 
lezen. 
 
De jaarlijkse Kerstbingo en Kerstdiner zijn verschoven naar 21 
december. Ook dit jaar belooft het weer een bijzonder gezellig 
evenement te worden met live muziek. Voordat het zo ver is kunt u 
met OWG pannenkoeken eten bij De Koppenjan op donderdag 4 
december voor maar € 6,00. Blader maar vlug verder om hier meer 
over te lezen. 
 
Een andere verandering is dat ik mijn functie als voorzitter neerleg. 
Een voorzittersrol heb ik nooit geambieerd. Ik ben er ingerold. U 
weet hoe zulke dingen soms gaan. Ik blijf wel deel uit maken van 
het bestuur. Piet en Anja nemen samen de voorzittersrol waar tot 
er een opvolger gevonden is. Dan rest mij u alleen nog te bedanken 
voor uw warme steun en u een mooie winter met met een witte 
kerst toe te wensen. 
 
Jouke Breitsma 
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Kerstfair 
 
Zaterdag 6 november en zondag 7 november zal OWG ook weer te 
vinden zijn op de Kerstfair. Vrijwilligers zullen hun stinkende best 
doen om meer donateurs te werven. Met dit donateursgeld wil 
OWG de activiteiten ook betaalbaar houden / maken 
voor mensen met een minder rijkelijk gevulde 
portemonnee. 
Ook zullen we op de Kerstfair proberen meer 
bekendheid te geven aan wie we zijn en wat OWG 
doet. Zo hopen we meer deelnemers te krijgen bij 
o.a. het eettafelproject en de seniorengroep. Mensen 
die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen ook 
terecht bij de stand voor meer informatie.  

 

Vacatures 
 
Bij de activiteiten zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen is OWG 
nergens. OWG is daarom heel blij dat er 39 vrijwilligers zich met 
hart en ziel inzetten voor hun medemensen. Dat zijn er best veel. 
Maar de hulpvragen blijven komen. Het wordt steeds moeilijker om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. OWG is daarom op zoek 
naar: 
 
•  2 nieuwe bestuursleden 
•  Vrijwilligers voor de bezoekgroep: vooral bezoekers voor 
 mensen in De Wenwearde 
•  Vrijwilligers voor het nieuwe project Burenhulp: met name 
 mensen die graag in de tuin werken 
•  2 vrijwilligers voor het organiseren van de zomeractiviteiten 
 
Als hier iets voor je bij zit of als je wat meer informatie wilt hebben, 
neem dan contact op met Piet Hulshof (tel. 0516-842078 / E-mail: 

owg@kpnmail.nl). 
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Speciale bingo en kerstdiner 
 
Zondag 21 december is de jaarlijkse kerstbingo met aansluitend 
het kerstdiner. Let u wel op de datum? Die stond onjuist in het 
herfstnummer van OWG-nieuws. 
De bingo begint om 14.00 uur en is in de Kompenijeseal (boven) 
van De Kompenije. In De Kompenije is een lift en voor die dag 
hebben we een “liftlady” aangesteld. De liftlady begeleidt u naar 
boven en ook weer naar beneden. 
 
Het diner begint om ongeveer 17.30 uur en is in het restaurant van 
De Kompenije. 
 
Tussen bingo en diner in is er een hapje en een drankje en muziek. 
Als u niet naar de bingo wilt, kunt u zich ook alleen voor het diner 
opgeven. Het kerstdiner is bedoeld voor ouderen, mensen die 
alleen zijn en voor mensen met weinig geld.  
 
Kosten voor de bingo € 6,- en voor het diner mag u een vrije 
bijdrage in de spaarpot van OWG doen. Dat kunnen we op deze 
manier doen omdat het kerstdiner dit jaar gesponsord wordt. 
 
Opgeven is wel noodzakelijk!! 
Tot en met 12 december kunt u zich opgeven bij Willy Zandstra 
0516-461795 en bij Anja de Jong 0516-461052. 
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In grapke:  
 
In de regen staan twee 
mannen buiten te wachten op 
de bus. De één heeft een 
onderlip die uitsteekt. De ander 
een bovenlip die uitsteekt.  
De man met de uitstekende onderlip zegt: It reint 
my yn de mûle. Waarop de ander zegt: Dêr haw ik 
hielendal gjin lêst fan. 

 
 

 

Raadsel:  
 
In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een 
slak. De slak wil naar boven en begint te klimmen. 

Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 
meter. Dat gaat zo elke dag door.  
Vraag: Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?  
(Het antwoord vindt u verderop) 

 
Burenhulp 
 
Sinds kort heeft OWG er een 
nieuw project bij: Burenhulp.  
Regelmatig wordt er gevraagd of 
vrijwilligers van OWG klussen 
kunnen doen. Daarin helpt OWG 
graag. Bij dit nieuwe project gaat 
het om kleine (!) klussen, die de 
mensen thuis zelf niet (meer) kunnen doen. De éne keer is dat het 
ophangen van een lamp en de andere keer het onderhoud van een 
tuin. Op de website vind je hier meer informatie over. 
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Interview met Lydia Goudeket  
 
De bezoekgroep heeft een nieuwe 
contactpersoon. Het bestuur is blij, 
dat Lydia Goudeket deze taak op 
zich heeft genomen. Zij is druk bezig 
om zich in te werken en om de 
vrijwilligers te leren kennen. Maar 
wie is Lydia Goudeket? We hebben 
haar een paar vragen voorgelegd, 
die zij hieronder beantwoord heeft. 
 
