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Kamer van Koophandel 56415001
Jaargang 4 nummer 1

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

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

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

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
Het was een natte zomer, maar we genieten nu met volle teugen
van een prachtige nazomer. Dat maakt gelukkig veel goed.
Het OWG-Nieuws gaat met dit nummer z’n vierde jaargang in. Dat is
mooi en ik hoop dat het blad bevalt. Laat het maar weten. Daar
kunnen we iets mee.
Voor de zomer is Fimke Minkes-Bron overleden. Zij deed graag mee
aan onze activiteiten. We hebben haar voor het laatst gezien bij de
eerste zomeractiviteit met Griet Wiersma. We zullen haar
betrokkenheid en haar enthousiasme zeker missen. Ons meeleven
gaat uit naar haar familie.
Graag wil ik ook iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de
ziekte en het overlijden van mijn vader. De woorden, de kaarten en
de aanwezigheid van het bestuur op de dag van de begrafenis heeft
ons geraakt. Hartelijk dank daarvoor!
We staan voor een nieuw seizoen, waarin weer veel is te doen. We
ontkwamen er niet aan om sommige prijzen van de activiteiten te
verhogen. Jarenlang konden we de prijzen ongewijzigd laten. Maar
helaas lukt dat niet meer. We hopen op uw begrip.
Er staan ook weer nieuwe activiteiten op het programma. Het
doarpsiten op de eerste woensdag van de maand. 5 oktober is de
start en als bestuur zijn we heel benieuwd, hoe dat gaat lopen. U
leest er in dit nummer meer over.
Ik wens u en jou weer veel leesplezier en graag tot ziens bij één of
meer van onze activiteiten.
Piet Hulshof
3

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 € 10,00 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.
De kosten zijn € 50,00 voor het hele seizoen. Gasten betalen € 7,50
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)

Doarpstún
Er is het vorige seizoen een start
gemaakt met de doarpstún aan de
Singel. Het weer zat helaas niet mee.
Door de vele regen is een deel verrot
en groeide het onkruid boven alles uit.
Inmiddels is de tuin weer op orde en
kunnen de groenten gebruikt worden.
Een deel van de groenten is bestemd
voor het eettafelproject, de
dagbesteding bij de Wenwearde en
het doarpsiten, dat in oktober van
start gaan.
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U en de andere mensen in het dorp kunnen ook groenten komen
halen. Dat kan zaterdags van 9.30 tot 11.00 uur bij de tuin aan de
Singel. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die u helpen. Er staat een
potje, waar u wat geld in kunt doen. U geeft, wat u er voor over
heeft.
Voor de tuin zoeken we nog nieuwe vrijwilligers, die eens in de twee
weken een paar uurtjes in de tuin willen werken. U kunt u
aanmelden bij de contactpersoon.
Contactpersoon: Maairinus Oosterbos (06-55184981)

Doarpsiten

Tijdens de kerstfair van 2015 hebben het
bestuur van De Kompenije, Plaatselijk Belang
en OWG samen een interactieve stand gerund.
We hebben de bezoekers om ideeën gevraagd.
Nou, die kwamen er. Een bord vol briefjes.
Opvallend was dat het idee van een doarpsiten er uitsprong. Dat viel
kennelijk wel in de smaak. Samen eten is gezellig. Dat verbindt en
dat is goed voor de mienskip.
Nu wilde de Friese Wouden ook iets in die richting gaan doen en zo
is er een samenwerking ontstaan om één keer in de maand een
doarpsiten te organiseren in De Kompenije.
De start is woensdag 5 oktober. Dan is er een proeverij met een
smakelijke uitleg erbij. De eerste keer beginnen we iets eerder nl.
om 16:30 en het is de eerste keer ook gratis. Wel willen we
natuurlijk weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U moet
zich dus wel minimaal een week van tevoren opgeven en dat kan bij
de contactpersoon of bij de Friese Wouden (0516-820203).
Daarna is het iedere eerste woensdag van de maand van 18:00 tot
19:00. Iedereen is welkom en de kosten zijn vanaf 2 november €
4,00 per volwassene en € 1,00 per kind. Graag een week van
tevoren opgeven.
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor dit project. Dus lijkt het je
wat, meldt je dan aan!
Contactpersoon: Piet Hulshof (0516-842078)
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Tabletcafé

Dinsdag 6 september start het tabletcafé weer. Tussen 18.30 en
19.30 uur scholen Leon en Bradley u bij in de bibliotheek te
Jubbega. Kosten per keer: € 1,- per persoon.
De deelnemers van afgelopen periode worden gebeld met de vraag
of ze weer mee willen doen. Er kunnen 8 mensen meedoen.
De data staan achter in het OWG-nieuws bij de agenda.
6/9, 20/9, 4/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12, 10/01/2017.
18 oktober is het herfstvakantie, die slaan we over en na 13
december is het kerstvakantie.
Contactpersoon: Anja de Jong (0516-461052)

Rin-grûpke

Maandag 5 september start het Rin-grûpke weer. Elke week wordt
er gelopen. Weer of geen weer. De start is om 9.00 uur bij de
hoofdingang van De Kompenije. Het kost niets maar trek wel
makkelijk zittende, dichte wandelschoenen aan en kleding waarin u
zich prettig kunt bewegen.
Contactpersonen:

Anja de Jong (0516-461052)
Pia Knol (06-22985878)

