
 
NIEUWSBRIEF 

Editie 33 september 2022  
 

Expansie 
2022  

Jubbega-Hoornsterzwaag  

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief 
(woensdag 7 sept.) zal een dag later het 
feest losbarsten. Voor iedereen wat wils 
waarmee de organisatie hoopt dat de 
Expansie editie 2022 een groot succes 
mag worden.  

Er staan niet hele bekende namen op 
het podium, maar wel de gezelligste 
sfeermakers halen ze naar het dorp. En 
heb je even geen zin in de muziek of 
ben je niet zo’n feestvierder? Er is met 
o.a een wandeltocht en een trailrun ook 
aan de sportieve mens gedacht.  

Kinderen vermaken zich met een 
familiespel  levend ganzenbord,  laten 
zich schminken of springen op het 
springkussen. De wat oudere jeugd kan 
zich uitleven met lasergamen in een 
opblaasbare hal welke gevuld zal 
worden met rook, licht en muziek. 

Spierballen showen hoeft niet in de 
Kompenije, dat kan zaterdagmiddag 
tijdens het Open Fries Kampioenschap 
vrachtwagen trekken. Dus mouwen 
opstropen en los! 

Zondags is het wieletjesdag met de 
mountainbiketocht en de bigges 
brommertoertocht. Dus of je nu zelf 
wilt trappen of met een beetje hulp, 
beide keren cross je een mooie route in 
de omgeving van Jubbega, Schurega en 
Hoornsterzwaag. 

Voor de senioren en jongere ouderen 
onder ons is er op vrijdagmiddag een 
shantykoor en zal Green Apple de 
mooiste nummers zingen uit de sixties 
en de seventies op zondagmiddag. 
Tijdens de expansie is er overdag gratis 
entree.  

Een gezellig samenzijn gaat het worden, 
gezieten van en met elkaar deze 4 
dagen. Daar zijn we met zijn allen wel 
aan toe! Plaatselijk Belang wenst alle 
bewoners veel plezier. 

 

 

 

Een fotootje uit de oude doos, herkomst onbekend. Griet Wassenaar legt de laatste hand aan een 
pop op het water ( stempelpost van de elfstedentocht ) op de vaart.  

De expansie vroeger 
Ditmaal vind de eens in de 5 jaar georganiseerde editie door omstandigheden 

plaats in en rondom MFG De Kompenije. Eerdere edities werden gehouden 

in verschillende tenten op weilanden rondom en in Jubbega.                       

Een van de peilers van het feest was de buurtversiering, toen er nog veel 

levendige buurtverenigingen waren was deze zeer uitbundig, waar boven de 

vaart altijd ietsje extra werdt uitgepakt. Nu was dit ook een hele grote buurt, 

waar met man en macht zeilboten, ijsberen, vliegtuigen of zoals de afbeelding 

hierboven een stempelpost werdt gecreeerd voor de Elfstedentocht. Gelukkig 

zijn ook ditmaal alle buurten weer versierd en heeft iedereen met de tijd die 

ze eraan konden besteden zijn best gedaan om iets moois neer te zetten!         

Dus lekker door Jubbega struinen en alles bewonderen! En de mooist 

versierde buurt maakt ook nog kans op €250,- 

Tijdens de laatste editie in 2017 miste hij al, de bedrijvententoonstelling. Het 
ontstaan van het feest wat we nu vieren hebben we te danken aan de 
consumentenbeurs met bedrijven uit heel Friesland die op deze manier 
reclame konden maken voor hun producten en altijd mooie, alleen voor die 
dagen geldende, acties hadden. Met de opkomst van internet, de 
teruglopende animo en de kosten die dit evenement met zich meebracht, is 
er na de editie van 2012 besloten om het niet meer in deze vorm te 
organiseren.  

Dat maakt dat de organisatie in 2017 besloot het over een andere boeg te 
gooien. Een 5 daags festival, te kust en te keur met vermaak voor jong en 
oud, binnen en buiten, met water of ijs, shows uit binnen- en buitenland, glow 
in the dark, schaatsen, je kon het zo gek niet bedenken of het was er. Jammer 
genoeg liet het weer, wat tijdens het opbouwen fantastisch was, de organisatie 
in de steek waardoor het bezoekersaantal overdag te wensen overliet. Door 
de onverwachte lage kaartverkoop, het slechte weer in 2017 en daarbij het 
coronarisico is besloten dat de Expansie 2022 in MFG De Kompenije te gaan 
vieren. Dit is voor MFG De Kompenije ook een mooie opsteker.   

