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26 KAMPEN

Iedereen die te maken heeft met
kanker kan dinsdag 24 juni bij
Stichting LeMKa een workshop
‘Zingen voor je leven’ volgen. De
stichting biedt een kennisma-
kingsles in de hoop dat deelne-
mers ontdekken dat zingen hen
energie en kracht kan geven. Ie-
dereen kan zich aanmelden en
zangervaring is niet nodig. De

workshop wordt van 19.00 tot
21.00 uur gehouden in het in-
loophuis van stichting LeMKa
aan de Noordweg 129. Geïnteres-
seerden kunnen zich opgeven
door een mail te sturen naar
info@lemka.nl.
Het inloophuis is daarnaast elke
dinsdagmiddag en vrijdagoch-
tend geopend.

In sporthal De Reeve wordt mor-
gen de ZomerDansDag gehouden.
Gymnastiekvereniging Wilhelmi-
na geeft tijdens de zeventiende
editie van dit evenement een
danspresentatie met de verenigin-
gen RKDOS, IJGV en THOR/ GV-
DOS.
Publiek is welkom voor een voor-
stelling om 14.00 of 19.00 uur.

De expositie ‘In Paradisum.
Over de kalmte van de ziel’ van
Janpeter Muilwijk opent zater-
dag om 15.00 uur in het Stede-
lijk Museum Kampen. Muil-
wijk studeerde begin jaren
tachtig schilderen en tekenen
aan de Kunstacademie in Kam-
pen. In de expositie toont hij
een selectie van zijn werk.

De jongerengroepen van het
Stedelijk Orkest geven morgen
van 15.00 tot 16.00 uur een con-
cert in de Oudestraat. De jeugd-
afdeling bestaat uit drie groe-
pen en deze middag zijn de
SOKkids te zien met blaasin-
strumenten en treden de
STOKkids (de slagwerkers) en
het leerlingenorkest op.

De stichting Hope4Africa
houdt vanavond een ouderwet-
se schuurfuif, met muziek uit
de jaren ’70 en ’80 van Apollo
100 en een optreden van Wim
en Anna Duiveman. De op-
brengst (vrije bijdrage) gaat
naar aidskinderen in Afrika. De
fuif begint om 20.30 uur aan
Meerzicht 3 in IJsselmuiden.

door Wim Schluter

KAMPEN – „Buiten de lijnen wer-
ken”, zo verduidelijkt sportpark-
manager Rob Kluvers (50) zijn
nieuwe functie. Letterlijk als het
gaat om alles wat er om de velden
heen gebeurt, figuurlijk als het
gaat om het uitvinden van zijn
nieuwe functie. Per 1 mei van dit
jaar trad Kluvers in dienst van de
nieuw opgerichte organisatie
Sportpark De Venen & De Maten
als sportparkmanager, tot dusver
een onbekende functie in Kam-
pen. Twee jaar lang krijgt hij de
kans zich te bewijzen en zichzelf
terug te verdienen - want over
twee jaar stopt de gemeentelijke
bijdrage voor z’n functie en moet
hij ‘de eigen broek ophouden’, zo-
als dat zo mooi heet.
Een uitdaging voor Kluvers, die
zichzelf vooral ‘een commerciële
man’ noemt. Toch was dat niet
wat hem aantrok in de functieom-
schrijving die naar buiten werd
gebracht voor de manager. ‘Het
leggen van verbindingen’ was de
uitdrukking die hem nog voor de
geest staat uit die vacature.
Juist die verbindingen zijn de af-
gelopen zes weken al ontstaan,
soms tot zijn eigen verbazing.
„De ene organisatie neemt de an-
dere mee”, aldus de sportparkma-
nager. „Op die manier ontstaat er
al iets, gaat het balletje rollen.”
Namen van beoogde partners
geeft hij voorlopig nog niet alle-
maal aan de buitenwereld prijs,
maar onderwijsorganisatie Land-
stede is er in ieder geval één van.
„Die zit te springen om goede sta-
geplekken. Nou, met een sportter-

rein van een kilometer breed en
vijfhonderd meter lang en met
vijf sportclubs... Moet lukken.”
Onder Kluvers’ leiding moet het
Kamper sportpark worden tot -
zoals hij het zelf uitdrukt - brui-
send sporthart van Kampen. De
gemeente sprak eerder al over het
sportpark als ‘dorpshuis van de
toekomst’. Dat dit nu nog niet zo

