
TER PTEKKE
Woon le ook op een bilzondere plek?
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afl<omst en vormen een hechte gemeenschap. Het dorp is een

van de meest kerkelijke Élemeenten van Nederland. Een Urker
trurclitie is clat mannen een gouden oorbel dragen, vaak in dc

vorm van een anker. Er wordt gezegd dat cleze sieraden vroe*
ger dienden a1s uitvaartverzekering. §íanneer een scl-ripper

strandde, kon met de opbrengst van de oorbel zijn begrafenis
worden betaalcl.

PROEFWONEN
Zo belanden we in 202 1. §lie woont er in cle nieurve drijvende
villa's1 Schipper Jan cle Boer en zi jn vrourv Geja bi jvoorbeeld.

Doordex,eeks zwerft Jan rond op de Noordzee. Met zijn stoerc

zeekotter gaat hij op zoek naar tong en schoi. Geja werkt een

paar dagdelen bij 7.ts &Zct, een echte r.an-alLes-wat-winkel.
Tot voor kort u,oonden ze in een trvee-onder-een-kepwoning op

Urk - het l-ruis waar ze srnds hun trouLwen hadden gewoond, en

u'aar hun zes kinderen rvaren opgegroeid.

:'llt:Pl't

'\íe rvarcn beiden cle vijÍtig gepasseercl', vertelt Jan vanuit
zijn luie stoel op l-ret zonnige, verlcngdc tcrras. 'A1lecn or-rze

jongste zoon woonc]e nog thuis; rve haclclen clus r.eei onlrenutte
kamers. Trouwens, ons l-ruis l<on wel een Ílinl<e reno\.atiebeurt

gebruiken, en het onderhoud van de flinke tuin stond ons

steeds meer tegen.'

Geja vult aan: 'Mijn oog viel op een Ílyer in l.ret plaatselijke
nieuwsblad. "Op een prachtige piek in de ruim opgezette

Oranjervijk realiseert ÀBC t}íaterwoningen zeven royale drij-
vende watervilla's", Ias ik. Meteen wist ik: dit is het helen-raal

voor ons!'

Een bezicl'rtiging was zo gcregleld, cn niet vecl iater stapten

Jan en Geja voor de eerste keer in hr-rn leven een woonark bin-
nen. Doorclat he t stevig waaide, werd Geya misselijk. De twijfel
sloeg toe. '§íe besloten eefst een week te gaan proeÍ-wonen op

een vakantie-woonark, voor we r1e knoop cloorhakten. Daarna

wisten we: deze stap naar wonen op het water clurven we aan!'


