Bewegen, cultuur &
gezelligheid
in de gemeente Kampen

Activiteiten
voor
plussers

• ‘Sporten is voor iedereen mogelijk!’
• ‘Samen muziek maken is heerlijk!’
• ‘Het is elke week een gezellig uitje zo met elkaar.’

Laat u
verrassen
door het
aanbod
en doe mee!1
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Deze uitgave is met zorg samengesteld met eigen en door derden aangeleverde informatie. Onjuistheden en/of typfouten voorbehouden. Mocht u een
onjuistheid van belang constateren, neem dan contact op met de desbetreffende partij of mail naar hetbestevankampen@sambiq.nl. Deze uitgave is
vooral bedoeld om u een overzicht te tonen van de vele mogelijkheden op
het gebied van bewegen, cultuur en gezelligheid in de gemeente Kampen.
We zijn ons ervan bewust dat niet alle activiteiten vermeld zijn. Mist u een
activiteit en wilt u dat we mensen naar u doorverwijzen? Neem dan contact
op met:
• Cultuur: Trudi Brink, t.brink@quintuskampen.nl, 038-3371200
• Bewegen: Daphne Best, info@sportservicekampen.nl, 06-10823266

Pictogrammen toegankelijkheid
Waar bekend zijn bij de activiteiten pictogrammen
geplaatst die de toegankelijkheid aangeven. Neem bij
twijfel contact op met de organisatie om te informeren
naar de mogelijkheden. Vaak is er met een kleine aanpassing heel veel mogelijk.

De Meedoenbon
Het is belangrijk dat iedereen kan sporten of mee kan
doen aan activiteiten, ook bij een laag inkomen. Dit is
goed voor uzelf en voor de samenleving.
Heeft u een laag inkomen? U kunt dan bij de gemeente
Kampen Meedoenbonnen aanvragen voor uzelf en uw
inwonende kinderen van 18 jaar en ouder.
De Meedoenbon kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor
de contributie van een vereniging of de kosten van een
activiteit. U ontvangt per persoon 2 bonnen met een
waarde van maximaal € 52,50 per persoon per kalenderjaar. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt
u 3 bonnen.
Meer informatie en aanvragen:
Gemeente Kampen
Telefoon: 14 038
WhatsApp: 06 5700 8800
info@kampen.nl

Toelichting pictogrammen:

Deelname
gratis

Deelname met
Meedoenbon
mogelijk

Toegankelijk Mindervalidenvoor
toilet aanwezig
mindervaliden
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Informatie
in braille
aanwezig

Toegankelijk
voor blinden en
slechtzienden

Ringleiding
aanwezig

Versterkte
telefoon
aanwezig

Meer dan bingo!
Voor u ligt het resultaat van een mooie
samenwerking tussen cultuur, sport en
welzijn. Met dit overzicht willen we laten
zien hoe ontzettend veel mooie, leuke,
gezellige en interessante dingen er te
doen zijn voor plussers in de gemeente
Kampen. Ook als u niet meer zo fit en
flexibel bent als toen u dertig was, juíst
dan, zouden we haast zeggen.
Want hoe langer we actief blijven, hoe langer we ook
gezond blijven, fysiek en mentaal. We willen wel ouder
worden, maar niet oud zijn. We weten inmiddels dat
het heel belangrijk is om genoeg te bewegen, maar wist
u ook dat bezig zijn met cultuur en sociale contacten
goed zijn voor uw gezondheid? Als u ergens plezier aan
beleeft, een uitdagende activiteit doet en mensen ontmoet, blijven onze hersenen in beweging en blijven we
mentaal fit. Dus ook meedoen aan bingo is goed voor
u, maar er is nog zoveel meer! En om plezier te kunnen
beleven aan een activiteit hoeft u natuurlijk helemaal
geen toptalent te zijn of al ervaring te hebben!
We helpen graag
Alle verenigingen en organisaties in deze uitgave zetten
hun deur open voor zoveel mogelijk mensen. Ze willen
meedenken en aanpassingen doen om deelname voor
iedereen mogelijk te maken. Er zijn beweegactiviteiten,

culturele activiteiten en activiteiten op het gebied van
algemene ontwikkeling. Maar wat in deze uitgave staat,
is slechts een greep uit wat er allemaal te doen is. Dus
neem vooral contact met ons op, als er niet bij staat
wat u zoekt. We denken ook graag met u mee als u niet
goed kunt inschatten of een activiteit voor u mogelijk is,
of bij u past.

Neem contact met ons op:
• Cultuur:

Trudi Brink
t.brink@quintuskampen.nl, 038-3371200
• Bewegen: Daphne Best
info@sportservicekampen.nl, 06-10823266
• Andere soorten van ondersteuning:
WijZ Welzijn, info@wijz.nl, 038-4569700
We wensen u heel veel plezier met de dingen die
u gaat ondernemen!
Met vriendelijke groet,
Daphne Best (Sportservice Kampen)
en Margreet Bouwman (Het Beste van Kampen)

het

Beste van
Kampen
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Kennismaken met
Sportservice Kampen
Sportservice Kampen brengt inwoners van de gemeente Kampen in beweging. We zetten ons in voor een
gezonde, actieve samenleving. Dat doen we door te verbinden. Samen met lokale, regionale en landelijke
partners maken we bewegen mogelijk. Voor iedereen. We bieden overzicht, geven advies en ondersteunen
projecten. Zo kun jij als inwoner fitter worden, gezonder leven en onder de mensen zijn. Daar krijg je energie
van!

Overzicht bieden

Projecten ondersteunen

Op www.sportservicekampen.nl staat een overzicht
van alles wat je moet en wilt weten over bewegen in de
gemeente Kampen. We brengen het aanbod bij elkaar.
Online, maar ook in deze gids die we samen met onze
partners hebben gemaakt.

In het Kamper Leefstijlakkoord staat hoe de gemeente
invulling wil geven aan gezond leven. Op basis daarvan
organiseren onze partners projecten. Denk aan activiteiten voor ouderen. Of de aanleg van goede wandelpaden. Wij ondersteunen deze projecten.

Advies geven

Meer weten?

Wil je sporten of bewegen, maar heb je geen idee waar?
Met ons advies op maat kom je erachter welke activiteiten bij je passen. Bovendien zorgen we voor een goed
ontvangst bij de proefles, zodat het zetten van de eerste
stap net wat gemakkelijker gaat.

Wil je meer weten over Sportservice Kampen?
Kijk dan op www.sportservicekampen.nl. Je kunt
ook contact met ons opnemen via 06 - 10 82 32 66 of
info@sportservicekampen.nl.

Bekijk het
aanbod op onze
website

sportservicekampen.nl

‘I k bespreek graag je wensen en mogelijkheden,
en begeleid je naar een passende activiteit.’
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En bel
Daphne Best,
buurtsportcoach
06 - 10 82 32 66

Advies op maat
door Sportservice Kampen

Je wilt meer bewegen. Of misschien heb je dat advies van de huisarts gekregen. Maar hoe vind je een activiteit
die bij je past? Sportservice Kampen kent het aanbod in de gemeente Kampen en geeft advies op maat.

Advies op maat

Proefles volgen

Van badmintonnen tot samen wandelen, in de gemeente
Kampen kun je op allerlei manieren in beweging komen.
Wij helpen je daarbij. Dat begint met een kennismaking.
We luisteren naar je verhaal en stellen vragen. Wat vind
je leuk om te doen? Hoe is jouw fysieke gezondheid? En
wil je bewegen om fit te worden of zoek je ook gezelligheid? Op basis van jouw wensen geven we advies op
maat: we laten zien welke activiteiten bij je passen.

Spreekt een activiteit jou aan, dan kun je een proefles
volgen. We begrijpen dat dit best spannend kan zijn.
Daarom nemen we vooraf contact op met de instructeur van de groep. We vertellen dat je komt, zodat je
goed ontvangen wordt. Natuurlijk mag je ook iemand
meenemen. Is de proefles geslaagd? Dan kun je je
inschrijven en de volgende keer weer meedoen. Valt de
activiteit tegen, dan zoeken we samen verder.

