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Plaatselijk Belang 
Jubbega-Hoornsterzwaag 

Secretariaat 
tel: 0642357786 

mail naar: 
secretariaat@jubbega-hoornsterzwaag.frl 
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*OP DE AGENDA* 

In verband met de corona-

maatregelen hebben we geen 
activiteiten voor op de agenda 

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

Informatie, schrijven en data kunt u 
mailen naar: 

nieuwsbrief.j.h@gmail.com 

Vrijwillig samengesteld door: 

Brendahoornveldfotografie 

 

 

 

Beste mede dorpsbewoners 

Weer een jaar voorbij, een jaar dat begon in lockdown en zoals het er nu 

naar uitziet ook eindigt in een beperkte lockdown.  

Gelukkig waren we in de zomermaanden wel iets vrijer in ons doen en 

laten, maar zoals het nu lijkt houden we nog wel een tijdje last van 
corona.  

Als bestuur van Plaatselijk Belang hebben we  het afgelopen jaar samen 

met jullie hard gewerkt aan het plan voor het opknappen van ons 

centrum. In de loop van volgend jaar gaat de eerste schep in de grond. De 

betrokkenheid van jullie was groot en daardoor lukt het Jubbega weer. 

Het bestuur wil ook de gemeente bedanken voor hun inzet en goede 

begeleiding. Ook de nieuwsbrief komt tot stand dankzij de steun van de 

gemeente. 

Een boppeslach is ook de inzet van De Kompenije en de Stichting 

Ferdivedaasje die het gelukt is te zorgen voor een nieuw en professioneel 

toneel. Iedereen zit daarom ook met smart te wachten op de eerste 

uitvoering. Laten we er van uitgaan dat dit in januari ook weer kan.  

Minder goed nieuws kwam het hele jaar van De Kompenije, het gaat niet 

goed en sluiting dreigt nog steeds. Dat laten we ons toch niet gebeuren?? 

 

Vrijwilligers zijn het cement van de gemeenschap, we kunnen gewoon 

niet zonder de inzet van al deze dorpsbewoners.   We willen iedereen 

bedanken die zich als vrijwilliger heeft ingezet voor onze beide dorpen.  

De bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn ook vrijwilligers en we zijn 

jullie nodig. De contributie moet nog bij veel van jullie geïnd worden en 

we vragen  jullie om het machtigingsformulier voor automatische 

betaling van de contributie daarvoor te gebruiken. Want zonder jullie 

contributie kunnen we niet. Dus kom op! Vraag, mail of bel Plaatselijk 

Belang en vraag om het formulier. (kun je ook downloaden vanaf de 

website www.jubbega-hoornsterzwaag.nl) DOEN! 

Volgend jaar is er weer het openluchtspel en het expansiefeest, we gaan 

er met z’n allen een mooi jaar van maken. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst iedereen prettige feestdagen en 
de beste wensen voor 2022. 

 

http://www.jubbega-hoornsterzwaag.nl/


Woningbouw “De Feart” 
 
Afgelopen 3 november in de Kompenije presenteerde de architect het nieuwe ontwerp van het 
appartementengebouw aan de Schoolweg. Het nieuwe ontwerp ziet er vanaf de Schoolweg zo 
uit.  

 
In het gebouw komen 
tien sociale 
huurappartementen. Dit 
zijn huurwoningen met 
een wettelijk 
vastgelegde maximale 
huurprijs. De woningen 
worden verhuurd door 
de ontwikkelaar. 
 
Er waren ongeveer 20 
belangstellen op de 
presentatie afgekomen. 
De reacties waren vooral 
positief. Naar aanleiding 

van opmerkingen van omwonenden zijn de appartementen aan het Sluiswegje gespiegeld, zodat 
de balkons nu aan de kant van de Schoolweg zitten. Ook komt er een groene afscheiding langs de 
erfgrens met de directe buren. 
 
De volgende stap is dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd om af te wijken van het 
bestemmingsplan. De planning is dat er na de zomer begonnen wordt met de bouw. 
 
