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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 
 
 
Maandag 4 januari was er in De Kompenije de traditionele 
nieuwjaarsreceptie georganiseerd door het bestuur van MFG De 
Komenije, de participantenvereniging van de Kompenije en 
Plaatselijk Belang. Tijdens die bijeenkomst werden we verrast door 
de uitreiking van een cheque ter waarde van € 250,00, die door de 
voorzitter van Plaatselijk Belang, Willem 
van der Vlugt, werd aangeboden aan 
OWG. Dêr binne wij tige bliid mei en dat 
kinne wij goed brûke. Wij hopen dit jaar 
weer veel te kunnen doen en ook nieuwe 
activiteiten te ontplooien. We danken 
Plaatselijk Belang hartelijk voor deze gift!  
 
Over nieuwe activiteiten gesproken … het tabletcafé heeft een 
doorstart gemaakt. In dit blad leest u daar meer over. 
 

Tijdens de kerstfair stonden MFG 
De Kompenije, Plaatselijk Belang 
en OWG samen bij een stand. 
Achter de kraam hing een groot 
bord met vragen en stellingen. De 
bezoekers konden hun reacties op 
een briefje schrijven en op het 
bord plakken. Op de foto kunt u 
zien, dat dat aansloeg. Er zitten 

leuke ideeën bij. Daar gaan we met z’n drieën over doorpraten en 
daar zult u nog wel meer over horen. 
 
Dus er gebeurt best heel wat. Er is reuring in de doarpen! Daar wil 
OWG graag aan meewerken. In dit nummer staan weer heel wat 
activiteiten op het programma. Ik wens u veel plezier bij het lezen 
en bij meedoen. 

Piet Hulshof 
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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). 

 
Rin groepke 
Anja de Jong en Pia Knol zijn begin januari 
met een wandelgroepje gestart. 
Dat was elke maandagmorgen vanaf 9.00 
uur. Dat bleek toch niet zo’n goede tijd te 
zijn. 
Daarom wordt die tijd verzet! Vanaf 
maandag 29 februari gaat de 
wandelgroep om 13.30 uur van start 
bij de hoofdingang van De 
Kompenije.  
De kosten zijn € 1, - per keer. 
Oud, jong, wel of geen conditie, iedereen kan meedoen.  
Het gaat altijd door. Weer of geen weer. 
Trek goede (waterdichte) schoenen aan en kleding die gemakkelijk 
zit. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Kom gewoon! 
 
 
 

 
Vrijwilligersvergadering 

 
Woensdag 13 april 

om 10.00 uur 
in De Kompenije 
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Tabletcafé in de bibliotheek 
Op verzoek van de bibliotheek heeft het tabletcafé op dinsdag 2 
februari onder de vlag van OWG een doorstart gemaakt. In het 
kader van zijn maatschappelijke stage is 
Leon van Engelenburg de trainer en 
Anja de Jong assisteert.  
Op dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 
uur is het tabletcafé eens in de twee 
weken in de bibliotheek. Kosten zijn € 
1,00 per keer. Aanmelden is niet nodig. 
Voor de datums: zie de agenda.  
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Zomeractiviteiten OWG 2016 
Ook deze zomer zijn er vier zomeractiviteiten gepland. U wordt een 
heel gevarieerd programma aangeboden van zang, bezichtingen en 
samen eten. 
Wat kunt u verwachten? Dat leest u hieronder. Dus pak de agenda 
erbij en noteer het maar! 
 

 Eerste zomeractiviteit 
 
Woensdag 25 mei: Zangeres Griet Wiersma 
treedt op in De Kompenije. 
Aanvang: 14.00 uur.  
Prijs:  € 10,00 (dat is inclusief koffie/thee  
    met een koek) 
Reserveren is gewenst (in verband met de 
koffie/thee en de koek)  
 
 

 Tweede zomeractiviteit 
 
Woensdag 29 juni: Bezoek Kaasboerderij De Stolp (Oldeberkoop) 
U krijgt een compleet beeld van wat er zoal op een kaasboerderij 
gebeurt en ook het melken van de koeien met een ROBOT kunt u in 
alle rust bekijken. Als afsluiting krijgt u een lekker glaasje sap en 
gaan we diverse soorten kruidenkaas proeven (zit bij de prijs in). 
Natuurlijk mag u lekker in de boerderijwinkel rondsnuffelen.  
Vertrek:   13.30 uur bij de Kompenije. 
Prijs:  € 10,00 (dat is inclusief vervoer en koffie met wat 

lekkers) 
Opgave:  vóór 22 juni! 
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 Derde zomeractiviteit 
 
Woensdag 27 juli: Bezoek Museum Landgoed Havezate Mensinge 
te Roden. 
Rondleiding met gids en na afloop Koffie met huisgemaakte 
brownie in Cuisinerie Mensinge. 
Vertrek:  13.00 uur De Kompenije. 
Prijs:  € 12,50 incl. vervoer. 
Opgave vóór 20 juli! 

 
 
 

 Vierde zomeractiviteit 
 
Vrijdag 26 augustus: Muzikale middag met  
een broodmaaltijd. 
Net  als vorig jaar sluiten we de 
zomeractiviteiten af met het muzikale duo Jelle 
en Maaike. Succes verzekerd!  
Aanvang: 14.00 uur 
Prijs:  € 12,50 (incl. koffie en broodmaaltijd) 
Opgave vóór 20 augustus! 
 
