
Kringloopwinkel Kollum (Raderwerk), 13.00-15.00 uur Gezelligheid en 
creativiteit (gratis) 
Meckama State Kollum, 12.00 uur pannenkoeken bakken door studenten 
Friese Poort voor bewoners en Talant.

De Buurtkamer Kollum (kringloopwinkel Raderwerk), 10.00-12.00 uur 
(koffie/thee en gezelligheid) en 12.00-13.00 uur een warme maaltijd voor €2,50 
(voor maaltijd opgeven  in de winkel of via ontmoetingsplekkollum@werkpro.nl  
of tel. (0511) 70 02 04). 
Meckama State Kollum, 19.30 uur Vrouwenkoor ‘Noaten op e Sang’ uit 
Surhuisterveen, voor senioren uit Kollum e.o. € 5,- incl. consumpties

Kringloopwinkel (Raderwerk) Buitenpost, 9.30 t/m 11.30 uur Rondleidingen 
en koffie met appeltaart met slagroom (gratis). Winkelen met bij de kassa  een 
draaiend rad  waar iedereen zijn eigen korting bepaalt(tot wel 50 % !).  Is vervoer 
een probleem dan wordt u gratis gehaald en gebracht, dan aanmelden bij Sylvia 
Dillema, Raderwerk Kringloopwinkel Buitenpost 06-15252272. Deze activiteit 
vindt ook op 7 okt. plaats!
Meckama State, 10.00 uur Bewoners en deelnemers dagverzorging gaan 
tijdens de koffie in gesprek met leerlingen van het voortgezet onderwijs. 

Kringloopwinkel Kollum (Raderwerk), 14.00-16.00 uur Hightea voor 
iedereen! (€1,- p.p.) 

De Tredder Westergeest, 14.00 uur Optreden van de artiest Sjaco, met 
zang, muziek en sketches voor senioren van de gemeente Noardeast-Fryslân, 
georganiseerd door comité dag van de ouderen Noardeast-Fryslan. Toegang is 
gratis.

Kringloopwinkel Buitenpost, 9.30 t/m 11.30  zelfde activiteit als 3 okt.

Museum de Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld Onvergetelijk Museum bezoek 
rondleiding/ontmoeting voor dementerenden, woonzorgcentrum ‘Berchhiem’ 
heeft de primeur! 

Doopsgezinde gemeente Damwoude, Doniaweg 34, 9.30 uur Koffieochtend 
met een kijkje in de historie van de Doopsgezinden aan de Doniaweg.
Buurtkamer De Westereen (Badhûs), 9.30 uur inloop ontmoeting met 
koffie, ook om 10 uur gezamenlijk wandelen en  info over voeding, om 12 uur 
gezamenlijke lunch. Stichting Welzijn het Bolwerk en Stichting Aanzet, opgave 
niet nodig. 

Talma Hûs Feanwâlden Kleuters van de Theun de Vriesskoalle schilderen met 
ouderen van Talma Hûs.
Talma Hoeve Feanwâlden, inloop 14.00 - start 14.30 uur Elkander geeft 
aandacht aan dag van de ouderen met muzikale middag met Atsje Lettinga , 
kosten € 7,50, opgave t/m 27 sept. via receptie Brugchelencamp (0511) 44 81 81 
of Talma Hoeve (0511) 47 35 55.
MFC de Beijer Rinsumageast 14.00 tot 17.00 uur Lezing en workshops 
Zingeving voor professionals en vrijwilligers, georganiseerd door gemeenten 
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, verzorgd door Zinportaal en de stichtingen 
Welzijn het Bolwerk en Timpaan. Opening door burgemeester Agricola.

Talma Hoeve, 15.00 uur optreden van het korps ‘Advendo’ uit Moarre Ljussens. 
Iedereen is van harte welkom. Kosten zijn € 2,50 p.p. Graag aanmelden bij Talma 
Hoeve, (0511) 47 35 55.

