




Lit it brûze blinder!
As immen dat kin, binne wy dat.

De Kompenije kan dóór, maar het is 5 voor 12!

Er is al veel gepubliceerd dat De Kompenije in zwaar weer verkeert, o.a. in de digitale nieuwsbrief
van Plaatselijk Belang. Een uitgebreid onderzoek heeft verschillende oorzaken benoemd, maar óók
dat er kansen zijn! Er moet financieel een oplossing komen, anders moeten de deuren sluiten.

Gelukkig kunnen we nu melden dat er voor de korte termijn is een oplossing is, in samenwerking
met de gemeente en verhuurder Accolade. Maar nu begint het pas, want nu moet er gewerkt
worden aan een oplossing voor de lange termijn.
Daar is jouw hulp voor nodig.

Hoe zit het nu precies?
- De Sporthal met aangrenzende ruimten is het bezit van het dorp zelf! (Stichting MFG)
- De Kompenije is bedacht dóór eigen inwoners en is gemaakt voor jou, voor iedere inwoner

van Jubbega en Hoornsterzwaag. Het is een plek waar je elkaar ontmoet, waar het gezellig is
en waar altijd wat te doen is.

- Het nieuw gebouwde gedeelte (2010) is in bezit van Accolade.  De stichting MFG (dus het
dorp!) huurt en verhuurt deze nieuwbouw.

- De gemeente huurt een gedeelte en zorgt voor leegstandsvergoeding.
- De participanten in de nieuwbouw zijn de school, bieb, kinderopvang en de zorgorganisaties.
- Er zijn nog meer huurders, verenigingen en inwoners die ruimten huren.

Wat is er al gedaan?
- Er zijn al jaren contacten met de gemeente en Accolade, oa over de steeds minder florissante

exploitatie. Dit heeft geleid tot een onderzoek, en nu is het prioriteit!
- Aan alle participanten is duidelijk gemaakt dat er wat moet gebeuren, zowel financieel als

qua activiteiten, zodat er voor de inwoners echt méér aanbod komt.
- Plaatselijk Belang en MFG voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk en werken samen.

Plaatselijk Belang is immers in de praktijk het aanspreekpunt voor alles wat zich in Jubbega
en Hoornsterzwaag afspeelt, heeft veel contacten en is de instantie die in Jubbega
Hoornsterzwaag verantwoordelijkheid heeft in de leefbaarheid. Samen met De Kompenije,
alle contacten en alle verenigingen kunnen we veel bereiken.

- Als betrokken inwoner heeft Tine Bijstra zich gemeld om mee te denken. Zij was bij de
oprichting van De Kompenije voorzitter van de stuurgroep. Juist de bedoelingen van De
Kompenije kan zij weer extra benadrukken en ze is een  onafhankelijke verbinder tussen alle
partijen.

- Nu er een korte termijn oplossing is, hebben we tijd voor toekomstige afspraken, dus
gelukkig kunnen we nu dóór. Het jaar 2021 is cruciaal.

Gebeurt er dan niets?
- Er hebben zich afgelopen seizoen al veel nieuwe gebruikers gemeld, maar door Corona

hebben we deze mensen helaas nog niet kunnen ontvangen. Het gaat om
 de vrouwenvereniging,
 het koor,
 de soos,



 alle toneelverenigingen, samen met Ferdivedaasje.
 en zelfs een modelspoorbouwvereniging.

- Er stonden wel 8 bruiloft- en familiefeesten in de agenda, maar ook die konden niet
doorgaan ivm Corona

- Prachtig dat de jongeren hebben geholpen bij het feest met De Hûnekop (weet je nog?!). Er
waren al veel meer plannen …… maar ja, corona…..

- Met de toneelverenigingen is afgesproken om alle repetities en uitvoering in De Kompenije
te houden. Om goed materiaal te hebben is een uitgebreid project gemaakt, subsidies
aangevraagd en de eerste bijdragen zijn toegezegd.

- Er is al een plan voor jongeren-activiteiten en een ruimte.
- O.a. via Facebook krijgen we suggesties voor nieuwe activiteiten.
- Er wordt gewerkt aan een ‘bestemmingswijziging’ zodat er meer mogelijkheden ontstaan.
- Na het onderzoek is er toestemming om zonnepanelen te plaatsen; de opdracht is inmiddels

aan LECO gegeven.

We doen een beroep op jou;
Het is heel belangrijk om aan te tonen dat Jubbega-Hoornsterzwaag niet zonder dit gebouw kan.
Dat alle inwoners de regie in eigen hand houden, daar zijn we immers goed in!, en dan samen de
schouders eronder zetten. Het risico is dat ánderen iets voor De Kompenije bedenken en dat kan ook
wel eens het einde van sport of ontmoeting zijn; dat laten we toch niet gebeuren?
Dus,

- Meld je aan voor een inspiratie-avond in mei, om mogelijkheden en ideeën met elkaar te
bespreken.

- Help mee bij het organiseren van activiteiten en feesten
- Organiseer een feestje voor het moment dat het weer kan!
- Vertel aan de bestuursleden van PB of van De Kompenije, of aan Tine Bijstra wat je

belangrijk vindt.
- Loop gerust even binnen bij De Kompenije om je idee of vraag te bespreken; we zijn alle

dagen open en  de koffie is klaar.
- In je netwerk alle mensen en organisaties mobiliseren naar Jubbega; we hebben vaste

huurders nodig.
- Zoek jij een werkplek, een flexplek, een zaal voor cursus, training of vergadering? Moet je zelf

altijd ergens anders heen? Nodig ze uit om eens naar Jubbega te komen. Op deze manier is
inmiddels contact met een trainingsbedrijf.

Laten we aantonen dat we niet zonder De Kompenije kunnen en we Foaral Tegearre aan de
slag gaan. Meld je aan en denk mee.

Volgende maand melden we meer nieuws uit De Kompenije. Dan ook veel positieve ontwikkelingen,
zoals Freonen en Sponsoring, nieuwe huurders en het succes van De Kompenije Hap.

Namens het hele team van De Kompenije;
Jannes en Matsje de Jong, Jenny Krekt , Anneke Lukkes, Roelie Eizinga, Manja de Wit, en de
bestuursleden Jan Leistra, Bea van der Sluis, Menno Hiemstra, Gretha Bos en Ronny Bloemhof.

Blijf op de hoogte en volg ons ook via Facebook.