 
 

Voor één of meer van deze activiteiten kunt u zich opgeven bij: 
 

Willie Zandstra (0516) 46 17 95 of bij 
Jantje van den Bosch  (0516) 46 17 49 
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In grapke:  
 

Een deftige dame parkeert haar 
opvallende cabrio bij de 
dokterspraktijk. Ze komt zeer ontdaan 
de wachtkamer in lopen. Als deze flink 
uitgedoste dame aan de beurt is, blijven de 
parfumgeuren nog lang in de wachtkamer hangen en 
hoor je in de praktijk het getik van haar naaldhakken.  
Ze groet de dokter met een slap handje en een klein 
knikje en gaat op een stoel zitten. 

“Dag mevrouw, wat kan voor u doen?”, zegt de dokter.  
“O dokter, ik ben door een wesp gestoken”, antwoordt de vrouw op 
bekakte toon. 
“Oei”, reageert de dokter. “Dat is pijnlijk. En waar bent u dan 
gestoken, mevrouw?”  De vrouw raakt nog meer ontdaan en zegt: 
“Maar dokter, dat kan ik u echt niet vertellen het is zó gênant!” 
"Maar dat moet ik wel weten, mevrouw, anders kan ik u niet 
helpen", zegt de dokter. De vrouw laat een klein snikje horen en 
zegt: "O dokter, ik schaam me zo! Ik durf het niet te zeggen" . De 
dokter kalmeert haar: "Wees maar niet bang. Ik heb ook 
beroepsgeheim. Dus u kunt mij in vertrouwen vertellen, waar u 
gestoken bent.” "Oké", zegt de vrouw, " maar u vertelt het aan 
niemand, hè?" “Aan niemand”, zegt de dokter. De vrouw vertelt, 
waar ze gestoken is. Op fluisterende toon en met een paar vingers 
voor de mond zegt ze: "Ik ben gestoken...in de Aldi". 
 
Crea-café 
 

Dit is creatief bezig zijn, haken, breien, borduren, enz. 
Om de week 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) 
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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) 

Zomeractiviteiten:  Willie Zandstra (0516-461795)  
       Jantje van den Bosch (0516-461749)
 Tabletcafé:    Anja de Jong (0516-461052) 
 Rin groepke:   Pia Knol (06-22985878) 
      Anja de Jong (0516-461052) 
 
Bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0178 9478 65 
Kamer van Koophandel: 56415001 
E-mail:    owg@kpnmail.nl of piethulshof@outlook.com 
Website:    www.overwelzijngesproken.nl 

 
Nationale pannenkoekendag 

 

Vrijdag 18 maart in De Koppenjan 
van 11.00 – 14.00 uur 

 
Opgave bij De Koppenjan (462322)  
of bij Piet Hulshof (842078) 
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Agenda OWG  
 
Februari 
25   Eettafelproject  (12:00) 
29  Rin groepke (13:30) 
 
Maart 
2  Seniorengroep (9:30): Bijzondergoed 
3    Eettafelproject  (12:00)  
6  Bingo en lekker ite (14:30) 
7  Rin groepke (13:30) 
8  Tabletcafé (18:30) 
10  Eettafelproject (12:00) 
14  Rin groepke (13:30) 
15  Tabletcafé (18:30) 
17  Eettafelproject (12:00) 
18  Nationale pannenkoekendag (11:00 in De Koppenjan) 
21  Rin groepke (13:30) 
24  Eettafelproject (12:00) 
29  Tabletcafé (18:30) 
31  Eettafelproject (12:00) 
 
April 
3  Bingo en lekker ite (14:30) 
4  Rin groepke (13:30) 
6  Seniorengroep (9:30): Gezond ouder worden 
7  Eettafelproject (12:00) 
11  Rin groepke (13:30) 
12  Tabletcafé (18:30) 
13  Vrijwilligersvergadering (10:00) 
14  Eettafelproject (12:00) 
18  Rin groepke (13:30) 
21  Eettafelproject (12:00) 
25  Rin groepke (13:30) 
26  Tabletcafé (18:30) 
28  Eettafelproject (12:00) 
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Mei 
1  Bingo en lekker ite (14:30): Afsluiting 
2  Rin groepke (13:30) 
4  Seniorengroep: Afsluiting 
9  Rin groepke (13:30) 
10  Tabletcafé (18:30) 
12  Eettafelproject (12:00) 
16  Rin groepke (13:30) 
19  Eettafelproject (12:00) 
23  Rin groepke (13:30) 
24  Tabletcafé (18:30) 
25  Eerste zomeractiviteit (14:00): Griet Wiersma 
26  Eettafelproject (12:00) 
30  Rin groepke (13:30) 
 
 
 
Een paar foto’s van de kerstbingo 2015 
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Hairstyling “Ans” 
J. van Damweg 12 
8411 XD  Jubbega 
Telefoon: 0516-461583 
 
 
 

 
 

Kariandra bloemen & 
cadeauboetiek  
P.W. Janssenweg 72d  
8411 XV  Jubbega  
Telefoon: 0516-461170 
Website: www.kariandra.nl  
 

 

  
 
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 

 
 
 


