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Blaauw woonidee  
 
 
 
 
 
J. van Damweg 17-19 
8411 XA Jubbega 
0516-461228  
 
 
De Singel  
Tweewielers 
Jelle van Damweg 24 
8411 VX Jubbega 
0516-463722 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloemenboetiek  Syringa 
J. van Damweg 69 
8411 XC Jubbega 
0516-462580 

 
 
 
 
Taxi Koopmans 
Schoterlandseweg 189a  
8411 ZE, Jubbega  
0516-461558 
 

 
 
 
Teije de Vos electro 
J. van Damweg 21  
8411 XA, Jubbega  
0516-461293 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gun Uzelf een APK voor uw spieren 
met een klassieke massage of Manuele Therapie 

 
Goudeket Consultancy 
Tsjerkepaed 5  
8412 TG Hoornsterzwaag 
tel.:    0516  46 35 00 
mob.: 06 53 93 96 34 
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                  Voorwoord 
 
Dit is al weer het eerste nummer van een derde jaargang van 
OWG-nieuws. In een eerste nummer worden alle projecten 
genoemd. Dat kan bekend zijn. Maar in bepaalde situaties kunnen 
bekende dingen toch weer anders overkomen. Ze kunnen zelfs als 
nieuw in de oren klinken. Wie weet zit er iets bij, waarvan je zegt: 
Hé, dat lijkt me wel wat. Daar wil ik eens gaan kijken. 
 
Voor de zomer is er binnen het bestuur het één en ander 
veranderd. We hebben er twee nieuwe bestuursleden bij: Pia Knol 
en Jannie Feenstra. Daar zijn we tige bliid mei. In dit nummer 
stellen zij zich ook even voor. 
Binnen het bestuur heeft er een stoelendans plaats gevonden. 
Jouke Breitsma is nu onze nieuwe secretaris en ondergetekende is  
voorzitter geworden.  
 
Zondag 3 mei hebben we tijdens de Bingo afscheid genomen Willy 
Zandstra als contactpersoon en motor van de Bingo. In de tijd dat 
zij daar leiding aan gaf is het aantal deelnemers flink gegroeid. Ook 
vanaf deze plaats danken we jou, Willy, voor jouw inzet voor de 
Bingo. Tegelijkertijd willen wij jou ook heel veel sterkte toewensen 
in deze voor jou zo moeilijke tijd. Dyn leave man, Roel, is 6 
augustus ferstoarn nei in lokkich houlik fan 53 jier. Binnen OWG 
hebben we verschillende keren stil gestaan bij zijn overlijden. Roel 
was regelmatig chauffeur van OWG. Hij haalde de mensen op en 
reed hun naar de activiteiten. Daar kijken we met dankbaarheid op 
terug. Dat bepaalt ons ook bij de betekenis van de mienskip. 
Binnen OWG wordt er veel georganiseerd en we willen het de 
mensen graag naar hun zin maken. Maar dit hoort er ook bij. Dat 
we verdriet en gemis met elkaar delen door er voor elkaar te zijn en 
ruimte geven voor gevoelens en emoties. 
 
Voor nu wens ik je veel leesplezier toe en we zetten ons graag in 
voor een goed seizoen, waarin weer van alles is te doen. 

Piet Hulshof 
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Even voorstellen (1) 
 
Wat doe je?  
Mijn naam is Pia Knol en woon 
samen met Bouwe van Linde 
aan de J. van Damweg 49 te 
Jubbega.  
Bouwe heeft een zoon en een 
dochter. We hebben 5 
kleinkinderen. En dan nog 
onze hond Herre. In 1976 ben 
ik gaan werken bij de Rabobank Jubbega. Na 2 fusies moest ik 
verhuizen naar kantoor Haulerwijk. Niet zover natuurlijk maar 
tussen de middag thuis een broodje eten was er niet meer bij. 
Algauw was ik ingeburgerd. Leuke collega’s en plezierige klanten. 
Op mijn werk had ik veel klantcontact wat ik ook het mooiste van 
mijn werk vond. Helaas zijn de werkzaamheden en de regelgeving 
de laatste jaren bij  banken zodanig verandert dat het 
dienstverlenend aspect bijna geheel is verdwenen. Op 1 januari 
2014 ben ik na 37 jaar Rabobank  gestopt met werken.  
Ook ben ik  gediplomeerd massage therapeut en heb een praktijk 
aan huis. Drukpunt- (shiatsu) en klassieke (ontspannings)massage. 
 
Wat is je passie? 
Verre reizen maken met de camper. En dan vooral in contact 
komen met de plaatselijke bevolking en zien hoe zij leven en doen. 
Verder vind ik het heerlijk om te bewegen, (hard) lopen, bootcamp 
(krachttraining) en begin gemaakt met het lopen van het 
pelgrimspad Santiago de Compostella.  
Elke morgen door weer en wind met onze hond Herre. Heerlijk!  
En last but not least onze kleinkinderen. Genieten! 
 