In beweging komen?
Wil jij in beweging komen? En heb je hulp nodig bij het vinden van een geschikte activiteit? Wij denken graag met je
mee. Neem voor een advies op maat contact met ons op via 06 - 10 82 32 66 of info@sportservicekampen.nl.
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Wandelen
Powerwalking
Powerwalkingclub Kampen
Kampen, Stationskwartier, Dames en heren, 55+
Powerwalken is de perfecte sport om op een verantwoorde manier samen heerlijk buiten te sporten.
Powerwalken is lopen in een stevig tempo (6 à 7 km per
uur) Tevens worden er tussendoor spierversterkende
oefeningen gedaan (op je eigen niveau). Doordat je in
een groep loopt, motiveer je elkaar, daag je elkaar uit
en is het bovendien gezellig. En je ontmoet weer andere
mensen!
Marrie Kroes, 06-30117430, info@inshape4ever.nl
www.powerwalkingclub.com/locatie/kampen-de-maten-stationskwartier
Facebook en Instagram: powerwalkingclubkampen

Mind-Walk
Eywa Yoga
Dames en heren, 55+
Mind-Walk is wandelen, gecombineerd met invloeden
uit de yoga, Tai Chi, ademhalingsoefeningen en meditatie. Deze oefeningen zijn geïntegreerd in een wandeling
van ongeveer 3 tot max. 5 km. Iedere training heeft een
ander thema. Mind-Walk vermindert stress, verlaagt de
bloeddruk, geeft energie, versterkt je immuunsysteem
en je conditie. Het is een veilige en leuke manier om je
gezondheid te verbeteren.
Wie gaat er met mij mee op pad? De training duurt
ongeveer anderhalf uur en kost € 5 per persoon.
Eywa Yoga, Petra Meijer
06-16818817

Wandelgroep
Goedzorg Fysiotherapie
IJsselmuiden, Dames en heren, 55+
Samen gezellig wandelen in de buitenlucht! Elke week
wandelt de groep. Het vertrekpunt is bij het gezondheidscentrum in IJsselmuiden. Iedereen is welkom om
mee te lopen, de afstand is ongeveer 5 km.
Na afloop van de wandeling wordt vaak samen koffie/
thee gedronken. De meeste wandelaars doen ook mee
aan de Wandelchallenge IJsselmuiden. Gezamenlijk
wordt gedurende 16 tot 20 weken getraind om tijdens
de finaleweek van de Nationale Diabetes Challenge de
gewenst afstand te lopen.
Deelname aan de wandelgroep is gratis.
Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg IJsselmuiden
Goedzorg Fysiotherapie, 038-3311350
info@segij.nl en info@goedzorgfysiotherapie.nl
segij.nl/activiteiten/wandelchallenge-ijsselmuiden

Wandelvoetbal IJVV Oldstars
IJVV
IJsselmuiden, Dames en heren, 55+
Wandelvoetbal is voetballen in de buitenlucht, met aangepaste spelregels, zoals geen
lichamelijk contact en niet hardlopen. Alles afgestemd op de leeftijdsgroep (55 +) en
daarmee laagdrempelig en toegankelijk voor eenieder. Wij trainen en spelen 1 x per
week 1,5 uur op het terrein van IJVV met een gediplomeerde trainer. Na afloop is er
een nazit met een eigen meegebracht hapje en drankje. Ook doen we mee aan toernooien elders in Nederland en recent hebben we meegedaan met een internationaal
toernooi op Mallorca.
Piet IJmker, 06-13344101, pietijmker@solcon.nl
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door: Dieuke Boogaard

‘Het is goed
voor je
én gezellig!
‘Kom op tijd, want ze vertrekken stipt om 10.00 uur,’
werd me op het hart gedrukt voor mijn wandelafspraak met Schoenen Aan En Gaan, de wandelgroep
voor beginners waar iedereen zich bij mag aansluiten. De meesten zijn op deze groep gewezen door
de praktijkondersteuner van de Hanzepraktijk en de
Berent Avercamppraktijk, door een fysiotherapeut of
door WijZ.
De groep bestaat nu twee jaar en vaak lopen er zo’n 10
tot 15 mensen mee. Op een gure dinsdagochtend kwam
ik ruim op tijd bij MFC Korteweg 4, waar Anny al klaar
zat met paraplu: ‘Het zal wel een klein groepje worden
met dit weer, maar wij zijn bikkels! Kijk, daar komt
Rieneke ook al.’ Even later komen ook Andrea en Janny
erbij, en sluit Margriet (Last, welzijnmedewerker WijZ)
aan als begeleider.
Langzame en snelle groep
Voor vertrek splitst de groep zich op. De deelnemers
bepalen zelf of ze met de langzame groep (ongeveer
een half uur) meelopen of met de snelle groep (ongeveer een uur).
Ik loop samen met Margriet mee met Janny (77), die het
tempo en de route bepaalt. We lopen door het park,
langs het hertenkamp, over de Oostzeestraat. ‘Ik loop
met stokken (Nordic Walking Sticks), als steuntje voor
mijn balans,’ vertelt Janny. Toen haar man nog meeliep
met de groep, liep ze met hem gearmd, maar hij kan
door ziekte niet meer meelopen. ‘We fietsen wel veel
samen.’ Janny vindt het fijn om iedere dinsdag met
de wandelgroep te lopen en daarna samen koffie te
drinken.
Koffie
Teruggekomen bij MFC Korteweg 4 schudden we onze
paraplu’s uit en hangen onze jassen te drogen. Al snel
komt ook de snelle groep binnen, het is zulk guur weer!
Des te trotser zijn de deelnemers dat ze vandaag tóch
gelopen hebben. ‘Normaal is Henk (94) er ook altijd bij,
iedere week, het is jammer dat hij er niet bij is vandaag.’

Het is een gezellige groep die trouw komt lopen. Ook
Bram schuift aan voor de koffie. Hij kon niet meelopen,
en kwam vandaag de reden ervan vertellen. ‘We hebben
namelijk niet elkaars nummer. We zien elkaar alleen
hier. Maar je voelt je erg welkom en weet dat je gemist
wordt als je er een keer niet bent.’
Andrea en Rieneke vullen aan dat het voor hen ook een
stimulans is om te lopen en dat het goed is voor je sociale contacten. Trouwe loper of nieuwkomer, iedereen
wordt hartelijk opgenomen in de groep en gestimuleerd
om mee te lopen. ‘Het is goed voor lichaam en geest!’
aldus Anny die behoort tot de wekelijkse lopers. ‘Ik kijk
echt uit naar de dinsdag om weer te gaan lopen.’

Schoenen aan en gaan

Kampen, centrum, Dames en heren, 55+
Beginnerswandelgroep voor mensen die nog weinig
aan bewegen doen.
• Max. 30 minuten wandelen
• Multifunctioneel Centrum (MFC)
Korteweg 4 Kampen
• Er gaat altijd een zorgverlener mee
• Elke wandeling wordt afgesloten met koffie/thee
(€ 1.25) voor de liefhebbers
• Afstand en tempo bepaalt u zelf
• Draag makkelijk zittende kleding en schoenen
• Ook bij regen gaat het door
• Deelname is geheel op eigen risico
• Aan-en afmelden niet nodig
poh@hanzepraktijk.nl
of amdriemeyer@huisartsavercamp.nl
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Sport & spel
Sportmiddag Kampen
Stichting 55+ seniorensport
Kampen, sporthal de Reeve, Recreanten 55+
Het motto van de stichting is bewegen en plezier
hebben in bewegen voor senioren boven de 55 jaar.
In Kampen bepaalt u zelf of u tafeltennis, badminton
of volleybal wil spelen.
Elke dinsdag in sporthal de Reeve, 15.30-17.00 uur.
Kom gerust een keer gratis meedoen om te ervaren dat
gezelligheid en bewegen goed samen gaan.
Begeleidster Irene Ramakers
Margreet en Thijs Visch, 06-17446612
thema1@hetnet.nl

Jeu de Boules

IJsselmuiden, Laanzicht, Kulturhus,
Dames en heren
Al een hele tijd gaan we elke week met een 11-tal bewoners van het Kulturhus een potje Jeu en Boules spelen
op de baan voor het Kulturhus. We delen dan de baan
in tweeën, de baan is gelukkig breed genoeg, zodat we
met twee groepjes tegelijk kunnen spelen en je niet
zo lang op je beurt hoeft te wachten. Na het sportieve
vermaak gaan we dan om de beurt na afloop bij een
speler “koffiedrinken”, dat wordt dus een hapje en een
drankje.
Wim Leurink, 06-49138642

