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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 
 
 
 
Het jaar 2016 is al weer bijna voorbij. 
Voor ons en onze dorpen is het een zwaar jaar geweest. Een jaar 
met dramatische gebeurtenissen. 
In zulke situaties schieten woorden altijd tekort. Wat ik wel merk is, 
dat we yn ús doarpen er dan echt voor elkaar zijn. Dat is heel 
waardevol en goed. Mooi dat die verbondenheid met elkaar dan zo 
sterk gevoeld en naar de betrokken families ook geuit wordt. 
 
Normaal gesproken is december de maand van bijzondere feesten. 
Sinterklaas hebben we gehad. Kerst en de jaarwisseling staan voor 
de deur. De lichtjes branden overal en de kerstbomen worden weer 
versierd.  
Maar door al die narigheid is er over al die gezelligheid een schaduw 
gevallen. Een donkere schaduw, die alles anders maakt. Niet, dat we 
kerst en de jaarwisseling niet meer kunnen vieren, maar het voelt 
wel anders.  
 
Het zijn nu wel echt de donkere dagen voor kerst. Maar juist als het 
zo donker wordt, valt een lichtpuntje des te meer op. En dan denk ik 
niet aan de kaarsen en de sfeerlichtjes, die deze maand overal te 
zien zijn. Maar ik denk weer aan die verbondenheid, die er is en die 
juist nu des te meer aan het licht komt. Lieve mensen, laten we dat 
vasthouden en zo met elkaar verder gaan. Dan schijnt er in het 
donker toch nog een bijzonder en warm licht! 
 
Zo kunnen we elkaar door alles heen toch goede kerstdagen 
toewensen en een hoopvol 2017. 
 
 

Piet Hulshof 
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De nieuwe secretaris stelt zich voor 
 
Het bestuur is blij dat Jouke Bouma het secretariaat van Jouke 
Breitsma wil overnemen. Op de vrijwilligersvergadering van 26 
oktober is dat al genoemd. Jouke Breitsma kan zijn werk en het 
secretariaat niet meer combineren. Hij blijft wel als vrijwilliger 
betrokken bij OWG. Ook vanaf deze plaats willen we hem hartelijk 
bedanken voor zijn inzet binnen het bestuur van OWG.  
 
We heten Jouke Bouma van harte welkom en we geven hem graag 
de gelegenheid om zich voor te stellen: 
 

Ik ben Jouke Bouma. Ben genoemd 
naar mijn pake die zo’n 100 jaar 
geleden een boerderij(tje) heeft 
laten bouwen aan het einde van de 
3e Wijk. Wij (Harriët en ik) wonen al 
bijna 15 jaar in Hoornsterzwaag. We 
hebben twee zoons en vier 
kleinkinderen die in Amsterdam 
wonen. Ik ben 76 jaar oud en dus al 
vele jaren gepensioneerd. Ik ben op 
dit moment secretaris van de 
Turfroute Stichting en ben vele jaren 
bestuurslid en actief lid geweest van 
de cliëntenraden van De Lijte en 
ZuidOostZorg. Het doel van de OWG 

en de aanpak en werkwijze spreken mij zeer aan. Ik hoop samen 
met de vele enthousiaste vrijwilligers dat we een gemeenschap 
kunnen zijn waar gepaste aandacht is voor iedereen en zorg en 
ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben. 

Jouke Bouma 
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Bijzondere actie van de Rabobank 
 
In de maand december kunnen de leden van Rabobank Heerenveen-
Zuidoost Friesland één stem uitbrengen op één van de deelnemende 
verenigingen, stichtingen of instelleningen. Ook OWG doet hier aan mee. 
U kunt  dus uw stem uitbrengen op onze stichting. Dat heeft zeker zin, 
want voor iedere stem krijgt OWG € 5,00!  
 
Hoe kunt u stemmen? Dat kan via de website:   
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/heerenveen-zuidoost-
friesland/stem-nu-op-uw-favoriete-club/stemformulier/   
Hier vindt u een elektronisch stembiljet, waarop u een aantal dingen 
moet invullen. 
Zo moet u aangeven op welke vereniging of stichting u stemt. Als u op 
OWG wilt stemmen, dan vult daar in: Stichting OWG.  
Vervolgens wordt gevraagd naar de stemcode van de vereniging of 
stichting. De stemcode voor OWG is: RLS142.  
 
