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Voorwoord

Met ontzettend veel plezier maakte ik drie jaar lang de Urker Spreuken
kalender. Ik kreeg veel leuke reacties, leerde behoorlijk veel over mijn 
geboorteplaats en kreeg ideeën voor nieuwe projecten. De kalender stond 
op menige verlanglijst en werd aangeschaft voor broers, zussen, vrienden 
en familie in het buitenland. Wel hoorde ik van mensen dat ze het jammer 
vonden dat ze de blaadjes af moesten scheuren en dat de kalender aan 
een jaar gebonden was. Daarom heb ik besloten om het anders aan te 
pakken.
De Urker Spreukenkalender werd het cadeauboek Typisch Urk. En dat heeft 
u nu in handen. U vindt hier – net als in de kalender – weer veel dialect, 
historie, humor, kunst, feitjes en fotografie over Urk. Zodat iemand die het 
boek leest, denkt: ja, dat is typisch Urk. 
En ook leuk: Typisch Urk heeft een kleurenkatern om de mooie foto’s en 
kunstwerken van Urk en de Urkers goed uit te laten komen. Ik ben erg blij 
met hoe het boek geworden is. Hopelijk u ook. Veel plezier met ‘Typisch Urk’! 

Mandy van Dijk
Maart 2017



In de lente kun je menig Urker druk aan 
het werk zien in en rond het huis. De 
voorjaarsschoonmaak is een schoon goed 
in het dorp. Na het schrobben van de  
tegels is een rondje om de haven ook 
wel weer leuk. Nu eens op de fiets in 
plaats van met de auto, want het weer 
begint op te knappen. In het voorjaar 
zijn ook de Visserijdagen, Urkerdag, Zang 
op Hemelvaart en de herdenking bij het 
vissersmonument.   

Lente op Urk

Buurpraatje – KnipKunst, 
HenK Kapitein
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Grote schoonmaak

Een Urker houdt van een schoon huis. Sommige nietUrkers, of ‘vreemden’, 
vinden het maar gek zo schoon als het gemiddelde Urker huis is. ‘Het is 
alsof ik naar een foto uit een woonmagazine kijk,’ zei een bezoeker. ‘Dat is 
toch niet realistisch?’ Op het voormalige eiland wel. Natuurlijk is er ook wel 
eens wat rommel, maar over het algemeen zijn de leefruimten van de 
huizen in het dorp erg goed gepoetst. In het voorjaar is het tijd voor de 
grote schoonmaak en wordt het huis van binnen en van buiten onder 
handen genomen. 

urKer vissers met teil – BeeldHouwKunst, oKKe weerstand
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’t Ei is niet beter 
as ’t oen

De appel valt niet ver van de boom 

Baantjer over Urk

Als jongen had je een geweldige tijd op Urk. Ik heb ook ettelijke malen 
verkering gehad. Op zaterdag liepen alle meiden altijd door de Nieuwstraat 
met ‘stekies’ op zak. Als iemand jou zo’n snoepje gaf, had je verkering. De 
tamtam werkte vervolgens snel op Urk, want als ik na afloop thuiskwam, 
wist mijn bessie al dat ik op de Dijk had gewandeld met een meisje.’

scHrijver appie Baantjer, 16 septemBer 1923 - 29 augustus 2010

Bron: urK magazine ondernemend, januari 2009

Een bessien = een oma  

Stekies = harde suikertjes


