
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nieuwjaarscheque 2021 welke Plaatselijk Belang ieder jaar uitreikt aan een 
organisatie die een donatie kan gebruiken of welke zich belangeloos inzet gaat 
naar het KOM. Deze groep van enthousiaste jongelui kunnen niet wachten om 
wat te organiseren, wat natuurlijk door de opgelegde restricties niet mogelijk 
was verleden jaren. Wij feliciteren ze en hopen dat de Kompenijster 
muziekavond op 26 maart in de Komenije doorgang mag vinden.  
(met o.a de Doelleazen en Sano & Danis) 

 
 
OWG – Nieuws 
 

We snakken er allemaal naar om weer los te kunnen gaan. 
Het lijkt er op, dat dat binnenkort mogelijk is. 

Dit stukje is voor de persconferentie van 25 januari geschreven, dus het is 
allemaal nog onder voorbehoud, maar als het kan dan willen we graag in 
februari een herstart maken met een aantal activiteiten. 
 
Het gaat om de volgende projecten: 
Woensdag 2 februari is er weer koffiedrinken gecombineerd met de 
gespreksgroep. Het koffiedrinken is elke woensdag en iedere eerste woensdag 
van de maand is er een film of een onderwerp. Aanvang 10 uur in de Kompenije. 
Vrijdag 4 februari is er om 12:00 het Samen Eten (graag van tevoren opgeven bij 
de Kompenije) en het Repair Café (14:00 – 16:00). Het Samen eten is iedere 
vrijdag en het Repair Café iedere eerste vrijdag van de maand. 
Iedere eerste zondag van de maand is er Bingo. Zondag 6 februari kunt u weer 
aanschuiven. Graag even aanmelden bij Klaske en Tjalke Jonker (462025). 
Helaas kan het doarpsiten nog niet van start gaan. We hopen dat dat in maart 
kan plaatsvinden, maar dat weten we op dit moment nog niet zeker. Dat laten 
we u en jou zo snel mogelijk weten. 
 
Met een hartelijke groet, het bestuur van OWG (Piet, Immie, Trudy, Pia en Lydia) 



Een donderdag in De Kompenije: 

De deur wordt geopend en dan komen om 8 uur de eerste bloedprikkers al binnen. We 

zetten koffie voor de priksters klaar. Dan rijdt het parkeerterrein ook al vol auto’s. Cursisten 

voor een BHV cursus komen vanuit de hele regio naar Jubbega. Deze nieuwe bezoekers zijn 

verrast door de ruimte, vinden het uitermate geschikt, en ‘wat een mooi gebouw is dit’.   

Even later schalt de muziek door de hal, er wordt gedanst door 10 dames van De Horra, die 

heel blij zijn dat ze weer kunnen beginnen. Tijdens de pauze wordt er getrakteerd op een 

heerlijke koek, gezellig toch.  

In de keuken begint het ook te rommelen, de lunch voor de cursisten wordt klaar gemaakt. 

Standaard met ‘Fryske sûkerbôle’, wie is er niet gek op! Na de lunch krijgen we 

complimenten omdat het allemaal zo lekker is. De cursisten gaan weer aan de slag en we 

gaan als beheerders ook samen lunchen, met sûkerbôle   , en dan de boel opruimen.  

Tussen de middag gieren de kinderen nog in het gymlokaal, ze hebben blijkbaar veel plezier. 

’s Middags wordt er vlees gebakken voor de Ambachtelijke Kompenije Hap, er wordt papier 

opgeruimd, administratie gedaan, diverse mails en subsidies afgerond en dit stukje 

geschreven. Er is ook nog een overleg over defecten en onderhoudsvragen, want er is altijd 

wel iets in storing (brrrrr).  Dan komt een mevrouw binnenlopen en vragen of ze al weer 

mogen beginnen met hun vereniging, en ‘JA, we zijn weer open’. Nu is de kantine nog dicht, 

maar verwachten dat ook dat snel weer normaal is.  

Vandaag zijn ook de mensen van het consultatiebureau aanwezig, kinderen gaan naar de 

logopedie, en het sportcentrum heeft het al weer druk met alle mensen met goede 

voornemens. De fysiotherapeut, dagbesteding en Klasse Inzicht zijn ook alle dagen aanwezig. 

Geluiden vanuit de school en kinderopvang zorgen dat het weer een levendige Kompenije is. 

Vanavond wordt er nog getraind in de sporthal en gaan de biljarters ook weer beginnen. 

Gelukkig, de lockdown is praktisch voorbij……..  

Voor het hertenkamp zijn we nog steeds op zoek naar een verzorger voor een paar 

uurtjes in de week. Wie helpt ons uit de brand? Meer info Tjalke Oosterbos 0516462733 

YOU MY WJUKKEN IEPENLOFT JOBBEGEA, IT SIL HEVE, WE KINNE LOS 

We kunnen weer repeteren en dat betekent dat we aan de slag gaan voor het Iepenloft 
2022. De regie is er helemaal klaar voor en roept de spelers op voor de eerste repetitie. 
Ook voor het bestuur van Ferdivedaasje het signaal om alle radertjes weer in beweging te 
zetten. Op naar weer een mooi Iepenloft van Jobbegea.  
Iepenloft ´You my wjukken´ 2, 3, 4 en 5 juni 2022 


