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OWG - NIEUWS
Jubbega - Hoornsterzwaag

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

Website: www.overwelzijngesproken.nl
Kamer van Koophandel 56415001
Jaargang 5 nummer 1

Goudeket Consultancy
Tsjerkepaed 5
8412 TG Hoornsterzwaag
tel.: 0516 46 35 00
mob.: 06 53 93 96 34
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Voorwoord
U heeft een nieuwe uitgave van OWG-nieuws in handen. Dit keer is
het ook het eerste nummer van een nieuwe jaargang. Dat had u
misschien niet verwacht. Normaal gesproken zou dit het derde
nummer van de vierde jaargang moeten zijn. Waarom dan nu
opeens een vijfde jaargang? Het bestuur heeft besloten om de
uitgaven per jaar terug te brengen tot 2. Dat waren er 4. Maar de
laatste tijd bleven er steeds meer boekjes liggen. Een uitzondering
waren de boekjes voor de zomeractiviteiten en voor de kerst. Daar
bleven minder van over. Dat heeft het bestuur doen besluiten om in
het voor- en in het najaar een boekje uit te brengen. Hopelijk
draagt dat bij aan een verbetering van de nieuwswaarde en blijft
OWG-nieuws op deze manier in een behoefte voorzien.
Het bestuur is op dit moment niet compleet. Jannie Feenstra moest
vanwege persoonlijke omstandigheden stoppen met haar taken als
bestuurslid en contactpersoon van de vervoersdienst & burenhulp.
Ook vanaf deze plek bedanken we jou, Jannie, voor jouw inzet. Wij
wensen jou en Otte heel veel sterkte toe.
Jouke Bouma is nu met Pia contactpersoon van de vervoersdienst &
burenhulp. De komende tijd is Pia met vakantie. Heeft u hulp nodig,
dan kunt u dat het beste bij Jouke kenbaar maken. In de colofon
achter in dit boekje vindt u de gegevens.
De komende maanden staan er diverse dingen op het programma.
De zomeractiviteiten gaan van start. Het eettafelproject en het
doarpsiten gaan in de zomermaanden
gewoon door. En in september gaan de
andere projecten weer van start. Afijn, u
kunt in dit nummer daar meer over lezen. Ik
wens u veel leesplezier en een hele mooie
zomer toe.
Piet Hulshof
3

Vrijwilligersoverleg
Vrijdag 21 april was er ’s morgens in De Kompenije een vergadering
voor en met de vrijwilligers van OWG.
Naast de financiën (zie hieronder) kwamen alle projecten aan bod.
Daaruit kwamen twee belangrijke punten naar voren:
1. De vrijwilligers en de deelnemers van de verschillende
projecten stellen het zeer op prijs als het bestuur zich meer
laat zien bij de activiteiten.
2. Per project willen de vrijwilligers willen graag minimaal één
keer paar een intern overleg met de contactpersoon en een
bestuurslid.
Het bestuur zal met deze opmerkingen aan het werk gaan.
Na afloop werden de vrijwilligers verrast met een bloemetje.
Diegenen die er niet waren hebben de bloemen thuis gekregen.
Vervolgens nam de voorzitter letterlijk zijn petje af voor de
vrijwilligers en sloot de vergadering met het volgende gedicht:

