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Urk, A.D. 31 juli 2000. 

Er is een leerling volg systeem, maar dit is een GVS, een Gebeurtenissen

Volg Systeem. De „Prinses Beatrixschool” heeft in deze vorm een plak-

boek van enige flitsen en fragmenten uit het verleden en heden. Gezelle

zou  zeggen: „Ik  zende u niet meer als tuitjes en fragmentjes ...”

Het zijn verslagjes uit de plaatselijke pers en uit het blad van de school-

vereniging. Jan Hoefnagel had een schoolfotoboek gemaakt en dat is

hierin weer verwerkt.

Een leerling is gelukkig niet in een formulier, een LVS te vangen en zo is

de inhoud van deze map ook te beschouwen: het heeft helemaal niets

met volledigheid te maken, want als het ene personeelslid een been

breekt op de openbare weg, dan moet heel Urk dat weten, maar als van

de directeur een verschrompelde nier wordt weggepakt in Zwolle en als

hij veel later een nieuwe nier krijgt in Groningen, dan wordt daar met

geen letter over geschreven.

Datzelfde  geldt b.v. voor de lijst met inbraken. Daar is in dit boek de

helft je nog niet van aangezegd... Het is een losbladig systeem: vul het

maar aan...

Moge dit bladerboek de lezer toch nog enig plezier geven en misschien

op enig moment tot nadenken stemmen... Gezelle zou tot ons zeggen: 

„Zijt bereid, want de wijzer van de tijd wijst naar de eeuwigheid.”

Wim. 

Naschrift: Het losbladige systeem is vervangen door een boekje.
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Prinses Beatrixschool                                  Hoofd: de heer J. Hoefnagel

Adres: De Nink no. 2                                            6 -klassige basisschool

Geopend april 1973

Openbare Raadsvergadering

De Burgemeester heeft de leden van de gemeenteraad in openbare ver-

gadering bijeen geroepen op donderdag 21 september (heden) te n.m. 7

uur.

 

De volgende agenda komt in behandeling:

 

1. Notulen vergadering van 17 augustus '72.

2. Ingekomen stukken.

3. Instelling commissie ad hoc voorbereiding Verordening op het beheer

van de Algemene Begraafplaatsen.

4. Garantie geldlening Mej. W. J. de Boer.

5. Garantie geldlening A. Mol.

6. Garantie geldlening ten behoeve van bouw 66 bejaardenwoningen.

7. Medewerking artikel 72 der Lager-onderwijs wet 1920 ten behoeve

van Schoolvereniging Rehoboth.

8. Vergoeding artikel lOlbis der Lager-onderwijswet 1920 (vakonderwijs)

over het jaar 1971 aan de Kerkeraad der Oud Gereformeerde

Gemeente.
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9. Vergoeding artikel 101bis der Lager-onderwijswet 1920

(vakonderwijs) over het jaar 1971 aan Schoolvereniging Rehoboth.

10. Bepaling grondprijzen oude dorp.

11. Rechtstreekse transactie met het Rijk i.v.m. grond voor werf voor

Scheepswerf Metz.

12. Grondverkoop in het bestemmingsplan Top aan N.V. IJsselcentrale.

13. Grondverkoop in bestemmingsplan Top aan Nederlandse Combinatie

BouW N.V.

14. Grondverkoop in bestemmingsplan Top aan Gebr. Oost.

15. Grondverkoop in bestemmingsplan Top aan H. Pasterkamp.

16. Grondverkoop  in bestemmingsplan Top aan Aannemersbedrijf J. de

Wit.

17. Verkoop nesttransporteurs.

18. Gebruik gedeelte werkhaventerrein door G. Baarss en.

19. Gebruik gedeelte werkhaventerrein door G. Nentjes.

20. Gebruik gedeelte werkhaventerrein door N.V. Urk-Export.

21. Gebruik gedeelte werkhaventerrein door N.V. U.V.A.A.

22. Gebruik gedeelte werkhaventerrein door N.V. U.V.A.A.

23. Gebruik gedeelte werkhaventerrein door N.V. Ijsfabriek v.h. Gebrs.

van Veen.

24. Verhuur gebouwtje naast oude visafslag J. Ras.

25. Geldlening ad ƒ 516.000,—.

26. Crediet t.b.v. bouw basisschool aan de Nink.

27. Aanvullend crediet t.b.v. bouw basisschool aan de Nink.

28. Aanvullend crediet t.b.v. bouw kleuterschool aan de Nink.

Obenbare vergadering van de Gemeenteraad

gehouden op donderdag 21 september 1972

(Slot)

Bouw bejaardenwoningen:

Namens de Stichting Bejaardenzorg was aanvraag ingediend garant te

staan voor een bedrag van f 3.235.000,– voor de bouw van 66 bejaar-

denwoningen. Behoudens een opmerking van de heer Schraal gaat de

Raad accoord, zodat deze bouw weer verdere doorgang kan hebben.
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Instelling commissie.

Onlangs werd in de Raad de opmerking gemaakt, dat het zeer nood-

zakelijk is spoedig een nieuwe verordening te maken voor het beheer van

de Algemene begraafplaatsen. B & W stellen voor hier aan gehoor te ge-

ven en over te gaan tot het kiezen van een dergelijke commissie. Als

voorzitter wordt genoemd wethouder L. Post. Verder is het voorstel om

te benoemen de heren de Boer, Brouwer en Schraal. De heer de Boer

verklaart, dat hij liever geen zitting neemt in een commissie. Bij stem-

ming worden gekozen: de heren Schraal, Brouwer en Ras. Deze nemen

hun benoeming ook aan.

Verkoop bandtransporteurs.

De directeur van de Visafslag heeft voorgesteld om 2 overtollige band-

transporteurs weer door te verkopen. Het bedrijf is in het bezit van 4

transporteurs. De voorgestelde prijs is f 1.000,– per stuk. Akkoord.

Terreinen Werkhaven.

Een zeer brede en langdurige discussie werd gehouden over het in

verhuur geven van de terreinen op de werkhaven aan de firma's die daar

een gebouw of iets anders hebben staan dat geldt als visverwerkende in-

dustrie. Voorgesteld wordt om dit weer te verlengen tot eind 1972. Het

betreft: G. Baarsen, G. Nentjes, Urk-Export, U.V.A.A., IJsfabriek Van

Veen. Het werd toegestaan door de Raad.

Gebouwtje naast afslag.

Aan de heer Jan Ras werd voor de tijd van 1 jaar verhuurd het kleine ge-

bouwtje naast de oude afslag. Prijs: f 7, – per week. De heer Ras maakte

de opmerking, dat een voorwaarde bij deze verhuur wel erg ver gaat. De

verhuurder moet alles achter laten zoals het was en hij mag het niet

anders gebruiken als voor zijn doel". Het licht heeft hij zelf aangelegd in-

clusief water en het is net groot genoeg voor 1 persoon. Accoord.

Scholenbouw.

Voor de bouw van een 5e lagere school wordt f 516.000,– geleend tegen

7d % per jaar van de Bank voor Ned. Gemeenten. Voor de bouw van
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een basisschool aan de Nink wordt een geldlening aangegaan groot

f.  600.734,–

Begraafplaats.

Voor de aanleg van een begraafplaats (aan de Staartweg) wordt een

crediet beschikbaar gesteld groot f 400.000,–.

Gemeentehuis.

Om te voorkomen dat de ambtenaren in het gemeentehuis inplaats van

in de regen in de drup komen te zitten, en ook om de houdbaarheid van

de belangrijke stukken te waarborgen is het nodig dat er reparaties ver-

richt worden aan het dak van het gemeentehuis. Er werd al 19 duizend

beschikbaar gesteld, maar dit moet verhoogd worden tot in totaal f

55.000,–. Hierbij is dan ook inbegrepen de reparatie van het torenwerk.

Het aanvullend crediet wordt beschikbaar gesteld. De heer Vlot vraagt of

van dit bedrag ook een brievenbus bevestigd kan worden aan het ge-

meentehuis waar burgers de brieven voor het gemeentesecretarie kun-

nen deponeren. Er zal aandacht aan geschonken worden.

Urker bos.

Om verder te werken aan de afsluiting van het Urker bos is het nodig,

dat een plan gemaakt wordt, dat f. 15.000,– kost. De heer Brouwer vindt

de prijs niet aan de lage kant, alleen voor een plan. Bij stemming zijn de

heren Hakvoort, R. en C. Kramer tegen. De andere heren zijn er voor dat

een plan gemaakt wordt wat er om gaat dat in het Urkerbos worden aan-

gelegd: een visvijver en speelweiden.
 

OPENBARE RAADSVERGADERING
De Burgemeester heeft de leden van de gemeenteraad in openbare
vergadering bijeen geroepen op DONDERDAG 14 DECEMBER (heden)
n.m. 7 uur. De volgende agenda komt aan de orde:

1. Ingekomen stukken.
2. Beschikbaarstelling aanvullend crediet aanleg begraafplaats aan de

Vormtweg.
3. Beschikbaarstelling crediet voor herstel strandgebouwtje.
4. Schadevergoeding riolering R. Brouwer.
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5. Beschikbaarstelling   crediet   venkeersonderzoek plan Buitengebied
en Structuurplan.

6. Beschikbaarstelling crediet aanschaf 1000 viskisten.
7. Beschikbaarstelling crediet uitbreiding visafslag.
8. Rente te late betaling waarborgsom Rehobothschool.
9a. Overdracht grond t.b.v. bouw kleuterschool aan de Nink.
9b. Overdracht grond t.b.v. bouw basisschool aan de Nink.
10. Intrekking aanwijzing als secretaris der commissie voor de Ontwikke-

ling der Gemeente.
11. Gebruik terrein noordkant werkhaventerrein door N.V. Urk-Export.
12. Grondverkoop industrieterrein in het Buitengebied aan N.V. Ijsselcen-

trale.
13. Afwijzing grondaanvrage W. P. de Graaf
14. Naamgeving wegen industrieterrein aan de Domineesweg.
15. Kosten onderhoud pand wijk 2 no. 63.
16. Inbreng strook grond an het Grondbedrijf
17. Aanstelling in vaste dienst P. Kroeze en A. Korf.
18. Crediet plaatsen container Dormakade.
19. Beschikbaarstelling crediet bouw overdekt zwembad.

December 1972. 

NIEUWE KLEUTERSCHOOL.
De nieuw gebouwde kleuterschool aan de „Nink” is vorige week in ge-
bruik genomen. Het is een prachtige school met twee klassen en een
groot speellokaal. We waren even bij de opname op de eerste dag, maar
het ging heel wat anders dan vroeger. Toen hoorde men nog wel gehuil
van de kinderen en soms waren ze nog wel eens eerder weer thuis dan
de moeders die ze de eerste keer hadden gebracht. Nu worden de kinde-
ren direct opgevangen met een mooi tafeltje met speelgoed dat reeds
klaar ligt, en de kinderen gaan direct aan het werk. Soms zijn er nu de
moeders die de tranen in de ogen krijgen, omdat hun kind niet meer naar
hun om kijkt. De tijden veranderen en dat lijkt ons wel een goede veran-
dering.

Januari 1973.

Op 1 april 1973 werd de 6-klassige basisschool aan de Nink in gebruik
genomen. Deze school kreeg als naam de „Beatrixschool”. Onder leiding
van de heer Jan Hoefnagel werd gestart met 109 leerlingen, M.i.v. 1 au-
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gustus werd de school een zgn. 6-mansschool met 172 leerlingen. Eén
van de leerlingen van deze school moest in het ziekenhuis worden
opgenomen voor een zeer ernstige hersenoperatie. Naar het zich laat
aanzien heeft de Here de middelen willen zegenen en de gebeden ver-
hoord, want in 1974 werd zij door de behandelende chirurg voor genezen
verklaard. De personeelsvoorziening heeft opnieuw aanleiding gegeven
tot veel zorg. Vooral het aantrekken van onderwijzeressen. Het wordt
ook steeds moeilijker in tijdelijke vacatures tengevolge van ziekte e.d. te
voorzien. In sommige gevallen dreigt het onderwijs daar onder te gaan
lijden. U kunt er echter van overtuigd zijn dat het bestuur en de hoofden
alles in het werk stellen om in ontstane vacatures zo snel mogelijk te
voorzien.

Lubbertje Kramer

APRIL 1973

Benoeming
Door het bestuur van de Schoolvereniging Rehoboth werden twee
conciërges benoemd. De heer Lubb. Kramer ontving de benoeming aan
de Chr. Lagere School aan de Nink, hoofd de heer J. Hoefnagel en aan de
Chr. Kleuterschool, waarvan mej. Co Loosman de hoofdleidster is.