KAMPEN – In de Zuiderzeehaven
bij Kampen zijn in heel 2013 geen
kavels verkocht, ondanks vergaan-
de gesprekken met geïnteresseer-
de bedrijven.
Een aantal ondernemers op het
bedrijventerrein heeft wel op ei-
gen grond flink uitgebreid. Een
kwart van het complete terrein is
nu nog beschikbaar voor verkoop.
Dat wordt duidelijk uit het be-
stuursverslag van de Zuiderzeeha-
ven.
Het is niet zo dat 2013 werd gedo-
mineerd door slecht nieuws, inte-
gendeel. Het eerste deel van de
grote graanopslag van Graansloot
werd gebouwd, de nieuwe op- en

afrit van de N50 zorgen volgens
de havendirectie voor uren tijd-
winst per dag.
Ook zochten de gemeenten Kam-
pen, Meppel en Zwolle veel meer
toenadering om tot een gezamen-
lijk logistiek knooppunt te ko-
men.
Van de 14,6 beschikbare hectare
bedrijfsgrond ligt één perceel di-
rect aan het water.
De Zuiderzeehaven verwacht de
grond de komende jaren te verko-
pen, omdat de interesse er wel is,
maar het bedrijfsleven het moei-
lijk heeft om voldoende financie-
ring te verkrijgen voor de investe-
ringen.

KAMPEN/LEMMER – Zes van de acht
sluisdeuren van het Wouda-
gemaal in Tacozijl bij Lemmer
zijn door Wijma Kampen weer
op hun plek geplaatst. Het Kam-
per bedrijf heeft de sluisdeuren
gerestaureerd.
Het ir. D.F. Woudagemaal is het
grootste nog werkende stoomge-
maal ter wereld en wordt ge-
bruikt om het waterpeil in Fries-
land te verlagen. Het gemaal is op-
genomen op de Werelderfgoed-
lijst, omdat het gemaal een belang-
rijke fase in de strijd tegen het wa-
ter markeert. Ook zijn de afmetin-
gen bijzonder: het is het grootste
stoomgemaal ooit gebouwd.
Wijma Kampen begon in maart

2013 met de grote restauratieklus,
in nauwe samenwerking met Mo-
numentenzorg Noord-Nederland
en Royal Haskoning. De sluisdeu-
ren zijn bewust gerestaureerd en
niet gerenoveerd of vervangen.
„Restaureren, zo hebben we ge-
leerd, is een andere benadering
van het werk”, aldus het Kamper
bedrijf.
De deuren van zes bij acht meter

zijn voorzichtig gedemonteerd.
De materialen zijn gesorteerd en
waar mogelijk bewerkt voor her-
gebruik. Het kleedhout is gedeel-
telijk hergebruikt na opnieuw za-
gen. Stalen delen zijn door Wij-
ma ontroest en na volledig conser-
veren hergebruikt.
„Uiteraard is het constructieve
aspect in het oog gehouden. De
deuren hebben geen kerende
functie meer, maar moeten wel
veilig getransporteerd, geplaatst
en eens per jaar gedraaid kunnen
worden”, laat Wijma weten. Met
nieuwe houten en stalen onderde-
len zijn de bestaande delen aange-
vuld en weer samengesteld tot
complete deuren.

Zingen met Stichting LeMKa

Tentoonstelling
Janpeter Muilwijk

Stedelijk Orkest
speelt op straat

Schuurfuif met Wim
en Anna Duiveman

Verenigingen houden
ZomerDansDag

Materialen van de deuren
van het Woudagemaal
zijn na demontage waar
mogelijk opnieuw gebruikt

Sportpark
Rob Kluvers
begon in mei als
manager van
sportterreinen
De Maten en De
Venen.

