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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 jaar is al weer bijna voorbij. We kijken terug en vooruit. 
 
Een paar grepen uit het afgelopen jaar: 
Van het coöperatiefonds van de 
Rabobank kregen we voor de 
doarpstún een cheque van € 
1500,00. Daar zijn we erg blij 
mee. Dit jaar is het niet gelukt 
om de doarpstún te realiseren. 
We hopen dat we er in het 
voorjaar van 2016 een begin 
mee kunnen maken.  
Boukje Bergsma stopt na 25 jaar als vrijwilligster van OWG. 
Donderdag 26 november hebben we bij het eettafelproject afscheid 
van haar genomen en dat zullen we ook doen op de eerstkomende 
vrijwilligersvergadering. Ook vanaf deze plaats willen we jou, 
Boukje, hartelijk bedanken voor je trouwe inzet. Tige tank! 
 
En dan de vooruitzichten: De kerstdagen staan voor de deur. Dit 
jaar organiseert OWG weer de traditionele kerstbingo en het 
kerstdiner. Dat is dit jaar op zondag 20 december. In dit nummer 
kunt u daar meer over lezen. 
De jaarwisseling komt er aan. Dat zijn gezellige dagen. Alhoewel … 
voor sommigen zijn het juist heel moeilijke en beladen dagen.  
In 2016 staat weer van alles gepland. De bekende activiteiten gaan 
door en wie weet komen er nieuwe projecten bij. Wij willen ons 
graag inzetten voor het welzijn van u en het welzijn in onze 
doarpen. 
 

Voor nu wens ik u veel leesplezier en natuurlijk noflike 
krystdagen en in lokkich nijier. 

Piet Hulshof 
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Even voorstellen  
 
Jantje van den Bosch 
 
Ik ben Jantje van den Bosch-Kleinstra, geboren in 1965, getrouwd 
met Anne, heb 2 zoons en woon al bijna 30 jaar in Jubbega. 
Sinds januari 2015 help ik iedere eerste zondag van de maand mee 
met de bingo-middag. Klaske en ik doen de boodschappen. We 
zoeken de bingo-prijzen uit en we denken na over wat we na de 
bingo zullen eten. 
Ik help ook mee met de zomeractiviteiten. Dat doe ik met veel 
plezier. We hebben een hele fijne en mooie groep en veel lol. 
Ook help ik al 18 jaar bij 
de zomerspelweek in 
Sparjebird. Daar doe ik de 
keuken.  
Met koningsdag help ik bij 
de spelen voor de 
kinderen. Dan sta ik in 
een kraampje met snoep 
en ranja en help ik bij de 
verloting.  

 
Jn 
 
Jantje 

Klaske (l) en Jantje (r): 
een heel fijn en mooi team met veel lol 

 
 

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. Op dit 

moment is er één cirkel van vijf mensen. Er kunnen dus nog 
mensen bij. Voor meer informatie kunt u terecht bij Piet Hulshof 
(0516-842078). 
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Rin groepke 
 
4 januari 2016 starten Anja de Jong en 
Pia Knol een wandelgroepje. 
Het oliebollenvet en de kerstdiners zullen 
we weer even wegwerken. Loop je met 
ons mee? Elke week een uurtje op 
maandagmorgen van 9.00 – 10.00 uur.  
De start is bij de hoofdingang van De 
Kompenije.  
We starten altijd, regen en wind deren ons niet.  
Kosten € 1, - per keer. 
Oud, jong, wel of geen conditie, iedereen kan meedoen.  
Trek goede waterdichte schoenen aan en kleding die gemakkelijk 
zit. We wandelen rondom Jubbega in het bos en langs de wijken. 
Opgeven hoeft niet; kom gewoon! 
 
Pia en Anja 
 
 

In grapke:  
 

Wachtwoord 
Minne vertelt zijn vriend, dat hij het wachtwoord 
van zijn computer heeft veranderd. Dat is nu: 
“onjuist”.  
De vriend reageert verbaast: Onjuist? Wat een vreemd 
wachtwoord. Hoe kom je daar nou weer bij?   
Nou, zegt Minne, ik vond het best wel lastig om al die 
wachtwoorden te onthouden. Dat ging nog wel eens fout bij het 
inloggen en dan liep ik helemaal vast. Ik kon dan niet meer op het 
goede wachtwoord komen. Maar dat is nu heel gemakkelijk 
geworden. Want als ik nu per ongeluk inlog met een verkeerd 
wachtwoord, weet je wat er dan op het scherm komt te staan? Dan 
komt er te staan: "Uw wachtwoord is onjuist". 
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Activiteitengroep Jubbega 
 
Mijn naam is Janet de Jong, ik ben al 
vele jaren werkzaam op de 
dagbesteding in Jubbega. Voorheen 
was de dagbesteding onderdeel van 
Meriant. Sinds 2014 zijn we Wil. Dit 
is een WMO bedrijf. Het 
uitgangspunt van Wil is; om op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
ondernemende manier bij te dragen 
aan de versterking van personen, 
gezinnen, wijken en buurten. Dit 
doen wij door uit te gaan van de 
kracht van individuen en hun 
leefomgeving.  
Ik woon in Nes, bij Akkrum. 