Brugchelencamp, De Westereen 18.00 uur Eten met lifemuziek voor iedereen!
17.00 zaal open, 17.30 inloop, kosten € 10,00 opgave vóór 4 okt bij receptie 
Brugchelencamp  (0511) 44 81 81.

De Swanneblom Feanwâlden, tussen 10.00 en 11.30 uur Friemelmof maken.
Tijdens deze koffieochtend in de Swanneblom worden er moffen gebreid voor 
mensen met dementie en voorzien van friemelmateriaal. De opbrengsten van 
de Friemelmof komen o.a. ten goede aan verpleeghuizen, Alzheimer café en 
Mantelzorg cafés . Niet iedereen is handig met breinaalden, maar misschien wel 
met naald en draad.  Kosten geen, wel breipennen en wol meenemen!

Di 1-10

Wo 2-10

Hele kom erbij week! 
Dantumadiel 
Museum ‘De Sûkerei’, Trekwei 8a te Damwâld dinsdag t/m zondag 
van 13.30 tot 17.00 uur. Herinneringen ophalen over leven, wonen 
en werken rond 1900. Kosten € 7,50 (entree + 1x koffie of thee met 
sûkereike). Opgave niet nodig.

Ma 30-09

Vrij 4-10

Kollum e.o.

Do 3-10

Za 5-10

Ma 7-10

Dantumadiel

Di 1-10

Do 3-10
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Do 10-10
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Cursus: ‘Zin in (je) leven’
Geef zin aan je leven...dan geeft het leven je weer zin’. 

Wat kunt u verwachten
In de cursus wordt gebruik gemaakt van werkvormen voor 
het ophalen van positieve herinneringen. Er wordt niet alleen 
stil gestaan bij herinneringen, maar deze worden ook geëvalu-
eerd om de gebeurtenissen te verwerken en er inzicht in te krijgen.

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit een 12-tal bijeenkomsten die elk een thema behandelen en 
worden begeleid door twee bevoegde begeleiders. Men werkt aan opdrachten 
die te maken hebben met het eigen levensverhaal. De cursisten mogen zelf weten 
welke herinneringen gedeeld worden met de groep en hoe diep men daarin gaat.
Er zijn verschillende opdrachten, in een creatieve vorm  of  in gespreksvorm.

De cursus wordt binnenkort weer gegeven door stichting Welzijn het Bolwerk, 
info@het-bolwerk.eu, (0519) 29 22 23.

‘‘Eenzame mensen 
vinden elkaar makkelijker 

via hun hobby”.

“ Het belangrijkst is dat ik er nog toe doe. Ik wil 
   gezien worden , me erkend voelen en iets kunnen 
   betekenen voor een ander ”.

WEEK TEGEN EENZAAMHEID
1 - 8 oktober 2019

(uit interview Samenkracht 80+)

Blijf er ‘anders’ bij! Over diversiteit en eenzaamheid
Hoe blijf je betrokken bij de gemeenschap als je ouder wordt, als je anders bent?
Als je eenzaam bent? Hoe zorgen we er als gemeenschap (dorp, gemeente, 
kerk, zorginstelling) voor dat de ander zich welkom voelt. Naar aanleiding 
van het verhaal van Gerda Tolk  gaan we op deze avond een  dialoog  aan met 
elkaar over homoseksualiteit en eenzaamheid. Voor iedereen  die hierover met 
elkaar in gesprek wil. De avond wordt georganiseerd door COC-Friesland, de 
Doopsgezind- Remonstrantse kerk in Dokkum en Stichting Welzijn het Bolwerk.

Waar: Doopsgezind-Remonstrantse kerk, Legeweg 14, 9101 MC Dokkum
Wanneer: Dinsdagavond 1 oktober 2019, 19.00 uur inloop en koffie
19.30- 21.00 uur programma. Meer informatie: Stichting Welzijn het Bolwerk 
(0519), 29 22 23, info@het-bolwerk.eu 

Zingeving bij eenzaamheid 
Eenzaamheid is een gevoel. Een gevoel van verlorenheid. Geen idee hebben 
waarom je je bed uit zou moeten  komen. In tijden van crisis, rouw of verlies is de 
zin van het leven niet meer zo vanzelfsprekend.