De heer J. van Veen werd benoemd als conciërge van de Corn. Zeeman-
school, hoofd de heer P. Loosman.
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PRINSES BEATRIXSCHOOL
Juni 1975

Nu voor de laatste maal voor de vakantie van dit cursusjaar „ons” blad
uitkomt, willen we niet nalaten om onze hartelijke dank uit te spreken
aan de ouders van „onze” kinderen, met wie wij dit jaar mochten samen-
werken. Om het onderwijs zo goed mogelijk te geven is deze samenwer-
king dan ook onontbeerlijk. Vooral als het gaat om de bestemming van
de leerling,  is een goed contact met het „thuisfront” alleszins gewenst.
Daar we niet precies weten wanneer de volgende krant uitkomt, willen
we nu reeds de ouders van de leerlingen uit klas 6 vertellen, dat het in
onze bedoeling ligt om ze aan het begin van september uit te nodigen.
We kunnen dan samen eens gaan praten wat er van uw kind in deze klas
verwacht wordt en hoe de les stof over dat jaar zal worden aangeboden.
Te weinig beseft de leerling namelijk, dat het er in dit jaar op aankomt.
Te laat wil hij er dan soms nog wat van maken.
De beide eerste klassen zullen straks tweede klas zijn. Ze blijven dus bij
ons op school. Dat betekent, dat we maar één eerste klas kunnen opne-
men. We zullen dus veel ouders moeten teleurstellen, die hun kind hier
opgegeven hebben. De Rehobothschool en de Cornelis Zeemanschool
zullen wel twee eerste klassen kunnen opnemen.
We behoeven ook dit jaar geen nieuw personeel aan te trekken. Ook
daar zijn we dankbaar voor. De teamgeest op school is goed. De heer
Steenhuis zal met zijn klas meegaan en wordt samen met meester Arnt-
zen onderwijzer van klas 2, voorzover het bestuur dit tenminste heeft
goedgekeurd en over wil gaan tot benoemen. Ons personeel zal nog uit-
gebreid worden met mevrouw Bakker-Kramer (voor u geen onbekende),
die één dag per week voor taakverlichting van het hoofd zal zorgen,
waardoor deze weer meer tijd vrij zal krijgen om tot een betere coördina-
tie te komen van de leerstof in de verschillende klassen.
Ook de samenwerking met de naast-ons-liggende Kleuterschool begint op
gang te komen.  Het moet allemaal nog een beetje wennen, maar we
hebben al twee keer samen vergaderd, hoe we tot een voor ons zo goed
mogelijke integratie kunnen komen, waar we op den duur niet buitenom
kunnen. Om te beginnen hebben de „jufs” van de kleuterschool al kennis
genomen van de methodiek die bij ons op school gevolgd wordt en bij
het begin van de volgende cursus zal onze juffrouw op de hoogte zijn
van hun werkwijze. Nu reeds bestaat de mogelijkheid dat de kinderen
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van de hoogste kleuterklas een enkele maal bij ons op school komen met
hun juffrouw om met ons materiaal kennis te maken.

Op 28 mei zijn de volgende leerlingen geslaagd voor het diploma school-
zwemmen:
Klas 3: 6 voor A  2 voor B Klas 5:    2 voor A  1 voor B
Klas 4: 4 voor A  0 voor B Klas 6:    3 voor A  6 voor B

De bestemming van de leerlingen van klas 6 is als volgt:
HAVO: 2 leerlingen, MAVO: 13 leerlingen.
Naar het lager beroepsonderwijs gaan totaal 9 leerlingen, waarvan 2
leerlingen van klas 5 naar het ITO, 4 leerlingen van klas 6 naar de LTS en
3 meisjes naar het L.H.N.O. te Urk.

De schoolarts is weer bij ons op school geweest. Gaat u vooral ook met
een eventuele brief naar uw huisarts. Diverse kinderen konden op deze
manier tijdig geholpen worden. Ook de tandarts is er geweest. Mochten
er tussen beide behandelingsperioden klachten zijn, dan kunt u met uw
kind in het Medisch Centrum terecht op vrijdagmorgens van 12.00 - tot
12.30 uur (veel ouders weten dit niet).
Tenslotte wensen we al onze ouders met hun kinderen een prettige va-
kantie toe. Onze bede is dat de Here ons behoede en spare en we allen
na de vakantie weer met frisse moed mogen beginnen.

J. Hoefnagel. 

Prinses Beatrixschool
December 1975

Nu de eerste werkperiode achter de rug is (ook wel de belangrijkste),
kunnen we reeds een redelijke indruk geven, wat de resultaten zijn. Het
eerste contact hadden we met de ouders van klas 6. Ik dacht dat het
nuttig geweest is, om zo aan het begin van de cursus samen te komen
en samen te spreken. Het gaat voor deze leerlingen namelijk naar een
schoolinrichting die voor hen nog geheel onbekend is. Welke school zal
dat gaan worden? Dit is een belangrijke vraag en in veel gevallen valt
hier de beslissing voor het verdere studieverloop van deze leerling, zijn
capaciteiten in acht genomen. Wellicht zal daar in de toekomst verande-
ring in kunnen komen, daar dan de beroepskeuze naar een later stadium 
verschoven gaat worden. Er bestaat momenteel wel een brugklas aan de
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diverse schoolonderwijsinstellingen, maar deze functioneert niet geheel
naar bevrediging. Wij, d.w.z. de leerkrachten en de ouders zullen samen
moeten onderzoeken wat de beste keuze is. Als onderwijzers worden wij
geacht in staat te zijn de leercapaciteiten van de kinderen te beoordelen.
Toch zijn er veel meer gegevens nodig om tot een zo juist mogelijk beeld
te komen. Daarvoor hebben wij uw medewerking nodig. De leefwijze van
het kind thuis en op school zal samen bepalend zijn voor de keuze die we
zullen doen. Daarom vond ik het wel jammer, dat niet alle ouders op on-
ze eerste contactavond aanwezig waren. Als u dit leest zijn de resultaten
van deze eerste werkperiode aan u bekend. Straks zal er nog een test
volgen (we spreken liever van een toets), en daarna zal uw kind worden
aangemeld bij de vervolgschool. Zodra we zo ver zijn, zou ik u willen vra-
gen met mij in contact te treden, dan kunnen we hierin tot een beslissing
zien te komen. U krijgt hierover nog wel bericht.

Ook de eerste klassertjes zijn op reis gegaan door „schoolland”. Onze
eerste indruk was bevredigend. In het u aangeboden kerstwerkboekje
hebt u daarvan een beeld kunnen krijgen. Nu gaat het op naar (de) „pas-
sen”. Voor sommigen van onze school betekent dit: goed maken wat on-
voldoende was; voor ons allen: maken wat we er van maken kunnen en
vooral: woekeren met de talenten die de Here ons gegeven heeft.

Jan Hoefnagel.
Prinses Beatrixschool

1975
Nu de nieuwe cursus weer is begonnen, kijkt menig ouderpaar met span-
ning uit naar de resultaten, die zullen worden behaald. Vooral voor de
kinderen van de 1e en van de 6e klas is dit een spannend jaar. Een begin-
punt en een eindpunt. In dit jaar is overleg met de leerkracht echt nodig
en nuttig.
In het vorige nummer spraken we over een ontmoeting met de ouders
van de 6e klassers. We hebben nu een kleine indruk gekregen van de ca-
paciteiten en proberen van daaruit de l.l. te vormen voor de
vervolgschool. Ook u weet door uw contact met uw kinderen hoe zij het
doen in deze klas.
P.S.: U spreekt daar toch wel regelmatig over met uw kinderen? Het zou
goed zijn als we na deze eerste indruk eens samen kwamen om met
elkaar te spreken over „het werk” in deze klas, over de werkwijze, enz. U
wordt daartoe uitgenodigd op donderdag 2 oktober aanwezig te zijn in
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onze school. We beginnen om 7.30 uur. U kunt dan eerst eens kennis ne-
men van de vorderingen van uw kind, en om 8 uur beginnen we u te ver-
tellen hoe wij in deze klas werken. U kunt daar uw wensen en opmerkin-
gen ter tafel brengen.

Schoolgeld
Er zijn veel ouders geweest, die ineens f. 10,— of 2 x f. 5,— betaald heb-
ben. Onze hartelijke dank daarvoor. Op deze manier kan er ook niets
gestolen worden.

Vakanties
Elders in dit blad zijn de vrije dagen opgenomen. Let u daarop en rekent
u daarmee wat betreft het nemen van vakantie. Zo is het wel mogelijk
om bijv, met Pasen een week met vakantie te gaan, maar in de Pinkster-
week of de Hemelvaartsdag-week kan dit dus niet.

Fietsen
Reeds vorig jaar moesten we het meenemen van fietsen naar school ver-
bieden (natuurlijk niet diegenen die van ver komen). Er kwam n.l. een
heleboel narigheid van. Kinderen werden ondersteboven gereden, bellen
werden vernield, slagen in het voorwiel, omdat de kinderen er maar niet
af kunnen blijven. Misschien dat u er nu begrip voor op kunt brengen,
waarom wij dit verbieden moeten, ook dit jaar dus, want we zien wel
veel, maar niet alles én als het kwaad geschied is.

Een trieste zaak
is wel de ontvoering van een onzer leerlingen, Marijke Duiker, geweest.
Deze is op geheel wettige wijze ondergebracht bij haar pleegouders op
Topshoofd 21. Met verbazing en ook wel verontwaardiging hebben we
bemerkt, hoe het mogelijk kan zijn, dat dit onder ons kan geschieden,
zelfs onder het toeziend oog van onze Overheid, die toch onmiddellijk
gealarmeerd was. Gelukkig behoort dit, nu wij dit schrijven, weer tot het
verleden. De Here heeft ook hierin de zeer vele gebeden van pleeg-
ouders, familie, onze leerkrachten en niet minder de kinderen van onze
school, willen verhoren. Onze bede is, dat ook in dezen, God „onze” Ma-
rijke wil sterk maken om al deze emoties zonder nadelige gevolgen te
verwerken.

Jan Hoefnagel. 
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5e  Kleuterschool aan de Nink:
„De Molenwiek” De Nink 4
Geopend Januari 1973
Hoofdleidster Mej. J. Loosman
Leidster Mej. A. Hersevoort

KIND ONTVOERD

Vorige week vrijdag werd uit Urk het 6-jarige meisjes Marijke Duiker door
haar moeder, welke woonachtig is in Alphen a.d. Rijn; en een vriend, van
school meegenomen. Het kind, dat door de voogdij was toegewezen aan
de bekende Truus Simons, was met toestemming van de kinderbescher-
ming ondergebracht bij de fam. Woord, wonende op het Topshoofd. Aan
vankelijk verklaarde de politie van Alphen a.d. Rijn dat het meisje niet
onder voogdij van Truus Simons bleek te staan, en dat er van politie-zijde
dus niets tegen het meenemen van het kind gedaan kon worden. Dit is
echter achterhaald, zodat men een verzoek tot aanhouding van de  moe-
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der en haar vriend kon uitvaardigen. Vermoedelijk verblijven deze op het
moment in Amsterdam.                                                 A ugustus 1975.

Klein maar Dapper
April 1975

Vorige week kreeg ons kinderkoor alles binnen, wat nodig is voor het de-
filé op 30 april a.s. Toen het kinderkoor twee jaar geleden in het Open-
luchtmuseum in Arnhem voor H.M. de Koningin zong, was ieder kind keu-
rig „in 't Urker”. Intussen zijn er bij de laatste groepen (het kinderkoor
heeft een erg groot verloop, omdat de leden als ze van school afgaan,
ook het kinderkoor verlaten) nogal wat „schoonheidsfoutjes”, ingeslopen,
wat betreft de Urker klederdracht. Heel wat moeders hebben hun kinde-
ren keurig in 't Urker! Voor deze is dus het volgende niet bedoeld. Maar
wat te zeggen van een meisje met een gestreepte boezel voor met daar-
bij een wit doekje over de kraplap. De daagse boezel mag gerust, maar
niet in combinatie met een witte- of zwart-zijden doek. Dat kan niet!! Een
kind van plm. 10 jaar droeg geen „dessien”. Dit is het teken van de huw-
bare leeftijd. Dat mag dus ook niet, hoe leuk het ook staat. En wat te
zeggen van een Urkerslot met groene, gele en blauwe kralen..... Wat het
schoeisel betreft: liefst zwarte schoenen, en als het helemaal niet anders
kan van een donkere gedekte kleur, maar geen knal-geel-groen combina-
tie onder een boezel uit. Hiermee bereiken we het bekende „Vlag op een
.... .. ... ............ effect.

Laten we proberen de kinderen zo goed mogelijk in 't Urker te steken.
Het is hierbij zo, dat we beter niets kunnen doen, dan er een namaak-Ur-
ker van te maken. Weet u het zelf niet, dan zijn er altijd wel hulpvaardige
mensen, die veelal zelf in 't Urker lopen die nog precies weten hoe alles
moet worden aangekleed en opgezet. Bovenstaande geldt eveneens voor
de jongens op het koor. Stuurt u ze niet weg zonder een zijden halsdoek.
Doe, als we met een tenger figuurtje te maken hebben even een paar
veiligheidsspelden aan de binnenkant van de boord van de broek. (Dit
ook voor de meisjesrokken!) Laten we op deze manier proberen om a.s.
woensdag in 't defilé als waardige vertegenwoordigers van Urk H.M. de
Koningin onze felicitaties aan te bieden.