Wat heeft jou naar  Jubbega gebracht? 
De liefde. Een bizar verhaal. Na avondje stappen  vroeg mijn  
vriendje waar ik woonde. In Rottum antwoordde ik. Nou dacht hij 
dat dit het friese Rottum was maar helaas mijn geboorteplaats ligt 
in  Groningen, oeps!  Zo kwam ik in Jubbega terecht.  
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Er was bij toeval een vacature bij de Rabobank. Gesolliciteerd en 
aangenomen. Mijn baan op het grunningerland was snel opgezegd, 
verhuisd naar Jubbega en de friese taal onder de knie krijgen. Was 
eerst wel heel erg wennen, maar met vallen en opstaan is het 
aardig gelukt.  
 
Waarom doe je vrijwilligerswerk? 
Omdat ik per 1 januari 2014 niet meer werk mis ik  de sociale 
contacten en natuurlijk mijn collega’s.  Je moet   erg wennen om 
een andere dagritme te vinden. Kortom je sociale leven moet nu uit 
andere bronnen komen. Daarom wil ik mij graag  inzetten als 
vrijwilliger. 
Iets voor een ander betekenen geeft mij een goed gevoel.   
Vindt het fijn om deel uit te gaan maken van het bestuur van OWG.  
 
Even voorstellen (2)  
Ik ben Jannie Feenstra , geboren in 1945 , 
woon in Jubbega. 
Ben getrouwd met Otte, al bijna 51 jaar. 
Heb 25 jaar gewerkt bij “ De Friese 
Wouden ” o.a. in de wijkzorg. 
Organiseer van sept. tot medio apr. het 
Crea Café 1 keer per 2 weken op 
dinsdagmiddag.  
Voel me wel aangetrokken tot het 
ouderenwerk (heb zelf ook de leeftijd). 
 
 
CREA CAFÉ 
Dit is creatief bezig zijn, haken,  breien, borduren enz. 
1 keer per 2 weken op dinsdag middag van 13.30 uur tot plm. 
15.30 uur. 
Gezellig samen zijn met thee en koffie . 
Vanaf half september tot half april. 
Kosten 3 euro.  
Voor inlichtingen tel. 461866 
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In grapke:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Raadsel: Één keer wegen  
Ali Baba staat voor 4 grote zakken met 
gouden munten. De éne zak heeft 
meer munten dan de andere zak. Één 
gouden munt weegt precies 100 gram. 

Helaas is er één zak met valse munten. Die munten wegen per stuk 
99 gram. Dat is een te klein verschil om te kunnen voelen. Gelukkig 
heeft hij een zeer precieze weegschaal tot zijn beschikking. Maar hij 
mag maar één keer wegen. Hoe kan Ali Baba met één keer wegen 
bepalen in welke zak de valse munten zitten?  
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Onze projecten: 
 
Bingo 
In de maanden september tot en met mei wordt er elke eerste 
zondag van de maand een bingomiddag georganiseerd met leuke 
prijzen en een eenvoudige maaltijd ter afsluiting.  
  
De kosten voor de bingomiddag zijn € 8,00 per 
persoon. Het begint om 14.30 uur in De Kompenije 
en duurt tot 19.00 uur. 
 
Contactpersonen: Tjalke & Klaske Jonker (0516-462025) en 
     Jantje van den Bosch (0516-461749) 
 
 

 

De bezoekgroep 
Het kan heel fijn zijn met een dorpsgenoot 
herinneringen op te halen of met iemand te spreken 
die andere ideeën heeft. Mocht u het gezellig vinden 
als er eens iemand een kopje koffie bij u komt 
drinken, dan kan OWG wellicht helpen. Vrijwilligers 

van OWG komen graag bij u langs.  
 
Contactpersoon: Lydia Goudeket (0516-463500)  
 
 
 

De telefooncirkel 
Als het u het fijn, dat u elke ochtend even gebeld 
wordt en u wilt daarna ook zelf iemand bellen, dan 
is de telefooncirkel misschien iets voor u.  
 
Contactpersoon: Piet Hulshof (0516-842078) 
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De seniorengroep  
Van september tot en met mei komt de seniorengroep de eerste 
woensdag van de maand bij elkaar in De Kompenije. Het begint ’s 
morgens om 9.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Er komen 
verschillende sprekers waardoor het programma heel gevarieerd is. 
7 oktober komt Jouke Breitsma spreken over Ierland en 4 
november zal Bob Akkerman Friese verhalen vertellen. 
De kosten zijn € 40,00 voor het hele seizoen. Gasten betalen € 7,00 
per keer. Bij deze prijs zitten 2 kopjes koffie of thee en een lekkere 
koek inbegrepen. 
 
