
Repetitie bijwonen orkest Hammehos (55+)
Locatie: Opus 3 vijverzaal, Parklaan 3, 9103 ST Dokkum | Tijd: 10.00 tot 11.30 | 
Opgave is niet nodig.

Wandeling voor Mantelzorgers Feanwâlden
Locatie: Boerderij de Omleiding, Bûtefjild 24, 9269 TV Feanwâlden | Tijd: 9.30 tot 
12.00 | Aanmelden kan tot en met woensdag 29 september bij Baukje Brander, 
tel. (0519) 29 22 23 of b.brander@het-bolwerk.eu.

Valpreventiecheck
Locatie: Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum | Tijd: 14.00 tot 
17.00 | Informatie en opgave: Stichting Welzijn het Bolwerk, tel. (0519) 29 22 23.

Rijvaardigheidstraining
Locatie: Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum | Tijd: 9.00 tot 
12.00 | Kosten € 15,00 p.p. | Informatie en opgave: Stichting Welzijn het Bolwerk, 
tel. (0519) 29 22 23.

‘Kom Erbij Senioren’ rondleiding expositie ‘Wat besielt ús?’ 
Locatie:  Museum Dokkum, Diepswal 27, 9101 LA Dokkum | Vanaf 14.00 | Let 
op: toegang is beperkt i.v.m. een trapje. De expositie is tijdens de Kom Erbij 
Week gratis. Maximaal 8 personen per keer. Aanmelden bij Hetty Combs, 
hettycombs@gmail.com.

Workshop ‘Tekst schrijven thema eenzaamheid’ o.l.v. Patrick Hassenpflug 
Locatie: MindUp Dokkum, Hogedijken 18-3, 9101 WV Dokkum | Tijd: 09.00 tot 
10.00 of 11.00 tot 12.00 of 14.00 tot 15.00 | Opgave is niet nodig.

Workshop ‘Schilderen op Muziek’ o.l.v. Hetty Combs
Locatie:  ‘De Groen’,  Van Kleffenstraat 5, 9101 CL Dokkum | Tijd: 14.00 tot 16.00 | 
Kosten €15,00 p.p.  incl. koffie en materiaal | Voor ervaren en onervaren schilders 
van alle leeftijden. Aanmelden bij Hetty Combs, hettycombs@gmail.com.

Korte verhalen door Douwe Kootstra
Locatie: De Ferbining, Stasjonswei, 9269 PG Feanwâlden | Tijd: 10.00 tot 11.00 | 
Kosten: € 2.00 voor een kopje koffie of thee | Aanmelden bij de Ferbining voor 
vrijdag 1 oktober via info@deferbining.frl.

Feestelijke inwijding Buurtkamer Feanwâlden
Locatie: De Mienskip, Haadstrjitte17, 9269 SW Feanwâlden | Tijd: 14.00 | Opgave 
is niet nodig. 

Wandeling voor Mantelzorgers Paesens
Locatie: T-splitsing Lytse wei en Dyksterwei bij het monument in Paesens | Tijd: 
14.00 - 16.30 | Aanmelden kan tot en met woensdag 29 september bij Baukje 
Brander, tel. (0519) 29 22 23 of b.brander@het-bolwerk.eu.

Spelletjes in de bibliotheek met koffie en wat lekkers
Locatie: Bibliotheek Kollum, Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum | Tijd: 14.00 
tot 17.00 | Opgave is niet nodig.

Informatiebijeenkomst studiekring 50+
Locatie: Bibliotheek Dokkum, Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum | Tijd: 14.30 tot 
15.30 | Informatie en opgave: Mea Groenendaal (0519) 29 22 23.

Karavaandag
Locatie: Bibliotheek Kollum, Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum | Tijd: 15.00 
tot 17.30 | Opgave is niet nodig. 
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Koffie en een goed gesprek
Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog 
wat. Dan kan het fijn zijn om eens met leeftijdsgenoten van 

gedachten te wisselen, om je uit te spreken of te luisteren naar 
hoe anderen het aanpakken. Dat kan bij de UP! gesprekken 

voor ouderen van Stichting Welzijn Het Bolwerk.
We praten over thema’s die ertoe doen als je ouder wordt,  

maar die normaal gesproken niet zo snel aan de orde komen. 
Het zijn geen “zware gesprekken”, we hebben het er gewoon 

eens over. 

Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Je bent van harte welkom  bij ons gesprek 

op donderdagochtend 7 oktober in de Swanneblom in 
Feanwâlden.

Voor meer Up gesprekken, informatie en aanmelden:
Mea Groenendaal, Stichting Welzijn Het Bolwerk

(0519) 29 22 23

Wat heb je nodig?
Eenzaamheid kan verschillende redenen hebben. Het is belangrijk te ontdekken waar je nu eigenlijk echt 

behoefte aan hebt. 

