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Als je een Urker vraagt over winter in het 
dorp dan krijg je eerst en voornamelijk 
antwoorden over eten. Dikkoek met  
boter en suiker.] 
Kapkool (een stamppot met kool en ui). 
Chocolademelk met slagroom. 
Een grote pan snert of bruinebonen
soep. Daarna volgen de herinneringen. 
Over met de slee de besneeuwde dijk af. 
Of simpelweg op een stuk karton, of een 
vuilniszak. De ijsschotsen die tegen de 
dijk op leken te willen kruipen. 
Een diepbevroren IJsselmeer waar je 
met de auto over kon. Of schaatsen in de 
haven, en op de schaats naar school, of 
uren rondjes maken op de singel. Maar 
wat ook bij de Urker winter hoort is de 
kerstcollecte, Urk in Wintersferen, win
tersport met tientallen dorpsgenoten, 
dankdag, Suunterkloas en kinderkerst
feest.  Alex Verweij - kruiend ijs

Winter
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Vrijgevig en de kerstcollecte

Inwoners van Urk behoren al sinds jaar en dag tot de vrijgevigste gemeente 
van Nederland. In 2012 gaven zij net als in 2011 het gulst: gemiddeld 
47,36 euro per huishouden. Dat is ruim 15 euro per huishouden meer dan 
de nummer twee op de lijst, Zederik in ZuidHolland. Op eerste kerstdag is 
er jaarlijks een collecte voor de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea. 
Dan staan er bussen verspreid door het dorp, vaak bij de kerken. In 
Tollebeek, waar veel Urkers wonen, wordt ook geld ingezameld. Deze 
collecte brengt traditioneel rond de 100.000 euro op en wordt gebruikt 
voor allerlei projecten in Ethiopië. 

Wil jie ok een bietjen dikkoek 

met botter in breune sukker? 

Eawen we doarnoa poeiermelk 

mit slagroom. 

Wil je ook beetje dikkoek met boter en basterdsuiker? 
Hebben we daarna warme chocolademelk met slagroom.
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Wakvissen. Mo�a�ek van Geert Weerstand
www.geertweerstand.nl

Een Urker koem je overal tugen 

Voor ons was de gekste plek waar ik een Urker tegenkwam op wintersport 
in Tsjechië. Ik zag, of eigenlijk hoorde, ze al aankomen. ‘Vraag jie effen int 
Deus of dat mins wil opskeufen.’ En ja, op z’n beste Duits! Ik zeg: ‘ja hoor ik 
wil best effen opskeufen.’ Je had die gezichten moeten zien!

Marina van Haaften 
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Angela Molenaar - wintersferen

Met de kerk op wintersport

Een Urker is gek op wintersport. Skiën, lekker eten en gezelligheid, wat 
wil je nog meer. Vanuit verschillende kerken worden er regelmatig trips 
naar bijvoorbeeld Winterberg georganiseerd. Maar er zijn ook groepen 
die zelf elk jaar naar een winterse bestemming gaan. Zo waren er Urkers 
met wintervakantie in Sankt Johann. Ze koken, ondanks lawinegevaar, 
voor 80 personen bonensoep. En zingen vervolgens in de kerkdienst ook 
nog op ‘langlauftohn’ (op hele noten).

Jaap Bakker
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Avondlicht - Harm de Boer

Spottende nieuwjaarswens: 

Ik wens je al wat winselijk is 

‘n bochel die ordentelek is 

in ’n peust zo groot as m’n veust. 
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Op de leugenbank - Henk Kapitein

Et is wel wier teed 

vor gekapte wortels. 

Het is wel weer tijd voor hutspot. 
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Winterkost: kapkool

• 1 witte kool • 2 grote uien • zout, peper, azijn • stoofperen 
(1 of 2 per persoon) • aardappels • blokjes gerookte vetspek

Uien en kool snijden, met het zout door elkaar mengen en de geschilde 
peren er half in leggen met een klein beetje water erbij. Als het kookt op 
laag vuur zetten, en ongeveer twee uur laten zachtjes laten sudderen. Dan 
in het vergiet. Vang het vocht op en doe het  met wat zout bij de geschilde 
aardappels en zet het op het vuur. Als de aardappels gaar zijn alles afgieten 
en even droog stomen. Dan de uien, de kool en de aardappels door elkaar 
kappen, wat peper en azijn erdoor. Vetspek bakken en dit er los bij doen, 
samen met de stoofperen. Speklapje of ‘balletje gak’ erbij. Je eet je vingers 
erbij op.