Eenzaamheid staat los van het aantal contacten dat iemand heeft. Iemand die 
alleen is, hoeft niet eenzaam te zijn en iemand met veel sociale contacten kan zich 
toch eenzaam voelen.

Zingeving gaat om heel concrete vragen zoals ‘Wat betekent het leven voor mij?’, 
‘Wat betekent mijn leven voor een ander?’, en ‘Waar kom ik mijn bed voor uit?’ 
Ieder mens heeft de behoefte om waardevol te zijn en waardevolle dingen te doen.
Eenzaamheid valt alleen te verhelpen door allereerst in contact te raken met je zelf.  
Wie zichzelf durft te overwinnen, eventuele hulp zoekt en vindt, vertrouwen en 
hoop houdt, komt beetje bij beetje weer in een prettiger wereld terecht. 

Zingeving maakt mensen sterker. De ervaring van een zinvol leven maakt dat  
mensen sterker worden, meer veerkracht hebben en beter kunnen omgaan met 
moeilijke omstandigheden in het leven. 

Oud Geleerd Jong Gedaan: colleges voor senioren door studenten 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan verzorgt colleges voor senioren,  gegeven door student-docenten. Sinds kort is deze stichting ook werkzaam in de Noorde-
lijke provincies. Tijdens alle colleges ligt de nadruk op de interactie met de senioren. Er wordt op gelet dat ieder college voor elke deelnemer begrijpelijk is en 
uitnodigt tot meedenken en meepraten. ‘Dat is ek it doel fan ús kolleezjereeksen. Wy wolle neist de bingo en it knutseljen de senioaren ek ynhâldlik útdaagje kinne’.

De stichting heeft als doel om in heel Friesland structureel collegereeksen te organiseren; van Nes tot aan Mirns, voor alle senioren, zowel thuiswonenden als 
mensen uit een verzorgingshuis. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. In onze gemeenten vindt u Oud Geleerd Jong Gedaan al op verschillende plek-
ken, zoals in de bibliotheek Dokkum, verschillende lokaties van Elkander, theaterkerk Nes en vanaf 3 oktober ook in de buurtkamer van het Bolwerk in Dokkum.

Lijkt het u leuk om colleges te volgen? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief op www.oudgeleerdjonggedaan.nl

Ik nodig je uit!

Online ontmoeten
Wil je mensen ontmoeten, gezellige uitjes maken, een goed gesprek voeren 
of een partner vinden? Maar weet je niet waar je mensen treft ? Je bent daar 
niet de enige in. Veel mensen ervaren het gemak van mensen ontmoeten via 
de computer. Er zijn sites voor mensen van jong tot oud en mensen met een 
beperking en zonder. Hieronder enkele sites als suggestie:

• gewoonvriendschap.nl 
• vriendinnenonline.nl 
• go-out.nl  
• studiekringen50plus.nl 

Hulp nodig? Kijk eens bij een bibliotheek bij jou in de buurt voor gratis cursussen 
om je wegwijs en vaardiger te maken op de computer of vraag iemand uit je 
omgeving.

• 50plusnet.nl 
• eentegeneenzaamheid.nl
• vijftigplusdating.nl
• www.uniekdating.nl/site.dating

Onvergetelijk museumbezoek De Sûkerei
Museum De Sûkerei in Damwâld sluit aan bij het landelijke 
project ‘Onvergetelijk museum”. Het museum staat midden
in de maatschappij, waar ook mensen met dementie deel van uitmaken. Samen 
genieten van een speciale rondleiding of een ‘ronde’ tafelgesprek, waarin de 
cultuurhistorische collectie van het museum gebruikt wordt als aanleiding om 
betekenisvolle gesprekken te voeren. De thema’s sluiten zo veel als mogelijk 
aan bij de belevingswereld van mensen met dementie en hun naasten. Woon-
zorgcentrum Berchhiem uit Burgum heeft de primeur. De ‘Kom Erbij’ week 2019 
met het thema ZIN! is een passende opstap naar een nieuwe uitdaging voor het 
museum. Informatie kunt u opvragen via info@desukerei.nl