Dirigent Klein maar Dapper. 
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Prins Beatrixschool
1976

In het jaarverslag over 1973 hebt u iets kunnen lezen over de samen-
stelling van het personeel op onze school. Ik neem dus aan dat dit bij u
bekend is, daar er sindsdien geen veranderingen gekomen zijn. Ik wil u
wel gaan informeren over de plannen die er zijn voor de cursus 1975-
1976. Net als dit jaar zullen er D.V. weer 7 lokalen bezet moeten worden,
daar het bestuur gemeend heeft, om net als dit jaar twee eerste klassen
bij ons onder te brengen. Dat betekent, dat er voor een van de nu be-
staande eerste klassen, die dan tweede klas geworden is, ruimte gezocht
moet worden. Deze klas zal onderdak krijgen in de Rehobothschool. Wel-
ke klas dit zal worden, is nog niet definitief geregeld. Het lijkt mij toe dat
het die klas zal worden, waarvan de kinderen het dichtst bij de Reho-
bothschool wonen. In elk geval zal het een complete klas zijn, om leer-
stofverschillen te voorkomen. Hopelijk zal de nieuwe extra eerste klas die
dan bij ons zal opgenomen worden, rechtstreeks van onze school naar de
nieuwe te bouwen school kunnen worden overgeplaatst, daar we toch de
verwachting mogen uitspreken, dat deze school in 1976 in gebruik zal
worden genomen.
Zo als de zaken er nu voor staan, zal er voor het nieuwe cursusjaar met
hetzelfde personeel gewerkt kunnen worden. We zijn daar echt blij mee,
temeer daar we op een fijne manier samen kunnen werken.

Schoolreisje
Elk jaar is dit voor de kinderen weer een terugkerend feest. Toch wordt
het zo langzamerhand voor de ouders een vrij dure aangelegenheid.
Vooral als er meerdere kinderen op school zijn uit één gezin. Op één van
onze personeelsvergaderingen dachten wij dan ook het volgende plan
uit:
We gaan met de klassen 1 en 2 op een zonnige dag naar de recreatieter-
reinen hier vlak bij; we blijven daar de hele dag en maken een mooi pro-
grammaatje klaar met veel spel, een mooi verhaal enz., enz. We kunnen
wel eens informeren bij de boswachter welke mogelijkheden daarvoor
zijn. Misschien zullen we wel een beroep op enkele ouders moeten doen
om ons zo'n dag te assisteren, maar dat verneemt u dan wel.
Met de klassen 3 t/m 6 wilden we dit jaar naar Den Haag gaan, alhoewel
we de speeltuin natuurlijk niet vergeten. In Den Haag zelf zijn zo veel
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mogelijkheden, dat we daar eventueel splitsen tussen de hogere klassen
en de lagere (klas 3 en 4), om aangepaste evenementen te bezoeken.
We wilden u vragen daar nu reeds voor te gaan sparen. 0 ja.... Geef uw
kinderen a.u.b. niet te veel zakgeld mee.

J. Hoefnagel, hoofd der school.

Prinses Beatrixschool

J. Hoefnagel, hoofd K.H. Bolt
W. Kramer P. Van der Zwan
W. Arntzen W.D. Steenhuis-Offeringa
Mevr. M. Bakker-Kramer (Part-time)

De Molenwiek Vakonderwijzeressen aan
diverse scholen

Mej. J. Loosman, hoofdl.
Mej. H.A. korten Mej. G. Roelofsen

Mevr. J.H. Post-Taal

HENRI J. DUNANT IN URKER HAVEN

Het vlaggenschip van het Ned. Rode Kruis, de Henri J. Dunant was dins-
dag in de Urker haven. Nu is dit geen zeldzaamheid. Het gebeurt meer-
dere keren, en het zou vervelend worden om iedere keer hier een bericht
over door te geven. Maar zo af en toe is het toch wel belangrijk; niet al-
leen om de aandacht te vestigen op dit prachtige werk van het Rode
Kruis. Dit is zeker een prijzenswaardig initiatief geweest toen men begon
met deze vakantiereizen voor langdurige zieken. Ook moet met dank-
baarheid vermeld worden de ontvangst die de zieken krijgen in die
plaatsen waar zij de nacht doorbrengen.
In Urk werd een zeer gevarieerd programma aangeboden. Een twintigtal
zangers uit de diverse koren zongen de liederen zoals zij deze zingen op
het koor. Er moest een selectie gemaakt worden, omdat een volledig
koor te groot is voor de conversatiezaal. Er blijft dan bijna geen ruimte
over voor de zieken als een volledig koor van 100 zangers of zangeressen
zich opstelt.
Traktaties werden uitgereikt door leerlingen voor de Prinses Beatrixschool
(hoofd de heer Hoefnagel). Bij toerbeurt zorgen de kinderen hiervoor.
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Een plaatselijke comité bestaande uit de dames mevr. De Boer-Middel en
mevr. Post-Post gaven een aandenken aan Urk in de vorm van een lepel-
tje als halsdoekje met daarbij enkele Urker kaarten. Het Orgelcentrum
URK van de heer Wijnolts die gratis een orgel beschikbaar stelde voor
begeleiding van de koorzang (Henk Visser begeleidde buitengewoon
goed) zorgde ook voor een plant voor alle patiënten.
De dorpsdichteres mevr. Marretje Bos-Romkes en de heer Jelle Koffeman
droegen gedichten voor van Urk van vroeger en nu. De patiënten maak-
ten in gedachten een tocht met de ijsvlet mee zoals dat vroeger gebeur-
de, maar stonden ook bij het monument voor in zee omgekomen vissers,
waar ook nu nog namen aan toegevoegd worden van hen die niet meer
terugkeren. Wim de Boer van het Scheepje droeg Psalm 23 voor. De
„boord-dokter” dankte aan het eind allen die hadden meegewerkt aan
deze „onvergetelijke'' avond.
Het was Hendrik Kramer die namens allen zei, dat zij het met graagte
hadden gedaan. Hij gaf ook het verzoek door van één van de patiënten
om deze avond te besluiten met het lied „Neem Heer mijn beide handen,
en leid Uw kind, Tot 'k eens aan d' eeuwige stranden de ruste vindt".
Ontroerend was het om deze avond mee te maken; maar ook dankbaar
dat er zoveel gedaan wordt voor de medemens.

Juni 1976. 

Geachte ouders,

Bij nadere informatie is er gebleken, dat er behoefte uitgaat van de kleu-
ter voor verdere ontwikkeling op het gebied van de taalontwikkeling. Met
name de taalontwikkeling en woordenschat te vergroten en ook als com-
municatiemiddel te gebruiken. Aan deze behoefte kunnen wij in zoverre
voldoen door middel van het oprichten van een schoolbibliotheek. Daarbij
willen wij uw hulp inschakelen. Wanneer u thuis prentenboekjes of voor-
leesboekjes heeft, die op kleuterniveau zijn geschreven en die u niet
meer gebruikt, kunnen ze voor ons dienen als aanvulling van de school-
bibliotheek. U kunt de boekjes op de kleuterschool brengen.
(Kleuterschool Toprakkertjes)

Met vriendelijke groeten,
Hfd. J.H. Ottens-De Vries.
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PRINSES BEATRIXSCHOOL
September 1976

„De kop is er af”
Zo zou ik deze keer willen beginnen. We bedoelen daarmee dan te
zeggen, dat de eerste moeilijkheden overwonnen zijn. Dat is dan ook zo.
Er waren nog wel wat zaken te regelen, voordat we goed „op dreef”
waren. In de eerste plaats moesten we nog voor enkele weken een klas
opnemen van de nieuwe Groen van Prinstererschool, wat we trouwens
graag gedaan hebben. De heer Kooijker is voor ons geen onbekende
meer en als personeel van onze school wensen we hem op de nieuwe
school ook veel succes. Ook de heer Streekstra succes gewenst. Als
naaste "buurman" zullen we nog wel vaker contact met zijn school heb-
ben. De Overheid onderdanig zijnde, ging de heer Arntzen met lood in
zijn schoenen of met dienstkisten voor een paar weken terug naar de
militaire dienst. Hij was daar blijkbaar onmisbaar. Voor hem in de plaats
konden we voor de eerste week de heer Jurjens uit Kampen krijgen, ter-
wijl juffrouw Steenhuis hem voor de tweede week verving. Ondertussen
hoopt hij, als u dit leest, weer met frisse moed aan het werk te zijn bij
ons. Ook voor het vak handwerken hebben wij in de vacature voor mevr.
Post-Taal een juffrouw gevonden. Mevrouw Otter uit Emmeloord zal de
meisjes vakkundig onderricht geven. En nu met nieuwe moed verder.
Onze bede is dat de Here ons en de kinderen nabij mag zijn. Wel zal er
weer werk verzet moeten worden. Daarbij vragen we ook uw steun. Laat
thuis merken dat u belangstelling voor het werk van de kinderen hebt.
Voor de ouders van de zesde klas vraag ik weer om hun kinderen
voortdurend aan te sporen hun best te doen, want de strijd zal ook dit
jaar weer gestreden moeten worden. Ik hoop u binnenkort daarvoor nog
eens samen te roepen. U kunt dan ook uw vragen stellen als u iets wilt
weten.
Tenslotte nog het belangrijkste bericht: de eerste klassers hebben een
nieuwe juf, maar wij hebben ook een nieuwe juf. Juffrouw Steenhuis
stopte er mee vanwege gezinsuitbreiding (een hond). Als part-timer zal
ze verder ons onderwijs blijven dienen, zij het op een andere school hier.
Ook de heer Steenhuis moest met zijn tweede klas naar de andere school
toe. Juffrouw Janssen uit klas 1 komt van de Pedagogische Academie uit
Ede. We hopen dat het haar hier goed zal bevallen, en dat ze nog
verscheidene jaartjes bij ons mag blijven.                        Jan Hoefnagel.
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PRINSES BEATRIXSCHOOL

Ter afsluiting van het cursusjaar 1976 / 1977 willen we ook van onze
school een kort overzicht geven.

De leerlingen
Als we een globaal overzicht over de leerprestaties van de leerlingen
geven, dan mogen we in 't algemeen tevreden zijn over de resultaten.
Toch is een steeds weer terugkerende klacht, dat er met het te maken
huiswerk soms wordt gesold. Er zijn kinderen die werk achterhouden, of
anderen die terloops een blik slaan op hun taak, maar op deze manier
schieten we niet op. We zullen samen: personeel en ouders, onze kin-
deren moeten begeleiden. Helpt u ze thuis bij de moeilijkheden, dan zul-
len wij op school onze best er aan doen.
De kinderen van klas 1 hebben nu al weer een jaar achter zich. Het viel
voor sommigen echt zwaar. Enkelen kregen vrijdagsmorgens en 's mid-
dags van mij nog extra oefeningen en zo probeerden we ze individueel te
begeleiden. Een andere klas waar we onze verwachting op gevestigd had-
den, was klas 6. Ik krijg de indruk dat het steeds moeilijker is om de
leerlingen te bereiken. Er ontgaat hun op die manier nog veel te veel.
Toch is ook daar een prestatie geleverd die boven mijn verwachting lag,
zodat er van de 30 leerlingen toch 20 naar de MAVO mogen. Voor
sommigen is dat een grote kluif. We wensen hen vooral veel sterkte toe.
De overige 10 leerlingen gaan respectievelijk naar:

HAVO 1 meisje
L.T.S. 3 jongens
L.H.N.0. 5 meisjes
Visserij school 1 jongen

Uit klas 5 gaan er 2 jongens en 1 meisje naar het lager beroepsonderwijs
in Emmeloord.

De nieuwe cursus
Ook dit jaar zijn er de nodige problemen geweest bij de verdeling van de
leerlingen. We hebben getracht om een zo goed mogelijke oplossing te
vinden. We hebben daarbij rekening gehouden met verschillende facto-
ren, bijv.  als er meerdere kinderen uit dat gezin op school zaten, enz.  Ik
hoop dat u begrip voor deze situatie zult hebben.
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In memoriam

Tenslotte willen we in deze krant nog een ogenblik stil staan bij een van
onze leerlingen die door een droevig ongeval van zijn ouders en van ons
werd weggenomen, n.l. Evert Hakvoort. We geloven dat de Here weet
wat Hij doet, al begrijpen we dit niet. Maar we mogen de ouders wijzen
op de Doopbelofte dat God een God van ons en onze kinderen wil zijn. In
dat geloof mag er troost en hoop zijn. Geve de Here ook herstel aan hun
oudste zoon Leendert die nog in het ziekenhuis verpleegd wordt. Gedenkt
allen in de gemeenschap der heiligen dit gezin in uw gebeden.

Jan Hoefnagel. 
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Tienjarige jongen gedood bij auto-ongeluk

Vorige week donderdagmiddag werd de tienjarige Evert Hakvoort van het
Steenbankpad gedood bij een autobotsing. Zijn 19-jarige broer raakte
ernstig gewond en hij moest met spoed worden opgenomen in het zie-
kenhuis „De Weezenlanden” te Zwolle. Zijn toestand is nog steeds zorg-
wekkend. 
Het ongeval gebeurde op de Staartweg toen Leendert -die enkele weken
geleden zijn rijbewijs behaalde - moest uitwijken voor een drietal fietsers.
Hierbij raakte hij in een slip, kwam eerst in de rechterberm terecht waar-
na de auto links de weg overschoot. Hij kwam daarbij frontaal in botsing
met een naderende cement-auto.
Evert Hakvoort, die naast de bestuurder zat, moet op slag dood geweest
zijn. Leendert moest eerst uit de totaal vernielde auto worden gezaagd,
alvorens men hem in zorgwekkende toestand kon overbrengen naar een
ziekenhuis in Zwolle.
Het medeleven met de getroffen familie Hakvoort is in onze woonplaats
bijzonder groot.

Ps. 116: 5
De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.

Door een droevig ongeval heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve zoon en broertje

Evert Hakvoort
in de leeftijd van 10 jaar.

