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Voor het vijfde opeenvolgende jaar reikt de Vereniging Kleine Dorpen de
Willewarkerspries uit. Deze prijs is bedoeld om die vrijwilliger in het zonnetje te zetten,
die zoveel betekent voor zijn dorp. Die betrokken is bij het sociale leven in het dorp, die met het
organiseren van vele activiteiten zijn dorp op de kaart zet en anderen inspireert om dat ook
te doen.
Uit de nominaties van de Plaatselijke Belangen heeft het bestuur van de VKD een keuze
gemaakt.
Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan de heer Roelof de Boer uit Nijelamer.
De heer de Boer is al bijna een halve eeuw vrijwilliger.
Van jongs af aan is hij actief als secretaris en penningmeester van "Stichting het dorp Nijelamer". De
stichting ondersteund activiteiten financieel in en rond het dorp Nijelamer.
Daarnaast is hij sinds 1966 tot vandaag de dag grafdelver, klokkenluider en houdt het grafregister bij
van de begraafplaats te Nijelamer.

Naast vrijwilliger van de ijswegencentrale en secretaris van de ijsvereniging Nijelamer (bekend om
zijn natuurijswedstrijden) heeft dhr de Boer voor de ijsvereniging de fietstocht rond het IJsselmeer
georganiseerd. Deze is 36 keer gehouden. Eén jaar is overgeslagen in verband met mond-enklauwzeer. Bijzonder in dit geheel is dat de Boer alle 36 keer alleen de stempelpost in Enkhuizen
heeft bezet. De dag voor de fietstocht zette hij al de pijlen tot Lelystad. Op de dag van de fietstocht
vertrok hij om vier uur ’s morgens naar Enkhuizen en kwam hij rond middernacht weer thuis. Verder
kregen degenen die regelmatig meededen met de fietstocht rond het IJsselmeer een
handgeschreven brief met de datum, ongeveer tweehonderd brieven per jaar.
Daarnaast moeten nog bestuursfuncties bij het Groene Kruis, de lagere school en bij
de Stichting Schoterzijl worden genoemd.
Kortom, een vrijwilliger die met recht de Willewarkerspries verdient!
Het bestuur van de VKD feliciteert dhr de Boer dan ook van harte en
bedankt Plaatselijk Belang Nijelamer voor de nominatie.
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