Heb je behoefte aan contacten, afleiding of aanspraak? Vind je het moeilijk om contacten te leggen of voel je 
je onzeker en niet de moeite waard? Wil je graag iets doen wat ertoe doet en jezelf ontwikkelen? Probeer daar 

achter te komen voor jezelf of in een gesprek met een bekende of een hulpverlener. Bij al die verschillende 
soorten eenzaamheid past ook een andere aanpak. Er is genoeg aanbod, maar je moet soms even de weg 

ernaartoe vinden. 

Het gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij: leven met een beperking, 
gezins- en relatieproblemen, jouw financiën en nog veel meer. Tel: (0519) 29 88 88 of mail: info@noardeast-

fryslan.nl. Heb je behoefte aan contacten of activiteiten, neem contact op met de Stichting Welzijn het 
Bolwerk: bel (0519) 29 22 23 of mail naar info@het-bolwerk.eu (oud Dongeradeel en Dantumadiel) of 

Timpaan: bel: (0513) 43 39 33 of mail naar info@timpaanwelzijn.nl. 
Kijk ook eens op Noordoosthelpt voor je vragen op gebied van activiteiten en ontmoeten:

www.noordoosthelpt.nl.

Wandelen is een ontspannen manier om met mensen in contact 
te komen. En het is nog gezond ook! In de Kom Erbij Week staan 

een aantal leuke wandelingen gepland.

Zo  worden er door Stichting Welzijn het Bolwerk en de 
buurtsportcoaches van de gemeente wandelingen voor 

mantelzorgers georganiseerd. De wandelingen worden begeleid 
door een gids van het Fryske Gea, die vertelt over bijzondere 

wetenswaardigheden in het natuurgebied. Er is tijdens de 
wandeling genoeg ruimte om even stil te staan en te genieten 
van de mooie omgeving. Voorafgaand of na de wandeling is er 

voor de liefhebbers koffie of thee. 

Ook wordt er gewandeld op verschillende tijdstippen vanuit de 
buurtkamers. Deze wandelingen zijn voor iedereen.

Wandelen met wandelcoaches
Locatie: Buurtkamer de Westereen, Sportloane 2 b, 9271 VN De Westereen | Tijd: 
09.30 inloop met koffie en thee, start om 10.00 | Opgave is niet nodig. 

Repetitie bijwonen Overdagkoor Opus 3
Locatie: Opus 3 Vijverzaal, Parklaan 3, 9103 ST Dokkum | Tijd: 10.00 tot 11.30 | 
Opgave is niet nodig.

Koffie, sfeer en live muziek! 
Locatie: Buurtkamer Dokkum, Oranjewal 28, 9101 JV Dokkum | Tijd: 14.00 tot 
16.30 uur | Opgave is niet nodig.

Informatiebijeenkomst Netwerkcoach/Op zoek naar zin/Grip en Glans
Locatie: De Nije Warf, Foarwei 31 a, 9113 PA Wâlterswâld | Tijd: 14.00 tot 16.00 | 
Informatie en opgave: j.leijenaar@het-bolwerk.eu of (06) 496 712 31.

3-Gangendiner met muziek
Locatie: Brugchelencamp 175, 9271 EP De Westereen | Tijd: inloop 17.00, start 
17.30 | Kosten: € 12,50 p.p. incl. drankjes (betaling per pin) | Aanmelden voor 30 
september bij de receptie van Brugchelencamp (088) 51 28 100.

Welkom nieuwe inwoners in Hallum
Locatie: MFC Trefpunt, De Singel 7, 9074 CZ Hallum | Tijd: 19.45 inloop, start om 
20.00 | Speciaal voor alle nieuwe inwoners (gekomen 2021) in Hallum. Andere 
belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Aanmelden voor 1 
okto ber bij M. Zegers: doarspbelanghallum@gmail.com of bij  A. Boersma
 info@wonennwf.nl.

Wandeling voor Mantelzorgers Hallum
Locatie: Kweldercentrum Noarderleech, Noorderleeg 5a, 9074 TG Hallum | Tijd: 
09.30 - 12.00 | Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 oktober bij Annet Boonstra 
(06) 520 913 53 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl.

‘Kom Erbij Senioren’ rondleiding expositie ‘Wat besielt ús?’ 
Locatie:  Museum Dokkum, Diepswal 27, 9101 LA Dokkum | Vanaf 14.00 | Let 
op: toegang is beperkt i.v.m. een trapje. De expositie is tijdens de Kom Erbij 
Week gratis. Maximaal 8 personen per keer. Aanmelden bij Hetty Combs, 
hettycombs@gmail.com. 

Wandelen met wandelcoaches
Locatie: Buurtkamer Dokkum, Oranjewal 28, 9101 JV Dokkum | Tijd: 09.30 
inloop met koffie en thee, start om 10.00 | Opgave is niet nodig. 