De gemeente bereidt ondertussen de verkoop van de twee kavels naast het 
appartementengebouw voor. Deze komen naar verwachting begin volgend jaar (maart/april) via 
een openbare inschrijving beschikbaar. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich hier 
aanmelden voor de kavelnieuwsbrief zodat u hierover t.z.t. bericht krijgt: Kavels te koop - 
Gemeente Heerenveen 
 
Centrumvisie Jubbega 

Het centrumplan voor Jubbega is klaar. De gemeenteraad heeft het plan in september 

2021vastgesteld. Hierbij was veel lof voor Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag en 

Ondernemersvereniging HNI, die samen met de gemeente en bewoners, vastgoedeigenaren en 

ondernemers een mooi plan gemaakt hebben voor het centrum. Er is alle vertrouwen dat  

Jubbega een fijne plek blijft om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken: nu en in de 

toekomst. 

Wat gebeurt er de komende maanden?  

Met het vaststellen van de visie zijn we er nog niet. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het 

uitwerken van de plannen om naar verwachting in de 2e helft van 2022 aan de slag te gaan! 

Misschien heeft u al gezien dat er voorbereidende werkzaamheden gaande zijn, zoals het maken 

van proefsleuven. 

In de komende maanden werken we achter de schermen door om straks de schep in de grond te 

kunnen steken. De tekeningen worden verder uitgewerkt, we zijn in overleg met de nutspartijen 

(o.a. gas, elektra)  en we bereiden een aanbestedingstraject voor om een aannemer te kiezen die 

het werk straks gaat uitvoeren.  

https://www.heerenveen.nl/bouwen-en-vestigen/kavels-te-koop/
https://www.heerenveen.nl/bouwen-en-vestigen/kavels-te-koop/


Voor het halen van de planning zijn we afhankelijk van verschillende zaken. Eén daarvan is de 

planning en beschikbaarheid van de nutspartijen om de kabels en leidingen te verleggen. Het is 

op dit moment heel druk bij de nutspartijen, waardoor de planning onder druk staat. Vooralsnog 

zetten wij in op de 2e helft van 2022 voor de start van de werkzaamheden. Als alles goed 

verloopt kan in het voorjaar van 2023 het vernieuwde centrum vervolgens geopend worden!  

Wat merk ik van de werkzaamheden?  

Het uitwerken van de plannen vindt plaats in overleg met ondernemers en Plaatselijk Belang, 

vertegenwoordigd in een kerngroep. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met hen 

opnemen. Daarnaast zoeken we met diverse eigenaren, inwoners en ondernemers contact om de 

tekeningen en plannen af te stemmen. Zo gaan we aan de slag met de definitieve inrichting van 

de overkluizing en de bereikbaarheid van de nabijgelegen percelen. Maar ook wordt vanuit het 

dorp meegedacht over het ontwerp van de brug.  

Hoe word ik tijdens de werkzaamheden betrokken?  

Voorafgaand en tijdens  de werkzaamheden houden we u op de hoogte. Over de planning van de 

werkzaamheden, maar ook over stremmingen, hinder en alternatieve routes. Hoewel de 

werkzaamheden voor enige hinder gaan zorgen, proberen we dit zoveel mogelijk te beperken 

door u goed te betrekken.  

Vragen? Stel ze gerust door te mailen naar Jan Westrik: j.westrik@heerenveen.nl  

OWG nieuws december 2021 

Helaas waren we door de verscherpte coronamaatregelen 

genoodzaakt een aantal net opgestarte activiteiten toch weer stop te 

zetten. Jammer maar het was nodig zowel voor de deelnemers als 

degenen die de maaltijden verzorgen. Ook voor ons als bestuur zijn 

dergelijke beslissingen moeilijk om te nemen omdat wij weten dat sommige mensen echt uitzien 

naar activiteiten zoals bingo en doarpsiten; activiteiten met veel sociale contacten.Zodra bingo 

en doarpsiten weer kunnen starten nemen we als bestuur contact op met degenen die al op de 

lijsten van oktober stonden. 

Voor december gaan de bingo en het doarpsiten niet door. We hopen dat we in januari weer met 

deze activiteiten kunnen starten. De bingo zal dan niet op 2 januari zijn maar op 9 januari 

(mocht het doorgaan). Ook de koersbal is gestopt tot in ieder geval vrijdag 3 december. Veel 

hangt af van de persconferentie, hoe het verder gaat en wanneer alles weer opgepakt kan 

worden. 

Alle andere wekelijkse activiteiten zoals de breiclub (1 x per 2 weken), het koffiedrinken, de 

seniorengroep, het samen eten, het repair-café en de afhaalmaaltijden gaan gewoon door. 