Lummie de Boer (balletje gak = gehaktbal)

Stoken: hout, turf, kool, olie, gas 

Werd er vroeger op (drijf)hout en turf gestookt, later werd dit vervangen 
door kool en olie. Rond 1960 wordt door de GAZO een gasvoorziening 
naar Urk gelegd. Nu zijn nagenoeg alle woningen voorzien van een 
gasaansluiting. 
Bron: Urk in de twintigste eeuw, Stichting Urker Uitgaven
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M’n duveltjen 

rookt arreg vandage.

Mijn kleine kacheltje rookt veel vandaag.

Lucie Kapitein - sleeën van de dijk
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Met de auto op het ijs 

Urkers hebben erg strenge winters meegemaakt. In 1929 bijvoorbeeld 
was het zo koud dat het toenmalige eiland bevoorraad kon worden door 
vrachtwagens. Ze konden gewoon vanaf Kampen, of welke andere stad 
aan de Zuiderzee dan ook, naar Urk rijden. Over het ijs. De laatste keer dat 
er zoveel ijs op het water rond Urk lag was in 1963. Duizenden mensen 
reden die winter over het IJsselmeer. Er werd zelfs een rally gehouden.

Over een papieren 

zoldertjen lopen. 

Over een dunne laag ijs lopen.
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Mijn vader was Jo Gerssen. Die stond samen met Pieter Gerssen en Jo de 
Bie bij wat toen nog scheepswerf Metz was, ze moesten het ijs over, naar 
de andere kant van het meer. Dat was in 1947, denk ik. Het was goed 
dichtgevroren, iedereen was aan het schaatsen, gezelligheid. Maar Pieter 
vond het maar niks. Zegt ie: as er planken onger leggen dan goon ik erover.

Kerkje aan de �ee. Wout Kei�er
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Sint Nicolaas 1938 

Hel verlichte etalages. Stralend in een overvloed van banket en speculaas
jes, marsepein en suikergoed. Hunkerende kindersnoetjes In verrukking, 
urenlang; Trippelende kindervoetjes, Juichende Sint-Nicolaas-zang. Plat
gedrukte kinderneusjes voor haast elke volle ruit. Bij het beeld van Sint en 
Pieter kijken zij zich d’ogen uit!

Zie eens, moe, wat fijne harten. Lekker daar, dat dik banket... ‘s Avonds 
worden kleine klompjes bij de schoorsteen neergezet. Moeder kijkt in  
‘t schamel beursje, Moeder rekent even na. Hoe en wat er kan geschonken, 
zulks in overleg met pa. Is de grote dag gekomen, viert men, zij ‘t schamel, 
feest. Och, gezonde, lieve kind’ren zijn nog nooit zó rijk geweest.

Dorpsdichteres en schrijfster Mariap Van Urk (1898-1966)  
Bron: ‘Urk is zó mooi’, Stichting Urker Uitgaven

Urk in Wintersferen

Inmiddels een begrip op Urk: Urk in Wintersferen. Het oude dorp van Urk 
herleeft in Wijk 4. In deze straten vindt het evenement voornamelijk 
plaats. De knusse straten en nauwe steegjes, die sfeervol zijn verlicht, 
brengen u terug naar de tijd van kwakzalvers, veldwachters, ambachten 
en klederdracht. Bovendien zijn er diverse figuranten, kraampjes, oude 
ambachten en sketches uit het verleden. De bezoekers maken als het ware 
zelf deel uit van het Urk van 100 jaar geleden. 

17008 Typisch Urk.indd   22-23 30-01-17   14:42



– 24  – – 25  –

Schaatsenrijden. Okke Weerstand
www.okkeweerstand.nl

Kappen 

Mit karst hadden de vrijwilligers en verpleging zich echt eut esloofd vor 
de bewoeners van Kompas, een echt karstdiner: kaarsen op de tafel, vuur
gerecht, hoofdgerecht, nagerecht, verskeien liflaffies, puddekies, koffie, te 
vuul om op te neumen, et kon niet op. ‘N lust vor et oge om te zien en van 
die deftige doekies om jáanen an of te vegen en vor de maage. Je zaggen de 
minsen genieten, alliendig al de oevuuleid bestek was vor de miesten een 
naie ervaring. Nao ofloop legt Pieter ongereut é zakt in ien van de gemak-
kelijke stoelen as we bij m’n mimme  op bezoek koemen. Langzaaman ver
glaid de erinnering, an et dinee, mar Pieter vertelt dat ze zo’n geweldig 
dinee at aewen, mit alles der op in der an. En et was lekker! “Wat eaw je 
geeten dan, Pieter?” Ai dinkt effen nao en zegt dan: “Dat wiet ik niet, want 
ik aew alles ekapt!”

Henk Kapitein
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