


De afgelopen jaren heeft de kaatsvereniging KF Op ‘e 

Grins een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Het leden 

aantal is gegroeid en geeft voldoende perspectief voor 

de toekomst. Ook is er sprake van een stijgend niveau 

van onze jeugdkaatsers. 

Eén van de ambities van de club is om 

doorgroeimogelijkheden te creëren voor elk niveau. 

Naast doorgroeimogelijkheden, is het belangrijk een 

compleet wedstrijdaanbod te bieden voor elke 

kaatser. Een compleet wedstrijdaanbod bevordert het 

plezier en het verbetert het niveau van de kaatsers. 

Met name het plezier in de kaatssport is voor KF Op ‘e Grins één van de grondpijlers. Een 

andere belangrijke pijler is dat het kaatsen toegankelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht 

niveau. 

Het KNKB-lidmaatschap sluit aan bij deze doelen: het vergroot de aantrekkelijkheid van 

de club voor bestaande leden, maar het werkt ook als impuls voor nieuwe leden. 

Op de ALV van 12 november 2021 is het voorstel om KNKB lid te worden voorgelegd aan 

de leden van de kaatsvereniging. Er zijn geen bezwaren binnengekomen, alle aanwezigen 

zijn akkoord gegaan met het voorstel, waarop het besluit is genomen om per 1 april 2022 

lid te worden. 

 

Dit is onze Energiecoach Jinke Kleistra. 

Energiecoach Jinke komt gratis bij je 

thuis en samen met haar kijk je hoe je 

met kleine aanpassingen energie kunt 

besparen. De Energiecoach richt zich op 

inwoners in huurwoningen én 

koopwoningen met een WOZ-waarde tot 

€ 200.000,-.  

Jinke: ‘Ik geef energieadvies die bij jouw 

situatie past. We lopen samen je huis 

door en kijken waar je op een makkelijke 

manier veel kunt besparen. Al die kleine aanpassingen bij elkaar tellen lekker op!’ 

 

Wil je ook energie en geld besparen? Meld je dan aan voor de Energiecoach via www. 

energieloketheerenveen.nl/energiecoach of bel de gemeente Heerenveen via 14 05 13. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fenergieloketheerenveen.nl%2Fenergiecoach%3Ffbclid%3DIwAR3DpFIsDwjA9aDUDAJenTJmnVwJe6bLdpEkCWKXLOdFZoo6dgBCQRKJ1gg&h=AT1clHefyGLpSjuRKCx7e_93POxqGZ3HO54rpNkBGRpBuh7MXCH1nLfhkJBuXKjVGpOOELu5lxeLVE-GqH2QD7_SOuO-QSivQWTrXfGQ4b1Y5lhE8SWcSHCq01jIOvXa_Y3V&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2d_mztn2DuuIbeSOMFjGCXoxnyxJe5Mq0miU3T5dUWIP1GtzGqw1QQyB404Rchc3_Y6RzMx_EE4XOUT7W3PzKmmlBwJ5SNoj_Nxk5qGefPi64dmlAKZQLuEMVyWvpnqoVRLj86VfKKH2zpfVSCZ6GLEg


KERKJE 1621 ZOEKT HOSTS VOOR HEILIGE NACHTEN 

Sinds vorig jaar is Heilige Nachten actief in Kerkje 

1621 in Hoornsterzwaag. Met de overnachtingen 

ontvangt Kerkje 1621 een deel van haar inkomsten 

om het onderhoud te bekostigen en wordt het kerkje 

nuttig gebruikt.  

 

We zoeken extra hulp bij het gereedmaken van de kerk voor de gasten; denk hierbij aan 

bedden opmaken, beddengoed wassen en kerkje schoonmaken. Eventueel ontbijt 

verzorgen en persoonlijke ontvangst van de gasten. We zoeken: energieke en 

representatieve hosts (vrouw/man) die graag mensen in de watten leggen en van 

aanpakken weten! Hier ontvang je een redelijke vergoeding voor. 