YOGAPLUS
voor senioren

Kampen & IJsselmuiden,
Dames en heren vanaf 65 jaar
Yogaplus is geen sport maar een vorm van bewegen
waarbij we gebruik maken van een mix van oefeningen
uit het verre Oosten (Yoga en Qigong) en uit het
Westen (spier-en gewrichtsoefeningen )
Doel van de les is om “ontspannen te bewegen“.
De lessen zijn geschikt voor senioren die willen (leren)
ontspannen.
Gezien de rustige vorm zijn de lessen ook geschikt voor
senioren die door een aandoening een manier van
bewegen zoeken die kan worden aangepast aan hun
mogelijkheden. De lessen duren 1 uur en worden
afgesloten met een kopje koffie of thee.
Annemarie Diender
06-47686223
yogacyrkel@kpnmail.nl

Sport en Spel
IJsselmuiden
Stichting 55+ seniorensport
IJsselmuiden, gymzaal Erfgenamenstraat,
Recreanten 55+
Kom gerust een keer gratis meedoen om te ervaren dat
gezelligheid en bewegen goed samen gaan.
• Sport en spel in de gymzaal Erfgenamenstraat,
• Fitness in de sportboetiek Wolf, aan de Burg. van
Engelenweg 149.
Om de week op woensdagen, 14.00 - 15.00 uur.
Begeleidster Suzanne Mondria
Margreet en Thijs Visch, 06-17446612
thema1@hetnet.nl
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Foto: Marjan van Houwelinge

Sportief medisch
bewegen (diverse lessen)
Goedzorg Fysiotherapie
Dames en heren
Voor eenieder die te maken heeft met COPD, diabetes,
reuma, hartklachten en andere aandoeningen of de
conditie wil opbouwen na herstel van ziekte of operatie.
Door een speciaal hiervoor opgeleide docent, worden er
in groepsverband op muziek, fysio beweegoefeningen
gedaan en is er een spelsportmoment. Het bevordert
zowel uw lichamelijk als geestelijk welzijn.
Door de nauwe samenwerking tussen de docent en
fysiotherapeut houden we goed zicht op uw lichamelijk
welbevinden en kunnen we tijdig adviseren en bijsturen. Maar het is vooral leuk en gezellig!
• MBvO lessen, duur 50 minuten
• Vergoeding door de meeste zorgverzekeraars
(raadpleeg hiervoor het vergoedingenoverzicht
van uw zorgverzekering)
Contactpersoon: Marielle van Veen, 038-3311350
Docent: Ina de Wilde
info@goedzorgfysiotherapie.nl
www.goedzorgfysiotherapie.nl

Blijf in de Benen
(tv-programma)
Goedzorg Fysiotherapie
Geschikt voor 65+
Het beweegprogramma voor ouderen op de regionale
televisie om thuis meer te bewegen. Iedere werkdag
om 9.30 en 15.00 uur te zien op RTV-IJsselmond.
Omdat het vooral zittende oefeningen zijn ook geschikt
voor de wat kwetsbare groep ouderen.
Suzanne Meijering
Goedzorg Fysiotherapie
038-3311350

Koren op zijn
molen!
Wat heeft een molen te maken met sporten voor
senioren? Meer dan u denkt! Ik leg het graag even uit.
Het gebeurde op mijn allereerste dag als burgemeester van de gemeente Kampen. Ik mocht die zaterdag
op bezoek bij de toen 83-jarige jubilaris Gerrit Boom.
Hij was in oktober vorig jaar maar liefst 40 jaar als
molenaar verbonden aan bij uit 1860 stammende
korenmolen ‘De Valk.’ De korenmolen is samen met
de kerktoren van de Sint-Nicolaaskerk beeldbepalend
voor het aangezicht van het mooie dorp Zalk.
Van deze vitale molenaar leerde ik een belangrijke
levensles als het gaat om ouder worden en vitaliteit.
‘Hoe oud ook; het moet in beweging blijven.’ Hij sprak
zowel over zijn molen als over zichzelf. In beweging
blijven. Dat was koren op zijn molen! Ik hoop ook op
die van u?
Ontdek in dit magazine wat er allemaal mogelijk is.
Niet alleen op sportief gebied maar ook als het gaat
om culturele en andere gezelligheidsactiviteiten. Er
gebeurt meer dan u denkt! En hoe uw omstandigheden ook zijn; er zit vast iets van uw gading bij. Veel
plezier!

Sander de Rouwe

burgemeester gemeente Kampen
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Sport & spel
‘I k zwem zo vaak mogelijk.
Om fit te blijven, maar ook
voor mijn sociale contacten.
We maken een praatje en
zwemmen samen op.
Dat is mooi.’
Marten, 62 jaar

MBVO Zwemmen
Zwembad De Steur
Kampen, Dames en heren vanaf 50 jaar
Bij gezond ouder worden hoort bewegen. Wie regelmatig beweegt blijft langer mobiel. Het sporten in water
heeft veel voordelen. Door de opwaartse druk van het
water is de schokbelasting minimaal. Je spieren, botten
en gewrichten blijven soepel. De meeste lessen zijn
zonder muziek. Je kunt ontspannen werken aan jouw
lenigheid, uithoudingsvermogen en kracht; dus aan een
gezonde toekomst! De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. Zij volgen regelmatig lessen
om up-to-date te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Zwembad De Steur
038-3316884
www.optisport.nl/steur

MBVO Zwemmen

55+ Fitness

Sportcentrum Sonnenbergh

Sportcentrum Sonnenbergh

IJsselmuiden, Heren en dames vanaf 55 jaar
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is een verzamelnaam voor bewegingsactiviteiten voor senioren onder
deskundige leiding. Naast bewegingsspecifieke oefeningen staat bij alle MBvO-activiteiten het bevorderen
van zelfstandigheid en zelfredzaamheid centraal. Plezier
in bewegen is daarbij het uitgangspunt. De inhoud van
de lessen wordt daarom aangepast aan wensen en mogelijkheden van de deelnemers.
De doelgroep van het MBvO bestaat in het algemeen
uit 65+-ers. De activiteiten van het MBvO zijn wateractiviteiten die goed aansluiten bij de wensen en
mogelijkheden van de deelnemers.
Sportcentrum Sonnenberch
038–3317804
info@sonnenberch.nl
www.sonnenberch.nl

IJsselmuiden, Heren en dames vanaf 55 jaar
Samen sporten met leeftijdsgenoten!
Voor de zomer van 2005 zijn wij begonnen met de 55+
middag op dinsdag en wegens groot succes zal deze
middag ook blijven. Eerst gezellig sporten, daarna de
mogelijkheid gebruik te maken van het zwembad en de
sauna en dan een gratis kopje koffie. Dus samen lekker
sporten en ontspannen voor 55+ -ers!!
U krijgt persoonlijke begeleiding. De eerste training
gaan we kijken welke bewegingen u wel en niet kunt
doen. Dan gaan we een persoonlijk trainingsschema
maken en de training uitproberen. Iedereen kan meedoen ongeacht zijn of haar lichamelijke beperkingen.
Sportcentrum Sonnenberch
038–3317804
info@sonnenberch.nl
www.sonnenberch.nl
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Sportmix 55+

Galm sportfit 50+

IJGV

IJGV

Sporthal Oosterholthoeve, IJsselmuiden
Dames en heren vanaf 50 jaar
Gezamenlijke sporten met een spelelement, zoals verschillende balsporten / racketsporten / en uitdagende
vormen van hockey. Sporten van overal en alle tijden.
Er wordt altijd een warming-up gedaan en oefeningen
om het spel te leren kennen, daarna spelen we samen
een wedstrijdje. Elke week spelen we een ander spel.
Deze groep is iets rustiger.
Irene Ramaker
irene.ramaker@ziggo.nl
www.ijgv.nl/galm

Sporthal Oosterholthoeve, IJsselmuiden
Dames en heren vanaf 50 jaar
Gezamenlijke sporten met een spelelement, zoals verschillende balsporten / racketsporten / en uitdagende
vormen van hockey. Sporten van overal en alle tijden.
Er wordt altijd een warming-up gedaan en oefeningen
om het spel te leren kennen, daarna spelen wij samen
een wedstrijdje. Elke week spelen wij een ander spel.
Irene Ramaker
irene.ramaker@ziggo.nl
www.ijgv.nl/galm

ASCW

Competitie biljarten

Soos

Bingo

Algemeen Sociaal Cultureel Werk
Wij organiseren diverse activiteiten in het
Kulturhus, Laanzicht 17 te IJsselmuiden.

Elke week zijn er meerdere ochtenden waar we gezellig
bij elkaar komen tijdens de Soos in Kulturhus Sonnenburgh in IJsselmuiden. Men kan dan onder het genot
van een kop koffie een babbeltje maken, biljarten of een
kaartje leggen. Iedereen is van harte welkom.