Wat doe je? 
Ik ben al 34 jaar getrouwd met Frans. We hebben samen geen 
kinderen. Ik ben sinds 1975 werkzaam als fysiotherapeute en heb 
een praktijk aan huis in Hoornsterzwaag aan het Tsjerkepaed nr.5. 
Sinds januari 2014 heb ik mijn (2e) praktijk in Heiligerlee 
(Groningen) overgedragen aan een jongere collega. Daardoor 
ontstond er meer vrije tijd. Omdat ik erg hou van contacten met 
mensen heb ik mij aangemeld bij het OWG. 
 
Wat is je passie? 
Mijn passie is de omgang met mensen, dieren (honden en 
paardjes), de mensport en jachthoornblazen 
Ik speel de Franse hoorn in een Jachthoorngroep “Het Groene 
Hout” waarmee wij in maart Nederlands Kampioen werden in 
Wassenaar. 
Met het Authentiek gerij werd ik op 13 september j.l. Nederlands 
Kampioen in de categorie Replica’s enkelspan pony (ik heb een 
Dartmoor Pony en een Cocker Spaniel). 
Ik werk ook met kinderen die rust nodig hebben (in het hoofd) met 
mijn kleine paardje. Hiermee wordt hen a.h.w. een spiegel 
voorgehouden over hun eigen gedrag. Door het aanbieden van 
meer structuur en positieve beloning ontstaat er meer 
zelfvertrouwen en ontspanning bij de kinderen. 
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Wat heeft jou naar Hoornsterzwaag en Jubbega gebracht? 
De verkoop van de fysiotherapie-praktijk in Leiderdorp in 2011 (na 
36 jaar) maakte dat we onze droom konden verwezenlijken om 
rustiger te gaan wonen met meer ruimte voor dieren. Zo kwamen 
we in Hoornsterzwaag terecht en kon ik met mijn hobby beginnen. 
Onze gezamenlijke hobby zijn kanovaren en vissen. Helaas is het 
daar de laatste jaren niet meer van gekomen.  
 
Waarom doe je vrijwilligerswerk? 
Mijn motivatie om vrijwilligerswerk te doen is een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. Hierbij kunnen wellicht mijn kennis en 
levenservaring goed van pas komen. 
 
We bedanken Lydia voor haar antwoorden en wensen haar een 
goede tijd in ons midden toe. 
 

Piet Hulshof 

 
Tijd voor een drankje tussen de bingo en het kerstdiner 2013 
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Colofon 
Bestuursleden:   
 Voorzitter:   Vacant 
 Penningmeester:  Anja de Jong (0516-461052) 
 Secretaris:   Piet Hulshof (0516-842078) 
 Lid:    Jouke Breitsma (06-46374812) 
 
Archivaris:   Peter van der Veen (0516-842120) 
 
Contactpersonen:  
 Eettafelproject:   Lieske van Houten (0516-462601)   
     Tjalke Jonker (0516-462025) 
 Seniorengroep:  Peter van der Veen (0516-842120) 
 Bingo:   Willy Zandstra (0516-461795)  
     Tjalke & Klaske Jonker (0516-462025) 
 Bezoekgroep:  Lydia Goudeket (0516-463500) 
 Telefooncirkel:  Peter van der Veen (0516-842120) 
 Vervoersdienst:  Peter van der Veen (0516-842120) 
 Burenhulp:   Peter van der Veen (0516-842120) 
 
Bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0178 9478 65 
Kamer van Koophandel: 56415001 
Website:    www.overwelzijngesproken.nl 
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Agenda OWG  
 
 
December 
3   Seniorengroep met Paulus Jakje (9:30) 
4    Eettafelproject: Pannenkoeken in De Koppenjan (12:00) 
11  Eettafelproject  (12:00) 
18  Eettafelproject  (12:00) 
21  Bingo en kerstdiner (14:00) 
 
Januari 
4  Bingo en maaltijd  (15:00) 
7  Seniorengroep - Lya Ooms: Afrika (9:30) 
8  Eettafelproject  (12:00) 
15  Eettafelproject  (12:00) 
22  Eettafelproject  (12:00) 
29  Eettafelproject  (12:00) 
 
Februari 
1  Bingo en maaltijd  (15:00) 
4  Seniorengroep - Lydia Goudeket: Therapie met  
  paarden (9:30) 
5  Eettafelproject  (12:00) 
12  Eettafelproject  (12:00) 
19  Eettafelproject  (12:00) 
26  Eettafelproject  (12:00) 
 
Maart 
1  Bingo en maaltijd  (15:00)  
4  Seniorengroep – Hedman Bijlsma: Schaatsen   
  (9:30) 
5  Eettafelproject  (12:00) 
 

Zie ook de website: 
www.overwelzijngesproken.nl 
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Oplossing van het raadsel op blz. 6:  

 

 

Na 16 dagen. 

Na 15 dagen heeft de slak 15 meter geklommen.  

Op de 16de dag is ze dus boven en hoeft ze 's nachts niet meer te dalen! 
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          De Koppenjan 
          Schoterlandseweg 20 
          8411 ZD  Jubbega 
          0516-462322 
          www.dekoppenjan.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Lokatie Jubbega  
Krabber 30 
Jubbega 
T: 0516 462517 
www.fysiojubbega.nl 

 
 