�

� Overdag zijn de sportparken vaak
uitgestorven. Dat moet anders,
vindt Rob Kluvers. „Misschien met
een permanent beachvolleybalter-
rein.” foto Freddy Schinkel
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� Wijma heeft de eerste sluisdeuren van het Woudagemaal na restauratie weer geplaatst. eigen foto

Zuiderzeehaven: geen
kavels verkocht in 2013

SPORTPARKMANAGERIn Kampen gerestaureerde
sluisdeuren weer in gemaal
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door Ewoud ten Kleij

KAMPEN – Het Stedelijk Museum
en Gemeentearchief Kampen ver-
wachten al in 2015 volledig op ei-
gen benen te kunnen staan. Tot
nu toe werd uitgegaan van een
jaar later. Uiteindelijk is het de be-
doeling dat de ‘grote vijf’ op cul-
tuurgebied in Kampen onder één
moedermaatschappij gaan vallen.
Naast het museum en het archief
gaat het dan om de Stadsgehoor-
zaal, de bibliotheek en cultuur-
educatiecentrum Quintus. Die
laatste is al deels verzelfstandigd
en verwacht het ‘losweken’ van
de gemeente ook in 2015 te kun-
nen afronden. De Stadsgehoor-
zaal kwam in januari al op eigen
benen te staan, de bibliotheek
werd al eerder zelfstandig.
Een belangrijk voordeel van de in-
tensieve samenwerking tussen de
(voorheen) gemeentelijke cultuur-
reuzen zou het inperken van be-
zuinigingen kunnen zijn. Eind vo-
rig jaar stelde de gemeenteraad de
cultuurnota voor de komende ja-
ren vast en werd besloten flink te
snijden in de kosten. Voor de in-
vulling van die bezuiniging werd
voor het Stedelijk Museum geop-
perd om nevenlocaties Koorn-
marktspoort en synagoge af te sto-
ten, maar daarover bestaat nog al-
tijd geen duidelijkheid. Het mu-
seum staat vrij om op een andere
manier in de kosten te snijden en
zo de twee expositieruimten
open te houden.
De gezamenlijke instellingen rich-
ten nu een bestuurlijk platform
op, om de plannen voor de ‘cul-
tuurholding’ verder uit te werken.
In december moet dan een onder-
nemingsplan op tafel liggen, dat
wordt voorgelegd aan de gemeen-
teraad. De gemeente Kampen
wordt namelijk wel enig aandeel-
houder van het instituut, maar be-
paalt niet langer het beleid van de
‘grote vijf’.

is, moet hij erkennen; overdag lig-
gen de velden en bijbehorende ge-
bouwen er tamelijk verlaten bij.
Niet voor lang, als het aan Klu-
vers ligt. „Ik wil contacten gaan
leggen met omliggende wijken,
misschien kijken of we een wij-
kenvoetbaltoernooi kunnen gaan

organiseren. Of een permanent
beachvolleybalterrein aanleggen,
waarop we een toernooi kunnen
houden”, overdenkt hij de moge-

lijkheden. „Leuk voor Kampena-
ren, maar ook leuk voor bedrij-
ven. Die kunnen vergaderruimte
huren in de onderkomens van de

vijf clubs, maar tussendoor ook
sportief aan de slag.”
Niet dat de sportclubs op het com-
plex bang moeten zijn dat hun
sportvelden ineens worden ge-
bruikt voor de meest wilde be-
drijfsfeesten, zo tempert Kluvers
verwachtingen en misschien wel
nachtmerries van de clubs. „Ik
heb niets aan eendagsvliegen, het
moeten langlopende projecten
zijn die elkaar versterken.”
In mei 2016 loopt zijn contract af,
maar Kluvers ziet volop perspec-
tief. „Eigenlijk is twee jaar nu al
te kort.”

