


De boerebûsdoek om steun te betuigen aan de 

boeren inzake de stikstofmaatregelen. 

De Kompenije     

‘Accolade brengt HOOP in Jubbega’, aldus de SA!  

Tijdens de overhandiging van 1200 handtekeningen aan directeur Friso de Roos van Accolade was dat 

de boodschap die hij bracht. Deze petitie is een duidelijk signaal voor Accolade en Gemeente. De 

gemeente werkt aan een onderzoek, met waarschijnlijk in september de eerste resultaten.  

Er is inmiddels bevestiging door de wethouder dat de gemeente garant staat voor de continuïteit van 

De Kompenije, zolang het onderzoek loopt. Dat is een hele belangrijke toezegging, zodat De 

Kompenije voorlopig dóór kan met haar werkzaamheden zoals de evenementen in juli, de KOM 

feesten en natuurlijk de EXPANSIE. En natuurlijk de start van het nieuwe seizoen met al weer de 

eerste toneeluitvoeringen, sport en exposities in de agenda.  

Als inwoners van Jubbega-Hoornsterzwaag willen we natuurlijk ook eigen regie hebben op de 

toekomst, dus is er ondertussen een werkgroep actief om zelf een plan te maken. Dat plan is in 

september gereed, en dan wordt  samen met het onderzoek van de gemeente een definitief 

toekomstplan gesmeed. De leden van de werkgroep Kompenije 2.0 zijn Trudy van de Baan, Margriet 

Appeldorn, Tine Bijstra, Taco Hendriksz, Harry Posthuma en Stefan Spiering. Schroom niet om ze aan 

te spreken als je suggesties hebt.  

Afgelopen seizoen was voor veel betrokken Kompenijsters een roerige tijd. Het bestuur bedankt de 

medewerkers voor de blijvende inzet en flexibiliteit, en we bedanken alle leden van de Actiegroep, 

Klankbordgroep en Werkgroep voor hun tomeloze inzet, reflectie en betrokkenheid. We doen het 

samen, en dat is een goede ondersteuning voor de bestuurders en medewerkers.  

Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode, met hopelijk mooi weer, rust en voldoende energie 

voor het nieuwe seizoen.  Bestuur St. MFG Jubbega, Jan Leistra, Menno Hiemstra, Bea van der Sluis, 

Ronny Bloemhoff  en Gretha Bos.  

Fertriet  

Soms giet it efkes net sa as it moot en soms duorret it 

noch folle langer. Wy hoopje dat jo aon de bel lûke as it 

echt nedich is of om help freegje. Skilje de omtinker of 

nim contact op mei de dokter. 

 

‘It is al lang net mear sa as it wie. 

 

Yn myn holle leit in tek fan swarte snie. 

 

Trienen drippe op myn tillefoan 

 

Koe ik mar wer tinke, sa as gewoan 



 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we u via een digitale nieuwsbrief over onze 

activiteiten op de hoogte hebben gebracht. Moet ik eerlijk bekennen dat er de laatste 

maanden ook weinig nieuws valt te melden.  

Na het vrijgeven van de coronaregels is er kennelijk geen directe behoefte om ons op de 

dinsdagmiddag te bezoeken, of is het niet tot de mensen door gedrongen dat wij onze 

werkzaamheden gewoon weer hebben opgepakt en voor iedereen, die daar behoefte aan 

heeft ter beschikking zijn. 

Overigens is het opmerkelijk dat er wel mensen van verre van onze diensten gebruik hebben 

gemaakt, en dat verheugt ons dan wel weer. 

We staan vlak voor ons zomerreces, na vandaag 14 juni gaan onze vrijwilligers genieten van 

een welverdiende vakantie. Op dinsdag 30 augustus 14.00 uur hopen we weer op onze plek 

in De Kompenije u van dienst te kunnen zijn! 

Wij willen u er wel op wijzen dat we tijden het zomerreces wel een start gaan maken met de 

voorbereiding van onze traditionele thema-avond op vrijdag 28 oktober. Voor 2022 hebben 

wij gekozen voor het fenomeen toneelverenigingen. Er zijn in onze dorpen maar liefst vier 

prachtige actieve toneelverenigingen die elk twee uitvoeringen per jaar organiseren, welke 

dikwijls allemaal uitverkocht zijn. Ook de samenwerking tussen deze clubs onder de naam: 

“Stichting  Ferdivedaasje” is uniek te noemen en zorgde in het begin van deze maand voor 

een enerverend iepenloftspul ,,Jou my wjukken”!  Al met al een interessant onderwerp voor 

onze thema-avond in de nieuwe theaterzaal in ,,Ús Kompenije”! 

Noteert u alvast in uw agenda: Vrijdag 28 oktober 20.00 uur. Rest mij namens het 

Dokumintaasjesintrum JSH u een mooie zomervakantie toe te wensen. 

Met Vriendelijke groet, Willem van der Vlugt Telefoon: 0516-461905 of 06-15372261 

IEPENLOFTSPUL  "JOU MY WJUKKEN" 
We hebben met z'n allen veel  werk verricht en dat 
heeft er toe geresulteerd dat we deze prachtige 
voorstelling op de planken hebben kunnen brengen. 
 
Vier avonden uitverkocht en de laatste dag een 
beetje geluk door snel ingrijpen van de organisatie, 
door het tijdstip van aanvang aan te passen naar een 
vroeger tijdstip om de regen een beetje voor te zijn, 
heeft erin geresulteerd dat wij terug kunnen zien op 
een zeer geslaagd evenement. Over drie jaar zijn we 
er weer en hopen dan weer op de geweldige 
medewerking van alle vrijwilligers en sponsors. 
Zonder onze sponsors was het ook deze keer niet 
mogelijk, daarom alle sponsors heel erg bedankt 
voor jullie steun en vertrouwen. 
 