Bridge avond

Elke donderdagavond organiseren wij een bridgeavond.
Het bridge is tegenwoordig een populaire sport en men
kan zich ontwikkelen in de denksport.
Aanvang 19.30 uur.

Elke maandag en dinsdag kunt u bij ons biljarten.
Aanvang 19.30 uur.

Bingomiddag senioren
Voor onze senioren organiseren wij op de 3e dinsdag
van de maand een bingomiddag met een lekker hapje
en drankje.
Bingoavond
Op de 3e donderdag van de maand organiseren wij een
bingoavond voor iedereen. Men kan er mooie prijzen
winnen en het is een leuke ontspanningsavond.
Aanvang 19.30 uur.

Wilt u meer weten over de activiteiten van ASCW?
Neem contact op: Geke Landman, 038-3324159
www.sonnenburgh.nl/ascw.html
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Sport & spel
Volleybal
RKDOS
Kampen, Dames en heren
Voor mensen die jarenlang volleybal hebben gespeeld,
zijn gestopt en die de draad weer recreatief willen
oppakken, of mensen die het leuk vinden eens per week
volleybal te spelen. Het niveau van een individuele speler is niet van belang, het gaat om samen sporten in een
prettige sfeer. Omdat het om recreatief volleybal gaat,
zijn er geen wedstrijden.

Sportief in balans 50+
Aerobics
RKDOS
Kampen, Dames vanaf 50 jaar
Wij beginnen altijd met en warming up, daarna trainen
we het hele lijf. Alles komt aan bod, met oefeningen die
zijn afgestemd op de hele groep, zoals Aerobics / steps /
pilates / yoga.

Lachspieren
trainen
Het is algemeen bekend dat bewegen in wat voor
vorm dan ook belangrijk is voor lijf en leden. Wat
is er nu leuker om in een groep dit samen te doen?
Zelf doe ik dit al heel wat jaren, in een groep
waarvan de oudste 81 jaar is en de jongste schat
ik eind 50. Deze sport is erg laagdrempelig. Kan
je iets niet zo goed om wat voor reden dan ook,
dan is dit helemaal niet erg.
Ook de lachspieren worden vaak gebruikt,
ik heb het altijd goed naar mijn zin en sla bijna
nooit over. Voor mij is het een leuke, sportieve
gelegenheid: goed voor lichaam en
-niet onbelangrijk- geest.

Joke, 67 jaar
12

Sportief in balans 50+
RKDOS
Kampen, Dames vanaf 50 jaar
Dit programma is specifiek voor vrouwen. Opwarming
van spieren met gecombineerde loop -en stapvormen zijn een belangrijk onderdeel van dit programma.
Bij spierversterkende oefeningen kun je denken aan
circuits, spel of bewegen op muziek. Ademhalings- en
ontspanningsoefeningen, oefeningen voor conditie
en uithoudingsvermogen komen ook aan bod. Samen
actief bezig zijn, in een gezellige groep en dan fitter
worden in je eigen tempo en niveau? Dat is de kern van
dit programma.

Sportmix 55+
RKDOS
Kampen, Dames en heren vanaf 55 jaar
Dit programma draait om bewegen, in een groep voor
mannen en vrouwen. Conditie en kracht komen aan
bod met spierversterkende oefeningen, sport en spel.
Volleybal is onderdeel van het programma, net als behendigheidscircuits, badminton, zaalhockey en andere
balspelen voor groepen. De les begint met een warming
up en eindigt met een cooling down met rek- en ontspanningsoefeningen. Meedoen kan in je eigen tempo.
Tijdens het uurtje Sportmix 55+ draait het niet alleen
om lichaamsbeweging, maar ook om gezelligheid.
Meer informatie over de mogelijkheden bij RKDOS:
Daphne Best, 06 - 10 82 32 66
50plus@rkdos.nl
www.rkdos.nl/50

‘Sporten is
voor iedereen
mogelijk!’
Active Fit Jump
Active Fit Jump Club
Kampen, Dames en heren
Active Fit Jump is heerlijk in de buitenlucht sporten op
een hele leuke manier! We maken gebruik van Aerowers, dit zijn rebound schoenen. Het is fit en fun tegelijk! We doen naast de Jumple oefeningen, hardlopen
en interval training ook diverse krachtoefeningen. Het
stimuleert de vetverbranding, verbetert de bloedsomloop, versterkt de spieren en gewrichten. Kortom.....een
totale workout voor je hele lichaam en niet te vergeten
met een lach! Active Fit Jump kent geen leeftijdsgrens..
je bent zo jong als je je voelt!
Marrie Kroes, 06-30117430
info@activefitjumpclub.nl, www.activefitjumpclub.nl
Facebook en insta: activefitjumpclub

Fit met Quintus
Quintus Kampen, Vloeddijk 38
Kampen, Vloeddijk 38, Dames en heren
In deze cursus werk je, onder begeleiding van een
fysiotherapeut van Argo Fysiotherapie en een dansdocent, aan persoonlijke gezondheidsdoelen. Zodat je je
daarna fit genoeg voelt om nieuwe, creatieve initiatieven te ontplooien. Op een kaart worden je vorderingen
bijgehouden, net als algemene gezondheidsgegevens
en zaken als conditie, balans en kracht. In de cursus
werk je samen met de andere deelnemers en je wordt
gestimuleerd om ook buiten de les te werken aan je
vitaliteit. Eenmaal is in de cursus ook een voedings- en
leefstijlcoach aanwezig. Iedere maandag, 14.45 - 15.45
uur, 12 lessen. Kom een keer vrijblijvend meedoen, wel
telefonisch aanmelden.
038-3371200
www.quintuskampen.nl
facebook.com/quintuskampen

Sporten is altijd een onderdeel van mijn leven geweest.
Vooral bewegen en dansen. Ik zat dan ook al jong
op turnen, klassiek ballet en vervolgens jarenlang
op jazz-ballet. Ik was lenig en dat is bij die sporten
natuurlijk een mooie bijkomstigheid.
Rond mijn 28e waagde ik me aan fitness. Mijn lijf was
toen al erg aan het protesteren en ik kon alles maar in
een lage frequentie. De sportscholen dachten goed met
mij mee. Gaandeweg ontdekte ik dat fitness niks voor
mij was. Ik verlangde naar bewegen en muziek. Gelukkig was er bodybalance, wat ik bij meerdere sportscholen heb gedaan. Uiteindelijk vond ik de sportschool die
bij mij paste. De groep was gemêleerd en gezellig. Na
afloop altijd gezellig koffiedrinken, wat voor mij ook belangrijk was. Inmiddels was bij mij geconstateerd dat ik
de erfelijke ziekte Ehlers-Danlos had, een bindweefselziekte en dat mijn lenigheid ook mijn valkuil was, maar
bij deze sportschool ben ik volledig op mijn gemak. Ook
vanuit mijn rolstoel kan ik in de zaal mijn oefeningen
meedoen. Natuurlijk niet altijd op dezelfde wijze als de
anderen maar het voelt goed.
Toegankelijkheid
De voordeur van de sportschool was lastig voor mijn
rolstoel, maar de sportschooleigenaar zorgde ervoor
dat de bestrating aangepast werd. Ook hebben ze er
sportapparatuur waarvoor geen kracht nodig is, maar
je door de frequentie goed leert opbouwen, waardoor
iedereen mee kan sporten.
Ik hoop met mijn verhaal te hebben laten lezen dat
er vaak veel mogelijk is. En dat sporten voor iedereen
mogelijk is.
Veel sportplezier,

Yvonne Hofman-Klinge

Voorzitter van cluster mensen met
een beperking en van KampenInclusief
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Sport & spel
T’ai Chi Qigong

Kampen, Gebouw de Opmaat, Harmoniepad 2,
Woensdags 15.00 – 16.00 uur
Voor iedereen van 55 tot 100 jaar!
‘Wie elke dag tien minuten aan Tai Chi doet, wordt zo
lenig als een kat, zo gezond als een houthakker en zo
wijs als een filosoof.’ Wil je actief werken aan je fysieke
én mentale gezondheid? Je immuunsysteem verbeteren? Herstellen na ziekte? Spanning in je lichaam
kwijtraken? Strakke spieren leren ontspannen? Meer
ademruimte ervaren? Meer zelfvertrouwen en innerlijke
rust krijgen? Tai Chi Qigong is een verzamelnaam voor
Chinese gezondheidsoefeningen, die geschikt zijn voor
iedereen, jong en oud. Ze bestaan uit een combinatie
van eenvoudige, zachte bewegingen, ademhaling en
intentie. De bewegingen trainen alle spieren, waarbij de
geest tot rust komt.
info@angelahoekstra.nl, 06-22 54 69 64
www.angelahoekstra.nl