Repetitie bijwonen orkest Hammehos (55+)
Locatie: Opus 3 Vijverzaal, Parklaan 3, 9103 ST Dokkum | Tijd: 10.00 tot 11.30 | 
Opgave is niet nodig.

UP! Koffie en een goed gesprek, thema: tevredenheid
Locatie: Ouderensoos in Het Roefke van de Swanneblom, Tjipke Postmastrjitte  
173, 9269 WR Feanwâlden | Informatie en aanmelden bij: Mea Groenendaal, 
Stichting Welzijn Het Bolwerk, tel. (0519) 29 22 23. 

Wandelen met wandelcoaches
Locatie: Buurtkamer Holwerd, De Morgenzon 7, 9151 KM, Holwerd | Tijd: 14.00 
inloop met koffie en thee, start om 14.30 | Opgave is niet nodig. Voor de niet 
wandelaars: LIVE MUZIEK! 

De langste tafel Thús: live online cooking show van Sûnenz
Locatie: Lekker thuis vanaf computer of tablet | Tijd: 17.30 | Kosten: € 7,50 
p.p. voor vers kookpakket. Afhalen op 7 oktober tussen 10.00 en 16.00 bij de 
Waadwente in Dokkum | Aanmelden: www.sunenz.nl of (0512) 57 11 99.

Thema-avond: Amsterdam is niet ver van ons bed... 
Locatie: Liudgertsjerke, Kerkpad 1, 9127 NB Ferwert | Tijd: 20.00 | Aanmelden bij 
A. de Boer, waad54@hotmail.com.

Start nieuwe Studiekring 50+ 
Wilt je wel eens andere mensen ontmoeten en geestelijk actief blijven?

Kom dan naar de nieuwe Studiekring van en voor ouderen. De 
studiekringbijeenkomsten zijn in Dokkum, maar zijn open voor iedere 50-plusser 

uit Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Hoe gaat dat in een Studiekring?
Een groep van 10-15 personen komt eens in de 14 dagen bij elkaar om 

van gedachten te wisselen. Actualiteiten worden besproken en een 
zelfgekozen onderwerp wordt per toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt 

en gepresenteerd. Het doel is om samen op de hoogte te blijven van de 
maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën en meningen met elkaar 
te delen. Wat zijn zoal de onderwerpen? Economie, filosofie, wereldgodsdiensten 

of hobby’s, reizen, voeding en gezondheid. Kortom, voor elk wat wils.
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Wandelen!

Kom Erbij Proeverij
Wij slaan de handen ineen. In een samenwerking tussen Bij 
Bosshardt (Leger des Heils), Mind Up, Hoeve de Houtwiel, 

Hûskeamer Damwâld, De Buurtkamers en Welzijn het Bolwerk is er 
voor ieder wat wils tijdens de proeverij-route langs verschillende 

inlopen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. 
Bezoekers kunnen op de verschillende locaties “sfeer” proeven en 
tegelijk genieten van een klein gerecht / hapje. Belangstellenden 
kunnen doormiddel van deze  ‘Kom Erbij Proeverij Strippenkaart’ 

kiezen uit de verschillende locaties en tijdstippen waarop men 
letterlijk en figuurlijk kan proeven. Deze strippenkaart is bedoeld 

voor de periode 30 september t/m 7 oktober.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn het 
Bolwerk, Baukje Brander  (0519) 29 22 23 of info@het-bolwerk.eu

Hele Kom Erbij Week!
Raderwerk doet natuurlijk ook weer mee! 
Tijdens de “Kom Erbij Week” staat er van 10.00 tot 16.00 uur voor iedereen een 
gratis kopje koffie of thee, met iets lekkers klaar bij de kringloopwinkels van 
Raderwerk Kollum en Buitenpost. 

Seppo wandelroute Feanwâlden en Feanwâldsterwal
Een leuke wandelroute via uw mobiel om samen te doen! Met behulp van 
de Seppo app op uw smartphone kunt u een route lopen door Feanwâlden 
en Feanwâldsterwal. Tijdens deze route krijgt u op verschillende punten 
interessante  informatie te horen over heden en verleden. Op de startlocatie, 
de Ferbining (stationsrestauratie), kunt u de inlogcode om de route te lopen 
ontvangen. Veel plezier!

Oudhollandse spelletje bij De Sûkerei
In de gehele Kom Erbij Week  kunt u oudhollandse spelletjes doen en een 
rondleiding volgen door museum De Sûkerei in Damwâld. Aanmelden 
tenminste 1 dag van tevoren via reserveer@desukerei.nl of  (0511) 42 09 36. 
Op zaterdag is het museum gewoon geopend (zonder reservering).