Lieve vrijwilligers,
Ik neem mijn petje voor u af, zoals ziet,
want wat u allemaal doet – en dan ook nog om niet,
dat is werkelijk heel bijzonder
waar ik mij meer dan eens over verwonder.
U zet u in voor het welzijn van de mensen
en luistert geduldig naar al hun wensen
U bent van grote waarde in onze maatschappij
want u helpt en zorgt en draagt uw steentje bij.
Tige tank voor uw trouw en voor uw inzet
voor uw liefde, voor uw tijd en voor uw pret
Want plezier en een geintje horen er zeker bij
dat werkt zelfs aanstekelijk en maakt mensen blij.
Piet Hulshof
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PP Penningmeester Praatje
Tijdens de vrijwilligersvergadering van 21 april hebben de
vrijwilligers de penningmeester decharge verleent over het jaar
2016. De financiën werden in orde bevonden door de
kascommissie. Tijdens de bijeenkomst heeft Anja de Jong uitleg
gegeven over het financiële reilen en zeilen van de verschillende
projecten. Het boekjaar is met een positief saldo afgesloten. Voor
2017 kon het bestuur een sluitende begroting laten zien en daarom
blijven de eigen bijdrages aan de projecten hetzelfde als in 2016.
OWG telt 50 vrijwilligers en die zijn na afloop van de vergadering
allemaal in de bloemetjes gezet. In april is/wordt de
donateursbijdrage opgehaald. OWG heeft 84 donateurs en daar zijn
we erg blij mee. In dit OWG-Nieuws is een kaart afgedrukt
waarmee u donateur kunt worden of als u al donateur bent zou u
die door kunnen geven.
Het project Doarpstún is beëindigd. Er waren te weinig vrijwilligers
en de laatste maanden lag de tuin er onverzorgd bij. Het spijt het
bestuur dat het zo loopt maar beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die zich voor dit
project hebben ingezet. De grond is omgeploegd en Catrinus heeft
een “hartversterkertje” gekregen voor de schrik.

Computercursus Klik en Tik
Wil je graag meer met de computer doen, maar
weet je niet goed hoe het werkt? Dan is de cursus
Klik en Tik iets voor jou. Deze cursus wordt
gegeven in de bibliotheek in het MFG De Kompenije
in Jubbega.
Wil je meer weten mail of bel dan Jouke Bouma
(jrbouma@planet.nl, tel. 0516 - 463777). Je kunt ook op
woensdagmiddag tussen 2 uur en 4 uur komen kijken in de
bibliotheek te Jubbega.

-----------------------------------------------

Aan het eind van dit jaar loopt de bestuurstermijn van Anja als
penningmeester af en zoekt OWG een nieuwe penningmeester. Die
penningmeester hoeft niet beslist ook bestuurslid te zijn. In het
bestuur circuleren een paar namen en als u iemand weet dan horen
we dat ook graag, zodat alles in 2018 door kan gaan.
Anja de Jong

De volgende vrijwilligersvergadering:
Vrijdag 13 oktober in de Kompenije om 16.00 uur
met aansluitend een etentje!
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Zomeractiviteiten OWG 2017
In de maanden mei tot en met augustus zijn er weer vier
zomeractiviteiten. Hieronder staan ze alle vier. Dus pak de agenda
er maar bij en noteer:

Eerste zomeractiviteit
Vrijdag 19 mei: In samenwerking met Taxibedrijf Koopmans
bezoek aan AquaZoo, het familiepark van Friesland.

Vertrek: 9.30 uur bij De Kompenije.
Thuiskomst tussen 16.00 en 17.00 uur.
Kosten:

Woensdag 19 juli: High tea bij Harriët Bouma in Hoornsterzwaag.
Heerlijke zoete en hartige hapjes proeven met verschillende soorten
thee.
Tussen de hapjes door kunt
u een kijkje nemen in de
prachtige tuin.
Vertrek: 13.15 uur bij de Kompenije. Vervoer kan geregeld worden.
Mensen die op de fiets willen (3 km) dit doorgeven bij aanmelding.
Prijs: € 12,00
Opgave vóór 13 juli .

€ 12,50 (dat is inclusief koffie met gebak en een lunch!)

Vierde zomeractiviteit

Opgave vóór 13 mei.

Tweede zomeractiviteit
Woensdag 28 juni: Bezoek museum Opsterlân in Gorredijk.
Beleef het verleden in 5 tijdloze thema’s.
Rondleiding met gids
en een kopje koffie met koek.
Vertrek : 13.30 uur bij
De Kompenije
Prijs:

Derde zomeractiviteit

Vrijdag 25 augustus: Muzikale middag met uitgebreide
broodmaaltijd. Muziek, theater
en gezelligheid met Lieuwe en
Andrea. Oftewel het duo Adyrf.
Aanvang: 14.00 in De
Kompenije.
Prijs: € 15,00
Opgave vóór 20 augustus.