Fysiosport
Fysiotherapie West
Kampen, volwassenen en senioren
Wij bieden de mogelijkheid om onder begeleiding van 1
van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten een uur in
de week te sporten en te werken aan uw doelen.
Wilt u graag voorkomen dat u (terugkomende) klachten
krijgt, wilt u conditie opbouwen of gewoon lekker een
uurtje bewegen, dit kan allemaal! Om dit doel te behalen wordt er samen met de fysiotherapeut een passend
schema gemaakt. Om het sporten ook wat gezelliger te
maken zijn de fysiosport lessen altijd in groepsverband.
Fysiotherapie West
Adriaan van den Berg
038-3314810
info@fysiotherapie-west.nl
www.fysiotherapie-west.nl
Facebook: Fysiotherapie West
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Wij zoeken:
Belangenbehartigers
van de sport in Kampen
-VrijwilligerswerkWij zoeken mensen met passie voor de sport en die
met hun kennis en ervaring (maatschappelijk, sportief, als oud-vrijwilliger) hun steentje willen bijdragen aan het veelzijdige sportieve verenigingsleven
in de gemeente Kampen, leeftijd maakt niet uit, een
‘sporthart’ is veel belangrijker.
Sportraad Kampen verbindt en verstevigt sportverenigingen in Kampen, staat deze verenigingen met raad
en daad terzijde, draagt kennis en ervaring aan, is als
belangenbehartiger gesprekspartner van de gemeente
op het gebied van het gemeentelijke sportbeleid en is
netwerkpartner en richting o.a. NOC*NSF, buurtsportcoaches en partners van het Kamper Leefstijlakkoord.
Met dit alles dragen we bij aan een gezond sportklimaat
en goed functionerende sportverenigingen!
Heeft u passie voor de sport maar sport u zelf niet
(meer) en bent u toch graag actief? Word vrijwilliger bij
één van de sportverenigingen in Kampen of misschien
wel als bestuurslid bij de Sportraad.
Meer informatie:
Secretaris@sportraadkampen.nl

Bewegen op muziek
Midlife 45+ Gymnastiek Midlife 45+ Callanetics
CGV Wilhelmina

CGV Wilhelmina

Kampen, Wilhelminazaal, IJsseldijk 5,
Dames vanaf 45 jaar
In een gezellige sfeer allerlei oefeningen doen om in
conditie te blijven. Er wordt eerst een warming up
gedaan van ongeveer 15 minuten waarbij alle spieren
aan bod komen, de warming-up is meestal een aerobic dansje, dit zijn allerlei pasjes aan elkaar gekoppeld,
waarbij armen een benen tegelijkertijd in beweging zijn.
Wij doen allerlei soorten lichamelijke oefeningen zoals:
Aerobics, Callanettics, Pilatus, Yoga, en een klein beetje
Zumba. Meestal wordt er gebruik gemaakt van matjes,
gewichten en ballen. Tot slot is er een cooling down om
je helemaal weer op te laden voor de dag!

Kampen, Wilhelminazaal, IJsseldijk 5,
Dames vanaf 45 jaar
Dit is een pittige les. De warming-up wordt gedaan met
snellere muziek en duurt langer. De stapjes die wij in
deze les doen zijn afkomstig uit vele verschillende
sporten, zoals Aerobics, Callanetics, Pilatus, yoga en
Zumba. Wij gebruiken hierbij meestal matjes,
gewichten, dyna-banden, ballen en steps.
Na de les is er uiteraard een cooling-down.
Irene Ramaker
irene.ramaker@ziggo.nl
www.wilhelmina-kampen.nl

Fun&Fit Dance voor 50+
‘t Danshuus

Aerobics 45+
IJGV
Sporthal Oosterholthoeve, IJsselmuiden
Dames vanaf 45 jaar
Wij beginnen altijd met een warming up, daarna trainen
we het hele lijf. Alles komt aan bod, met oefeningen die
zijn afgestemd op de hele groep, zoals Aerobics / steps /
pilates / yoga.
Irene Ramaker
irene.ramaker@ziggo.nl
www.ijgv.nl

IJsselmuiden, Burg. van Engelenweg 100
Dames en heren
Iedere week Fun & Fit dansen voor 50 plussers.
Ga je liever niet naar de sportschool dan is dit een leuke
en gezellige manier om conditie op te doen. Er worden
korte dansjes gedaan op herkenbare muziek en een
partner is niet nodig.
Je kunt op ieder gewenst moment instromen. De lessen
kunnen wekelijks of maandelijks betaald worden.
’t Danshuus, Locatie de Vinkehorst
Odette Gorter
06 – 1222 0590
info@danshuus.nl
https://danshuus.nl/cursussen/
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Bewegen op muziek

Dans en muziek
als medicijn
Quintus Kampen, Vloeddijk 38
Kampen, Dames en heren
Heb jij of ken je iemand in je omgeving met niet
aangeboren hersenletsel (NAH), zoals beginnende
Parkinson, een beroerte, MS, beginnende dementie of
herstellende van COVID 19? Dan is deze cursus iets voor
jou! Met muziek bezig zijn geeft plezier, maar heeft ook
een bijzonder positief effect op ons brein. Je hoeft géén
ervaring te hebben met muziek en/of dans om mee te
kunnen doen! De cursus is ontwikkeld i.s.m. Argo Fysiotherapie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel,
maar ook voor persoonlijke begeleiders, professionals
en vrijwilligers. Begeleiders en vrijwilligers zijn van harte
uitgenodigd en kunnen gratis meedoen!
Maandags, 11.00 – 12.00 uur 12 lessen
Een keer gratis meedoen kan altijd!
Wel graag van tevoren telefonisch aanmelden.
038-33 71 200
www.quintuskampen.nl
facebook.com/quintuskampen

Zet je brein in
beweging! (RGM)
Quintus Kampen, Vloeddijk 38
Kampen, Dames en heren
Zet je brein in beweging is een soort fitness voor ons
brein! We werken met de vrolijke Ronnie Gardiner Methode (RGM) waarbij we op muziek, maat en ritme oefeningen doen en zo ons brein uitdagen. We gebruiken
daarbij gekleurde symbolen in een muziekschema. We
luisteren naar muziek, kijken naar symbolen die uitnodigen tot bewegen, spreken en voelen. Zo activeren we
verschillende hersengebieden tegelijkertijd. Dit alles in
een open, ontspannen sfeer. Tussendoor drinken we gezellig een kopje koffie of thee. Kom een keer vrijblijvend
meedoen. Wel graag aanmelden.
Vrijdags, 10.30 – 11.30 uur en 13.00 - 14.00 uur
038-33 71 200
www.quintuskampen.nl
facebook.com/quintuskampen

Dansend de wereld rond
bij werelddans

Kampen, Noordweg 92
Dames en heren
Houdt u van muziek en dansen? Dan moet u bij Ventura
zijn. Het kan zomaar zijn dat we in een uurtje de volgende landen hebben bezocht; Israël, Roemenië, Griekenland, Rusland, Polen en ook Nederland.
Lijkt het u leuk, en houdt u van allerhande muziek, kom
dan zeker een keertje langs om mee te doen.
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Waar moet u rekening mee houden; denk aan laagjes
kleding, dan kunt u altijd wat uit doen, de schoenen
moeten wat glad zijn omdat de vloer nogal stroef is.
Verder neem je een goed humeur mee, want het is elke
week weer een feestje.
Janneke bos, bos-woord@home.nl, 06-30896154

Zingen

Kamper Byzantijns
Kozakkenkoor

Christelijk Kamper
mannenkoor D.E.V.