In grapke
Pinda’s
Een dame op leeftijd krijgt voor het eerst haar nieuwe buren op
bezoek. Het is erg gezellig en de bejaarde vrouw zorgt goed voor
haar gasten. Eerst koffie met wat lekkers erbij. Daarna wat fris met
een schaaltje pinda’s.
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De nieuwe buurman is dol op pinda’s en terwijl de vrouwen met
elkaar praten pakt hij een handjevol pinda’s. Daarna weer een
handjevol. En weer. Het bakje is snel leeg.
De oude vrouw ziet het en zegt: “Zijn ze lekker buurman?” “Oh”,
antwoordt de buurman, “ze zijn heerlijk”. “Ja”, zegt
de oude dame, “ik vind ze ook erg lekker. Maar
sinds ik mijn eigen tanden niet meer heb, kan ik ze
niet meer eten. Ik kan alleen nog maar de
chocolade er van afsabbelen.”

Donateurs

OWG is erg blij met haar donateurs. In april werden de donaties
weer opgehaald door Kor Teijema en door Anja de Jong.
Met de donaties van dit jaar en van 2015 kon OWG investeren in de
Doarpstún.
Het donateursgeld is ook bestemd voor mensen die de bijdrage aan
de verschillende activiteiten van OWG niet kunnen betalen. Of niet
geheel kunnen betalen.
Dit jaar zijn we genoodzaakt om de bijdrage aan de bingo te
verhogen van € 8,- naar € 10,-.
Als er mensen zijn voor wie € 10,- teveel is dan kunnen zij dit
bespreken met de vrijwilligers van de bingo en dan blijven zij het
“oude” bedrag van € 8,- betalen. OWG past dan € 2,- bij uit de pot
van het donateursgeld.
Dit geldt ook voor de andere activiteiten van OWG; is de eigen
bijdrage te hoog voor u, bespreek het dan met de vrijwilligers of met
de penningmeester. Het doel van OWG is dat alle mensen mee
kunnen doen aan activiteiten.
Anja de Jong, bestuurslid/penningmeester
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Wilt u donateur worden?

Vul dan onderstaande bon in en stuur of mail die aan Anja de Jong.
anja@jongewijma.nl / De Line 4, 8411 TV te Jubbega.
Ik wordt donateur voor een jaarbedrag van
0
0
0

€ 5,00
€ 10,00
ander bedrag: € .........................

0

ik ontvang graag 4 x per jaar het OWG boekje digitaal

Naam:

………………………………………................

Adres:

………………………………………................

Postcode:

…………………….......................…….......

Plaats:

………………………………………................

E-mail adres: ……………………………………………..........
Datum:

……………………………………………..........

Handtekening: ……………………………………………..........

9

Bestuursleden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:
Lid:

Colofon
Piet Hulshof (0516-842078)
Anja de Jong (0516-461052)
Jouke Breitsma (06-46374812)
Jannie Feenstra (0516-461866)
Pia Knol (06-22985878)

Contactpersonen:
Eettafelproject:
Seniorengroep:
Bingo:
Bezoekgroep:
Telefooncirkel:
Burenhulp/vervoersdienst:
Zomeractiviteiten:
Tabletcafé:
Rin groepke:
Doarpstún:
Doarpsiten:
Bankrekeningnummer:
Kamer van Koophandel:
E-mail:
Website:

Lieske van Houten (0516-462601)
Tjalke Jonker (0516-462025)
Piet Hulshof (0516-842078)
Tjalke & Klaske Jonker (0516-462025)
Lydia Goudeket (0516-463500)
Piet Hulshof (0516-842078)
Jannie Feenstra (0516-461866)
Pia Knol (06-22985878)
Willie Zandstra (0516-461795)
Jantje van den Bosch (0516-461749)
Anja de Jong (0516-461052)
Pia Knol (06-22985878)
Anja de Jong (0516-461052)
Maairinus Oosterbos (06-55184981)
Piet Hulshof (0516-842078)

NL82 RABO 0178 9478 65
56415001
owg@kpnmail.nl of piethulshof@outlook.com
www.overwelzijngesproken.nl

Gezocht
•
•


Vrijwilligers voor:

de bezoekgroep
it doarpsiten op de eerste woensdag van de maand
de doarpstún aan de Singel
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Agenda OWG
September
1
4
5
6
7
8
12
15
19
20
22
26
29

November

Eettafelproject (12:00)
Bingo en lekker ite (14:30)
Rin-grûpke (9:00)
Tabletcafé (18:30)
Seniorengroep (9:30)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Tabletcafé (18:30)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)

1
2
2
3
6
7
10
14
15
17
21
24
28
29

Oktober
2
3
4
5
5
6
10
13
17
20
24
27
31

Tabletcafé (18:30)
Seniorengroep (9:30)
Doarpsiten (18:00)
Eettafelproject (12:00)
Bingo en lekker ite (14:30)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Tabletcafé (18:30)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Tabletcafé (18:30)

December

Bingo en lekker ite (14:30)
Rin-grûpke (9:00)
Tabletcafé (18:30)
Seniorengroep (9:30)
Doarpsiten (16:30)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)

1
4
5
7
7
8
12
13
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Eettafelproject (12:00)
Bingo en lekker ite (14:30)
Rin-grûpke (9:00)
Seniorengroep (9:30)
Doarpsiten (18:00)
Eettafelproject (12:00)
Rin-grûpke (9:00)
Tabletcafé (18:30)

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

Durk Zandstra
J.Alberdaweg 52a, 8411 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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