Geïnteresseerd of meer informatie?  

Neem contact op met: 

Cor de Vries 06-51196361 

email kerkje1621@hotmail.com  

of rechtstreeks met de Heiligenachten 06-
23411655 email info@heiligenachten.nl 

 

Programma Kerkje Schurega 

Reserveren : Mail kerkjeschurega3@ziggo.nl  of 06 11 32 3733  
Adres Kerkje Schurega: Kerklaan 3 8411 ZG Jubbega  
 
 

Zondag 24 april 14.30 uur Lezing door Hessel Bouma amateurhistoricus 

 

Zaterdag 14 mei 10:00 uur Kuiertocht Staatsbosbeheer met Roel Visser en  
Herman van der Meulen. 
Start met koffie en na afloop wandeling soep.  

Zaterdag 4 juni   14:00 uur Boekenmerk - tweede hands boeken 

Augustus & september  Tsjerkepaad 

Zondag 09 oktober  Nog nader in te vullen 

Zondag 13 november 09:30 uur Fryske tsjinst 

Zondag 20 november 14:30 uur Lezing door Huite Zonderland  
“Epke: De weg van een Olympisch kampioen” 

Vrijdag 16 december 20:00 uur Viool en piano  Duo Khojayan/Poortinga  

 

mailto:kerkje1621@hotmail.com
mailto:kerkjeschurega3@ziggo.nl


Schonere dorpen 

Samenlevingschool De Feart doet mee aan Schoon Belonen. Door middel van deze 

opruimactie houden we drie gebieden in en rondom het dorp vrij van zwerfvuil. Naast 

dat we zorg dragen voor een schoner dorp en een beter milieu levert het school 

maandelijks een kleine bijdrage op die door 

de ouderraad weer ingezet wordt voor sport- 

en spelmaterialen, activiteiten etc.  

Het schoonhouden van ons dorp vinden we 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en 

via deze weg willen we jullie vragen om 

school hier een handje bij te helpen.  

Wanneer je een wandeling maakt, de hond 

uitlaat of gewoon in je eigen straat.  

Bij school kun je hiervoor zakken halen en 

elke vrijdagmiddag kunt u de gevulde zakken 

weer bij school inleveren.  

De gemeente zorgt voor de afhaal.  

Aanmelden is niet nodig, u kunt vrijblijvend zakken halen en brengen. Heeft u een vraag 

neem dan contact op met de ouderraad via; ouderraad-defeart@outlook.com 

# samenwerken aan een beter milieu, met elkaar, voor elkaar.  

https://www.heerenveen.nl/wonen/afval/schoon-belonen/ 

Namens samenlevingsschool De Feart leerlingen en ouderraad ontzettend bedankt.  

Het Sprookje  in het nieuwe theater van De Kompenije 

Oorspronkelijk bedoeld als Sinterklaassprookje (nu in een ander jasje), wordt op donderdag 

21 april (20.00 uur) en vrijdag 22 april (20.00 uur) het stuk ‘Heksen’ voor groot publiek 

gespeeld in het nieuwe theater van De Kompenije. Daarnaast zijn er op vrijdag 22 april 

voorstellingen voor kinderen. Het spannende 

maar ook vermakelijke sprookje/ musical is een 

bewerking van het boek ‘De Heksen’ van Roald 

Dahl.  

Kaartjes à 5 euro kunt u reserveren via 

appie.nutterts@ambion.nl/ De Kompenije of 

eventueel nog aan de zaal. 

 

Foto Sietse de Boer 

mailto:ouderraad-defeart@outlook.com
https://www.heerenveen.nl/wonen/afval/schoon-belonen/
about:blank


Geslaagd Modelspoorweekend in Jubbega 

In het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 maart namen diverse bezoekers een kijkje 
in het MFA De Kompenije te Jubbega, waar Vriendengroep Modelspoor-Noord en 
Modelspoorgroep Noord (deze laatstgenoemde groep is sinds voorjaar 2021 tevens een 
van de vaste huurders/gebruikers van De Kompenije) een Open Huis hielden.  