Eenzaamheid staat los van het aantal contacten dat iemand heeft. Iemand die 
alleen is, hoeft niet eenzaam te zijn en iemand met veel sociale contacten kan 
zich toch eenzaam voelen. Vaak heeft eenzaamheid meer te maken met de be-
tekenis van de contacten en de zingeving die iemand ervaart.  Daarom kiezen 
we dit jaar voor het thema ZIN.  

Do 3-10

Vrij 4-10

Di 1-10

Wo 2-10

Mind-up (Hogedijken 18/3  Dokkum), 13.00 tot 15.30 uur Workshop 
schilderen met  thema zingeving gegeven door Frieda van der Marel. Voor 
iedereen die het leuk vind te schilderen,  ook voor beginners.
Doopsgezind-Remonstrantse kerk, Legeweg 14, 9101 MC Dokkum, 19.30 
tot 21.00 uur Dialoog over eenzaamheid en homoseksualiteit door COC, DoRe 
kerk Dokkum en stichting Welzijn het Bolwerk,19.00 uur inloop met koffie. 

Dongeraheem,14.30 uur Gymnastiek in ruimte ’t Centrum o.l.v. Hanny 
Korenblik.

Buurtkamer Oranjewal 28 in Dokkum, 9.30 uur Inloop met koffie, 10 uur 
mogelijkheid voor een wandeling, 12.00 uur gezamenlijke lunch , opgave niet 
nodig. Door stichtingen Welzijn het Bolwerk en Aanzet.  
Dongeraheem,  9.30 uur handwerken in ruimte ’t Bolwerk 
Dongeraheem, 14.30 uur Domino en Triominos competitie in ruimte ‘het 
Bolwerk’
Dongeraheem, 16.00 uur presentatie zelfredzaamheid, domotica en (woon)
zorgtechnologie in ruimte ’t Centrum van Dongeraheem door Platform Geef
Waadwente Dokkum Sûnenz, De Langste Tafel, vanaf 17:00 uur U kunt 
aanschuiven, opgeven via info@sunenz.nl of (0512) 30 53 24.

Nationale Ouderendag met optreden van Griet Wiersma in Bolwerk, 
Oranjewal 28, 14.00 uur. Gratis toegankelijk.

Dongeraheem, 14.30 uur Koersbalcompetitie in ruimte ’t Centrum van 
Dongeraheem.

Verzorgingshuis Foswert, 10.45 tot 11.30 uur Kleuters van Op é Trije 
bewegen met de ouderen van Foswert

Verzorgingshuis Foswert, 10:15 uur Modeshow Marion mode. Aansluitend 
kledingverkoop tot 16:00 uur in grand café Ut en Thús.

Verzorgingshuis Foswert, 12:00 uur Nationale voorleeslunch. Onder 
het genot van een lunch met soep, patat en een snack zal er een verhaal 
voorgelezen worden geschreven door Maarten Spanjer. Kosten zijn 5,00 p.p. 
graag opgeven bij de receptie van Interzorggroep 088-5180200 of via email 
edejong@interzorggroep.nl voor do 26 september. 

Verzorgingshuis Foswert, 15.00 uur Optreden duo Bauke en Campbell grand 
café Ut en Thús. Een spannend luisterprogramma van zelfgemaakte liedjes in 
het Fries en Stadsfries, recht uit het hart. Vaak vrolijk en met humor, soms ernstig 
of kritisch. Entree is gratis, consumpties voor eigen rekening. 

Dokkum e.o.

Ferwert e.o.
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