
 

 

  
 
 

 
She’s back, en nu definitief 
Het eerste overleg over het terughalen van De 
Noarderling naar Dokkum was op 27 oktober 2015. 
Precies een jaar later besloot de gemeenteraad van 
Dongeradeel om de helft van de aanschafkosten 
beschikbaar te stellen. Mét de eerdere financiële 
toezeggingen van de provincie Fryslân en een aantal 
lokale bedijven en particulieren kon de koop eindelijk in 
gang gezet worden! Stichting De Noarderling werd 
opgericht en 10 maart jl. tekenden voorzitter Nico 
Douma en (voormalig) eigenaar Piet Dijkstra in het 
‘roefke’ de koopovereenkomst.  

 
De koopovereenkomst wordt getekend: De Noarderling is definitief 
terug in Dokkum, waar ze 110 jaar geleden gebouwd werd!  

 

Sponsoren bedankt!  
De terugkeer van De Noarderling naar de stad waar ze 
meer dan 100 jaar geleden gebouwd werd, is mogelijk 
gemaakt door de gemeente Dongeradeel, de provincie 
en een aantal lokale bedrijven.  
Ook door een aantal enthousiaste particulieren is een 
substantieel bedrag gedoneerd om de aanschaf mogelijk 
te maken.  
 

 

 
En nu verder… 
De stichting moet nu op eigen kracht verder. Om De 
Noarderling in goede conditie te houden, kunnen we 
inmiddels beschikken over een mooie groep vrijwilligers. 
Maar zonder geld vaart niemand wel… De financiële 
middelen voor onderhoud en exploitatie zullen onder 
meer moeten komen uit de verhuur van het skûtsje voor 
zeilarrangementen en promotiedoeleinden. En van do-
nateurs. Daar hebben we inmiddels een aantal van, 
maar dat moeten er nog veel meer worden. Dus: hoort, 
zegt het voort!  
 

Koop een boot en… 

…werk je dood. Een veel gehoorde uitspraak. Natuurlijk, 
een meer dan 100 jaar oud schip brengt veel werk met 
zich mee. Maar gelukkig kunnen we een beroep doen op 
meerdere enthousiastelingen met twee rechterhandjes. 
Die hebben de afgelopen tijd al van alles gemaakt en 
gedaan: ophangsystemen voor zwemvesten en trossen, 
verlichting in het ruim, een walstroomvoorziening, een 
hoes om de mastvoet, revisering van het toilet, 
onderhoud aan giek en gaffel, enzovoort. Het houdt je 
van de straat, zullen we maar zeggen… 
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Museumhaven  
Het zal u niet zijn ontgaan: afgelopen winter lagen er in 
het Grootdiep meerdere traditionele schepen. Mede 
dankzij De Noarderling krijgt de door de gemeente 
gewenste museumhaven dus langzaam gestalte.  
Hopelijk krijgt dit een vervolg en liggen er volgende 
winter nog meer schepen. En het zou helemaal mooi zijn  
als De Noarderling ook in de zomer gezelschap krijgt van 
andere historische schepen.  

De verlichting van De Noarderling is mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het Dokkumer Stadsfonds.   

 

Die muts past ons allemaal 
Behalve op het skûtsje zijn de initiatiefnemers ook heel 
trots op hun unieke Noarderling-muts. Op die muts is 
door mevrouw Smits uit Dokkum het zeilteken van De 
Noarderling geborduurd. Een collectors item, want er 
zijn maar zeven van gemaakt. En die zijn alle zeven al 
vergeven. Hij past dan misschien iedereen, maar is door 
niemand anders te dragen…  
 

Meindert Dortmond, één van de intiatiefnemers, showt de unieke 
Noarderling-muts 
 

Brochure nog steeds te koop 
Van de prachtige brochure over De Noarderling was de 
oplage wat groter dan van de Noarderling-muts. De 
brochure is dan ook nog te koop. Een leuk, origineel 
‘Dokkum-cadeautje’ voor gasten, vrienden, kennissen of 
familie! Het kost maar € 4 en u steunt De Noarderling er 
ook nog eens mee!    

Bedrijfsuitje? Boek De Noarderling! 
Een dagje zeilen op De Noarderling is een originele en 
sportieve invulling van uw bedrijfs- of teamuitje. Het 
vaargebied is het Lauwersmeer en er kan worden 
opgestapt in Dokkum of Oostmahorn. Een combinatie 
met een leuke activiteit op de wal is ook mogelijk. 
Mogelijkheden te over. De enige beperking is dat er 
maximaal twaalf gasten mee kunnen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Louwrens 
Hacquebord (06 29510594).  
 

Uit de oude doos 
Onderstaande foto kregen via Facebook toegestuurd van 
Johan van der Bij. Misschien hebt u de foto op Facebook 
al in het groot gezien, maar we vinden hem mooi genoeg 
om ook hier nog eens te laten zien.   

Bij de ondertekening van de koopakte op het kantoor 
van notaris Hellema viel ons oog op een etsje van P. de 
Vries dat daar aan de muur hangt. Het zal toch niet De 
Noarderling zijn die daar vaart..?   
 

 
 
Contact 
Hebt u een vraag? Wilt u meer informatie over De 
Noarderling? Wilt u donateur worden? Anica Steenstra, 
secretaris van Stichting De Noarderling, helpt u graag 
verder (info@stebo-elektro.nl of 06 13210740). 
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