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                 Voorwoord 
 
Twee personen lopen drie maanden mee met het bestuurswerk en 
eind april beslissen we samen of zij definitief toetreden als 
bestuurslid van OWG. Daar hoort u in het volgende OWG-nieuws 
meer van. 
 
Jouke Breitsma is contactpersoon voor het project burenhulp 
geworden en Piet Hulshof contactpersoon voor de telefooncirkel. 
Peter van der Veen had een beetje teveel hooi op zijn vork en wilde 
deze bezigheden graag aan een ander overdragen. Dank, Peter, dat 
je dit werk tot nu toe zo gewetensvol gedaan hebt. 
 
Dan groot nieuws: OWG krijgt een stukje grond (van ongeveer 30 x 
30 meter) aan de Singel in bruikleen om er een Doarpstún op in te 
richten. Daarvoor zoeken we allereerst deskundige tuinders die het 
bestuur kunnen helpen om een tuinplan op te stellen. De opbrengst 
uit de tuin komt ten goede aan cliënten van de voedselbank is het 
doel.  
 
De vrijwilligers die de zomeractiviteiten organiseren hebben de 
plannen alweer rond en het reisje van de seniorengespreksgroep is 
geregeld. Op 15 april houden we weer een vrijwilligersbijeenkomst. 
Als ik dit zo opschrijf lijkt het bijna alsof het voorjaar alweer voorbij 
is. We denken steeds een paar maanden vooruit. 
 
Ondertussen gaan de andere projecten ook “gewoon” door. 
Elke week wordt er lekker eten gekookt, elke maand is er bingo 
met een eenvoudige maaltijd na afloop en de seniorengroep luistert 
naar mooie of bijzondere bijdragen van sprekers. 
 

Namens het bestuur 
Anja de Jong 
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Deelnemers aan OWG projecten 
In 2014 werd er voor 683 mensen een warme maaltijd 
klaargemaakt. 
274 mensen kwamen naar de bingo en 124 mensen namen deel 
aan de bijeenkomsten van de seniorengespreksgroep. Bij de 
zomeractiviteiten mochten we 97 mensen verwelkomen en tijdens 
het kerstdiner mochten we 120 gasten welkom heten.  
 

Sinds 2014 heeft OWG 94 donateurs 
Dat brengt me dan bij het ophalen van het donateurgeld. 1 
vrijwilliger heeft al toegezegd daarmee te willen helpen. Ikzelf haal 
natuurlijk ook geld op en misschien zijn er nog wel een paar 
mensen die mee willen helpen. Ik maak pakketjes van 10 
donateurkaarten, gesorteerd op postcode. Wil je meehelpen neem 
dan even contact met mij op. 
 

Anja de Jong  
penningmeester 

 
 

Gezocht 
 

Vrijwilligers  
 

voor: 
 
•  de bezoekgroep met name bezoekers in De Wenwearde 
•  het nieuwe project Burenhulp: tuinierders en handige klussers 
•  de zomeractiviteiten 

 het nieuwe project Doarpstún aan de Singel 
 
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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Doarpstún 
Wy binne tige bliid mei de grûn, dat wy yn 
brûklien krigen hawwe om griente en fruit te 
ferbouwe. 
Geweldich dat it uteinlik mooglik wurden is. De 
opbringst kin brûkt wurde as gesûnde oanfolling 

fan de itenpakketten. En fansels mei de túnwurkers dêr sels ek fan 
ite. 
Wy wolle de grûn sa snel mooglik reemeitsje foar it sette fan de 
ierappels en it siedzje fan de grienten. 
Mar wy hawwe help nedich. Dyn help. 
Dêr moatte frijwilligers komme foar de útfiering. It soe hiel moai 
wêze as dat minsken binne, dy sels in itenpakket krije.  
Wy sykje ek minsken foar de oanstjoering 
fan it projekt. 
Fierder hawwe wy túnark nedich. Hasto 
noch sowat as in skep, in skoffel of in 
kroare oer, lit dat dan efkes witte.  
 