Om het expansiegevoel te creëren bij de bezoekers is er veel aandacht 
besteed aan prachtige aankleding op het voorterrein en in de hal. De 
organisatie hoopt dat het weer een prachtig feest gaat worden en wenst 
iedereen een fijne en gezellige Expansie! 



 

Het centrum 
Een foto van de versiering uit de oude doos. Hoe actueel kan het zijn. 

Op dit moment wachten we  

nog steeds op de start van de bouw van het appartementencomplex en 

de upgrade voor het centrum. Bij beide moeten we een lange adem 

hebben. Net zoals bij het gat waar de geit liep zal  uiteindelijk alles op 

zijn pootjes terecht komen? 

 

Het toneel  
Straattheater tijdens de consumentenbeurs. Wij houden wel van 

toneel in onze dorpen, 4 toneelverenigingen zijn het bewijs dat theater 

leeft. Maar met de sluiting van de Alde Slus en Corona hebben wel 

alle verenigingen lange tijd in onzekerheid geleeft. Met de komst van 

het theater in de Kompenije is het de bedoeling om onzekerheden 

weg te nemen. Ze zijn begonnen met oefenen, al heeft Fleurich 

Fierder wel besloten om niet dit jaar, maar begin volgend jaar op te 

zullen treden na de andere toneelverenigingen.  
 

 

 Praktische zaken omtrent de Expansie 2022: 

- Parkeerverbod voor de straten rondom de Kompenije 
- Parkeerterrein bezoekers (auto’s en fietsen) aan de P.W. Janssenweg  
- Straten rondom De Kompenije worden overdag tijdens de evenementen tijdelijk afgesloten 

- Parkeerterreinen rondom De Kompenije worden afgesloten 
- Buurten moeten zelf zorgdragen voor het afvoeren van de versiering. De gemeente stelt  

geen afvalcontainers ter beschikking 
- Er wordt woensdag 7 september tussen 19.00 en 21.00 uur een voorverkoop van de munten en 

omruilmoment tbv toegangsbandjes georganiseerd in MFG De Kompenije. De bandjes kunnen dan op 
vertoon van het E-ticket / kaart worden omgeruild en de munten kunnen worden aangekocht voor € 2,50 per 
stuk. Tijdens de Expansie kosten de munten € 2,75 

En ben je nu benieuwd naar de vorige edities ? Of wil je kijken hoe je er toen ook 
alweer uit zag..De edities 2012 en 2017 vindt je op: 

https://myalbum.com/album/JQgU7ZQcmtyXw9    

https://myalbum.com/album/ZdrDW99QUjQhtL 

Voor het volledige programma en tijden verwijzen we jullie naar: 

https://expansiejubbega.nl/ of kijk in de Sa! of op Facebook. 

Het zwembad heeft ook nog nieuws: 

Afgelopen mei startte de zwemlessen in ons zwembad weer met een redelijk aantal leerlingen. 
Toen we twee weken bezig waren, kwam er een mevrouw langs met de vraag of we 3 Oekraïense meisjes van 6, 8 en 
14 jaar les wilden geven. Natuurlijk wilden we dat, want ieder kind en volwassene moet les kunnen krijgen. 
Een week later opnieuw een vraag, of we ook nog 3 jongens van ongeveer 10 jaar uit Oekraïne les konden 
geven. Ook nu geen twijfel bij de badjuffrouw, dat kon. 
Het 14-jarige meisje greep haar kans, was zeer gedreven en heeft een paar weken geleden haar A-diploma gehaald, 
dit tot volle tevredenheid van de badjuffrouw.  
De jongens hadden in het begin de ‘drive’ niet zo, maar ook zij hebben uiteindelijk, met dank aan de badjuffrouw, 
onlangs het A-diploma gehaald. 
Dit alles is mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers. 
  
En wat doen we na de expansie?  
 
Er is genoeg te beleven in onze dorpen en helemaal qua sport kan je te 
kust en te keur. Vissen, wandelen, voetbal, korfbal, hardlopen, bootcamp, 
fitness, kaatsen, krav maga, mountainbiken, paardrijden, wielrennen, 
volleybal, freerunnen, dansen, biljarten, darten, yoga etc. Dus kom in 
beweging, en blijf gezond genieten 

AGENDA in het klein: 

1 okt Kerkje 1621 wandeltocht 

29 okt CSI Kafee de Turf 