De Heere heeft ons rijk getroost met 'Zijn genade.
F. Hakvoort
B. Hakvoort-de Jong
Leendert 
Wilmpje
Jaantje
Teunis

Steenbankpad 12c
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Gelijk het gras is ons kortstondig leven.

Wij werden opgeschrikt door een droevig ongeval waarbij uit het leven werd
weggenomen de leerling van onze Prinses Beatrixschool
 

Evert Hakvoort
 

in de leeftijd van 10 jaar.

De Heere moge vertroosting geven aan de zwaar getroffen ouders.

Bestuur vereniging Rehoboth
L. METZ, voorzitter
H. DE BOER, secretaris.

Math. 18 : 10, 11.

Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht.  Want Ik zeg
ulieden, dat hun engelen in de hemelen, altijd zien het aangezicht
Mjjns Vaders, Die, in de hemelen is.
Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat
verloren is.

De Heere nam tot Zich, voor ons zeer onverwachts, onze lieve leerling

Evert Hakvoort

Trooste de Heere Zelf de diepbedroefde ouders, broers, zusters en verdere
familie met bovengenoemde belofte.

Personeel en leerlingen van de Prinses
Beatrixschool.
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Memento mori

Het was donderdag 14 april een kille Voorjaarsdag. Een dag zoals vele
dagen dit jaar. De jeugdige Leendert Hakvoort zal met de auto naar Har-
lingen. Omdat het Paasvakantie is, zijn de kinderen vrij. „Moeder, mag ik
mee met Leendert?” vraagt één van z'n zusjes. „Nee, je hebt net griep
gehad.” Het zusje bleef dus thuis. „Moeder, mag ik dan mee”?  vraagt
Evert. „Moeder mag ik mee”. Evert mocht mee; Evert MOEST mee.

1 Petrus 5: 7
Werpt al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u.

Door een ongeval werd plotseling uit onze familie genomen, onze geliefde
kleinzoon, oomzegger en neefje

EVERT HAKVOORT

Wij hopen dat de bovenstaande tekst vertroosting mag geven in het smartelijke
verlies.

Urk:
Wed. W. Hakvoort-Post

Emmeloord:
J. Hakvoort Joh. Hakvoort-Brouwer

Eibergen:
E. Hakvoort
L. Hakvoort-de Vries

Hilversum:
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Voor Evert was die dag bepaald, dat hij mee moest. 14 april 1977 werd
de sterfdag voor een tienjarige jongen. Een vreselijk ongeluk gebeurde.
Leendert zwaar gewond, en Evert op slag dood. Ach, hier schieten woor-
den te kort. Wie kan leed beschrijven? Wie kan smart bespreken? „Moe-
der mag ik mee?” Als wij die plas van tranen zouden zien, die al geschreid
zijn, sinds de poort van het paradijs dicht viel. Onmetelijk. De bekende
Latijnse spreuk: Memento Mori betekent: gedenk eraan dat ge moet ster-
ven. Wie denkt eraan?
Wie wordt elke morgen wakker met de gedachte: ik kan vandaag ster-
ven? Waarom moeten wij eraan denken? Omdat wij voor een eeuwigheid
geschapen zijn. Omdat het aan deze kant in orde moet komen. Omdat wij
God moeten  leren  kennen. Omdat  wij  op de vraag: Wat is uw enige
troost, beide in het leven en sterven? Met mond en hart kunnen zeggen:
„Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar
mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben”. Wij waren op
het sterfhuis. Wij zagen die afgeknakte bloem liggen. Wij hoorden een
ouderling spreken. Het was treffend wat we hoorden. Die ouderling zei:
„En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Eerst de kleinen,
dan de groten. De kinderen staan vooraan”. Wij hoorden die moeder
zeggen: „Ik ben een geestelijke vriend kwijt.”
Dat is wat mensen. Kunnen u en ik zeggen, dat onze kinderen, onze
geestelijke vrienden zijn?
Evert was een stil jongetje. Evert pleitte wel. Waarop? Op z'n doop. Die
doop was geen rustgrond. Die doop was geen zandgrond. Die doop was
een pleitgrond. „Moeder mag ik mee”. „Heere mag ik met U mee? Wilt u
mij niet vergeten?” Als je dat eenvoudig, kinderlijk vraagt en gelooft! dan
mag je vooraan staan. Want elk die Hem vreest, hoe klein hij zij, of
groot; wordt van dat heil, die weldaad deelgenoot.
Een paar weken geleden had Evert op een vel papier geschreven: Want
Hij zorgt voor u. Bloemetjes eronder getekend, en het mooi gekleurd.
„Hier moeder - kijk!” Meestal verdwijnen zulk soort dingen in de vuilnis-
bak. Wat moet je met al dat kinderspul!
Dit is echter bewaard gebleven. „Vader - moeder! Als uw ogen droog en
dof worden, lees dan wat ik opschreef!” Dinsdag 19 april is Evert be-
graven.  Van zo'n kerkhof gaat een sprake uit. Hier wordt gefluisterd:
„Wat gij nu bent was ik voor dezen - Wat ik nu ben, zult gij eens wezen”.

Toch heeft de dood niet het laatste woord. Het is Pasen geweest.
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O, ja als ik dat toch mag geloven
Dat eenmaal boven 't stille graf
Mijn stof herrezen U mag loven

Neem dan O God - mijn kinderen af
Dan zal ik op die dag - der dagen

Als ouders niet meer hoeven klagen
U loven Heere - dag aan dag!

G. P. 

Uit de scholen

De meeste keren hebt u iets kunnen lezen over de eerste en de laatste
klassen, maar nu leek het ons goed om iets door te geven uit klas 4.
Meester Bolt doet dat op zijn eigen manier, zoals u wel zult merken.

Klas vier
Na enige weken laveren en inwerken zijn we weer op volle zee gekomen.
Niet verwonderlijk is dat de schipper in 't begin behoorlijk moest bulderen
om z'n bemanning de regels te leren. Zo moesten enkele figuren eerst
„het bakzeil halen” leren. Anderen moesten het roer finaal omgooien.
Vooral matrozen die denken altijd voor de wind te kunnen varen, krijgen
de wind van voren; deze schipper zeilt scherp aan de wind om zo snel
mogelijk liefst zonder averij klas vijf te kunnen binnenlopen. Natuurlijk
zijn er dekzwabbers die alle zeilen moeten bijzetten, over 't algemeen
echter heb ik een goed stelletje zeerobben die het nauwkeurig en
zelfstandig werken al in de peiling hebben. Mocht u op- of aanmerkingen
hebben over matrozen of stuurman, blijft u dan niet op de wal staan
maar kom aan boord of roep ons op, zodat er tijdig bakens verzet kunnen
worden.

K. Bolt. 
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AANGIFTE NIEUWE LEERLINGEN
BASISSCHOLEN

De aangifte van nieuwe leerlingen voor de cursus 1977 / 1978
dient plaats te vinden

a.s. donderdag 2 maart van 4 uur tot 5.30 uur
bij de volgende basisscholen:

Wilhelminaschool
Wijk 3 - 66 — Hoofd: A. Noorloos

Kon. Julianaschool
Almerelaan 19 — Hoofd: K. Walma

Rehobothschool
Lange Riet 4 — Hoofd R. Kuipers

Prinses Beatrixschool
Nink 2 — Hoofd: J. Hoefnagel

C. Zeemanschool
Holkenkamp 72 — Hoofd: P.Loosman

Gr. v. Prinstererschool
Grote Fok 24 — Hoofd: W. Streekstra

N.B.
1. Bij aanmelding trouwboekje mee brengen.
2. Definitieve plaatsing kan eventueel op een andere school geschieden.
3. Kinderen uit plan 'Noord' in eerste instantie opgeven bij Wilhelmina- school.

Namens bestuur Ver. Rehoboth,
L. Metz, voorzitter
H. de Boer, secretaris
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GESLAAGD

De heer W.F. de Graaf
slaagde onlangs voor

het diploma
Geschiedenis MO. De

heer de Graaf is
docent Geschiedenis

aan het Christelijk
Scholengemeenschap
in Emmeloord en aan

de zgn. ‚Moeder-
MAVO’ in die plaats.

Ook enkele Urker
moeders zijn leerlingen

van deze school.

De heer de Graaf is
tevens nog verbonden

als part-time
onderwijzer aan de

Prinses Beatrixschool
en de Cornelis
Zeemanschool.

18 november 1977. 
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‚D.I .N.D.U.A.’: onze Urker spiegelaars

'D.I.N.D.U.A. presenteert, rijk geschakeerd, de dingen van de dag. Met
schets en lied en met een lach, aldus luidde het introductielied van de
Christelijke Reciteervereniging ‚Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning
Aangenaam’ uit Urk bij de zeven (!) opvoeringen die werden verzorgd.
Vanaf vorige week maandag tot afgelopen dinsdag zeven uitverkochte
opvoeringen. Het zegt eigenlijk al voldoende van hetgeen ‚D.I.N.D.U.A.’
heeft geboden.

De opvoeringen van ‚D.I.N.D.U.A.’ zijn geworden zoals ze moesten zijn,
het zeventigjarige jubileum van deze vereniging waardig. Naast ‚gouwe
ouwen’ als ‚Haring zegenen’, ‚Het vuurtje’ en ‚Het kollen-zeutjen’ werden
glanzende nieuwe sketches gebracht, meer geënt op het heden. 

‚D.I.N.D.U.A.’ had in zoverre het heden van het verleden gescheiden dat
voor de pauze de sketches werden gebracht over het Urk van vroeger en
na de pauze de nieuwe sketches, zoals ‚In de zeilmakerij’, ‚In de visafslag’
en ‚Op de camping’. Vorig jaar voorjaar waren de plannen voor de jubi-
leumopvoering van ‚D.I.N.D.U.A.’ rond. Vorig jaar najaar werd er intensief
begonnen met de repetities, en het resultaat kon u de afgelopen 2 weken
zien. Voor het eerst sinds zeven jaar liet ‚D.I.N.D.U.A.’ zich weer eens
zien aan de Urker bevolking, en niet zonder succes. De belangstelling
voor de opvoeringen bleek te groot voor de geplande vijf avonden. Ook in
deze week moest men nog twee maal een opvoering verzorgen: op
maandag- en dinsdagavond. En beide avonden opnieuw tot de laatste
plaats bezet!
Het Urk van vroeger. Voorde pauze bracht D.I.N.D.U.A. dit op het toneel
met onder meer ‚Haring zegenen’. Nostalgisch en waard qm weer eens
teruggehaald te worden. Daarna Het ‚Vuurtje’. Drie jongens aan het
‚poeren’ bij het échte vuurtje van vroeger en een door het zingen ont-
roerde bèbe, sterk op de planken gezet door Riekelt Nentjes. Het geloof
in kollen op het vroegere eiland Urk is natuurlijk een dankbaar onderwerp
voor een sketch.  ‚D.I.N.D.U.A.’ buitte dat ten volle uit in ‚Kollenzeutjen’. 
De sketches van de Urker reciteervereniging over het heden van onze
plaats plaatsen ons als het ware voor een spiegel. De goede maar ook de
minder goede dingen van Urk worden op de eigen wijze van
‚D.I.N.D.U.A.’ naar voren gebracht. De zelfspot is niet achterwege gela-
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ten; Urk wordt de spiegel voorgehouden en daar kan Urk dan nog van
genieten ook. Het gebeurde respectievelijk in ‚In de zeilmakerij’ (over sa-
neren, de uienfabriek en omscholing), ‚In de visafslag’ (over de peken,
zoekgeraakte kisten, ondermaatse vis en de AID) en in ‚Op de camping’.
Visserman Klaos met vrouw en kinderen op de Urker camping. Als Klaos
z'n  ‚mimme’ dan ook nog op bezoek komt is het helemaal feest. ‚Op de
camping’ was een topper, met glansrollen voor Co en Piet Loosman en
Leentje Woord-Brands.
In ‚fileren en ansjoviskoppen’ toonde ‚D.I.N.D.U.A.’ ons nog eens duidelijk
het verschil tussen vroeger en nu. De tegenstelling in het werk van de
vrouw van vroeger en die van nu, maar ook de mentaliteit is sterk
gewijzigd. ‚In het verleden ligt het heden van het nu dat komen zal....’,
aldus de heer L. Metz in zijn slotwoord.
Het was treffend voor de zeven 'D.I.N.D.U. A.'-opvoeringen van niveau.

Daaraan werd meegewerkt door de D.I.N.D.U.A.-leden Jaap Bakker,
Leendert, Piet en Albert Brouwer, Joh. Gerssen, Jacob Kapitein, Klaas en
Jelle Koffeman, Piet Loosman, Lourens Metz, Riekelt Nentjes, Roelof
Oost, Gerrit Pasterkamp (de man die ook verantwoordelijk was voor de
zeer fraaie decors), Albert van Urk en Jan de Vries. ‚Gastspelers’ waren
Co Loosman. Annie Schudde-Koffeman en Leentje Woord-Brands. De
regie was in handen van Joh. Gerssen. De verlichting werd verzorgd door
Jan Oost. Toneelmeesters waren Lub Loosman en Klaas Gerssen, terwijl
het grimeren in handen was van Alie Kuyper en Henk van Slooten. Tromp
de Vries maakte speciaal voor de jubileum - opvoeringen van
‚D.I.N.D.U.A.’ het slotgedicht.
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Van de Basisscholen

BIJDRAGE VAN DE PRINSES BEATRIXSCHOOL (Juni 1978)

De leerlingen van de Prinses Beatrixschool gingen vorige maand op
schoolreisje. Besloten was dat we in twee groepen zouden gaan. Klas 1
en 2 gingen samen naar Drente,  de dierentuin te Emmen vormde hierbij
de hoofdschotel, wat een goede keus bleek te zijn voor deze leef-
tijdsgroep. We kunnen dank zij dit dierenpark en het gunstige weer
terugzien op een fijne schoolreis.