It bestjoer fan OWG 
 
 
Dorpstuin  
Wij zijn heel blij met de grond, die wij in bruikleen hebben gekregen om 
groente en fruit te verbouwen. 
Geweldig dat dit eindelijk mogelijk is geworden. De opbrengst kan gebruikt 
worden als gezonde aanvulling op de voedselpakketten. En natuurlijk mogen 
de tuinwerkers er zelf ook van eten. 
Wij willen de grond zo snel mogelijk klaarmaken voor het poten van de 
aardappelen en het zaaien van de groenten. 

Maar we hebben hulp nodig. Jouw 
hulp. 
Er moeten vrijwilligers komen voor 
de uitvoering. Het zou heel mooi 
zijn als dat mensen zijn, die zelf in 
voedselpakket krijgen. 
Wij zoeken ook mensen voor het 
aansturen van het project. 
Verder hebben wij tuingereedschap 
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nodig. Heb je nog zoiets als een schep, een schoffel of een kruiwagen over, 
laat het dan even weten. 
 
Het bestuur van OWG 

 
 

Zomeractiviteiten  
De vrijwilligers die deze activiteiten organiseren zijn in januari bij 
elkaar gaan zitten en hebben weer een mooi programma in elkaar 
gezet. 
 
Houdt u vast de volgende data vrij in uw agenda:  
 

 27 mei: Johan Veenstra in De Kompenije  

 24 juni: It Damshûs te Nij Beets 

 22 juli: Jan Mossel, tuin bezichtigen en koffie/thee 
 21 augustus: Jelle en Maaike uit Nieuwehorne in De Kompenije 

met na afloop een gezellige broodmaaltijd. 
 
Er komt nog een folder met uitgebreide informatie. 
 

De vrijwilligers, 
Klaske, Tjalke, Koop, Jantsje en Lamkje 

 
 
 

In grapke:  
 

Een man komt bij de 
dokter en zegt: "Dokter, 
als ik hier druk heb ik pijn! 
Als ik op mijn been druk 
heb ik pijn! En ook als ik 
op mijn hoofd druk heb ik pijn!" 
Dokter: "Aha, ik zie het al … uw vinger is 
gebroken!" 
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Burenhulp 

Jij helpt mij en ik help jou. Zo 
heeft het altijd gewerkt in 
Jubbega-Hoornsterzwaag en zo 
zal het ook altijd 
blijven.  “Wederkerigheid” heet 
dat met een mooi woord. Soms is 
het cirkeltje alleen niet zo mooi 
rond als we graag zouden willen. 
Ook bij ons in Jubbega-Hoornsterzwaag weten we lang altijd niet 
meer wie er allemaal bij ons in de straat wonen. De kinderen 
hebben het altijd druk of wonen ver weg. Soms is zelfs hulp voor 
het indraaien van een lampje ver te zoeken. Daarom heeft OWG 
Burenhulp in het leven geroepen. Zodat mensen elkaar weer vinden 
en elkaar helpen. Want die man of vrouw bij u in de straat wil 
misschien best voor u die boodschap halen, die u zelf niet kunt 
halen omdat u bijvoorbeeld met het been omhoog zit. 

De Burenhulp van OWG is er voor iedereen die met een klein 
probleem zit. Van het ophangen van een boekenplank tot het halen 
en brengen van boeken naar de bibliotheek. Hulp bij het verzorgen 
van huisdieren bij ziekte of ander tijdelijk ongemak. Ook voor 
“seizoensklusjes” kunt u bij OWG terecht, bijvoorbeeld grasmaaien 
en sneeuwschuiven. Burenhulp van OWG beschikt over een aantal 
vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens. Voorwaarde voor 
de klussen is wel dat het niet ten koste gaat van betaald werk en ze 
moeten gemakkelijk te doen zijn. 

Zie voor meer informatie de website www.overwelzijngesproken.nl  
of kijk in de folder Burenhulp OWG, welke te vinden is op de balie 
van De Kompenije. 

