Samenwerking
Begin dit jaar zijn wij gestart met
samenwerken met de voedselbank,
het Bolwerk en Dongeraheem.
Aangezien we vaak dezelfde
doelgroep tegenkomen leek ons
dat een goed idee. In onze nieuwsbrief maken we voor deze groepen
graag ruimte.
Via Dongeraheem wordt ons een
middagje circus aangeboden waar
we natuurlijk graag gebruik van
maken. De datum staat voorop
deze nieuwsbrief in de agenda, de
juiste tijden vindt je ruim op tijd
op onze site en op onze Facebook
pagina.
Dat geldt voor alle aktiviteiten,
geef je tijdig op want vol is vol.
Dongeraheem organiseert leuke
middagen voor de ouderen in
Dokkum. Via Elkander op Facebook wordt je op de hoogte
gehouden van de afctiviteiten.

In 2019 verstrekten wij in onze regio iedere twee weken tussen de 60
en 80 voedselpakketten aan gemiddeld 193 personen. In het hele jaar
2019 hebben ruim
300 mensen van onze diensten gebruik
gemaakt. Als vrijwilligersorganisatie zijn
wij afhankelijk van donaties van voedsel en financiële steun van overheid,
bedrijven, kerken, instellingen en particulieren. En alles draait op de inzet van
meer dan 35 vrijwillige medewerkers.

De plusbus
Plusbus de Lauwers biedt ouderen
begeleiding en vervoer naar winkels, voorzieningen en diverse activiteiten. U wordt thuis opgehaald en
daar ook weer teruggebracht. Ze
bellen van te voren of de reis doorgaat en hoe laat

—————————————————Stichting Welzijn “Het Bolwerk”
U kent ons als Stichting Welzijn ‘Het
Bolwerk’. Ons motto is: ferbynt en beweecht minsken. Wij zijn altijd in de
buurt. Onze meitinkers luisteren naar u
en zoeken met u naar oplossingen. Ze
werken vanuit de gebiedsteams Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Onze mienskipswurkers bieden actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in de dorpen en wijken.
Ze adviseren en verbinden.

Dockumer Granaetrally 2020

Dit jaar wordt de Dockumer Granaetrally gereden op 20 juni aanstaande.
Er zijn in totaal 75 startplekken beschikbaar voor de rally, die in twee verschillende klassen wordt
gereden.
De ontvangst is met een ontbijt bij Brouwerij Dokkum, hier vindt dit jaar ook de start plaats. Zowel
de tourklasse als de sportklasse eindigen ook weer bij Brouwerij Dockum.
De rally is een initiatief van Lions Club Noord Oost Friesland, Lions Club Dokkum Bonifatius en Rotary Dokkum en deze wordt gereden voor de stichting Altijd Doen.

