


Eerste namen Expansiefestival ‘22 zijn bekend 

De organisatie van het Expansiefestival heeft de eerste namen van de optredende 

artiesten bekend gemaakt. Een duidelijke keuze voor bands die hun sporen op festivals 

en feesten hebben verdiend.   

The Wetnecks, een feest van herkenning in een mix van Blue grass, country, dance, polka 

en rock en roll, zijn bekenden in Jubbega, bij het festival in 2017 waren ze er ook bij. The 

Originals, is een coverband met een 100% interactief muziekspektakel. Het publiek staat 

centraal in de show. Vanaf het verzoekjespodium midden in ‘de zaal’ bepaalt het publiek 

wat The Originals spelen. De band is daarnaast bekend van de optredens die ze samen 

met Golden Earring zanger Barry Hay verzorgden. Met de Palemiger Spatze, ook geen 

onbekende band in Jubbega, gaat de Expansie wederom op de Duitse Tour. De muziek 

van deze uit Limburg afkomstige band is duidelijk volkstumlich en voornamelijk in het 

Duitstalig. Binnenkort meer namen! 

Het gehele terrein rondom De Kompenije wordt van 8–11 september ingericht als festival 

terrein met de Expansiehal, “in grutte feesttinte fan stien”, als centrale feestlocatie. Naast 

optredens van artiesten zijn er diverse activiteiten zoals de Expansierun, een ATB tocht, 

een brommertocht, vertier voor kinderen en een programma voor onze senioren.  

Belangrijk onderdeel van de Expansie is de versiering van 

straten en buurten. Diverse buurten en straten zijn al 

maanden actief om iets moois voor de eigen straat te 

bedenken. “Dat heart by de Expansie”. “Net allinnich moat it 

doarp der eins feestlik útsjen, mar it is ek goed foar de 

buurten sels. It bringt minsken by elkoar. En der binne de 

lêste jierren best folle nije minsken yn it doarp kaam.” Als 

stimulans voor deze buurten, maar ook voor anderen, 

wordt er dit jaar aan de versiering een prijs verbonden. De mooiste straat/buurt maakt 

kans op €250,- 

Zwembad Jubbega 

In de rij bij de kassa voor (een vooraf besteld) abonnement, zodat er dit zwemseizoen 

weer genoten kan worden van deze prachtige plek in onze dorpen. Door vele vrijwilligers 

is er in de afgelopen weken weer hard gewerkt, zodat het zwembad en het omliggende 

terrein er weer tiptop bij ligt.   

In het openingsweekend van 14 en 15 mei 

waren er veel bezoekers, waarvan vooral de 

kinderen een duik waagden in het heldere 

zwembadwater met een temperatuur van 18 

graden. Om daarna lekker op te warmen in 

de zon op de kant. 



De Kompenije  Nu niet afwachten, er moet wel wat gebeuren…… 

 

Vorige maand schreven we dat de gemeente onderzoek gaat doen, naar hun rol, naar 

hun geldstromen en zo meer. In juli wordt dit rapport verwacht, maar daarna zal het nog 

wel een tijdje duren voordat er keuzes gemaakt zijn.  Werk aan de winkel! 

Voor het behoud van De Kompenije willen we vooral ook zelf de regie houden en zoveel 

als mogelijk, zelf invloed hebben op wat we uiteindelijk met De Kompenije willen. Zeker 

om het eigendom, de sporthal met omliggende ruimten, te houden. Hiervoor gaat een 

werkgroep met inwoners uit Jubbega en Hoornsterzwaag aan de slag. De werkgroep zal 

bestaan uit een aantal personen uit de klankbordgroep en uit de actiegroep. De 

doelstelling is om zelf een plan op te stellen. In eerste instantie een visie op de toekomst, 

en daarna invullen van welke functies wel, welke functies niet, wat is haalbaar en 

betaalbaar.  Gelukkig is er steun vanuit het dorp, want de petitie heeft ondertussen al 

meer dan 1000 handtekeningen opgeleverd. Ondertussen is het verenigingsleven van dit 

seizoen in zomerstop en bereiden we ons voor op grote evenementen in juli en gaat de 

planning van het nieuwe seizoen opstarten. LET OP: Houd er rekening mee dat 

gedurende 6 weken zomervakantie De Kompenije niet alle dagen bereikbaar zal zijn, dus 

als je wilt vergaderen of iets afspreken, doe dit dan op tijd. 