Met de klassen 3 t/m 6 besloten we dit jaar de „reis” naar „De Efteling” te
ondernemen. Met een onderbreking op de Veluwe ging het toch nog ta-
melijk vlug naar „De... Efteling” te Kaatsheuvel. Wat een fijne dag hebben
we hier doorgebracht. Het weer was prachtig,  en 't was ook geheel niet
druk in 't sprookjespark,  daar de meeste scholen in de week van 9 mei
vakantie hadden. We besloten toen we er eenmaal waren niet om 3 uur,
maar om half vijf terug te gaan,  daar zelfs de meesters en juf na 3 uur
nog niet uitgekeken, geroeid, gewipt en geschommeld waren. Na wat
moeite om de zaak weer bij elkaar te krijgen  (dat valt in zo'n groot park
niet mee, dat begrijpt u)  gingen we om 5 uur weer op Urk aan. Na nog
een verfrissing tijdens de terugweg reden we snel naar Urk terug en toen
we de Ketelbrug over waren zongen we het „Dankt,  dankt nu allen God”
ter eer van Hem Die ons ook deze dag weer veilig thuis bracht. 

Blijdschap was er ook op onze school toen we hoorden dat er twee leer-
lingen gedoopt waren. Alie Hakvoort ontving de H. Doop in „De Poort” en
Marijke Woord in de Maranathakerk. Ter herinnering hieraan ontvingen
beiden een klein geschenk van de leerkrachten.
Terugziend op het achter ons liggend schooljaar kunnen we dankbaar zijn
voor de goede sfeer op onze school, de bijzonder goede samenwerking
onder 't personeel (wat is dat toch fijn!)  en bovenal jegens Hem die ons
allen dit jaar spaarde en ons hielp om het werk te doen op onze Chris-
telijke school.

Puck van der Zwan 
Klas 5 Pr. Beatrixschool. 
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VRIJDAG 13 OKTOBER 1978
In kader van 'Dag van het Brood'

KLEUTERS BEZOCHTEN BAKKERIJ

Vorige week donderdag bracht een klas van de kleuterschool 'De
Molenwiek' een bezoek aan Bakkerij J. Hakvoort. Jan de Bakker had een
kleuterklas uitgenodigd in het kader van de 'Dag van het Brood', die vori-
ge week donderdag gehouden werd. De kleuters konden donderdagmor-
gen onder leiding van het personeel van de bakkerij naar hartelust aan
het werk met deeg. De meest vreemdsoortige broodjes waren het re-
sultaat. Toen de produkten de oven ingingen werden de kleuters getrak-
teerd op een glas ranja, waarna men de eindresultaten mee naar huis
kon nemen.
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VRIJDAG 4 MEI 1979
Een terugblik op Koninginnedag 1979

Koninginnedag 1979, een koude dag met veel erg veel wind die overigens
menig vlak noodlottig werd. Gelukkig bleef het droog, en kon het pro-
gramma, uitgestippeld door onze plaatselijke Oranjevereniging doorgaan.
Spontaan werd er gezongen op het Wilhelminaplein met begeleiding van
Valerius. Jammer was het daarbij dat enkele jeugdige grappenmakers
vanaf het dak van het kantoor van „Het Urkerland” met stenen begonnen
te gooien. Enkele muziekinstrumenten van Valerius werden daarbij zelfs
beschadigd. Een meisje van de Corn. Zeemanschool kreeg een spijker in
haar gezicht. Onprettige zaken dus tijdens een aubade met een ongekend
grote opkomst.
Na de aubade werden er door de schooljeugd spelletjes gedaan in of bij
de school omdat het op het voetbalveld te koud bleek. Niet alle scholen
waren daarbij even actief.
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• Rommelmarkt
De Rommelmarkt op Koninginnedag begint zo langzamerhand een traditi-
oneel gebeuren te worden. Het bleef gelukkig ook 's middags droog en
dat leverde weer topdrukte op in de Prins Hendrikstraat. Jong en oud
toonden belangstelling voor deze rommelmarkt waar een drukke handel
ontstond in konijnen, parkieten, boeken en wat er al niet meer aan „rom-
mel” op te noemen is. Velen gingen dan ook òf rijk òf arm òf beladen
huiswaarts. Veel kinderen waren tijdens deze rommelmarkt en brachten
met veel vuur hun waren aan de man.

• Speurtocht
Samen speuren door het oude dorp bleek een gezellige bezigheid tijdens
de speurtocht die werd gehouden. Er deden erg veel jongens en meisjes
mee met deze door Joh. Oost uitgezette puzzle tocht door Urk, die zeker
niet gemakkelijk was. Volgende week komt de uitslag van deze tocht
overigens in „Het Urkerland”. Met de stoelendans liep het niet zoals de
bedoeling was. De oorzaak daarvan: een technische storing.

Om zeven uur 's avonds ging de optocht van start, met voorop marche-
rend de Emmeloordse drumband Terra Nova. De jury heeft het nog flink
moeilijk gehad met deze door het oude dorp trekkende optocht. Door
jong en oud was er veel werk verricht. De prijswinnaars van de optocht
vindt u elders in deze krant.

De brandweer was ook dit jaar weer van de partij met een water-voet-
balwedstrijd, waarbij iedereen die de regen gemist had alsnog nat kon
worden.
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14 SEPTEMBER 1979

VERNIELINGEN

Kleuterscholen lijken een gewild object voor vernielzuchtigen. Deze keer
was „de Molenwiek” aan de beurt voor een bezoek. Er werd wat met verf
gekliederd en wat kleine dingen werden meegenomen. In één van de
lokalen werd door deze - waarschijnlijk jeugdige - vandalen in een hoek
geürineerd....
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MEESTER IN DE SLOOT

Op de sportdag van de scholen waren er overigens ook enkele onderwij-
zers die hun sportieve prestaties wilden bewijzen. Eén der onderwijzers,
meester H. bekwam dit echter wat minder goed dan hij had gewild.
Bij een sprong over een brede sloot haalde hij weliswaar de overkant
maar verloor toen zijn evenwicht en kwam ruggelings toch nog in de sloot
terecht, wat hem een modderbad en een nat pak opleverde. Onder grote
hilariteit van de leerlingen klauterde meester met een sip gezicht de sloot
uit en ging maar gauw naar huis om schone en droge kleren aan te trek-
ken.

Vrijdag 29 Juni 1979. 

AD HOFSTEDE en
CO LOOSMAN

Wij zijn blij dat wij kunnen berichten dat wij D.V. op donderdag
31 mei a.s. gaan trouwen om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Urk.

Ons huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden om 15.00 uur
in de Geref. Bethelkerk door Ds. L. Loosman te Nunspeet
en Ds. J. Loosman van Vries.

Kinderreceptie van 16.15 tot 17.15 uur in gebouw 'Irene' te
Urk.
Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in gebouw 'Irene' te Urk.

Mei 1979
Bastion 189, Lelystad
Meester Jansmastraat 30, Urk
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Einde cursus 1978 - 1979
Op de door ons geplaatste advertenties voor de basis- en kleuterscholen
kwamen als gevolg van de veranderde situatie in het onderwijs vele tien-
tallen sollicitanten. Op voordracht van de betreffende commissies zijn na
de plaatsgevonden proeflessen en gesprekken de volgende personen be-
noemd:
Aan de mavo-school de heer A. Pruys uit Nieuwegein tot leraar Duits, aan
de Cornelis Zeemanschool de heer O. van der Galiën uit Tietjerk, aan de
Julianaschool Mej. B.  Zwaan uit Opperdoes,  aan de Molenwiek Mej. L.
de Vries uit Urk, aan de Frits Bode kleuterschool Mej. A. Hagen uit
Kerkenveld  (Dr)   en aan de Beatrixschool Mevr.  Hakvoort uit Urk  (als
part-time). Bovengenoemde 6 leerkrachten behoren allen tot de Chris-
telijke Geref.  Kerk. Wij heten hen ook via ons contactblad hartelijk wel-
kom in onze scholen en spreken daarbij de wens uit dat zij  snel ingebur-
gerd zullen raken en zich bij ons thuis zullen voelen.

Tafeltennis-toernooi van scholen
was zeer geslaagd

Afgelopen zaterdag werd voor het eerst een school-tafeltennis-
toernooi georganiseerd door de Tafeltennisvereniging Urk.
Gebouw Irene was het strijdtoneel tussen de Urker lagere
scholen.
Nadat om tien uur voorzitter K. Post het toernooi had geopend konden de
jeugdige tafeltennissers beginnen. De scholen waren goed vertegenwoor-
digd met uitzondering van de Kon. Julianaschool (slechts twee van de
tien ingeschrevenen kwamen opdagen). De Prinses Beatrixschool daaren-
tegen stal de show zaterdag en veroverde de wisselbeker. Na 's morgens
op twaalf tafels de voorronden waren er zaterdagmiddag de finales en
dat bracht nogal wat spanning. De uitslagen van die finales leverden uit-
eindelijk het volgende  eindresultaat op: Bij de meisjes werd Alie Post
eerste, gevolgd door Anka de Boer, Cobie de Boer en Marret Bakker. Bij
de jongens wist Jan Post te winnen en hij werd op de voet gevolgd door
Joh. Kramer, J. Loosman en H. Batterink. 
Om vijf uur kon Kl. Koffeman de prijzen die door de Amrobank ter be-
schikking waren gesteld uitreiken. De Urker tafeltennisvereniging kan te-
rugzien op een zeer geslaagd toernooi dat - naar we hopen - een traditie
zal gaan worden.
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De prijswinnaars met rechts staand meester Van der Zwan die met zijn
Prinses Beatrixschool de wisselbeker in de wacht sleepte.

29 Februari  1980. 

11 APRIL 1980

Kinderkoor concerteerde in Irene bij jubileum

Het kinderkoor „Klein maar Dapper” uit onze plaats vierde onlangs een ju-
bileum. Twaalf en een halfjaar bestond dit koor en al die tijd staat het al
onder leiding van „meester” Puck van der Zwan. De heer Du Bois opende
de jubileum-avond, waarna het kinderkoor voor een overvol gebouw Ire-
ne haar programma afwerkte.
In de pauze een onderbreking met een leuk optreden van dirigent Van
der Zwan en zijn 7-jarige zoon aan de piano. Dia's waren er na de pauze
op deze jubileum-avond van het kinderkoor. Dia's van oud-Urk, de nieuw-
bouw, van het visserijschip Kon. Juliana waarna tenslotte een eind kwam
aan een geslaagde avond van ons kinderkoor „Klein maar Dapper”.
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Samenstelling personeel per 1 juni 1980

De Molenwiek:
Mevr. J. Hofstede-Loosman, Hoofdl.
Mej. L. de Vries

Prinses Beatrixschool:
J. Hoefnagel, Hoofd
K.H. Bolt
W. Kramer
P. van der Zwan
W. Arntzen
Mevr. M.G.E. de Rooder-Janssen
Mevr. M. Hakvoort-Van Deventer (part-time)
H. v.d. Zwaag (part-time)

Vakonderwijzeressen aan diverse scholen:
Mej. Roelofsen
Mevr. H. Tavenier-Prakken
Mevr. J. Otter-Otterman

Nieuwe benoemingen cursusjaar 1980 - 1981

Het is een normale zaak dat bij een personeelsbestand van de omvang
zoals bij onze vereniging, er elk jaar weer de nodige vacatures zijn. Het is
enerzijds een goede zaak dat er nu een groot aanbod is, zodat een goede
selectie mogelijk is en het bestuur zijn benoemingsbeleid op een verant-
woorde wijze kan uitvoeren. We geven u nu de namen van de nieuwe
personeelsleden die met in gang van de nieuwe cursus aan onze scholen
kwamen werken:

De heer H.T. van de Berg uit Wezep benoemd aan de Beatrixschool in de
vacature Bolt. Bel. lid van de Nederl. Geref. Kerk komt van P.A. de Drie-
star, Gouda.

K. Bolt uit Urk is benoemd aan de Mavoschool in vacature Haanstra.
Bel. lid van de Geref. Kerk komt van de Prinses Beatrixschool.
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Succesvol schooltoernooi
van Tafeltennisvereniging

Vorige week vrijdag had de Tafeltennisvereniging Urk weer haar
jaarlijkse schooltoernooi. Het toernooi werd dit jaar in de gym-
zalen aan de Akkers en de Noord gehouden. Om negen uur werd
het toernooi, dat door tachtig deelnemers goed bezet was, geo-
pend.

De voorrondes werden voor de middag afgewerkt. Na de middag werden
in de gymzaal aan de Akkers de finale ronden gespeeld en de vele deel-
nemers streden tot op de bodem van hun kunnen, om de fel begeerde
prijzen. Om kwart voor vijf begonnen de finales die door vele supporters 
bekeken werden. Het volgende resultaat kwam uit de bus:

Jongens:
eerste, prijs: Gerard Mazereeuw,
tweede prijs: Martin Nentjes
derde prijs; Hein P. Koffeman
vierde prijs: Tvong Tran.