Getrouwd en moeder van 2 kinderen. 
Activiteitengroep Wil, is er voor ouderen die zelfstandig wonen. Die 
naast lichamelijke ouderdomsklachten ook beperkingen van het 
geestelijk vermogen kunnen hebben. Deze dagbesteding is er ook 
om thuisblijvende partner/mantelzorger te ontlasten. 
We zitten in de Kompenije. 
Er worden tal van activiteiten georganiseerd, gebaseerd op de 
mogelijkheden en wensen van de ouderen. Van spel, creatief, 
bewegen tot voorbereiding van het eten. Tussen de middag wordt 
er een warme maaltijd genuttigd. Daarnaast zijn er soms 
gezamenlijke activiteiten met de andere gebruikers van de 
Kompenije. Op maandag, woensdag en vrijdag 
is de dagbesteding aanwezig van 9.30 tot 16.30 
uur. 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers; voor de 
duofiets, individuele activiteit, activiteit met de 
mannen, een wandeling. 
Telefoonnummer; 088 1663641 of mail 
janet.dejong@welkombijwil.nl  

Janet de Jong 
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Crea-café 
 

Dit is creatief bezig zijn, haken, breien, borduren, enz. 
1 keer per 2 weken op dinsdagmiddag 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: Jannie Feenstra (tel. 0516-
461866) 

 

Kerstbingo, diner & fair 
Met de donkere dagen voor Kerst kijken veel mensen weer uit naar 
de Kerstbingo en het Kerstdiner van OWG. Dit jaar weer in oude 
stijl voor 55+ en geprikt op zondag 20 december. De vrijwilligers 
van de bingo zullen binnenkort op zoek gaan naar mooie 
kerstprijzen. Ter afsluiting van de bingo kunt u weer genieten van 
live muziek waarbij een aantal mooie meezingers. Het kerstmenu 
met drie gangen is samengesteld en belooft weer heel wat. 
Aanvang van de bingo is 14:00, het diner begint om 17:30. Meer 
informatie over de bingo en het diner kunt u op de achterkant van 
dit OWG-Nieuws vinden. 

OWG is dit jaar samen met Plaatselijk Belang en De Kompenije op 
de Kerstfair te vinden met een “interactieve stand”. Onze 
organisaties willen namelijk graag weten wat u nog mist in 
Jubbega-Hoornsterzwaag en het multifunctioneel gebouw De 
Kompenije. Ook kunt u op een aantal concrete voorstellen 
reageren. Uw 'meitinken' waarderen wij zeer. Samen kunnen we zo 
onze dorpen nog mooier maken.  
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Zweedse puzzel 
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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 

 
ANBI-status 
OWG heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen. ANBI 
staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Mooi dat we die 
erkenning hebben gekregen, maar wat betekent dat nou in de 
praktijk. De ANBI-status houdt onder andere in, dat giften aan 
OWG voor de gever aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en 
dat OWG geen belasting hoeft te betalen over schenkingen of 
erfenissen. Voor meer informatie over de ANBI-status kunt u 
bijvoorbeeld kijken op de volgende site: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beogende_instelling 
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Agenda OWG  
 
December 
2  Seniorengroep (Thema: Kris kras door Jubbega) 
3    Eettafelproject  (12:00) 
6  Bingo en lekker ite (14:30) 
10   Eettafelproject  (12:00)  

12/13 Kerstfair 
17   Eettafelproject  (12:00) 
20  Kerstbingo en kerstdiner 
24    Eettafelproject  (12:00) 
 
 
Januari 
3  Bingo en lekker ite (14:30) 
6  Seniorengroep (9:30) 
7  Eettafelproject  (12:00) 
14  Eettafelproject  (12:00) 
21  Eettafelproject  (12:00) 
28  Eettafelproject  (12:00) 
 
Februari 
3  Seniorengroep (9:30) 
4    Eettafelproject  (12:00) 
7  Bingo en lekker ite (14:30) 
11    Eettafelproject  (12:00) 
18    Eettafelproject  (12:00) 
25   Eettafelproject  (12:00) 
 
Maart 
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) 
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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). 
 

 
 

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