Het is wel van belang dat u lid bent of lid wordt. Want alleen leden van 
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland mogen een stem uitbrengen. 
Bent u wel klant van de Rabobank, maar nog geen lid van Rabobank 
Heerenveen-Zuidoost Friesland? Geen probleem. U kunt automatisch lid 
worden door middel van het ingevulde stemformulier. Het lidmaatschap 
is gratis.  
Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester, Anja de Jong 
(0516-461052). Wij hopen dat er ook op onze stichting gestemd zal 
worden. Want elke stem levert toch maar even € 5,00 op. De actie loopt 
tot en met 31 december 2016. 
Eind januari 2017 krijgen we te horen hoeveel stemmen OWG heeft 
gekregen en wat het heeft opgeleverd. We zijn benieuwd! 
 
 

Tabletcafé 
 
Vanwege problemen met de internetverbinding heeft dit project even stil 
gestaan. Inmiddels is het weer gestart. In de GGD-ruimte werkt alles 
prima. De volgende keren zijn 13 december en 10 januari. 
Contactpersoon is Anja de Jong (0516-461052). 
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Doarpsiten “Lekker ite & geniete” 
 
Deze nieuwe activiteit valt wel in de smaak. Er komen veel mensen op af 
en daar zijn we blij mee. Blij zijn we ook met de nieuwe vrijwilligers, die 
zich daarvoor inzetten.  
Iedere eerste woensdag van de maand kunt u van 18.00 - 19.00 uur 
gezellig aanschuiven bij het doarpsiten in de Kompenije. Voor slechts € 
4,00 krijgt u een heerlijke maaltijd, die door vrijwilligers is bereid. U kunt 
zich tot uiterlijk een week van tevoren opgeven bij Harriët Bouma (tel. 
0516-463777).  Het menu voor de volgende keer vindt u op de website. 
 

Colofon 
 
Bestuursleden:   
 Voorzitter:    Piet Hulshof (0516-842078) 
 Penningmeester:   Anja de Jong (0516-461052) 
 Secretaris:    Jouke Bouma (0516-463777) 
 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) 
 Doarpstún:    Jouke Breitsma (06-46374812) 
 Doarpsiten:   Harriët Bouma (0516-463777) 
 
Bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0178 9478 65 
Kamer van Koophandel: 56415001 
E-mail:    piethulshof@outlook.com 
Website:    www.overwelzijngesproken.nl 
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Sprekers seniorengroep 
7 december: Bob Akkerman draagt eigen gemaakte Friese verhalen voor 
4 januari: Tina Glas vertelt over de meldkamer van de ambulance en 112 
1 februari: Logopediepraktijk Gorredijk-Jubbega 
De ochtenden beginnen om 9.30 uur in de grote zaal van De Kompenije. 
Wilt u er een keer of meerdere keren bij zijn? Van harte welkom! 
 

 
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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Agenda OWG  
 
December 
4 Bingo en eten (14:30) 
7 Seniorengroep (9:30) 
7 Doarpsiten (18:00) 
8 Eettafelproject (12:00) 
13 Tabletcafé (18:30) 
15 Eettafelproject 
18 Kerstbingo & diner (14:00) 
22 Eettafelproject (12:00) 
29 Eettafelproject (12:00) 
 
Januari 
4 Seniorengroep (9:30) 
4 Doarpsiten (18:00) 
5 Eettafelproject (12:00) 
8 Bingo en eten (14:30) 
10 Tabletcafé (18:30) 
12 Eettafelproject (12:00) 
19 Eettafelproject (12:00) 
26 Eettafelproject (12:00) 
 

Februari 
1 Seniorengroep (9:30) 
1 Doarpsiten (18:00) 
2 Eettafelproject (12:00) 
5 Bingo en eten (14:30) 
9 Eettafelproject (12:00) 
16 Eettafelproject (12:00) 
23 Eettafelproject (12:00) 
 
Maart 
1 Seniorengroep (9:30) 
1 Doarpsiten (18:00) 
2 Eettafelproject (12:00) 
5 Bingo en eten (14:30) 
9 Eettafelproject (12:00) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