Meisjes:
eerste prijs: Tina Visser
tweede prijs: Karin Romkes
derde prijs: Cobie de Boer
vierde prijs: Ester Bakker.

De schoolwisselbeker ging voor het tweede jaar naar de „Prinses Beatrix-
school”. De prijzen werden om ongeveer vijf uur, door de directeur van
de Amrobank, die deze prijzen beschikbaar had gesteld, aan de winnaars
uitgereikt. Voorts werden de heer Nicolai en de organisatoren van het
toernooi nog eventjes in de bloemetjes gezet. Zoals al gezegd: het was
ook dit jaar weer een succesvol schooltoernooi waarbij zeer fel en en-
thousiast getafeltennist werd. Aan het goede verloop van dit alles werd
onder meer meegewerkt door de scheidsrechters, de deelnemers, de Ma-
voschool (dhr, Van Eck), de Amrobank (sponsor) en natuurlijk de organi-
satoren niet te vergeten.

13 maart 1981. 
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PERSONEELSZAKEN

Hoewel het aantal vertrekkenden dit jaar erg klein was, waren er toch en-
kele nieuwe benoemingen nodig. Aan de Wilhelminaschool vertrok mees-
ter Willemsen naar de Mavo in Vollenhove en in zijn plaats werd benoemd
onze plaatsgenoot Fokke Hoekstra uit de Arubastraat die met zeer goede
cijfers aan de Driestar slaagde. Aan de Beatrixschool vertrekt Mevr. De
Rooder-Janssen wegens een op handen zijnde blijde gebeurtenis en haar
plaats wordt ingenomen door Mej. Iris Schuller uit Aarlanderveen.
Bij de Mavoschool komen met de nieuwe cursus niet meer terug de heren
Bos, Vos en Nagel, terwijl ook mej. van 't Spijker niet meer terugkomt.
Benoemd werden de heren J. Manni tot leraar Engels voor een
gedeeltelijke weektaak en P. Braaksma (eveneens voor een deeltaak) als
leraar wis- en natuurkunde. Braaksma gaat ook aan de Visserijschool les-
geven.
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De schoolvakanties breken deze week weer aan en voor veel kinderen
betekent dat het afscheid van een school. Kleuters die naar een lagere
school gaan en jongelui die de deur van de lagere school voorgoed achter
zich dichttrekken.
De oudste kleuters van de „Molenwiek” trokken deze week naar de speel-
weide om daar het afscheid van de kleuterschool te „vieren”. Dat gebeur-
de met een zeer fraai indianendorp en natuurlijk de nodige spelletjes. Ge-
zellig was het allemaal wel.

Vrijdag 17 juli 1981. 

Vrijdag 26 juni 1981
ONDERWIJZER

Onze plaatsgenoot Reijer Pasterkamp slaagde aan de Comenius Academie
(Chr. Onderwijzersopleiding) te Zwolle. Pasterkamp, wonend wijk 3 nr.
71, slaagde voor volledig bevoegd onderwijzer en het diploma bijbels
onderwijs.
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November 1981
Inbraken in twee scholen

Vorige week werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in
twee basisscholen in onze plaats. De Prinses Beatrixschool en de Reho-
bothschool werden met een bezoekje „vereerd” waarbij onder meer een
zendingspotje met geld en wat kleine spullen werden gestolen. Het meest
merkwaardige dat werd gestolen was een kooi met vogels....

Opnieuw inbraak in Beatrixschool

Binnen een tijdsbestek van een week is er tweemaal ingebroken in de
Prinses Beatrixschool. In de nacht van woensdag op vrijdag was het de
tweede keer dat er ongenode gasten de basisschool binnendrongen. 

Deze keer werden er tien cassettebandjes gestolen en een tand van een
potvis. Als de inbrekers verwacht hadden muziek op de bandjes te vinden
is men wel teleurgesteld want de tien cassettebandjes bevatten gespro-
ken tekst: de complete vaderlandse geschiedenis.....

Plein Beatrixschool en Molenwiek.
Januari 1982

Reeds vorig jaar februari hebben we de aandacht van het gemeentebe-
stuur gevestigd op de toestand waarin het plein voor deze scholen zich
bevindt. Oorzaak is de steeds terugkomende verzakkingsverschijnselen
aan de Nink. Onze bouw- en onderhoudscommissie heeft wel bepaalde
gedachten hierover, maar wacht op overleg met de gemeente, omdat
waarschijnlijk ingrijpende voorzieningen nodig zullen zijn en dat geeft na-
tuurlijk financiële consequenties voor de gemeente.

 Januari 2009 Bladzijde 48 



Wel en Wee van de  „Prinses Beatrixschool”

De Prinses Beatrixschool won Tafeltennistoernooi

Op vrijdag 26 februari 1982 organiseerde de tafeltennisvereni-
ging Urk voor de derde keer een schooltoernooi. Aan dit toernooi
deden 72 deelnemers mee, verdeeld over zes scholen en elke
school kon 12 deelnemers inschrijven, 's Morgens om 10 uur
werd het schooltoernooi geopend door de voorzitter van de vere-
niging, de heer K. Post. Daarna kon de strijd beginnen.

Het was de Prinses Beatrixschool die met de meeste spelers overbleef:
van de 12 deelnemers bleven er 11 over in de strijd. In de middag stre-
den de overgebleven spelers tegen elkaar. Er waren leuke en spannende
wedstrijden bij om naar te kijken, vooral kunnen we dit zeggen over de
Prinses Beatrixschool, het was een mooi gezicht dat de deelnemers van
deze school allemaal hetzelfde shirt droegen, en deze jongens en meisjes
streden van het begin tot het einde: die beker moest gewonnen worden!
Dit konden we ook wel merken aan de begeleiding van deze school door
de heer Hoefnagel, hij leefde mee met zijn spelers van de school. Hier
kunnen vele scholen een voorbeeld aan nemen. Om 5 uur waren de win-
naars bekend van dit toernooi: eerste prijs Lac Tran (Cornelis Zee-
manschool), tweede prijs Jan Zelhorst (Groen van Prinsterschool), derde
prijs Albert Ras (Pr. Beatrixschool), vierde prijs Francisca Kramer (Wilhe-
lminaschool). De Prinses Beatrixschool wist voor de derde maal de wis-
selbeker in beslag te nemen met 26 punten en dat betekent dat deze
school de beker behouden mag. De organisatie en bestuur van de Tafel-
tennisvereniging wil de Prinses Beatrixschool en de winnaars van harte
feliciteren. Om 5 uur werden de prijzen die beschikbaar waren gesteld
door de Nutsspaarbank door de voorzitter uitgereikt en iedere deelnemer
kreeg een erelintje. De organisatie mag terugzien op een geslaagd toer-
nooi, want alles was in de zaal goed georganiseerd. Dank is dan ook op
z'n plaats voor de heren K. Post, P. Keuter en Jacob Post voor de organi-
satie van dit toernooi.

Vrijdag 5 maart 1982.

 Januari 2009 Bladzijde 49 

Wel en Wee van de  „Prinses Beatrixschool”

De eerste zes van het toernooi.
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Van wie is dit er iene?

Vorige week maakten wij bovenstaand portret van deze Urker jongeman,
en onze gebruikelijke vraag is weer: „Van wie is dit er iene?” De foto is
gratis af te halen bij het bureau van de Urker krant, wijk 8 nr. 31
(Tuindorp).

 Vrijdag 12 maart 1982. 
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De handwerkjuf Otter-Otterman bezig met de kinderen.
Je ziet Bettie Ras, Willeke Koffeman, Ria Visser, Ellen van Otterloo en
Anita Bakker.

Voor familie, vrienden, buren en bekenden
Psalm 91 vers 1 (berijmd)

De Heere dankbaar en gelukkig zijn wij dat we samen met
onze kinderen dinsdag 23 november mochten gedenken dat
wij 12½ jaar zijn getrouwd.

PUCK VAN DER ZWAN
en

MARIANNE VAN DER ZWAN-POST

Arie, Louw en Bertha

Wij willen dit graag vieren D.V. zaterdagmiddag 27
november van vier tot zes uur in 'De Ark', Lange Dam 2. U
bent hier van harte welkom.

November 1982
Lange Dam 9
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Iris Schuller trouwt met Gert Breman
Deze juf hield van de mensen en de mensen hielden van haar

1983
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SCHOOL EN OUDERS                                                                     
AUGUSTUS 1983

Samenstelling personeel per 1 september 1983

KLEUTERSCHOLEN

Grietje Nentjesschool                                               in  dienst sedert:
Mevr. J.H. Donkerbroek, Hoofdl. 01-08-1971
Mevr. S. Poortinga-Lautenbach (part-time) 01-08-1982
Mej. M.A. Korf 30-08-1982

Frits Bodekleuterschool
Mej. J.J. Visser, Hoofdl. 01-08-1982
Mej. A.G. Hagen 01-08-1979
Mevr. W. Brands-Romkes 31-08-1981
Mevr. J.H. Ottens-de Vries (part-time) 05-10-1982

Harmpje Visserkleuterschool
Mej. H.A. Korten, Hoofdl. 01-01-1983
Mej. E. Hoekman 01-01-1983

De Toprakkertjes
Mej. L. de Vries, Hoofdl. 01-08-1983
Mevr. W. Terlouw-ten Napel 15-03-1982
Mej. P. Snijder (part-time) 22-08-1983

De Molenwiek
Mevr. J. Hofstede-Loosman, Hoofdl. 15-01-1973
Mevr. S. Poortinga-Lautenbach (part-time) 01-08-1982
Mej. A.T. Pinkster 01-08-1983

Groen van Prinstererkleuterschool
Mevr. J.M. Bosma-v.d. Guchte, Hoofdl. 01-08-1982
Mevr. S. Kapitein-Brands 01-08-1978
Mej. P. Snijder (part-time) 22-08-1983
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Kon. Julianakleuterschool
Mej. G.R. Arkema, Hoofdl. 01-08-1977
Mej. M.J. Koffeman 05-04-1983
Mej. P. Snijder (part-time) 22-08-1983

Wilhelminakleuterschool
Mej. H.A. Bentveld, Hoofdl. 01-04-1980
Mej. G.A. de Boer 01-08-1980
Mevr. S. Poortinga-Lautenbach (part-time) 01-08-1982

LAGER ONDERWIJS

Kon. Wilhelminaschool
G. Bos, Hoofd 01-09-1979
R. van Aalderen 01-12-1974
M. Ridder 01-08-1975
F. Cleveringa 01-01-1976
Mevr. T.T. Feddes-Tjalma (part-time) 01-01-1976
Mej. H. Dost 01-08-1976
T. Cleveringa (part-time) 01-01-1980
W.J. Wever 12-08-1980
J.W. Siegers 01-09-1980
L. de Boer 20-06-1983
T. Heimensen, conciërge 01-01-1983

Rehobothschool
R.J. Kuipers 01-12-1961
N. van der Knokke 10-10-1969
J. Huitema (waarnemend hoofd) 01-09-1971
E. Dam 01-08-1974
Mevr. G. Leystra-Buwalda 01-11-1974
Mw. C. Kirpestein-v.d. Westeringh (p. time) 23-10-1979
S. Speelman (part-time) 01-08-1980
T. Cleveringa (part-time) 01-08-1983
Mevr. T.T. Feddes-Tjalma (part-time) 01-08-1983
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Kon. Julianaschool
K. Walma, Hoofd 01-08-1969
H. van Herksen 01-11-1972
H. Westra 01-02-1973
Mevr. A. Rustenburg-Zwaan 01-08-1979
H. Heerspink 01-08-1979
K.T.G. Wakker (part-time) 01-10-1979
C. v.d. Plas 01-08-1980

Corn. Zeemanschool
P. Loosman, Hoofd 01-08-1970
R. Visser 01-08-1970
J.L. van Slooten 01-08-1976
Mevr. J. Bakker-Meun (part-time) 01-08-1978
Mevr. J.A. Lokhorst-Smit (part-time) 01-04-1979
P. Deen 01-08-1980
S. Speelman (part-time) 01-08-1980
Mej. J.A. Zwaan 24-04-1981
Mej. C.G. Groen 04-01-1982

Prinses Beatrixschool
J. Hoefnagel, Hoofd 01-04-1973
W. Kramer 01-04-1973
P. van der Zwan 01-08-1973
W. Arntzen 01-09-1973
H. v.d. Zwaag (part-time) 01-01-1980
J. de Boer 20-06-1983
R. Pasterkamp 20-06-1983

Groen van Prinstererschool
W. Streekstra, Hoofd 01-08-1976
M. Kooyker 01-08-1976
H. Romkes 01-08-1976
W.D. Steenhuis 01-08-1976
A.D. de Rooder 01-08-1979
T. Cleveringa (part-time) 01-01-1980
Mevr. A.T. Joling-v.d. Meer 20-02-1980
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Harmpje Visserschool
A. Noorloos, Hoofd 01-08-1979
Mej. J. Fokkens 01-08-1979
T. Hakvoort 01-08-1979
Mw. C. Kirpestein-v.d. Westeringh (p. time) 01-08-1980
J. Schakel 12-08-1980
AH. Blankestijn 01-08-1981
R. Rorije 01-08-1982
S. Speelman (part-time) 01-08-1983

Schoolvoetbaltournooi

Zaterdagmiddag 5 mei werd op het sportpark 'de Vormt' de finale van het
schoolvoetbaltournooi gespeeld. Nadat de gewone speeltijd afgesloten
was met een gelijk spel, moest er een verlenging aan te pas komen om
de winnaar aan Je wijzen. Uiteindelijk trok de 'Prinses Beatrixschool' aan
het langste eind. Zij mag dus tot het volgend jaar de wisselbeker in de
prijzenkast zetten.