Jouke Breitsma 

 
 
  



8 
 

Koersbal vereniging “Us Forsetsje” 
 
We zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Kom gerust langs en speel een keer mee. 
Lage contibutie. 
 
Neem contact op met Jannie Feenstra, 
0516 - 461866. 

 
Raadsel:  
Het loopt door het hele land maar het beweegt niet.  
Ra, ra, wat is dat? 

 
Nationale pannenkoekendag 
Op vrijdag 27 maart organiseren wij van “De Koppenjan” de nationale 
pannenkoeken dag voor de senioren van Jubbega en omstreken. 
Deze dag kunnen de senioren op kosten van “De Koppenjan” een heerlijke 
pannenkoek eten onder het genot een drankje en een heerlijk ijsje na.  
Jeroen van der Meer zal de middag voor een gezellig muziekje zorgen. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 11.15 inloop OWG 
 11.30 inloop voor mensen met eigen vervoer 
 12.00 pannenkoeken eten 
 14.00 afsluiting van de middag. 

U kunt u opgeven bij De Koppenjan (462322), bij Lieske van Houten 
(462601) of bij Tjalke Jonker (462025). Geef even aan of u met eigen 
vervoer komt of dat u gebruik maakt van de taxi. 

Het wordt een onvergetelijke middag! 
. 
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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 
E-mail:    owg@kpnmail.nl of piethulshof@outlook.com 
Website:    www.overwelzijngesproken.nl 

 
Agenda OWG  

 
 
Maart 
1  Bingo en maaltijd  (14:30)  
4  Seniorengroep – Hedman Bijlsma: Schaatsen  (9:30) 
4  Bestuursvergadering (14:00) 
5  Eettafelproject  (12:00) 
9  Werkoverleg (9:30) 
12  Eettafelproject  (12:00) 
19  Eettafelproject  (12:00) 
26  Eettafelproject  (12:00) 
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April 
1  Seniorengroep: Niek van Oord: Ontvoering in Oldeberkoop 

2  Eettafelproject  (12:00) 
5  Bingo en maaltijd (14:30) 
9  Eettafelproject  (12:00) 
15  Vrijwilligersbijeenkomst (16:00 in De Kompenije) 
16  Eettafelproject  (12:00) 
20  Bestuursvergadering (9:30) 
23  Eettafelproject  (12:00) 
30  Eettafelproject  (12:00) 
 
 
Mei 
3  Bingo en bijzondere maaltijd (afsluiting seizoen; 14:30) 
6  Mei-uitje van de seniorengroep 
7  Eettafelproject  (12:00) 
14  Eettafelproject  (12:00) 
21  Eettafelproject  (12:00) 
27   Zomeractiviteit: Johan Veenstra in De Kompenije  
28  Eettafelproject  (12:00) 
 
 
Juni 
4  Eettafelproject  (12:00) 
11  Eettafelproject  (12:00) 
18  Eettafelproject  (12:00) 
24   Zomeractiviteit: Damshûs te Nij Beets 
25  Eettafelproject  (12:00) 
 
 

 
Antwoord van het raadsel: De weg 

 

 

Zie ook de website: 
www.overwelzijngesproken.nl 
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 klassieke massage

 

 

 

 

 

 

 
 

Maatschap Fysiotherapeuten 
Lokatie Jubbega  
Krabber 30 
Jubbega 
T: 0516 462517 
www.fysiojubbega.nl 
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Vrijdag 27 maart 
Nationale pannenkoekendag 

 
 
Overzicht van de dag: 
  11.15 inloop OWG 
  11.30 inloop voor mensen met eigen vervoer 
  12.00 pannenkoeken eten 

  14.00 afsluiting van de middag.  

 
Opgave bij:  De Koppenjan (462322)  
   Lieske van Houten (462601)  
   Tjalke Jonker (462025) 
 
Geef ook even aan of u met eigen vervoer komt of dat u gebruik 
maakt van de taxi. 

 
 
 
 
 
 

Het wordt een onvergetelijke middag!  