Nije ympuls foar HNI Jobbegea-Hoarnstersweach 

Ondernemersvereniging HNI Jubbega-Hoornsterzwaag gaat na een lastige periode weer 

volop aan de slag. Door corona hebben veel ondernemers een moeilijke tijd achter de 

rug. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op HNI. Enige tijd geleden kwam dan ook van het 

al lang zittende bestuur een oproep. Hoe gaan we verder met HNI? Hoe brengen we 

nieuw elan? Deze vraag is opgepakt door een aantal ondernemers: Vera van der Terp, 

Anton Annema en Dennis van Linde. 

Samen met Plaatselijk Belang is er overleg geweest over samengaan of een nauwere 

samenwerking. In goed overleg, met afstemming van de voors en tegens, is voor de 

laatste optie gekozen. Veel zaken die in onze dorpen spelen hebben een raakvlak voor 

zowel Plaatselijk Belang als HNI. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe centrumplan. 

Het nieuwe bestuur van HNI zal zich de komende tijd inzetten om het aantal leden te 

vergroten. De ondernemersvereniging is het aanspreekpunt voor gemeente Heerenveen 

als het gaat om allerlei zaken. Helaas is maar een beperkt deel van de ondernemers lid. 

Vanuit de gemeente ontvangt HNI een bijdrage uit het ondernemersfonds. De bijdragen 

van ondernemers worden door de gemeente geïnd via een opslag op het OZB-tarief voor 

niet-woningen. ` 

Dus ben je ondernemer in Jubbega of Hoornsterzwaag: word lid! Door samenwerking 

kunnen we zorgen voor een goed ondernemersklimaat en een gemeenschappelijke 

marketing. HNI Jubbega- Hoornsterzaag is bereikbaar via e-mail hni-j.h@hotmail.com of 

via de bestuursleden. 



Iepenloftspul Jobbegea-Hoarnstersweach 

 

Jubbega heeft er zin in, eindelijk kunnen wij het iepenloftspul ‘Jou my Wjukken’ gaan 

opvoeren. De voorverkoop van kaarten is al begonnen en via onze website  

www.ferdivedaasje-jobbegea.nl kunt u kaarten reserveren. Er wordt volop met heel veel 

plezier gerepeteerd en de bouwers van het decor hebben de eerste spijkers al weer op de 

kop geslagen. Het Iepenloftspul wordt op 2, 3, 4 en 5 juni,  elke avond 20.30 uur,  weer op 

een prachtige locatie in het bos opgevoerd door spelers van de 4 toneelverenigingen en het 

zangkoor  ’t Sjongfolk. Zoals u gewend 

bent van het iepenloft in Jubbega is het 

motto weer “Fan ús, troch ús en foar ús”. 

Deze keer wordt het stuk ‘Jou my wjukken’ 

een Friese bewerking van de film ‘As it is in 

Heaven’ opgevoerd in wat wij vinden het 

smûkste iepenloft theater van Fryslân. 

De eerste buiten repetities in het decor (in 

aanbouw) hebben al weer plaatsgevonden en de stemming zit er goed in. 

 

Kom op 2, 3, 4 of 5 juni naar ons iepenloftspul ‘Jou my wjukken’ in Jubbega, wees er snel bij 

want de kaarten hebben vleugels en vliegen de deur uit! 

 

IFKD 

Afgelopen zaterdag vond het Iepen Frysk Kampioenskip Dûns plaats in Jubbega. Deze 

danswedstrijd  wordt georganiseerd door Dans- en theaterschool Eijer Producties uit 

Gorredijk.  ( Volgend jaar zal het IFKD plaatsvinden op 13 mei 2023 ) 

Na 2 jaar corona kon dit event eindelijk weer georganiseerd worden. De wedstrijd is niet 

alleen een wedstrijd, maar er is veel meer te beleven. Zo konden er workshops gevolgd 

worden van bekende dansers, zoals Chantal de Boer (Wereldkampioene en danste onder 

andere in Dance Dance Dance) en Ginny Pauw (danste in Voice of Holland, deelde het 

podium met Dua Lipa en Fedde le Grand). 