KAMPEN – Het project ‘Weer aan
zet met de tablet’ van Welzijn in
Kampen krijgt een vervolg. Het
initiatief is bedoeld om ouderen
wegwijs te maken op een tablet
en zo actief mee te blijven doen
in de samenleving. Zo kunnen zij
langer zelfstandig blijven wonen.
Volgens Welzijn Senioren, onder-
deel van de Kamper welzijnsorga-
nisatie, kan de tablet hierbij een
geweldige steun zijn. Door makke-
lijk e-mail en sociale media te le-
ren gebruiken, wordt eenzaam-
heid tegengegaan.
Geïnteresseerde senioren kunnen
zich aanmelden bij Welzijn Senio-
ren. De organisatie benadrukt dat

het project is bedoeld voor ‘gemo-
tiveerde, minder mobiele, zelf-
standig wonende senioren’. Elke
deelnemer krijgt een iPad in
bruikleen voor maximaal een jaar.
Gemiddeld eens per twee weken
komt een vrijwilliger van Welzijn
aan huis om de deelnemer te hel-
pen vertrouwd te raken met het
apparaat.. Samen wordt geoefend
op de tablet. De kosten bedragen
10 euro per maand. Een internet-
aansluiting in huis is nodig.
Aanmelden kan bij Jacqueline
Dijkslag op 038-3325550 of
j.dijkslag@welzijnkampen.nl. Na
aanmelding volgt een intakege-
sprek.

ZWOLLE/KAMPEN – Twee Kamper
bedrijven in de professionele keu-
kenbranche, die de laatste jaren
steeds meer tegenover elkaar zijn
komen te staan, zijn donderdag
bij de kort gedingrechter in Zwol-
le beland. Het ene rept van een be-
talingsachterstand en eist ontrui-
ming, het andere spreekt van sme-
rige spelletjes en kan het andere
bedrijf niet meer luchten of zien.
Dat beide bedrijven zijn gevestigd
in hetzelfde pand in Kampen,
maakt de situatie er niet makkelij-
ker op. Het ene bedrijf huurt het
pand sinds 2011 en besloot begin
2012 een deel onder te verhuren
aan het andere bedrijf. Tot eind

vorig jaar zou er nooit een vuiltje
aan de lucht zijn geweest. Sinds
december zou echter geen huur
meer worden betaald. Volgens het
eisende bedrijf bedraagt de achter-
stand inmiddels ruim 33.000 eu-
ro. Wat de kwestie nog moeilijker
maakt is dat het pand inmiddels
verkocht zou zijn en voor eind au-
gustus leeg moet zijn. Het bedrijf
vreest dat het straks als hoofd-
huurder verantwoordelijk wordt
gehouden voor de schade, die
eventueel wordt geclaimd als het
andere bedrijf tegen die tijd het
pand niet heeft verlaten.
Dat andere bedrijf is voorlopig
niet van plan te vertrekken, al is

het maar omdat de productiefacili-
teiten niet op zo’n korte termijn
zijn te verplaatsen en er nooit een
punt achter de overeenkomst is
gezet. Volgens de bestuurder van
het verwerende bedrijf werd ook
nooit in maandelijkse termijnen
betaald, maar verrekenden beide
bedrijven de huur altijd in een
‘betalingsrondje’, omdat ze bei-
den continu vorderingen op el-
kaar hadden. Na verloop van tijd
zou de huurprijs veel te hoog zijn
gebleken. Het bedrijf stelt dat ze
juist nog geld tegoed heeft van de
eiser. Omdat een minnelijke op-
lossing geen optie bleek, neemt
de rechter op 3 juli een beslissing.

Plannen om ‘grote vijf’ op
cultuurgebied in één
holding onder te brengen
gaan sneller dan gedacht

Bedrijf kan vergaderen
bij de clubs en tussendoor
sportief aan de slag
Rob Kluvers, sportparkmanager

wordt bruisend hart

� De sportparkmanager is er geko-
men dankzij een bijdrage van de
gemeenteraad en bijdragen van de
vijf sportclubs op sportparken De
Venen en De Maten.

� Het betreft dan voetbalclubs KHC,
VV Kampen en DOS Kampen, korf-

balvereniging DOS en tafeltennis-
vereniging Kampenion.

� Voor het aanstellen en faciliteren
van de manager stelde de gemeen-
te een bedrag beschikbaar van
100.000 euro, op voorwaarde dat
de clubs zelf ook bijdroegen.

�“

Tabletlessen voor
ouderen in Kampen

Kamper keukenbedrijven leggen
huurgeschil op bordje van rechter

Museum
en archief
al in 2015
zelfstandig

VIJF CLUBS EN DE GEMEENTE