Op 13 november hebben we als OWG meegedaan aan “Iepen Jobbegea”. Ook de koersbal en de 

breiclub waren aanwezig. Met name in de middag kwam een aantal mensen langs voor een 

praatje. Het viel ons op dat de meesten van hen goed op de hoogte waren van onze activiteiten 

dankzij deze nieuwsbrief. Altijd fijn om te horen. 

We waren ondertussen al bezig met de voorbereidingen en planning voor het kerstdiner op 19 

december. Maar helaas zal ook dit niet doorgaan maar wie weet misschien op een ander tijdstip 

want u weet “hoop verloren = al verloren. 

Het bestuur: 

Piet Hulshof (06-40938222, Immie Postma (06-15371388), Trudy van der Baan (06-27253271), 

Pia Knol (06-22955878) en Lydia Goudeket (06-53939634) 

mailto:j.westrik@heerenveen.nl


Column van Jappie: 

 
Beste Sinterklaas, 

 

Ik freegje oan jo fan't jier gjin kado's as sa 

Want wat ik no ha, dêr kin ik wol mei ta 

Mar ik ha wat fragen wêr ik best wol mei sit 

Dus miskien dat de Sint dêrop in antwurd wit 

Jo binne op't lêst hûnderten jierren âld, 

Me dunkt, wol in man fan dizze wrâld 

Want wurket sa'n faksin eins wol as net? 

De iene fynt fan wol, mar in oar hat gjin ferlet 

Wêrom kinne minsken no net mear troch ien doar? 

Wêrom om in prikje spul meitsje mei mekoar? 

En sa'n QR koade, wat moate wy dêrmei? 

Binne wy dan bûn, as binne wy dan frij? 

En Sint, wa wurdt hjir no eins better fan? 

En wa giet dat aanst beteljen dan? 

No sit Hugo slim yn oer de sûnens fan de âlderein, 

Dat hat hy lykwols faak op de televysje sein.  

Mar wêrom dan arbeidzje foar jo brea? 

Mear as fiiftich jier, sawat tot oan jo dea?  

Wêrom wurdt d'r goechele mei sifers fan CO2, 

Pfas, ic's en sa hinne? 

Sifers wêr jo as leek, net in finger efter krije kinne. 

En dêrom Sint ha ik noch in fraach, 

Kinne jo wat dwaan oan dat geliich en gekonkel yn Den 

Haach? 

Sint, ik meitsje my soargen om myn bern en hun bern. 

Ha die noch wol in takomst, as binne dy by foarbaat al ferlern? 

Fragen, fragen, fragen, ik ha noch folle mear 

Mar ik hâld op, want de harses docht my sear 

Oh ja, ik ha noch ien fraach, it is miskien wol wat apart, 

Mar kinne jo ek soarchje dat eltsenien fan't jier 

In noflik krystfeest hat? 

 

Jappie. 

P. S. No mei de heeche prizen fan it gas, 

Woe ik dochs, wol graach in nije jas. 

Fleurich Fierder heeft 
Sinterklaas ook dit jaar weer 
goed geholpen! Dit keer met een 
muzikale (in)tocht door heel 
Jubbega. 
 

De kinderen uit Hoornsterzwaag 

werden bij het Dorpshuis It 

Pippegealtsje weer goed verwend 

door de Sint en zijn racende 

pieten. 

 



- IEPEN JOBBEGEA – 

Op zaterdag 13 november 2021 vond Iepen Jobbegea plaats. In De Kompenije waren diverse 

verenigen en clubs vertegenwoordigd. Dorpsbewoners en andere belangstellenden konden langs 

komen om te zien wat het dorp hen te bieden heeft. Ondanks de verscherpte coronamaatregel was 

er een gezellige sfeer onder de vrijwilligers en bezoekers.  

Naast de activiteiten in De Kompenije was er ook een puzzeltocht uitgezet langs diverse 

ondernemers. Er waren verschillende mooie prijzen beschikbaar gesteld. De organisatie heeft 50 

inzendingen mogen ontvangen! Via loting zijn de uiteindelijke prijswinnaars bekend geworden.  

De oplossing van de puzzeltocht was: “Fan ús, troch ús en foar ús yn Jobbegea!”. Een verwijzing 

naar de plannen voor de herinrichting van het centrum. Binnenkort zal de voorbereiding hiervan 

plaats vinden en wanneer alles volgens plan verloopt zal in het najaar van 2022 met de uitvoering 

worden gestart.  