Naast de wedstrijd was er ook een Foodcourt met diverse foodtrucks.  

Het IFKD trok ongeveer 2200 mensen naar Jubbega.  

De groepen uit Jubbega mochten ook een beker mee naar huis 

nemen. Zowel Ivory als X-plosion zijn beide 3de geworden. Ivory 

zijn kinderen van 6 jaar en ouder en de dansers van X-plosion 

zijn 9 jaar en ouder. Zij trainen elke woensdagmiddag in De 

Kompenije o.l.v. Githa Vermeulen. Wil je ook een keer meedoen, 

dan kan dat. Je mag altijd een gratis proefles aanvragen via 

www.eijerproducties.nl 

Dansers uit Jubbega 3de op het Iepen Frysk Kampioenskip Dûns 

 

http://www.ferdivedaasje-jobbegea.nl/
http://www.eijerproducties.nl/


Dorpsfeest Hoornsterzwaag/Jubbega 

In het weekend van 17, 18 en 19 juni wordt weer het tweejaarlijkse dorpsfeest van 

Hoornsterzwaag/Jubbega gehouden. Het feest is ooit ontstaan in 1986 vanwege het 

jubileum van de basisschool “Op ‘e Grins”. Daarbij zijn de verschillende 

buurtverenigingen opgericht die ook nu nog centraal staan tijdens het feest. 

Dit jaar is er gekozen voor het thema film, rondom dit thema is er een programma 

opgesteld. Alle buurten hebben binnen dit thema een genre gekregen die tijdens de 

activiteiten en de versiering centraal staan. 

Op de vrijdagmiddag wordt er gestart met een gezellige middag voor de kinderen 

waarna in de avond de buurten strijden tijdens de traditionele buurtenkamp. De 

commissie heeft weer zijn uiterste best gedaan om leuke en uitdagende spellen te 

bedenken. De avond wordt afgesloten met muziek van DJ Blitz in de tent. 

Op de zaterdagochtend wordt gestart met de Pipegaelloop die bestaat uit een kidsrun, 

hardloopwedstrijd en dit jaar voor het eerst ook een wandeltocht. Een mooie loop door 

een prachtige bosrijke omgeving en talloze wiken. In de middag is er een 

kinderplaybackshow en in de avond playbacken de buurten als van ouds tegen elkaar in 

de playbackshow. Daarna gaan de voetjes van de vloer met de band Jet-Set: deze band 

staat garant voor een energieke en interactieve show, voorzien van de vetste mash-ups 

en medleys! 

Zondagochtend is er een kerkdienst en in de middag is er matinee met Sano & Danis en 

gaan we kijken wie het beste uit de verf komt op de “Wipeout Sweeper”. In de avond is er 

een verloting en wordt er een prijs uitgereikt voor de buurt met de mooist versiering. Het 

feest wordt afgesloten met muziek van DJ Nathan. 

Meer informatie is te vinden op www.pipegaeltsje.nl 

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang 26 april j.l. 

Dinsdag 26 april was er na twee jaar eindelijk weer een Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang. Ruim 50 mensen waren aanwezig in De 

Kompenije. Naast de bestuurlijke zaken, zoals begrotingen, jaarverslagen en 

aan- en aftredende bestuursleden, zijn ook de onderwerpen die regelmatig in 

de Nieuwsbrief aan de orde komen, zoals de laatste ontwikkelingen 

betreffende De Kompenije, de voorgenomen plannen woningbouw en het opknappen 

van het centrum, kort besproken.  

Vanuit de gemeente was er een voorlichting 

over duurzaam wonen. Ook waren er vragen over de leefbaarheid en veiligheid. 

Rond 21:45 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten en iedereen die dat 

wilde nog even gezellig nazitten. Bij de volgende Algemene Ledenvergadering 

komend najaar hopen we als Plaatselijk Belang nog meer leden te mogen 

ontvangen.   Bedankt! weer voor de aanvoer van tekst en foto’s.        

Zonder jullie geen nieuwsbrief! 