Concertkoor
Immanuel

Het Uienkoor

Kampen, Stadspark, Dames en heren, 55+
Iedereen die graag zingt, kan zich aanmelden. Een hoog
zangniveau is niet nodig! We zingen (fonetisch) prachtige Russische Volksliederen en Byzantijnse Kerkliederen.
Op woensdagen, 19.30 – 21.30 uur in het gebouw van De
Postduif in het Stadspark van Kampen, naast de Kinderboerderij. Bent u geïnteresseerd, dan bent u, geheel
vrijblijvend, meerdere avonden welkom.
Peter Oostbeek, 06-33710907

Kampen, Burgwal
Dames en heren
Immanuel geeft concerten met orkest en solisten
waarin grote muzikale werken uitgevoerd worden van
o.a. Bach, Mozart, Vivaldi en vele andere componisten.
We repeteren elke dinsdagavond om 20.00 uur in de
Burgwal. Er is plek voor nieuwe leden wel moet er eerst
een stemtest worden afgelegd.
A. Dekker – ten Broeke, 06-18789205
secretaris@concertkoorimmanuel.nl
www.concertkoorimmanuel.nl

ROCK OUD LOUD

Kampen, Vloeddijk 38
Dames en heren, 55+
Samen zingen is niet alleen leuk, maar ook nog eens
heel gezond. Op zoek naar een 55+ pop- en rockkoor in
Kampen? Rock oud Loud repeteert iedere maandag om
14.05 uur.
038-33 71 200 , www.quintuskampen.nl
facebook.com/quintuskampen

Blijf zingen!
Er zijn in Kampen e.o. nog veel meer koren. Kijk ook
op de website www.kamperkorendag.nl van Stichting
Kamper Koren. Of neem contact op met Mariëlle van
Zanten, coördinator CultuurContact: 038-3371200.

Kampen, Open Hof, Heren, 55+
Zingen bij D.E.V. een heerlijk medicijn!
Elke donderdag komen zo’n honderd mannen
naar de Kamper ‘Open Hof’ om te repeteren vanaf
20.00 uur. Zingen is goed voor je hart, voor je longen
én voor je humeur. Dus kom lekker een avond zingen,
proef het medicijn en ervaar de bijzondere sfeer!
Jan Huisman, 06-51428926
Facebook en website:
www.devkampen.nl

Kampen, Bolwerk
Dames en heren, 45+
Hedendaagse popmuziek en ballads, zowel in het Nederlands als anderstalig. Wij repeteren op donderdag,
19.30-21.30 uur in het clubgebouw van Het Stedelijke
aan het Bolwerk 10 te Kampen. Iedereen die eens wil
komen luisteren of meezingen is van harte welkom.
Gies Korteschiel, gieskorteschiel@gmail.com
038-3313746 / 06-24129330
www.hetuienkoor.nl
Facebook: Het Uien Koor

Zingend
Getuigen
Zangkoor Chr.
Ger. Kerkkoor

Kampen, Buiten Nieuwstraat
Dames en heren, alle leeftijden
Repeteren: dinsdag, 20.00 - 22.00 uur, geestelijke liederen in de Chr. Ger. Kerk, Buiten Nieuwstraat 69. Geregeld
zangavonden in verzorgingstehuizen in Kampen e.o..
Medewerking in kerkdiensten en 2x per jaar een concert.
Leden uit overige kerken, heren en dames, alle leeftijden, zijn van harte welkom.
mw. C. Tromp-van Kleef, 06 40983703
berendentinytromp@live.nl
www.kerkkoorzg.nl
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Nooit te oud voor
kunstencentrum Quintus!
“Het moment waarop je je ergens te oud voor voelt,
moet je het juíst gaan doen.” Want creatief en actief zijn is goed voor lichaam en geest. Dit blijkt ook
steeds vaker uit onderzoek. Of je nu een instrument
bespeelt, schilderijen of beelden maakt, zingt, danst,
verhalen schrijft of toneelspeelt: jezelf uiten geeft
voldoening en plezier. Doe je dit samen, dan levert dit
ook nog eens nieuwe contacten en gezelligheid op.
Bij Quintus kan iedereen terecht die zich wil ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, theater, taal en
beeldende kunst.
Onze activiteiten voor volwassenen zijn in principe voor
iedereen toegankelijk. Als oudere kun je dus gewoon
muziekles nemen en bij elke cursus terecht. Het gebouw
aan de Vloeddijk is goed bereikbaar en rolstoeltoegankelijk. Er zijn liften naar alle verdiepingen en de lokalen
zijn goed bereikbaar. We zijn er voor alle niveaus: ook
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“Door samen met kunst aan
de slag te gaan, krijg je een
ander gesprek dan met
alleen koffie drinken.”
voor senioren die nog nooit eerder iets kunstzinnigs
hebben gedaan en hier nu tijd voor hebben. Voor mensen met een smalle beurs zijn er diverse kortingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op inkomen. Ook zijn de Meedoenbonnen bij Quintus te besteden. Bovendien zijn
er regelmatig gratis activiteiten deelnemen! Bel of mail
gerust wanneer je vragen hebt over prijzen of kortingen.
Onze baliemedewerkers informeren je graag.
Voor algemene vragen:038-3371200
mail: info@quintuskampen.nl

Soms is het leuker of passender om met gelijkgestemden of mensen van ongeveer dezelfde leeftijd aan de
slag te gaan. Daarom biedt Quintus cursussen voor
specifieke deelnemersgroepen.
Weet je niet precies wat je zou willen doen of twijfel je
of een workshop of cursus geschikt voor je is? Wij helpen je graag. De ervaring leert dat er eigenlijk altijd mogelijkheden zijn om binnen Quintus met je creativiteit
aan de slag te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om
met een specifieke vraag voor een groep mensen een
activiteit te organiseren. Deze kan dan in Quintus maar
ook op locatie plaatsvinden. We werken graag samen
om te komen tot een activiteit op maat, een activiteit
die aansluit bij de deelnemers.
Voor een overzicht van alle activiteiten kun je
kijken op de website van Quintus, maar we hebben ook
een overzicht op papier: je kunt hiervoor bellen, mailen
of even langskomen aan de Vloeddijk 38.

Het museum
in de stad,
de stad in het
museum
Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het
voormalige stadhuis van Kampen. De vaste collectie
van het museum is verdeeld over vier thema’s: water,
geloof, rechtspraak en het Huis van Oranje. Pronkstuk
van het museum is de Schepenzaal uit 1545 waar sinds
de Middeleeuwen recht werd gesproken. Naast de vaste
collectie biedt het museum diverse wisselende tentoonstellingen met (hedendaagse) beeldende kunst.
In de voormalige Synagoge aan de IJsselkade is er,
naast de wisselende kunstexposities, een permanente
herdenkingstentoonstelling ingericht m.b.t. de Joodse
geschiedenis van Kampen.

Vrijwilligers

Voor het programma, zie: www.quintuskampen.nl
of bel: 038-3371200 en vraag naar Trudi Brink
of mail: t.brink@quintuskampen.nl

Voor iedereen met belangstelling voor kunst, cultuur
en geschiedenis
In het museum werken meer dan 120 enthousiaste vrijwilligers. Zij werken bij de receptie, in de winkel, verzorgen rondleidingen, assisteren bij educatieprogramma’s,
suppoosten etc. Wil jij of wilt u het museum komen
versterken? Neem dan vrijblijvend contact op met de
vrijwilligerscoördinator
Hedy Verhoof, h.verhoof-flier@kampen.nl
038-33 173 61
www.stedelijkmuseumkampen.nl
@StedelijkMuseumKampen
De Schepenzaal is niet rolstoeltoegankelijk.
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Muziek maken

Symfonieorkest Fidelio

Popband (on)houdbaar

De Broederband

Kamper Mandoline
en Gitaar Orkest

Kampen, Vloeddijk 38
Dames en heren
Fidelio, sinds kort onderdeel van
Quintus is een gezellige groep van alle leeftijden die
elke donderdagavond samen muziek maakt. Kom erbij!
Heb je vroeger een instrument bespeeld of ben je onlangs begonnen? Kom dan gezellig meedoen!
Donderdags, 19.30 - 21.30 uur
www.quintuskampen.nl
038 33 71 200
facebook.com/quintuskampen

Kampen, Bolwerk
Samen muziek maken in een zittend
harmonieorkest onder professionele
leiding, in een vereniging waar muzikaliteit en gezelligheid hand in hand gaan, waar iedereen meetelt en waar mensen nog omzien naar elkaar.
Kom (vrijblijvend) langs voor een kennismaking met de
springlevende oudste amateur muziekvereniging van
Kampen!
Voor opleidingen zijn afspraken met Quintus, is er ons
eigen opleidingsorkest en speel je al wat langer (vanaf
B-niveau) is het A-orkest beschikbaar.
Maandagavond – repetitieruimte Bolwerk 10 Kampen
Jessica Janse 06-28225962
voorzitterdebroederband@gmail.com
Bekijk ons op Facebook
www.debroederband.nl
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Kampen, Vloeddijk 38
Dames en heren
Samen muziek maken is leuk,
leerzaam en gezond. Ben jij dol op ouwe popmuziek en
zou je dit graag samen willen spelen? Dan is popband
(on)houdbaar écht iets voor jou! We repeteren onder
leiding van een inspirerende vakdocent. Je kunt op elk
moment (online) instromen of weer opzeggen (één
maand opzegtermijn). Dinsdags, 18.30 uur
quintuskampen.nl, 038 33 71 200
facebook.com/quintuskampen