Kom Erbij Week 2021
28 september - 7 oktober 2021

Stjoer is de vrijwilligersorganisatie in Friesland waar je het stuur in eigen handen 
neemt als je te maken hebt met een psychische- en/of sociale kwetsbaarheid. 
Iedereen kan vastlopen in het leven, door bijvoorbeeld depressie, verlies (een 

dierbare, werk, inkomen) of angsten. Maak het bespreekbaar. Je bent altijd een mens 
met mogelijkheden! Ontdek bij Stjoer jouw mogelijkheden door je in te zetten als 

vrijwilliger of als deelnemer gebruik te maken van één van de afdelingen van Stjoer. 
Bijvoorbeeld  het hebben van een maatje waarmee je de belevenissen van je week 
deelt of het hebben van een veilige plek waar je na een moeilijke tijd weer je leven 

kunt oppakken. Door zinvol bezig te zijn doe je weer mee en hoor je erbij. 

Kijk op www.stjoer.frl voor meer informatie over de afdelingen en projecten. Op de 
Facebookpagina van Stjoer vind je meer informatie over de activiteiten van Stjoer 

tijdens de Kom Erbij Week.

Stjoer

Bakkie in de buurt
In de hele maand oktober zullen de welzijnsorganisaties Het Bolwerk 
en Timpaan aanwezig zijn in diverse dorpen met “Bakkie in de buurt”. 

Op deze laagdrempelige manier willen we mensen ontmoeten en met 
hen in gesprek gaan over diverse onderwerpen, weten wat er in de 
buurt speelt. Deze keer zullen de thema’s zoals eenzaamheid en de 

vraag of kwetsbare mensen ook mee kunnen doen in de samenleving 
(Inclusieve Samenleving) centraal staan. Wij zorgen voor lekkere koffie en 

een versnapering. Samen een lekker bakkie koffie drinken, daar is toch 
iedereen wel voor in? 

Wilt u ook eens een “buurtbakkie” bij u in het dorp of wijk? Dan kunt u 
contact opnemen met Henk Jaap Bakker, Stichting Welzijn Het Bolwerk, 

(06) 332 156 46 of (0519) 29 22 23. 

Vriendschap zaaien
De Karavaan van de Vriendschap, mei Simon Vuyk as initiatiefnimmer, is ûnderweis 

mei muzikanten, dûnsers en dichters troch de Fryske gemeenten. Mei-inoar blomkes 
fan freonskip bringe, om mei te nimmen en wer troch te jaan. Elke earste freed fan 
de moanne wurdt in etappe fytst, mei plande en spontane mominten. It initiatyf is 
ûnstien om iensumens ûnder de minsken tsjin te gean. Ferhalen ûnderweis wurde 

sammele en ferspraat troch de Afûk.

Freed 1 oktober giet de Karavaan van de Vriendschap troch Dantumadiel. Wethâlder 
Kees Wielstra sil moarns by de basisskoallen yn De Westereen it pakt fan de freonskip 
ûndertekenje. Dêrnei sil de karavaan van de Vriendschap yn alle gefallen ek in besite 

oan Feanwâlden dwaan.

De week van de toegankelijkheid 
4 t/m 8 oktober

Toegankelijkheid is meer dan het alleen opheffen van belemmeringen. Gastvrijheid 
en openstaan  voor mensen met een beperking, dat is minstens zo belangrijk.

Er worden in deze week en in de hele oktobermaand ervaringsparcoursen 
georganiseerd.

Politici, ondernemers en beleidsmakers van de gemeente gaan zelf ervaren hoe het 
is om met een beperking je weg te moeten vinden.  

Er vindt ook een ‘Prokkel op pad’ plaats, waarin politici met mensen met een 
verstandelijke beperking op pad gaan en met hen in gesprek gaan.

Fryslân gaat voor de 10! 
Voel jij je wel eens eenzaam? Praat mee over discriminatie, meedoen en 
voorzieningen in de wijk die jij belangrijk vindt! En kom langs voor een 

gratis leefstijlcheck. 

Fryslân gaat voor de 10! werkt aan discriminatie- en eenzaamheidsbe-
strijding en gezondheidsbevordering. Dit programma heeft als doel een 

samenleving waar iedereen meetelt en mee kan doen. 

4 oktober is er een karavaan dag in de Bibliotheek in Kollum. Kom jij ook?

Iets eten
en een activiteit

Maandag t/m 
vrijdag

12.00 - 16.00

Salades,
smoothies,
spelletjes

Maandag t/m 
vrijdag

10.00 - 15.30

Koffie/thee
met gebak

Locatie Dokkum
5. okt 14.00 - 16.30

Locatie Holwerd
7 okt. 14:00 - 16.30

Koffie/thee
en wat lekkers

Dinsdag t/m 
zaterdag

10.00 - 17.00

Koffie/thee
proeven van 

wijnen en vlees
van het Houtwiel

Donderdag t/m 
zaterdag

10.00 - 17.00


