
Meest gestelde vragen en antwoorden:

1.  Ik wil nog altijd lid worden van de Dorpscooperatie. Het is er nog steeds 
niet van gekomen. Kan dat?

Jazeker, dat kan, graag zelfs. Je kunt het bijgevoegde inschrijfformulier daarvoor gebrui-
ken en het inleveren bij de penningmeester Frans Schreiber (Vrijhof 2 in Ferwert) of een 
mail  sturen naar cafethoekje@outlook.com , waarin je schrijft lid te willen worden en wat 
je financiële inleg zal zijn. Je kunt daarna je inleg storten op NL29 RABO 0309 2010 98 
t.n.v. Dorpscoöperatie Eetcafé Ferwert U.A. 

2.  Ik wil geen lid worden van de Dorpscooperatie, maar wel Vriend van 
het Eetcafe ’t Hoekje en een financiele bijdrage storten om het cafe te 
behouden. Kan dat?

Ja, dat kan. Als je geen lid wil worden, maar een goed gevoel hebt bij het open houden 
van ’t Hoekje dan ben je natuurlijk van harte welkom als Vriend van het Eetcafe. Je kunt 
een bericht (Vrijhof 2 in Ferwert) of een mail sturen aan de penningmeester cafethoek-
je@outlook.com. Daarna kun je je bijdrage storten op NL29 RABO 0309 2010 98 t.n.v. 
Dorpscoöperatie Eetcafé Ferwert U.A. 

3.  Ik heb als vrijwilliger gewerkt aan het opknappen van ’t Hoekje. Staat 
de financiële waarde daarvan nu in euro’s vermeld in het ledenregister?

Ja, onze penningmeester heeft jouw informatie daarover verwerkt in het ledenregister of 
heeft, in overleg met jou, een afgesproken bedrag opgenomen. Op basis van dit bedrag 
heb je recht op een winstuitkering, als de Algemene Ledenvergadering daartoe besluit. 
Je kunt het ledenregister inzien, als je dat wilt bij de penningmeester (06 54278552)

4.  Wat is de stand van het toegezegde ledenkapitaal op dit moment?
 
Op 1 juni staat de teller op 107.000 euro. We verwachten nog een bijdrage uit het Coöpe-
ratieve Fonds van de Rabobank Noordoost uit Damwoude. It Iepen Mienskipfonds van 
de Provincie Friesland overweegt een bijdrage te leveren aan de verbouwingskosten op 
basis van een aanvraag, die het bestuur daar heeft ingediend.

5. Wanneer gaat het Eetcafé open?

De uitbaters verwachten in de loop van juni het Eetcafé te kunnen openen.

6. Wie zijn de nieuwe bestuursleden?
  
Het oprichtingsbestuur voert gesprekken met kandidaten. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering in september zullen de kandidaten aan de leden worden voorgesteld en 
kunnen de leden hun keuze uitspreken. 

7. Krijg ik een certificaat van mijn inleg als lid van de Dorpscoöperatie?
  
Ja, je krijgt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering je certificaat uitgereikt.
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        Maar we zijn er nog niet...

en het allermooiste zou zijn dat we samen, alle bewoners uit Ferwert, 
Hegebeintum en iedereen, die onze Dorpscoöperatie een warm hart 
toedraagt, dit waar zou kunnen maken.
We hebben echter nog een tekort en daarom de volgende vraag:

Weet u nog een vriend, kennis, familielid, buurman- of vrouw, iemand bij u 
in de vereniging die nog niet lid is van de Dorpscoöperatie, vraag of diege-
ne meehelpt de húskeamer fan Ferwert, het eetcafé ‘t Hoekje te realiseren. 
Of ligt het inschrijfformulier nog op de tafel en bent u of jij er nog niet aan 
toegekomen om deze in te vullen, doe het dan voor 15 juni a.s. in verband 
met de aankoop van het pand op uiterlijk 30 juni.
Wordt lid van de Dorpscoöperatie of Vriend van ‘t Hoekje.

Laten we meiinoar als Mienskip dit laatste gaatje opvullen zodat we straks 
byinoar in de húskeamer fan Ferwert, Café ‘t Hoekje’, trots kunnen zeggen 
dat we dit met z’n allen gefikst hebben!

Ferwert, waar een klein dorp groot in is. 
Grutsk op ‘e Ferwerter Mienskip.

Voor vragen of informatie is het altijd mogelijk met ons contact op te 
nemen:  Gijs Wouters (06 513 89 501)     Frans Schreiber (06 54 27 85 52)
                           cafethoekje@outlook.com

Wat een “Mienskip” hier in Ferwert!

Wat een prestatie! Fantastisch!

Binnen drie weken na oprichting van de Dorpscooperatie Eetcafé t Hoekje 
staat de teller inmiddels over de 107.000 euro.

Nadat bekend werd dat het Café was aangekocht en een initiatiefgroep 
bezig was de Dorpscooperatie op te richten, sloegen de Ferwerter 
bouwbedrijven de handen ineen. Waar zie je dat nou?!
Het cafeteria werd in snel tempo omgetoverd tot een eigentijdse snackbar 
met een fris en vernieuwd uiterlijk.  
Diverse bedrijven en vrijwilligers kwamen na een oproep en sloopten, 
timmerden, schilderden, stucten en zorgden ervoor dat het hele pand 
schoon opgeleverd werd aan de uitbater die door al deze mensen 7 mei 
los kon tijdens de oldtimer elfstedentocht en ‘s avonds zelfs het eerste 
feestje in het Café kon geven.

Inmiddels zijn de uitbaters druk bezig het café te verbouwen en om te 
toveren tot een gezellig eetcafé waar iedereen zich thús voelt en langs kan 
komen om even gezellig te zitten, te loungen, te drinken en een hapje te 
eten.