11 mei 1984. 
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20 JANUARI 1984
 

Urker schoolmeester schrijft boek
over Noordwijkse klederdracht

 
De op Urk zo bekende P. v.d. Zwan, niet alleen bekend als dirigent maar
ook als verwoed verzamelaar van onder andere klederdracht en alles wat
er bij hoort, is er in geslaagd een boek samen te stellen over een reeds
tot het verleden behorende klederdracht, de Noordwijkse.
In 1981 overleed de laatste draagster van deze klederdracht, die zondags
nog het oorijzer opzette voor de kerkgang. Het kostuum was de laatste
jaren steeds zwart door de rouw, maar als men niet in de rouw was, was
het een prachtig gekleurde dracht die veel verwantschap had aan de
Scheveningse dracht. Gelukkig is er veel bewaard gebleven door de ijveri-
ge verzamelaar P. v.d. Zwan, welke reeds meer dan 25 jaar oude foto's,
oorijzers, kostuums en onderdelen daarvan, verzamelt en op deze wijze
veel van de vuilnisbak gered heeft. Dat was in een tijd dat bijna niemand
de waarde ervan inzag, tot de laatste draagster ervan overleed en toen
werd men pas wakker. (Gaat het op Urk niet precies zo?) Nu kan men al-
leen nog maar nagemaakte kleding in Noordwijk krijgen.
Zelfs de klederdrachtgroep van het genootschap Oud-Noordwijk heeft al-
les wat ze draagt na laten maken en de sieraden, behorende tot de
dracht, heeft men laten kopiëren, om de eenvoudige reden, dat er vrijwel
niets meer van de originele over is. U zult begrijpen dat men vooral in
Noordwijk blij is dat P. v.d. Zwan uit Urk het na al die jaren van verza-
melen is gelukt een compleet 'stel' in klederdracht en alle bijbehorende
sieraden, ook voor de rouwdracht van vissers en burgers, voor het nage-
slacht te behouden.
Daarom zijn wij ook blij met het geweldige initiatief van dat genootschap
om de historie van Noordwijk in een boekenserie vast te leggen. Zo ge-
beurt het dat vrijdagavond aanstaande aan de burgemeester van Noord-
wijk, mr. J.M. Bonnik, het eerste exemplaar wordt aangeboden: 'Noord-
wijk en zijn klederdrachten', het derde deel in de serie 'Noordwijk op zoek
naar het verleden'. Op deze avond zal ook het Urker vrouwenkoor 'De
Lofstem' aanwezig zijn en enkele liederen zingen. Voor belangstellenden
die aanwezig willen zijn, kan men inlichtingen vragen bij mw. Post, tel.
1832 en dhr. Post, tel. 1946.
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Gevaarlijk spel

Hiske van Urk, een dochter van Tiemen van Mariap, had zondag het on-
geluk om door de ruit van de voordeur te vallen. Dat had ten gevolge dat
zij zich onder doktersbehandeling moest stellen. Deze moest maar liefst
49 hechtingen aanbrengen om het bloeden te stelpen. We denken dat
Hiske in het vervolg tijdens het 'kip'-doen wel beter uit zal kijken en uit de
buurt van gevaarlijke ruiten zal blijven.

Vrijdag 22 juni 1984. 

Julianaschool zeer succesvol

Meisjes en jongens werden
eerste bij de schoolspelen

De Julianaschool kan terug zien op een zeer succesvolle maandagmor-
gen. Ter gelegenheid van de viering van bevrijdingsdag vonden op 6 mei
de traditionele schoolspelen weer plaats en zowel bij de meisjes als bij de
jongens behaalde men een eerste plaats. Vooral bij het voetbaltoernooi
ging het er spannend aan toe. In de finale spitste de strijd zich toe tussen
de Prinses Beatrixschool en de Koningin Julianaschool. Dat de laatstge-
noemde aan het langste eind trok was tenslotte te danken aan hun iets
Wakkerder voorhoede. Die eiste een te zware Tol voor de verdediging
van de 'mannen' van Hoefnagel, zodat deze met 2-3 de boot ingingen.
Door deze uitslag werden zij een goede tweede. De Cornelis Zeeman-
school bereikte een eervolle derde plaats, terwijl de Groen van Prinsterer-
school als vierde eindigde.

Vrijdag 10 mei 1985. 
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Beatrixschool, Molenw iek in 't koper
 

Grote belangstelling tijdens jubileumviering
 

Woensdagavond 22 mei jongstleden vierde de school van Hoef-
nagel aan de Nink haar 12½ jarig bestaan. Twee volle weken
hadden alle lessen op school in het teken van 'de kleding' ge-
staan. Van kleuterschool tot aan de hoogste klassen was men
bezig geweest met dit thema.

De woensdagavond van het feest werd al het gemaakte in de school uit-
gestald. Zomer- en winterkleding, duikerspakken, poppen, tegeltjes, een
spinnewiel, etalagepoppen, bedrukte t-shirts, boekensteunen, te veel om
op te noemen.
Alle ouders en belangstellenden waren hartelijk welkom om de prestaties
van de kinderen te bewonderen. De leerkrachten zelf lieten zich ook niet
onbetuigd. Ze waren allen in stijl gekleed in, stuk voor stuk, prachtige
kostuums. De één in de Urker dracht, de ander in het Noordwijks, ér wa-
ren er zelfs in regentenkostuums, waarvap één met witte pruik en al.

Opening
De eerste klas opende de avond. Juf de Boer zong met haar klas (ook
verkleed) een lied van een oude kist met kleren. Als bijzonder program-
mapunt volgde daarna een schitterende kostuum show door de leerlingen
van de vijfde en zesde klas. De show werd zo gewaardeerd dat hij later
op de avond nog eens herhaald moest worden. Daarnaast was er een
doorlopende dia-voorstelling over klederdrachten, waarbij door de heer
Van der Zwan vakkundig uitleg werd gegeven. Het eind van de avond had
nog een verrassing in petto. Juf Hofstede en Juf de Boer voerden in het
Urker een geïmproviseerde acte op over het verdwijnende Urker dialect
en de Urker liedjes die steeds meer in verval dreigden te raken.
Tussen de bedrijven door werd er getrakteerd op koffie met oranje-
gebak. Ongeveer driehonderd ouders en belangstellenden toonden hun
belangstelling. Al met al kan men bij de Prinses Beatrixschool terugzien
op een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is (ook als
er geen aanwijsbare reden voor is). Van harte gefeliciteerd.

Vrijdag 31 mei 1985. 
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Geslaagd-Proficiat....

Lummie de Vries van wijk 6-56 en Joke Ottens-de Vries van de Molen-
kamp 35 slaagden te Zwolle voor de acte: volledige bevoegdheid onder-
wijzeres. Lummie is kleuterjuf aan de Toprakkertjes terwijl Joke al vele
jaren geleden het onderwijs aan de kleuters vaarwel heeft gezegd om
zich geheel aan haar man en gezin te geven. Het was voor beide dames
een hele prestatie om het einddoel van deze studie-tocht met glans te
behalen.

Vrijdag 21 juni 1985. 

Klas in de krant

Ze hebben er even op moeten wachten, maar nu kunnen de kinderen van
de Beatrixschool dan eindelijk hun neus in Klas in de Krant laten zien. De
26 derde klassers (groep vijf) van deze koninklijke school kunnen niet al-
leen goed poseren voor de fotograaf, maar kunnen ook 'lekker mèken'.
„Ze babbelen heel wat af maar 't is toch een pienter klasje”, vertelt mees-
ter Pasterkamp. Twee weken geleden werd er in groep vijf heel wat
gebabbeld over het ongeluk van Karel Bakker. Hij viel op een slechte dag
in het vuur en moest een paar dagen thuis blijven. De kinderen van groep
vijf hebben hem niet vergeten, want Karel kreeg de hele klas thuis op be-
zoek. Ook stuurden ze brieven, al stonden daar niet altijd vriendelijke din-
gen in. Meindert Post schreef bijvoorbeeld in z'n brief: „Karel, ik heb je
gewaarschuwd”. En die opmerking kon Karel in z'n zak steken...
En dan heb je verder Andries en Mark nog, de twee boekenwurmen. Ze
verslinden het ene boek na het andere en als het zo doorgaat, kennen ze
over drie jaar de hele bibliotheek op hun duimpje. Naast boekenwurmen
telt groep vijf ook een flink aantal dierenvrienden. Op dierendag kregen
ze de boswachter op bezoek, die met open monden beluisterd werd. Niet
allen door de 26 leerlingen, maar ook door de veertien vogels, die in hun
kooitje waren meegenomen....

1985. 
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• Jacob Bakker, Jan Brands, Willem de Vries, Meindert Willem,
Simon Wietse Ras, Lubbert Gnodde, Jan Loosman, Andries Paster-
kamp.
Johan Bakker, Gerrit Woord, Karel Bakker.
Mark Bakker, Benjamin Post, Jan de Boer.
Dianne Kramer, Lenie van Veen, Annet Romkes, Hilde Kramer,
Greta Weerstand.
Jannie ter Beek, Petra Tol, Harieke Ras, Annoeska Hartman en
Femmieke Hoefnagel.

Vrijdag 18 oktober 1985

TV-dichtheid van 98 procent
 

Wim de Knijff sprak in de Beatrixschool
 

De bekende medewerker van de Evangelische omroep, Wim de
Knijff, was vergezeld van zijn echtgenote, vorige week woens-
dag als gast aanwezig tijdens de ouderavond in de Prinses Be-
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atrixschool. De heer De Knijff was naar Urk gekomen om te
spreken over het onderwerp 'Kind en media'.

Hij sprak zijn vreugde uit over het feit dat hij deze avond weer mocht
kennis maken met het schoolleven. Hij stond zelf, voor hij in dienst kwam
van de EO, vele jaren voor de klas en af en toe miste hij zijn oude werk-
kring. „Onderzoeken hebben aangetoond dat er om de vijftien minuten
een geweldsactie op het televisiescherm verschijnt. Het geweld wordt ge-
romantiseerd met alle gevolgen van dien. Wat is nu eigenlijk de bedoeling
van de media?”, zo vroeg de media-medewerker. „Het is geen onschuldig
tijdverdrijf dat in Hilversum wordt gepleegd. De media worden gehan-
teerd om een boodschap over te brengen”..

Reformatie
„Net voor de tijd van de Reformatie werd de boekdrukkunst uitgevonden.
De 95 stellingen, van Maarten Luther konden daardoor binnen enkele we-
ken in geheel Europa gelezen worden. Dat was een enorme vooruitgang
op het gebied van de communicatie. In onze tijd echter is het mogelijk
om de boodschap onmiddellijk over grote afstanden te verspreiden. Het is
daarom belangrijk dat men gebruik maakt van de mogelijkheden die de
moderne communicatiemiddelen ons bieden. Deze mogelijkheden zijn ve-
le, want in maar liefst 98 procent van de Nederlandse huizen staat een
TV-toestel”, zo hield de spreker de aandachtig luisterende ouders voor.

Overstelpt
„We worden tegenwoordig overstelpt door boodschappers die de bedoe-
ling hebben om hun ideologie, op ons over te brengen. Daarom dienen
we zeer bewust onze programma's te kiezen. Ik kan veel bewondering
opbrengen voor mensen, die geen TV-toestel in huis willen hebben, want
er is geen voorwerp geweest dat het gezinsleven zo veranderde als de te-
levisie. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het ruim dertig jaar ge-
leden is dat de televisie zijn opmars begon. Het is bekend dat nu vijftien
procent van de kinderen, tussen de zes en de zestien jaar, dagelijks vier
uur aan het toestel is gekluisterd. We moeten er echter wel rekening mee
houden dat de radio niet minder gevaarlijk is”.

De heer De Knijff zei echter wel, dat de ouders de kinderen niet konden
opvoeden alsof de wereld rondom niet bestaat. Als persoonlijke ervaring
vertelde hij dat zijn kinderen de televisie-serie 'Dallas' wilden zien. „Ik 
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stemde toe en na afloop bespraken we hetgeen we gezien hadden. Het
werd ons duidelijk dat deze aaneenschakeling van corruptie en seksueel
vertoon niet paste als kijkgenot in een christelijk gezin. Later heeft nie-
mand ooit weer lust gehad om 'Dallas' te zien. Zij hadden door eigen
waarneming ontdekt, dat het een tijdverspilling betekende om deze serie
te volgen”, aldus de heer De Knijff.

De schoolleider van de Beatrixschool sprak tenslotte de wens uit dat het
boek weer de vroegere plaats in de samenleving gaat innemen. Twintig
jaar onderwijservaring leerde hem, dat de vorming van het woordbeeld
en het formulieren van zinnen in die tijd bepaald geen vooruitgang
boekten. De heer Hoefnagel schreef dit toe aan de passieve houding
waartoe het bekijken van de televisiebeelden leidt.