Uitslag van de puzzeltocht Iepen Jobbegea: 

• Tas vol boodschappen van de Coop – Anna Zandstra 

• Tegoedbon van Pannenkoekboerderij De Koppenjan – A. Dijkstra 

• Cadeaubon t.w.v. €50,- aangeboden door Dump 67 – Jan en Akke Achttien 

• Schapenvacht naar keuze aangeboden door Welkoop – Dilys Hoekstra 

• Kerststukje aangeboden door B.H.W. Boonstra, Handel & Wandel – Willie Holtrop-de Vries 

• Kerstmannetje aangeboden door B.H.W. Boonstra, Handel & Wandel –Ineke de Vries 

• Terras reinigingsset aangeboden door Van der Meer Bestrating – Immie Postma 

• Doos gebak aangeboden door Taxi Koopmans – Ide Hiemstra 

• Waardebon t.w.v. €50,- aangeboden door Bruggen Tweewielers – Wiekie van Wallinga 

• Haarshampoo & conditioner aangeboden door By Oetie – Wietze Holtrop 

• Kledingbon aangeboden door Modehuis Blaauw – Elske Zandstra 

• Dekbedovertrek t.w.v. €100,- aangeboden door Woninginrichting Blaauw – Appie Zandstra 

• Verrassingspakket aangeboden door Bloem- en woondecoratie Kariandra – Ria Koen 

• Cadeaubon Kariandra t.w.v. €150,- aangeboden door Makelaardij Ytsma – Sandra de Jong 

• Fietstas naar keuze aangeboden door Fietsendokter De Bever – Jan Elsinga 

• Cadeaupakket streekproducten aangeboden door Singel – J. de Vries 

• Appelboom aangeboden door Sanne de Ree diëtist en voedingsdeskundige – M. Leenstra-

Huisman 

• Pakket kwasten & rollers aangeboden door De Verfboer – M. Holtrop-de Vries 

• Cadeaubon €25,- aangeboden door Home 43 – Eke Westra 

• Verrassingstas/goodiebag aangeboden door Home43 – R. de Haan 

• Knipbeurt aangeboden door Kapsalon ’t Slúske – Tineke de Jong 

• Cadeaubon aangeboden door Kapsalon Knipoog – Wietze Koopmans 

• Vogel(winter)voederpakket aangeboden door Bron diervoeders – R. Blaauw 

• Bladblazer/zuiger aangeboden door Hubo – Teo de Vries 

• Kerstboom aangeboden voor VV Jubbega - Mulder 

• Onderhoudsbeurt Fietsenwinkel De Singel – Annet Raap 

• Waardebon t.w.v. €10,- Cafetaria By de Kolk – Lars Blaauw 

• Waardebon t.w.v. €10,- Cafetaria By de Kolk – Tjitske Nieuwland 

• Waardebon t.w.v. €10,- Cafetaria By de Kolk – Sietske Bonsma-Kerkhof 

• Bloemetje aangeboden door Café De Turf – Marije van Etten 

• 1 persoonsgebonden seizoen abonnement 2022 Natuurzwembad Jubbega – Folkert van 

Wallinga 

• Sinterklaaspakket Bakkerij Bolhuis -  Mare Blaauw 

• Haarshampoo / verzorgingspakket van ’t Haarhuys – Martha de Haan 

• Kleurboek met kleurpotloden en lichtgevende pen – Elise vd Berg 

 



2021, Zorgen om voortbestaan van De Kompenije. 

Bestuurlijk was het bekend, er zijn zorgen over het voortbestaan van De Kompenije. Eind januari dit jaar kopte de 
SA! met een artikel: “Cijfers De Kompenije dieprood”. Aanleiding is de financiële constructie; het ‘oude deel’ 
sporthal met omliggende ruimten is in bezit van de stichting (van het dorp zelf!) en het nieuwe gedeelte wordt 
gehuurd van Woningcorporatie Accolade en doorverhuurd aan de participanten.  

Door veranderingen bij de participanten en minder verhuur zijn er minder inkomsten. Ook in het ‘oude deel’ lopen 
de inkomsten terug. Daar speelt het verenigingsleven zich af en het is bekend dat er o.a. veel minder teamsport is. 
Dit heeft veel gevolgen voor de horeca-omzet. Dit zijn de belangrijkste oorzaken die het voortbestaan van De 
Kompenije serieus in gevaar brengen. 