Contactpersoon: Piet Hulshof (0516-842078) 
 
 

Burenhulp/vervoersdienst 
Burenhulp kan worden ingeschakeld bij kleine klussen in en rondom 
het huis. In principe gaat het om eenmalige klussen, die 
gemakkelijk te doen zijn. De vervoersdienst valt hier ook onder. De 
hulp wordt in principe door de mensen zelf aangevraagd. 
 
Contactpersonen:  Pia Knol (06 22985878)  

Jannie Feenstra (0516-461866) 
 
 

Zomeractiviteiten 
In deze uitgave staan foto’s van de 
laatste zomeractiviteiten. We kunnen 
terugkijken op vier bijzonder 
geslaagde activiteiten. Alles was tot in 
de puntjes verzorgd en als we buiten 
waren, was het mooi weer. Blij zijn we met het aantal deelnemers. 
Blij zijn we ook met de vrijwilligers, die zich daarvoor hebben 
ingezet en dit allemaal hebben georganiseerd. Daarvoor tige tank!  
Op de website van OWG staan nog veel meer foto’s. Leuk om te 
bekijken! 
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Gezocht 
Vrijwilligers voor: 

•  de bezoekgroep  
•  burenhulp: handige klussers 
x de doarpstún aan de Singel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Bestuursleden:   
 Voorzitter:    Piet Hulshof (0516-842078) 
 Penningmeester:   Anja de Jong (0516-461052) 
 Secretaris:    Jouke Breitsma (06-46374812) 
 Lid:     Jannie Feenstra (0516-461866) 
 Lid:     Pia Knol (06-22985878) 
 
Contactpersonen:  
 Eettafelproject:    Lieske van Houten (0516-462601)   
      Tjalke Jonker (0516-462025) 
 Seniorengroep:   Piet Hulshof (0516-842078) 
 Bingo:    Tjalke & Klaske Jonker (0516-462025) 
 Bezoekgroep:   Lydia Goudeket (0516-463500) 
 Telefooncirkel:   Piet Hulshof (0516-842078) 
 Burenhulp/vervoersdienst: Jannie Feenstra (0516-461866) 
      Pia Knol (06-22985878) 
 
Bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0178 9478 65 
Kamer van Koophandel: 56415001 
E-mail:    owg@kpnmail.nl of piethulshof@outlook.com 
Website:    www.overwelzijngesproken.nl 
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Agenda OWG  
September 
2  Seniorengroep (9:30) 
3  Eettafelproject  (12:00) 
6  Bingo en lekker ite (14:30)  
10  Eettafelproject  (12:00) 
17  Eettafelproject  (12:00) 
24  Eettafelproject  (12:00) 
 
Oktober 
1    Eettafelproject  (12:00) 
4  Bingo en lekker ite (14:30) 
7  Seniorengroep (9:30) 
8    Eettafelproject  (12:00) 
15    Eettafelproject  (12:00) 
22   Eettafelproject  (12:00) 
27  Vrijwilligersvergadering en samen eten (16:00) 
29   Eettafelproject  (12:00) 
 
November 
1  Bingo en lekker ite (14:30)  
4  Seniorengroep (9:30) 
5    Eettafelproject  (12:00)  
12     Eettafelproject  (12:00) 
19     Eettafelproject  (12:00) 
26  Eettafelproject (12:00) 
 
December 
2  Seniorengroep 
3    Eettafelproject  (12:00) 
6  Bingo en lekker ite (14:30) 
10   Eettafelproject  (12:00)  
17   Eettafelproject  (12:00) 
20  Kerstbingo en kerstdiner 
24    Eettafelproject  (12:00) 
31  Eettafelproject  (12:00) 
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Oplossing van het raadsel op blz. 6: Neem uit de eerste zak 1 munt, uit de tweede 2 
munten, uit de derde 3 munten en uit de vierde 4 munten. 
Dan heb je in totaal  1 + 2 + 3 + 4 = 10 munten 
Die zouden samen 10 x 100 = 1000 gram moeten wegen. 
Maar stel dat de weegschaal 999 gram aangeeft. Dan is er één munt bij van 99 gram. Dus 
zitten de valse munten in zak 1. Bij 2 gram minder zitten de valse munten in zak 2. Bij 
een verschil van 3 gram zitten ze in zak 3. En bij 4 gram minder in zak 4. 
 
 
  

 
Hairstyling “Ans” 
J. van Damweg 12 
8411 XD  Jubbega 
0516-461583 
 
 
 

 
 

Kariandra bloemen & 
cadeauboetiek  
P.W. Janssenweg 72d  
8411 XT  Jubbega  
0516-461170 
 
 

 

  
 
Durk Zandstra 
J.Alberdaweg 52a, 8441 WE  Jubbega  
Telefoon: 0516-462568 
Mobiel:    06-46741792 
info@durkzandstraschilderwerken.nl 
www.durkzandstraschilderwerken.nl 
 

 
Koersbal vereniging 

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