Afsluiting Voedingsproject februari 1986
Groep 3: Juffrouw De Boer
De macaroni smaakt best!
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Voedingsproject februari 1986
6 foto's van groep 5
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Slagerij Blom kreeg
bezoek van schoolklas

 
Het leek woensdagmorgen wel of Albert Blom van de gelijknamige slage-
rij in de Oudestraat van vak veranderd was. Hij had die ochtend namelijk
een niet geringe schare kinderen onder zijn hoede genomen en het on-
derwijzerschap ging de heer Blom niet slecht af. Het bleek hier te gaan
om groep zeven van de Prinses Beatrixschool. In het kader van een
voedingsproject op die school was deze groep (over klassen mag tegen-
woordig niet meer gesproken worden) namelijk onder leiding van onder-
wijzer P. van der Zwan bij Slagerij Blom terecht gekomen. Daar maakten
de medewerkers van deze slagerij onder aanvoering van Albert Blom de
leerlingen van de Prinses Beatrixschool wat wijzer over het slagersam-
bacht en natuurlijk over het product dat men bewerkt: vlees.

Vrijdag 21 februari 1986. 
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Klas bezocht Fruithal

In het vorige nummer van Het Urkerland hebben we al de nodige
aandacht besteed aan het voedingsproject, waarmee een groot aantal
schoolkinderen uit Urk zich de laatste weken hebben beziggehouden. Ter
afsluiting deze week nog een foto welke wij namen in 'De Fruithal', waar
een schoolklas van 'meester' Wouter Kramer uitvoerige voorlichting over
groenten en fruit ontving van deskundige Lub Visser.

vrijdag 7 maart 1986. 
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Beker ging naar de  Prinses Beatrixschool

 
Vorige week vrijdag is er een prima geslaagd tafeltennistoernooi gehou-
den, georganiseerd door de plaatselijke vereniging TTVU. Tijdens dit toer-
nooi bleek wel dat er meerdere jeugdige talenten op tafeltennisgebied
zijn op Urk, die eigenlijk thuis horen bij TTVU.
Neem de winnaar bij de jongens: Henze Romkes, absolute klasse. Die
jongen heeft echt zeer goed tafeltennis laten zien en hij werd dan ook de
terechte winnaar. Bij de meisje geldt hetzelfde voor Diana Snoek, die ook
een klasse apart vormde. Ook zij werd overtuigend winnaar van dit toer-
nooi. Overigens liepen er meer talentvolle tafeltennissers, zoals Albert
Barends, Peter Gnodde, Richard Ruizendaal, William Visser, Johannes Vis-
ser, Jacob Tol, Anneke Post, Suzanne Pasterkamp en Anna Bakker. Deze
jonge spelers horen thuis bij TTVU waar zij hoge ogen kunnen gooien. J.
Hoorn (wijk 7 nr. 114, telefoon 4722) zal er graag wat meer over willen
vertellen namens TTVU. Bij de jongens ging de tweede prijs naar Albert
Barends, terwijl Peter Gnodde nummer drie en Richard Ruizendaal num-
mer vier werd. Na Diana Snoek werd Anneke Post bij de meisjes nummer
twee, Suzanne Pasterkamp drie en Anna Bakker vier.
De Prinses Beatrixschool behaalde met vier punten verschil de eindover-
winning in het scholenklassement, voor de Groen van Prinstererschool, na
een nek aan nek race in de middagwedstrijden. De Corn. Zeemanschool
werd derde, Harmpje Visserschool vierde, de Wilhelminaschool vijfde en
de Kon. Julianaschool eindigde op de zesde plaats. Na afloop van het
schooltoernooi werden de prijzen uitgereikt door TTVU-voorzitter Pieter
Keuter. De prijzen voor dit toernooi werden aangeboden door Van der
Lee Seafish Urk.

4 april 1986. 

De schoolkampioenen van Urk
En ze lapten het 'm weer: de Koningin Julianaschool werd op
Koninginnedag weer eens kampioen bij de traditionele krachtmeting met
de andere basisscholen in onze plaats. In de finale werd uiteindelijk de
Beatrixschool met 3-2 verslagen en de titel werd dus geprolongeerd. Een
bijzondere vermelding verdient overigens wel dat er drie broertjes in dit
schoolelftal staan. Het zijn Jacob, Kees en Klaas Wakker die een
belangrijk aandeel hadden in dit succes.   

      Vrijdag 9 mei 1986. 
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Beatrixschool kampioen

 
Het mag dan zo zijn dat de Koningin Julianaschool met voetballen de
eerste prijs voor de neus van de Beatrixschool wegsleepte, op het vlak
van het grenswerpbal stonden de dames van de laatstgenoemde school
hun mannetje beter dan de ploeg van de Julianaschool. Derhalve werden
de 'Beatrixers' kampioen van het grenswerpbaltoernooi 1986.

Vrijdag 29 mei 1987. 

Begin van brand
Een jongen van acht jaar in gezelschap van een elf- en een twaalfjarige
jongen speelde in de meest letterlijke zin des woords met vuur toen hij
de werking van zijn aansteker beproefde op de binnenplaats van de prin-
ses Beatrixschool. Hij stak wat brandbaar materiaal in de nabijheid van
een conifeer in brand. De boom vatte vlam en de gewaarschuwde brand-
weer moest zich via het inslaan van enkele ruiten een weg banen naar de
binnenplaats van de school om erger te voorkomen.

Vrijdag 29 mei 1987. 
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13 juni 1986
Geslaagd voor de hoofdakte

Elly de Boer, Roggebot 35 en Hiske van Urk, Lange Dam 12 slaagden
voor het examen ter verkrijging van de hoofdakte. Elly geeft les aan de
eerste groepen van 'De Toprakkertjes', terwijl Hiske werkzaam is op de
Beatrix- en de Harmpje Visserschool. Beiden ontvingen hun opleiding aan
de Comenius academie in Zwolle.

Vrijdag 27 maart 1987
 

De grote rijkdom van het 'Urker Volksleven'
 

Enkele weken lang hebben de kinderen en de leerkrachten van de 'Prin-
ses Beatrixschool' zich intensief bezig gehouden om uit de rijkdom van
het 'Urker Volksleven' schatten op te halen die verloren dreigen te gaan.
Te weinig wordt beseft hoe belangrijk het is, zorg te dragen voor een
goede cultuuroverdracht. Om daar wat aan te doen, is het idee geboren
om het jaarlijkse project dit jaar op Urk te betrekken. Ter afsluiting van
het project hebben de kinderen het museum bezocht en ze namen een
kijkje op de vuurtoren, terwijl op school kennis gemaakt kon worden met
„De laatste dagen van een eiland.” Het resultaat is verbluffend. Een ma-
quette met Urker huisjes rondom een pleintje, glasbeschilderingen, teke-
ningen, werkstukjes, versjes en gedichtjes, maar niet minder de boekjes
en de verhaaltjes getuigen van een degelijk stukje oriëntatie. De jongste
groepen vertolkten op een speelse wijze het gebeuren toen zij in spel en
lied op het schoolplein hun kunsten vertoonden. Met grote aandacht heb-
ben zij geluisterd naar wat bessien over vroeger vertelde. Het programma
van woensdagavond omvatte een demonstratie van Urker ambachten,
een stand met een overzicht van Urker Uitgaven, proza en poëzie, sa-
menzang, toneel en klederdrachtenshow. Dit alles en nog veel meer, ge-
ven een goede indruk van onze 'goeie ouwe teêd' Om alles op een fijn-
gevoelige wijze te laten proeven, was er nog een 'bekkien mit kaânkoek'
en een bordje koolmoes of dikkoek te nuttigen. De leerkrachten hopen op
deze wijze hun doel te hebben bereikt met dit project over Urk en zo de
cultuur te hebben overgedragen aan onze jeugd.
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 Project over Urk, maart 1987
 
Foto op bladzijde 94 uit A.D. (Foto Axipress) 
Tekst bij foto: zie midden van deze bladzijde.

 
Veel belangstelling van de pers.

 

Berichtgeving in:       Telegraaf
Alg. Dagblad
N.R.C. Handelsblad
Trouw
Urkerland
Noordoostpolder
Nieuwe Land

Urker schooljeugd terug in de tijd

Leerlingen van de Prinses Beatrixschool in Urk liepen gisteren, ter afslui-
ting van een drie weken durend onderwijsproject, de hele dag rond in
eigengemaakte klederdrachten. Hier wordt in origineel tenue een dansje
gemaakt op het schoolplein, samen met leerkrachten, die bang zijn dat
'de rijkdom van het Urker Volksleven' verloren dreigt te gaan.

De Noordoostpolder wijdt er een foto aan boven aan de koppagina. Op
de foto van bladzijde 94 de klas van Juf de Boer.

Bijschrift bij de foto:

De rijkdom van het Urker volksleven. Onder dat motto zal op de Prinses
Be atrixschool in Urk jaarlijks aandacht besteed worden aan de over-
dracht van de Urker cultuur op de jongere generatie. Deze week vond het
project voor de eerste maal plaats. Woensdag werd onder andere een
klederdracht show gehouden, vertelde „bessien” over ,,die goeie ouwe
teêd” en liet men zich een ,,bekkien mit kaânkoek goed smaken”.
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A T T E N T I E
 

ROGRAMMA URKER AVOND OP DE
Prinses Beatrixschool
 
1. Het programma wordt geopend met het ver-

tonen van een tweetal schetsjes van groep 8:
a. De fileerderij
b. Het ansjoop-koppen

 
2. Samenzang: Baolum-song

Urker-Jannetjen
 
3. Gedicht: De hulleplooister

Pauze  met koffie en „kaânkoek”
kapkool
dikkoek
koolmoes

 
4. Toneelstukje: Op de  camping (kinderen  gr.   8)
 
5. Gedicht: De muilenmaker

6. Urker spukkien: Meester (Wouter) Kramer

7. Klederdrachtshow: Dames v.d. Lofstem
 
8. Samenzang: Terugblik.

P.S. Op deze  avond  zullen diverse  ambachten getoond worden, zoals:
Urker kunst, karpoezen maken, hulleplooien, milde maken, kraplap
borduren, spinnen en verder nog een stand met "Urker uitgaven",
enz. Verder kunt U in alle klassen terecht om de werkstukjes van 
de kinderen te bekijken vanaf half acht.
Om de onkosten te dekken willen we voor de versnaperingen een
kleine bijdrage vragen.

Het personeel. 
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N.R.C. Handelsblad van 26 maart 1987

Urker scholieren, in zelfgemaakte k lederdracht, trachten
leeftijdgenoten vertrouwd te maken met de gebruiken van

weleer. (Foto Axi press)

Urk verstevigt draad tussen heden en
verleden

 

Door een onzer redacteuren
 

URK, 26 maart — Het voormalige visserseiland Urk dreigt het in de
toekomst zonder z'n eigen cultuur te moeten stellen. Oude
gewoonten en gebruiken genieten bij de Urker jeugd nauwelijks nog
enige bekendheid. Met de kennis over oude ambachten, versjes en
gedichtjes die handelen over het vissersleven is het helemaal
droevig gesteld. Dat is althans de mening van directeur Jan
Hoefnagel van de Prinses Beatrixschool in Urk.
„De kinderen hebben geen voorbeeld meer voor ogen. Zij weten
bijvoorbeeld niet hoe de originele klederdracht er uitziet. Alleen de
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mensen van boven de zeventig jaar lopen nog in klederdracht. Je
zou kunnen stellen dat de rijkdom van het „Urker volksleven” teloor
dreigt te gaan. Te weinig beseffen wij hoe belangrijk het is om zorg
te dragen voor een goede cultuuroverdracht. Woorden uit het oude
dialect of visserslatijn waren niet meer overgedragen. Om daar wat
aan te doen, hebben wij het jaarlijkse schoolproject aan het eiland
Urk gewijd” aldus Hoefnagel, die evenals de overige leerkrachten
gedurende de drie projectweken in klederdracht op school ver-
scheen. De ruim 300 leerlingen van de Prinses Beatrixschool hebben
in samenwerking met de Stichting Urker uitgave (belast met de uit-
gave van een jaarboek) een plakboek samengesteld. Verder bezoch-
ten zij musea, terwijl de school als onderkomen fungeerde van de
tentoonstelling „de laatste dagen van een eiland”.
Het project werd gisteren afgesloten met een aantal voordrachten,
dansen en andere uitingen van folklore die de zijden draad tussen
heden en verleden dienden te verstevigen.

Vereniging 'Rehoboth' tot stichting en
instandhouding van Scholen met de Bijbel te Urk

Adres sekretariaat: Postbus 61,8320 AB Urk Telefoon 05277-1290

1927                    60 jarig jubileum                                        1987

Globaal programma overzicht:

10.00 -10.45 uur Ontvangst reünisten
10.45uur Opening
11.15-12.30 uur Gelegenheid tot hernieuwde kennismaking
12.30uur Aanvang visbuffet
14.00uur Aanvang middagprogramma

met een conference over het
Urker onderwijs

16.00uur Aanvang receptie bevolking
19.00uur Afsluiting
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Samengesteld door Meester Willem
Arntzen, Meester van „Klas 2” of
zoals later genoemd „Groep 4”.

Uitgewerkt en Productie door
Wouter van Jannetje Zeezicht,
Meester Kramer van Klas 3 of

zoals later genoemd „Groep 5”.

„Prinses Beatrixschool”:

1 april 1973 ~ 25 maart 1987