Namens de gehele groep; organisatie/spelers/bouwploeg en iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen..... BEDANKT. Het bestuur Ferdivedaasje: Age Hartsuiker, Stefan Spiering, Rob 
Broers, Petra Witteveen, Hilda de Jager en Matsje Veenema 



Van links naar rechts: Johan Meirink, Thieme Durk van 
Etten, Niek Talman, Jelte Drint en Froukje Meirink. 

Primeur voor Jubbega-Hoornsterzwaag op de Freule 

Geschreven door Bjoke Westra 

Een echt kaatsdorp… Dan denk je aan Dronryp of Minnertsgea. Toch vertegenwoordigen drie jonge 
kaatsers Jubbega-Hoornsterzwaag op de grootste kaatswedstrijd voor jongens tussen de 15 en 18 
jaar: de Freule in Wommels. Jelte (13), Niek (15) en Thieme (17) staan er op woensdag  10 augustus. 

De jongens zitten al vanaf jongs af aan op kaatsen, vertellen ze. “Toen ik kon kaatsen, ging ik op 
kaatsen. Ik was toen rond de zes jaar oud. Ik kwam erop door mijn vader, want hij kaatst zelf ook.”, 
vertelt Niek. Thieme sluit zich hier bij aan: “Mijn vader zat ook op de sport, dus dan gaat het vanzelf. 
Sinds het jeugdkaatsen begon, ben ik er eigenlijk gelijk opgekomen.” Jelte is juist door school op 
kaatsen gekomen. “Ik hoorde dat er veel mensen uit de buurt op het kaatsen zaten, bijvoorbeeld 
Niek. Het leek mij leuk, dus probeer je het.” 

Thieme staat niet voor de eerste keer op de Freule, hij heeft eerder mee gekaatst in het 
jongenspartuur van Heerenveen. “Het is een erg groot kaatsevenement, zoiets zie je hier niet in de 
regio. Bovenin Friesland wordt er veel meer gekaatst en het is daar meer een ‘ding’. Op zo’n dag zijn 
er wel 6000 toeschouwers. Het is daardoor druk, maar spannend vond ik het niet. Je doet gewoon 
waarvoor je getraind hebt.”  

Jelte is misschien wel één van de jongste kaatsers op de Freule. Hij hoort eigenlijk nog een categorie 
lager te zitten. De coaches twijfelden eerst: voor minst opslaan, of buiten het perk? Jelte redt zich 
echter prima als voorinse. “Ik moet nog wel veel leren, vooral van die vlotte ballen voorin. Je bent 
dat niet gewend. De meeste jongens zijn veel ouder dan ik en dat voelt toch wel anders. In mijn eigen 
partuur vind ik het dan fijn dat ik aangestuurd word.” 

“De eerste keer Freule? Ja, dat is extra bijzonder.” vertelt Niek, “Ik ben heel blij dat ik de kans heb 
gekregen. Je krijgt zo meer ervaring. Het niveau daar is wel anders dan hier op een ledenwedstrijd, 
maar dat maakt het juist leuk. Je wordt een beetje 
uitgedaagd en daarvan word je juist beter.” 

“Voor het kaatsen moet je je wel een beetje inhouden in 
de weekenden, maar dat heb ik er voor over. Ik wil 
immers wat beter worden in het kaatsen en ik heb er 
plezier van.”, zegt Thieme. Jelte: “Je doet het voor jezelf. 
Ik vind het niet erg om andere activiteiten opzij te zetten 
voor het kaatsen. Ik kaats graag, dus dan hoort het erbij.” 
Niek is het er niet helemaal mee eens: “Ik doe het niet 
alleen voor mezelf, maar ook voor mijn maten, voor het 
partuur. Het partuur moet goed draaiende zijn en dan 
hoor je aanwezig te zijn op de trainingen, vind ik.” 

Verdere ambities zitten er ook wel in. De jongens 
vertellen dat ze ervoor willen zorgen dat het partuur 

mooi loopt. Kaatsen op hoger niveau? Dat zien ze ook wel voor zich. “Als wij later de mogelijkheid 
krijgen om KNKB te kaatsen, dan doen we dat.”, melden Jelte en Thieme.  

De plannen voor de Freule zijn in ieder geval dat ze een omloop verder willen. “We willen 
vooruitgang boeken en een paar earsten pakken.”, vertellen coaches Froukje en Johan Meirink.  

Wilt u de Freule bezoeken en het Jubbegaaster partuur aanmoedigen? Dan kunt u vanaf vrijdag 1 juli 
online kaarten bestellen op de website van de Freule: defreulepartij.nl/kaartverkoop/ 



Nieuw: ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed  in Jubbega 
 

Het doel is om een nuttige en gezellige ochtend te 
beleven met elkaar: even rustig sneupen en elkaar 
ontmoeten met een kopje koffie. 

Spullen gezocht Voor de start hebben we al veel 
spullen, maar er kan altijd meer bij. Dus heb je nog 
iets liggen dat heel en goed is, iets dat je een 
mededorpsbewoner gunt, laat het ons dan weten! 
Of kom 22 juni gewoon langs met je kinderkleding 
of speelgoed.  
 

Vrijwilligers gezocht 
Alle inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag 
mogen helpen met de inrichting van de ruimte en 
het sorteren van de artikelen. De eerste vrijwilligster 
heeft zich al gemeld. Lijkt het je leuk om te komen 
helpen of wil je wat meer weten neem dan contact 
op met Caleidoscoop, tel: 0513629090  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