De Open Dagen vonden plaats in het kader van de Landelijke Modelspoor Dagen van 
de Nederlandse Modelspoor Federatie, 
waarbij  aangesloten clubs jaarlijks hun 
deuren openzetten, om een groot publiek 
kennis te laten maken met de 
modelspoorhobby en een kijkje te gunnen in 
hun 'keuken'. Door de corona maatregelen 
kon dit in 2020 en 2021 niet doorgaan, maar 
dit jaar konden deze dagen toch weer 
plaatsvinden. In de vaste modelspoorruimte 
van De Kompenije waren twee vast 
opgestelde modelbanen te bewonderen met 

diverse rijdende miniatuurtreinen door een miniatuur landschap en aanvullend stonden 
nog twee modulaire, demontabele modelbanen, in twee verschillende schaalgroottes 
(HO en N), opgesteld in de kleine sportzaal. Met deze banen staat de groep ook wel op 
beurzen en modeltentoonstellingen.  

De bezoekers, zowel volwassenen als 
kinderen,  kwamen uit Jubbega en omgeving, 
maar ook wel van verder weg. Onder hen waren 
ook mensen die zelf thuis ook met deze hobby 
bezig waren, of hiermee weer wilden beginnen en 
zich eens wilden oriënteren. Uiteraard gaven de 
clubleden waar nodig tekst en uitleg over hun 
modellen en manier van bouwen. 

Jan Wagenaar 

Vriendengroep Modelspoor-Noord 

Piterrun- en walk 

Gezellige drukte tijdens een 
‘lekkere’ stop op het 
parkeerterrein van de kerk. 

Ditmaal alweer voor de 8e keer 
georganiseerd vanuit 
Lippenhuizen waren de 
Piterrun- en walk weer een 
groot succes met meer dan 300 
deelnemers die konden 
genieten van de prachtige 
natuur tussen Duurswoude en 
Hoornsterzwaag. 



Red ús Kompenije 

 
 

Een grote opkomst afgelopen op dinsdagavond 29 maart 2022 in De Kompenije voor een 

avond welke bestond uit voorlichting, verdieping, ideeën en afspraken. 

Voor iedereen die het nog niet weet….. 
Eind maart zou de Stichting MFG Jubbega een besluit nemen om het 

liquidatieproces (opheffing van de stichting) te starten. Inmiddels is het 

medio april, en is dit besluit nog niet genomen……. 

De reden is dat de gemeente wil onderzoeken of zij het pand misschien 

willen kopen, of dat ze op een andere manier toch voor een doorstart 

kunnen zorgen.  Het is positief dat de gemeente deze rol nu op zich neemt. 

Ondertussen laat de ACTIEGROEP US KOMPENIJE van zich horen, 

en laat zich ZIEN. Volg hun ook op Facebook! 

Wie heeft ze nog niet gezien, de blauwe raamposters US KOMPENIJE, als uiting van zorg en 

betrokkenheid. Er is een petitie gestart, om zowel  de gemeente als Accolade te vragen om NU 

concrete acties te ondernemen. Staat uw handtekening al op de petitie? Dit kan digitaal via 

https://reddekompenije.petities.nl/ of door de QR-code te scannen, of in De Kompenije op een 

papieren lijst.  

Ondertussen is het heel druk in De Kompenije, corona is voorbij en er 

worden heel wat etentjes en activiteiten ingehaald en nieuwe activiteiten 

worden opgestart. Het kan niet op en bevestigt alleen maar dat we de 

ruimte in dit gebouw meer dan nodig zijn. Vindt u dat ook? Teken dan de 

petitie, of meld u aan voor activiteiten, of om mee te denken in de 

actiegroep of klankbordgroep. 

Jubbega-Hoornsterzwaag is in actie! Het bestuur en de medewerkers van 

De Kompenije waarderen het enorm dat het netwerk steeds groter wordt 

en dat er zoveel steun is!  

https://reddekompenije.petities.nl/