Kampen, Anjerstraat
Voor iedereen die nu of vroeger mandoline of gitaar
heeft gespeeld
Speel je gitaar of mandoline? En wil je graag in de buurt
muziek maken in een orkest? Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20 tot 22 uur op een gezellige informele
manier onder leiding van een deskundige dirigent op
Anjerstraat 18a in Kampen. Zo ben je elke week een
avond eruit, en leer je nieuwe mensen kennen. In de
koffiepauze is er tijd voor uitwisseling met mensen met
dezelfde hobby. Ons repertoire is afwisselend, we werken toe naar concerten en uitvoeringen: ontspanning
door inspanning! De eerste maand kun je gratis kennismaken met ons orkest.
Andrea van den Berg
06 – 20 947 984
info@kmckampen.nl
www.kmckampen.nl
Facebook Kamper Mandoline en Gitaar Orkest

Ontmoeten & ontdekken
Betekenisvol
Tandem
Humanitas Tandem
Vrijwilligers helpen mensen die zich alleen
voelen bij
vrijwilligerswerk
Maatjes
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Neem
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metonderhouden.
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netwerk. Je bent een luisterend oor, een vraagbaak en
en oude
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past!
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en zelfvertrouwen
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je eigen contacten op te bouwen.
aanmelden of zelf iemand wilt ondersteunen.
www.humanitas.nl/afdeling/zwolle/vacatures
humanitas.nl/afdeling/zwolle/activiteiten/tandem-kampen/
Contactgegevens
van
de
Humanitas-afdeling
in jouw
www.humanitas.nl/programmas/tandem

Contact

buurt vind je hiernaast.

Vriendenkring

Ieder mens heeft behoefte aan vriendschappen. Door
vrienden functioneer je beter. Je durft ook meer omdat
je samen iets kunt ondernemen
Een vriendenkring bestaat uit maximaal 4 of 5 mensen
die het goed met elkaar kunnen vinden en die regelmatig bij elkaar komen. De deelnemers bedenken zelf
wat ze met elkaar gaan doen, wanneer ze afspreken en
waar. Humanitas brengt mensen met dezelfde interesses met elkaar in contact.
humanitas.nl/afdeling/zwolle/activiteiten/tandem-vriendenkring/

doen. Veel van die opdrachten zijn gericht op het leggen
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een
van contact in de eigen omgeving. Tijdens de online
ander
training ontvangt u ondersteuning van een vrijwilliger
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft
inalde
Voor
deze activiteiten kunt u contact opnemen met:
van Humanitas. De enige voorwaarde is dat u in bezit
maatschappij,
activiteiten
daarop
aanpassen.
Petra Stevering
ben van een computer, i-pad of tablet.
p.stevering@humanitas.nl
humanitas.nl/afdeling/zwolle/activiteiten/meercontact/
06-57881049
Of bezoek de genoemde websites.
Wij worden gesteund door:

Contact

Facebook en instagram: Humanitas Kampen

Voor alle activiteiten op deze
pagina geldt:
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Over Humanitas
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Training
Meer
contact
Humanitas
is er voor
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vrijwilliger
opueigen
kracht ietsmet
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aan hun
www.erbijkampen.nl
stap voor
mensen omgaat
en
hoe
je
meer
betekenisvolle
relaties
situatie. Jaarlijks helpen circa 22.000 goed
geschoolde
Kent u iemand of voelt u zichzelf wel eens eenzaam?
krijgt. U ontvangt
gedurende
twee
maanden
lang elke
vrijwilligers
zo’n
60.000
deelnemers.
stap
Op de website www.erbijkampen.nl
vindtwerken
u informatie
dag een e-mail. De training is door de vele voorbeelden
over activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden in de
praktijkgericht en leuk om te doen. U begint als deelnewe daar
Humanitas waarden:
gemeente Kampen. Kom erbij!
mer thuis in uw eigen veilige omgeving en gaat van lie• regie behouden over je eigen leven www.erbijkampen.nl
naar toe."
verlee steeds vaker buiten de deur praktijkopdrachten
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid

Welkom in de huiskamer
van de stad!
Vroeger was de Bibliotheek een plek van stilte, maar nu is het de huiskamer van de stad. Je kunt bij ons een
krantje, tijdschrift of een goed boek lezen. Of prikkel je nieuwsgierigheid bij een lezing of workshop. De Bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Pas als je boeken of tijdschriften wilt lenen voor thuis moet je lid zijn.
Maar een lidmaatschap heeft ook veel voordelen, zoals het gratis kunnen lenen van luisterboeken en e-books
bij de OnlineBibliotheek.nl en PassendLezen.nl.
We zijn een plek voor ontmoeting, kennis opdoen, met
een uitgebreide collectie en kennisbronnen die ook digitaal beschikbaar zijn, zoals e-books en luisterboeken,
online cursussen en praktische uitleg over dagelijkse
dingen. We helpen je ook graag persoonlijk: Met ons Internetcafé voor computervragen en het Informatiepunt
voor vragen over wonen, werk, welzijn en de digitale
overheid. Bekijk onze website voor het gehele aanbod
of kom eens langs voor persoonlijke uitleg.
Bibliotheek Kampen
Oudestraat 216 (in De Stadskazerne, Kampen)
Laanzicht 7 (in Het Kulturhus, IJsselmuiden)
Klantenservice: 038-3312101
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Ontmoeten & ontdekken
Leeskringen
Bibliotheek-aan-huis

Bibliotheek Kampen en IJsselmuiden
Alle leeftijden
De Bibliotheek is er voor iedereen. Als je zelf niet kunt
komen, komt de Bibliotheek naar jou. Ook voor tijdelijke situaties door bijvoorbeeld ziekte. Je kunt gebruikmaken van ons brede aanbod. Een vrijwilliger bespreekt
met jou je speciale wensen en zorgt ervoor dat je boeken en tijdschriften op tijd gehaald en gebracht worden.
Deze service is gratis voor onze leden. (€50 per jaar)
Meer informatie en/of aanmelden:
Bibliotheek Kampen, Oudestraat 216
Jolanda Heldoorn, 038-3312101

Alle leeftijden
Lezen doe je alleen, maar het is ook inspirerend om met
anderen over boeken te praten. Dat kan in een leeskring. Lezers die op zoek zijn naar een leeskring, kunnen
een oproep plaatsen. Informatie over deze service vindt
u op Mijnleeskring.nl. en Senia.nl.

Kom verhalen halen in
De Stadskazerne
Vrijwilligerswerk

Bibliotheek Kampen, Oudestraat 216
Alle leeftijden
Lijkt het je leuk om in een inspirerende omgeving
vrijwilligerswerk te doen? We gaan graag met je in
gesprek om te zien welke functie het beste bij je past.
We zoeken vrijwilligers voor het Informatiepunt, onze
BoekStart-ochtenden (0-4 jaar), collectiemedewerkers,
gastheren/vrouwen, leden voor ons Voorleesteam
(jeugd), en bezorgers voor Bibliotheek-aan-huis, of wil
je anderstaligen of minderdigivaardigen helpen?
038-333 1828
www.bibliotheekkampen.nl/vrijwilligers
www.facebook.com/BibliotheekKampen

Kampen, Oudestraat 216
Alle leeftijden
In De Stadskazerne is altijd wat te doen. Het gebouw
is tot de nok gevuld met verhalen. Over (heel) vroeger,
over fantasie, familiegeschiedenissen, lokale verhalen, maar ook met cursussen, lezingen en toeristische
informatie en tentoonstellingen. De Stadskazerne is
de naam waaronder Bibliotheek Kampen, Stadsarchief
Kampen, RTV IJsselmond, Gemeentelijke archeologie,
Historische vereniging Jan van Arkel en de Tourist Information Kampen samenwerken. Met onze activiteiten
verbinden we mensen met én aan elkaar. Veel van de
activiteiten zijn gratis. Wanneer kom jij verhalen halen?
info@destadskazerne.nl
www.destadskazerne.nl
facebook.com/destadskazerne
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Ontmoeten & ontdekken
Archiefwerkzaamheden