Voor al de zomeractiviteiten kunt u zich opgeven bij:
Willie Zanstra (0516) 46 17 95 of bij
Jantje van den Bosch (0516) 46 17 49

€ 10,00 (incl. vervoer)

Opgave vóór 23 juni
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In grapke: Maagonderzoek
Dokter: “Weet u wat ik in uw maag gevonden
heb, meneer Jansen? 21 theelepels!”
Jansen: ”Maar, dokter! Dat was uw eigen
voorschrift! Driemaal daags een theelepel”

Colofon
Bestuursleden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

Piet Hulshof (0516-842078)
Anja de Jong (0516-461052)
Jouke Bouma (0516-463777)
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: Jouke Bouma (0516-463777)
Pia Knol
Zomeractiviteiten:
Willie Zandstra (0516-461795)
Jantje van den Bosch (0516-461749)
Doarpsiten:
Harriët Bouma (0516-463777)

Wist u dat …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

het Eettafelproject in de zomermaanden gewoon doorgaat?
het Eettafelproject het oudste project is en dat er ruimte is
voor meer deelnemers?
(als niet alle vrijwilligers op vakantie zijn
) het Doarpsiten in
de zomermaanden ook gewoon doorgaat?
het aantal deelnemers aan het Doarpsiten alle verwachtingen
overtreft?
onder Burenhulp ook computerhulp aan huis valt?
er 50 vrijwilligers betrokken zijn bij de projecten van OWG?
er in de zomer weer vier mooie activiteiten zijn georganiseerd?
er nagedacht wordt over het opzetten van een Repaircafé?
de Bingo zondag 3 september aan een nieuw seizoen begint?
de Seniorengroep woensdag 6 september weer van start gaat?
84 donateurs de projecten van OWG ondersteunen?
er bij de Telefooncirkel ruimte is voor meer deelnemers?
het bestuur op zoek is naar een nieuwe penningmeester?
de vrijwilligers van de Bezoekgroep u in de zomer gewoon
blijven bezoeken?
het bestuur tige grutsk is op al die vrijwilligers, die zich met
liefde en passie inzetten foar de doarpbewenners?
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Bankrekeningnummer:
Kamer van Koophandel:
E-mail:
Website:

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

Agenda OWG
Mei
7
10
11
18
19

Bingo en chinees (14:30): Afsluiting van het seizoen
Reisje seniorengroep (Vertrek 13:00 bij De Kompenije)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Zomeractiviteit AquaZoo (Vertrek 9:30 bij De Kompenije)
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Juni
1
Eettafelproject (12:00)
7
Doarpsiten Lekker ite & geniete (18:00)
8
Eettafelproject (12:00)
15 Eettafelproject (12:00)
22 Eettafelproject (12:00)
28 Zomeractiviteit museum Opsterlân (Vertrek 13:30 Kompenije)
29 Eettafelproject (12:00)
Juli
5
6
13
19
20
27

Doarpsiten Lekker ite & geniete (18:00)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Zomeractiviteit High Tea bij Harriët Bouma (Vertrek 13:15)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)

Augustus
2
Doarpsiten Lekker ite & geniete (18:00)
3
Eettafelproject (12:00)
10 Eettafelproject (12:00)
17 Eettafelproject (12:00)
24 Eettafelproject (12:00)
25 Zomeractiviteit Muziek en broodmaaltijd (14:00)
31 Eettafelproject (12:00)
September
3
Bingo en eten (14:30)
6
Seniorengroep (9:30)
6
Doarpsiten Lekker ite & geniete (18:00)
7
Eettafelproject (12:00)
14 Eettafelproject (12:00)
21 Eettafelproject (12:00)
28 Eettafelproject (12:00)
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Coop Jubbega
P.W. Janssenweg 86
8411 XV Jubbega
Telefoon: 0516 - 425 210

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
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