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Bij juf Heleen Akkerman, van groep 1/2 van de Groen van Prinstererschool, was het een gezellige bende in de klas vorige week. Vanwege dierendag 
mochten de kinderen hun huisdieren mee naar school nemen, en dat hoef je als juf geen twee keer te zeggen. Jan Pieter Nederlof oogste veel lof met 
zijn waterschildpad. Nog nauwelijks stond het diertje in zijn kom op tafel of de halve klas schaarde zich eromheen. De schildpad liet zich braaf 
van alle kanten bewonderen en baasje Jan Pieter zwol dan ook van trots. Van links naar rechts op de foto: Cornelis Meun, Rik de Boer, Mohammed 
Boukhizzou, Jan Pieter Nederlof, en Lukas Ras. Meer over dierendag is te vinden op pagina 8.

Op initiatief van brandweer

Gedenksteen voor  Lubbert Romkes onthuld
Op de plek waar op 22 maart vorig jaar brandweerduiker Lubbert 
Romkes tijdens een oefening stierf, is een gedenksteen geplaatst. 
Dat is gebeurd op initiatief van het plaatselijke brandweerkorps.

Kort na het ongeval werd vanuit het 
korps al een comité opgericht voor 
het plaatsen van een gedenkteken. 
Tegelkunstenaar Geert Weerstand 

Een grindschip met een 39-ja-
rige schipper uit Urk aan het 
roer is donderdagavond be-
trokken geraakt bij een aan-
varing op het Markermeer. Het 
schip werd aan stuurboord-
zijde geramd door een leeg 
beunschip, bestuurd door een 
53-jarige Rotterdammer. De 
waterpolitie onderzoekt hoe 
het ongeval heeft kunnen ge-
beuren.

De aanvaring vond rond half tien 
plaats. Het grindschip voer in de zo-
genaamde Pampusgeul, in de rich-
ting van Lelystad. Het beunschip 
kwam vanaf de randmeren. Door 
de aanvaring werd de voorsteven 

Waterpolitie stelt onderzoek in

Grindschip aangevaren
van het grindschip zwaar bescha-
digd. Volgens een eerste schatting 
bedraagt de schade anderhalve ton. 
Er deden zich geen persoonlijke 
ongevallen voor en de waterpolitie 
stelde vast dat er geen alcohol in het 
spel was. Het beschadigde grind-
schip werd afgemeerd in de haven 
Blocq van Kuffeler in Almere.

fataal afgelopen duikoefening.
Bij de plechtigheid waren behalve 
familie en vrienden van het slacht-
offer, de leden van het plaatselijke 
brandweerkorps aanwezig en ook 
andere hulpverleners die op de be-

wuste avond aanwezig waren. 
Verder werd het regionale brand-
weerkorps vertegenwoordigd. Bur-
gemeester Jaap Kroon en plaats-
vervangend korpscommandant 
Hendrik Visser hielden toespraken, 

n De gedenksteen werd onthuld door weduwe Johanna Romkes en haar zoontje Jacob Arie.

waarna weduwe Johanna Romkes 
en haar twee jaar oude zoontje Ja-
cob Arie de gedenksteen onthulden 
door het wegtrekken van de brand-
weervlag. Het samenzijn werd in de 
brandweerkazerne afgesloten.

kreeg opdracht een steen te maken 
en die werd geplaatst op de Klifkade, 
waar Romkes op de bewuste avond 
aan de kant werd gebracht, na een 


