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We zijn over de helft!
De lancering van het project ‘Stripboek Japien de Joode’ heeft heel wat 
losgemaakt. Niet alleen in de Urker volksmond, maar ook in krant en 
op televisie, in Flevoland en zelfs daarbuiten. Ook de sponsering en 
voorinschrijving begint op gang te komen. De bijdragen zijn hartver-
warmend. Op Urk zeggen ze: ‘Lot je aand niet trillen’. En dat doen ze 
niet. In deze tweede nieuwsbrief een update van de stand van zaken. 

Allereerst noemen we de gift van 
Stichting Zabawas. Deze stichting  
werd opgericht op 23 januari 2004 
door de heer C.J. Zanen. De heer 

Striptekenaar 
Danker Jan Oreel 
tekende proefstrip!

Zanen was bij leven directeur en 
later commissaris van het gerenom-
meerde Nederlandse baggerbe-
drijf Zanen Verstoep, dat in 1988 
overging in handen van Koninklijke 
Boskalis Westminster NV. De heer 
Zanen heeft samen met zijn echtge-
note mevrouw C.C. Zanen-Bakker 
bepaald dat hun vermogen bij over-
lijden ten goede zou komen aan de 
door hem opgerichte Stichting Za-
bawas (Zanen Bakker Wassenaar). 
De stichting is een zogenaamde 
familiestichting; een niet collecte-
rende stichting die uitkeringen doet 
uit een gedoneerd familievermogen. 
Stichting Odulphus ontving het 
bedrag van €4000,- Hartelijk dank.

We zijn blij verrast dat we van de 
Gemeente Urk een investerings-
subsidie van € 4500,- tegemoet 
kunnen zien. ‘Een bijdrage om dit 
mooie initiatief te realiseren’.
Tijdens onze positieve gesprekken 
met Wethouder Freek Brouwer, 
tevens lid van het Comité van 
Aanbeveling, mochten we al veel 
steun van de gemeente ervaren.  
Constructief werd met ons mee-
gedacht, het project in netwerken 



besproken en vele handreikingen 
werden gedaan. Een subsidiever-
zoek kon en mocht niet achterwe-
ge blijven. Hartelijk dank.

In de afgelopen weken zijn er ook 
constructieve en prettige gesprek-
ken gevoerd met een afvaardiging 
van Stichting Urker Uitgaven. 
Stichting Urker Uitgaven en 
Stichting Odulphus zien graag dat 
het stripboek straks wordt uitge-
geven door deze Urker stichting. 
Zij hebben in 1995 ook de uitgave 
van ‘Een ver-Urkte Israëliet, het 
levensverhaal van Japien de Joode’ 
verzorgd.

De lancering van de publiciteit 
rond het stripboek leverde een ver-
rassende reactie op uit Emmen! De 
familie Kropfeld te Emmen blijkt 
middels een verre tak familie te zijn 
van de Urker familie Kropveld. Het 
verschil door het gebruik van de ‘f ’ 
in plaats van de ‘v’ in de naam heeft 
alles te maken met het tijdelijke 
verblijf van het transportbedrijf 
net over de Duitse grens. Het is 
de bedoeling dat deze naam weer 
verandert wordt in Kropveld met 
een ‘v’. Het transportbedrijf komt 
al vele jaren op Urk en heeft Urker 
werknemers. Middels directeur Leo 
Kropfeld ontvingen wij een ruime 
bijdrage. Hartelijk dank.

Zeer verrassend was de bijdrage 
van de Urker 27MC Samen Sterk 
vereniging in samenwerking met 
Urk FM. Waren we al zeer blij met 
het feit dat we uitgekozen waren 
om mee te delen in de opbrengst 
van de z.g.n. ‘Goede doelen Bingo’. 
Nog groter was de verrassing van de 
bijdrage: €1500,- Hartelijk dank.

Onverwacht en verrassend was de 
ruime bijdrage van het investe-
ringsbedrijf Van Dam, Van Dam 
& Verkade. Hartelijk dank.

Wybren Streekstra | scholen
Kennis van scholen, schoolinstel-
lingen en verenigingen is onmis-
baar voor goede communicatie en 
afstemming w.b.t. stripboek en bij-
behorende lesmateriaal. Wybren 
Streekstra heeft, als oud-school 
directeur, toegezegd dit op zich te 
willen nemen. Welkom bij de club 
Wybren!

In afwachting van verschil-
lende fondsen en bijdragen.
We zijn er nog niet!
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