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KROON op het werk
Burgemeester Jaap Kroon verzorgt een driewekelijkse
column voor Het Urkerland. Op die manier kan hij zich
direct tot de bevolking richten over zaken die hem aan
het hart gaan of die hij eens nader wil toelichten.

Wij gedenken
Donderdagavond 22 maart komt het bericht van de meldkamer. Ernstig
ongeval bij de haven van Urk. Even later word ik gebeld door de politie.
Een lid van het duikteam van onze brandweer is tijdens een duikoefening
in moeilijkheden gekomen en wordt per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd, zo krijg ik te horen. Verder geen nadere mededelingen.

Brandweerman Lubbert
Romkes begraven
Onder grote publieke belangstelling is woensdagmiddag brandweerman Lubbert Romkes begraven.
Tijdens de dienst in de geheel gevulde Schuilplaats werd onder anderen het woord gevoerd door brandweercommandant Klaas Ras en burgemeester Jaap Kroon. Daarna ging de rouwstoet via de weg langs de
brandweerkazerne naar begraafplaats De Vormt. De leden van het plaatselijke brandweerkorps liepen
voorop en de naaste brandweercollega’s begeleidden de auto.
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Op kinderboerderij De Stekplek zijn vrijdagmiddag de eerste lammetjes van dit jaar geboren. De ooi heeft een drieling gehad. Eentje
loopt vrolijk te dartelen bij zijn moeder, maar een van de lammetjes heeft het helaas niet gered. Lammetje nummer drie is nog erg
zwak. De Stekplek hoopt dat het snel beter gaat met dit lammetje.
Iedereen mag de lammetjes en de trotse ooi komen bewonderen bij
de kinderboerderij aan de Urkerweg.

Tijdens de jaarvergadering in november heb ik Lubbert zijn certificaat overhandigd. Na een intensieve studie en training was het zover. Gediplomeerd
duiker. Het duikwerk behoort tot de moeilijkste en zwaarste taken van ons
brandweerkorps. Hij was er trots op dat hij dit werk mocht doen. In de
kazerne hangt een foto van hun trouwdag. Nog maar zo kort geleden. Bruid
en bruidegom. Zij in stralend wit en hij in zijn brandweeruniform.
Er zijn van die gebeurtenissen in ons leven waardoor we in verwarring raken
en die we in ons aards bestaan zo moeilijk een plaats kunnen geven. Ons
rest de kracht van het gebed.
J. Kroon

Esther Schouten neemt zaak over

Kapsalon Visser in
in andere handen
Kapsalon Visser komt met ingang van volgende week in handen van Esther Schouten. Zij neemt de zaak over van Lub Visser, die vanwege zijn
leeftijd een stapje terug doet. De nieuwe eigenaresse werkt al bijna
vijf jaar in de zaak. In eerste instantie zet ze de zaak voort onder de
huidige vlag. Maar voor de zomer wil ze een naamswijziging en enkele
kleine veranderingen in de zaak doorvoeren. Lub Visser blijft voorlopig
op zeer bescheiden schaal verantwoordelijk voor de herenkapsalon.
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Eerste lammetjes op
de kinderboerderij

De volgende ochtend wordt er een persconferentie gehouden. De politie en
de brandweer zijn daar bij vertegenwoordigd. Namens de hele Urker gemeenschap spreek ik daar ons medeleven uit met de vrouw van Lubbert, Johanna
en zijn familie. Kort daarvoor had ik haar en de familie bezocht. Vandaag
overheerst het verdriet, hield ik de journalisten voor. Natuurlijk leven er
vragen en we zullen er ook alles aan doen om die te beantwoorden. Maar
dat is voor later. Dat werd begrepen.
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Grote publieke belangstelling

Ik besluit om direct naar de kazerne te gaan. De verslagenheid daar is
groot. De mannen die bij de oefening betrokken waren zitten bij elkaar en
doen zo goed mogelijk verslag van het gebeurde. Even later komt er een
medewerker van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen) binnen. Het verbijsterende bericht “jullie collega Lubbert Romkes
is overleden” doet een huivering door de groep gaan. Diezelfde avond nog
stroomt de brandweerkazerne vol. Het korps moet het met elkaar verwerken,
er is zichtbaar verdriet en er leven veel vragen.

Zojuist is de ‘bemanning’ bij mij uit de ‘kajuit’ aan
De Akkers weggegaan. De taken zijn verdeeld voor
ons komende Paasfeest. Maandagavond 19 maart
waren we bij elkaar om te ‘oefenen’. ,,Vanavond,
zei ik, hebben we ‘gemengde repetitie’.’’ Jullie
moesten daar wel om lachen, maar intussen wel je best gedaan. De zangeressen en de dichters waren geweldig. Voor de pauze hebben we verteld dat
Lub heel erg ziek is, en niet meer op de club zal komen. Daarna was het erg
stil. Er zijn een paar schepelingen die geopereerd moeten worden. Wat is
het dan fijn dat we voor en met elkaar kunnen bidden. We hopen dat ze er
met Paasfeest weer zullen zijn. Nu ik deze kopij schrijf is inmiddels helaas
zijn vader overleden. Ook voor hem en zijn familie hebben we gebeden.
Deze keer vieren we ons Paasfeest weer alleen met de ouders en verzorgers.
Ook weer in ‘t Jeugd aan de Richel. D.V. 2 april a.s. en we beginnen om
half acht. In gedachten gaan we eerst naar Golgotha, want dat mogen we
nooit vergeten. En we spreken af dat we thuis bidden en vragen om een fijn
Paasfeest. Tot maandag.
Namens de bemanning,
Annie Ruiten