Al in 2016 zijn signalen over de risico’s afgegeven aan de gemeente en Accolade. Met de gemeente is in 2019 een 
werkgroep geformeerd en er is  een onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden gedaan. Het rapport, dat 
uitkwam in 2020, gaf andermaal duidelijk aan: er moet wat gebeuren wil De Kompenije kunnen voortbestaan. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en is de situatie nog steeds nijpend. Is er sinds die tijd dan niets gedaan? 

Vanaf februari, toen publiekelijk de noodklok werd geluid, is gewerkt aan drie sporen: 

1. Een korte termijnoplossing, anders zou De Kompenije vóór 2022 moeten sluiten. Dit is afgerond; de 
gemeente heeft toegezegd om de jaarhuur 2022 vooruit te betalen. Dat geeft tijdelijk wat ‘lucht’, en 
daarmee extra tijd.  

2. Het dorp er meer bij betrekken (de verenigingen, plaatselijk belang, de huurders, etc. ) om samen  nieuwe 
oplossingen te vinden. Enkele bestuursleden van plaatselijk belang vergaderen met het bestuur van De 
Kompenije en er hebben diverse (digitale) bijeenkomsten met de participanten, de huurders, de 
verenigingen, de gemeente en Accolade plaats gevonden.   
De juni-bijeenkomst met bijna 50 vertegenwoordigers van alle gebruikers was heel duidelijk, de noodzaak 
werd goed toegelicht en iedereen begreep dat er moeilijke keuzes te maken zijn. Een duivels dilemma! 
Ook de participantenvereniging is weer actief, met een nieuwe onafhankelijk voorzitter uit het dorp, Johan 
Gielstra. Actiepunt is de visie van de participanten en hoe zij méér kunnen bieden voor de inwoners. 
Bijvoorbeeld bij overkoepelende thema’s zoals kennisdeling, ouderenzorg of gezondheid. Inmiddels wordt 
een eerste project vanuit Caleidoscoop concreet.   
Om als bestuur van de stichting niet alléén te beslissen over de toekomst voor alle inwoners is ook een 
klankbordgroep opgericht, met vertegenwoordigers van diverse geledingen uit het dorp. Er is gespiegeld 
over mogelijke diensten voor Jubbega-Hoornsterzwaag, over nieuwe geldstromen, maar ook over de lastige 
keuzes en hoe je die kunt bereiken. Er is verbazing over de vertraging en de contracten. De klankbordgroep 
bevestigt dat de stichting goed bezig is, maar geen ijzer met handen kan breken. 

3. Een lange termijn oplossing zit met name in de contractuele afspraken. Dit moet anders en is afhankelijk 
van de inzet van de gemeente en Accolade. Het onderzoeksrapport is in januari 2021 door het college van 
burgemeester en wethouders ter informatie aan de gemeenteraad gezonden en daarna zijn er nog diverse 
ambtelijke overleggen gevoerd. Tijdens het laatste overleg werd duidelijk dat de gemeente de regie 
volledig bij De Kompenije neerlegt. De gemeente wil ondersteunen met kennis of een projectleider, als de 
stichting hier om vraagt. Ook Accolade geeft aan dat de contractuele verplichtingen nagekomen moeten 
worden. Deze boodschap was wel duidelijk, maar verbaasde het stichtingsbestuur ook. Immers, de 
wethouder had een aantal keren aangegeven dat hij initiatief zou nemen om met name de contractuele 
constructie te bespreken. Pas recent is hier actie op ondernomen.  

Hoe gaan we verder? 

Het bestuur moet begin 2022 lastige keuzes maken. De vraag is welke verantwoordelijkheid de gemeente en 
Accolade voelen én nemen. Dus volgt eerst wéér overleg met de wethouder, als bestuurlijk verantwoordelijke van 
de gemeente. Daarna een bestuurlijk overleg waar  ook de bestuurder van Accolade bij aansluit. Iedere partner in 
het project De Kompenije heeft immers verantwoordelijkheid! 

2022, een jaar van keuzes!  

Het stichtingsbestuur staat er niet alléén voor, er komt veel sympathie uit het dorp. De stichting is er klaar voor, er 
is samenwerking, er is visie en er zijn diverse scenario’s. 