Archief- en Documentatiecentrum
van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC)
Kampen, Broederweg 16
Voor iedereen die geconcentreerd en precies kan werken, en zin heeft in deze activiteit.
Houdt u van geschiedenis en bent u ordelijk aangelegd?
Heeft u zin om wekelijks aan een uitdagend project te
werken, in een omgeving waar de koffie altijd klaarstaat? Overweeg dan eens om vrijwilliger te worden bij
het Archief- en Documentatiecentrum aan de Broederweg in Kampen. Wij beheren de landelijke archieven
van de vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde
kerken, en van allerlei maatschappelijke organisaties
met een christelijke achtergrond. Archiefmateriaal dat
binnenkomt moet netjes geordend, verpakt en beschreven worden, zodat onderzoekers er later mee aan
de slag kunnen. Bij het verzorgen van archiefmateriaal
kunnen we altijd hulp en extra gezelligheid gebruiken.
Mirjam Hofman
038-4471730
info@adckampen.nl
www.adckampen.nl
@ADCKampen

Kamper
Philatelisten
Club

Kampen, Reijersdijk 2
Opgericht op 10 maart 1908. Aangesloten bij het Samenwerkingsverband FILATELIE en de Koninklijke Nederlandse Bond
Filatelie. We zijn een vereniging van 40 leden en we
komen elke 2e dinsdagavond van de maand, behalve
in juli en augustus om 19.30 bij elkaar in het Wijkcentrum Reijersdam, Reijersdijk 2 te Kampen. Vanaf 19.30
wordt er druk gepostzegeld, geruild en verhandeld. De
Koninklijke Nederlandse Bond Filatelie geeft 11 keer per
jaar het blad Filatelie uit en het Samenwerkingsverband
FILATELIE geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief
uit. Contributie: € 32,50 per jaar.
secretaris W. de Hoop
wypdehoop@gmail.com
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Kom een avond
genieten in ons theater!

Kampen, Burgwal 84
Ons theater is voor iedereen!
De deuren van de Stadsgehoorzaal staan voor u open!
We hebben ontzettend veel voorstellingen op het
programma staan: van dans en toneel tot muziek en
cabaret! Op onze website vindt u ons volledige aanbod.
Kaarten kunt u reserveren op onze website, maar u kunt
ook bellen of langskomen bij onze kassa. De kassa is
geopend op werkdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur.
038-331 7373, info@stadsgehoorzaalkampen.nl
www.stadsgehoorzaalkampen.nl
facebook.com/stadsgehoorzaalkampen

We zijn er, voor elkaar

Vrijwilligerswerk
Op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding en help je
anderen graag een handje verder? Ben je met een groep
(collega’s, vrienden of familie) of als individu? Present
helpt je graag bij het vinden van een praktisch- of sociaal project. Voor ons is het dé uitdaging om bij jou/jullie
aanbod een project te vinden dat betekenis heeft voor
een ander en dat bij jou/jullie past.
Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om een
ander te helpen en geef je op via:
stichtingpresent.nl/kampen/meedoen-als/

De Kleine Komedie
theater- en toneelgroep

We bestaan inmiddels meer dan 50 jaar en staan elk
jaar twee keer op de planken in de Stadsgehoorzaal.
Met een blijspel, een doldwaze klucht, een drama of
soms iets wat meer in de richting van een musical gaat
met liedjes en veel vrolijkheid. Gezelligheid is dan ook
iets wat we hoog in het vaandel hebben staan. Lijkt
het je leuk om eens iets anders te doen en “out of the
box” te stappen kom dan eens kijken bij een van de
repetities. Wie weet wordt je ook aangestoken door het
“toneelvirus”.
Henry de Moor, h.demoor@outlook.com
06-46168916

De Protestant Christelijke Ouderenbond
(PCOB) is een vereniging voor senioren.
Zij behartigt hun belangen bij de
gemeente en organiseert gezellige
dingen om samen te doen.

Contactmiddagen

Kom luisteren, kijken en ontmoeten bij de middagen
met gastsprekers met diverse thema’s.
Iedere derde woensdag van de maand in januari t/m
april en september t/m december, 14.30 - 16.30 uur.
In de Nederlands Gereformeerde Kerk, Broederweg 32
in Kampen. De toegang is gratis.
De middagen staan bijtijds aangekondigd in De Brug en
op de website PCOBKampen.nl

Dagtochten
Vrijwilligerswerk

We hebben een techniekafdeling, een
naai-atelier en een kostuumverhuur
en een groep vrijwilligers die de grime
verzorgen. Deze worden uitgevoerd
door vrijwilligers. Mocht u dat aanspreken, dan kunt u
contact opnemen via info@venturakampen.nl of kom
kijken op woensdagavond of zaterdagmorgen; misschien wilt ook u wel deel uitmaken van één van deze
groepen.

Zingen, spelen en/of
theater maken

Ventura heeft een rijk aanbod aan theateracts. Deze
worden ingezet bij evenementen, feesten, festivals
waaronder o.a. “Kerst in oud Kampen”. Vind je het leuk
om te zingen, te spelen en/of theater te maken? Doe
mee! Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: theaterbureau@venturakampen.nl.
Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Je mag ook bellen of mailen naar:
Jan Liefting: 06-40323793 / janliefting@orthea.info

Ieder jaar organiseren wij zes of zeven dagtochten.
Waaronder in de zomer een dagtocht met De Veerman
van Kampen. We bezoeken diverse locaties en gaan
onderweg gezellig met elkaar lunchen. De dagtochten
kosten € 35-tot € 40 voor leden, niet leden betalen € 5
meer. Het jaar wordt afgesloten met een stampottentocht. Voor deze dagtochten moet u zich opgeven.

Meerdaagse reis

Ieder jaar organiseren wij een vakantiereis. Soms naar
het buitenland maar meestal blijven we in Nederland.
Ook voor deze reis moet u zich opgeven.

Lid worden

Iedereen is hartelijk welkom om aan deze activiteiten
van de PCOB deel te nemen. Natuurlijk kunt u ook lid
worden dan krijgt u ook ons blad Houvast waar alle
activiteiten in staan. In ons blad vindt u ook een leuke
variatie aan artikelen. U kunt ook gebruikmaken van de
Meedoenbon van de gemeente.
Hebt u vragen, of wilt u lid worden neem dan contact
op met:
Henk van Eunen (secretaris)
06-48631660, secretarispcobkampen@gmail.com
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Inspirerende
lezingen

Kampen, Oudestraat 216
Alle leeftijden
Bibliotheek Kampen organiseert regelmatig lezingen
met interessante onderwerpen. Deze zijn voor zowel
leden als niet-leden te bezoeken, informatief, gezellig
en laagdrempelig. Sommige lezingen worden online
uitgezonden en zijn thuis te bekijken op uw eigen computer of tablet. Uitleg over online kijken? Bel ons, 0383331828. De Bibliotheek organiseert ook graag samen
met het Stadsarchief Kampen en de Historische Vereniging Jan van Arkel lezingen met historische thema’s.
Klantenservice: 038-3312101
www.bibliotheekkampen.nl/agenda
Facebook.com/BibliotheekKampen

Ervaar het OV

Kampen, Oudestraat 216
Alle leeftijden
Wilt u erop uit, maar heeft u vragen
over het openbaar vervoer?
De OV-ambassadeurs geven u graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten
zien waar en hoe u uw reis kunt plannen, uitleg geven
over hoe u de OV-chipkaart aanvraagt, hoe de 40%
samenreiskorting werkt en welk abonnement het beste
bij u past.
Inloopspreekuren iedere 4e dinsdag van de maand,
13.30 - 15.00 uur in Café Paatje op de 1e etage in de
Bibliotheek in de Stadskazerne.
Of stel uw vraag telefonisch: 055 - 576 99 94
(ma t/m vrij, 10.00 - 12.00 uur)
ErvaarhetOV.nl

26

‘Toen ik 80 werd heb ik een
computercursus bij de bieb
gevolgd. Dat was heel
leerzaam en nuttig,
maar ook erg gezellig!’
Jenny, 82 jaar

Gratis
computercursussen

Kampen, Oudestraat 216
Alle leeftijden
Met de gratis computercursussen in de Bibliotheek
leert u in een veilige omgeving, in uw eigen tempo en
met veel persoonlijke begeleiding om te gaan met de
computer.
Voor beginners is er de cursus Klik & Tik:
Leer typen, websites bekijken en e-mailen.
Gevorderden kunnen de cursus Digisterker volgen:
Leer omgaan met de digitale overheid.
In 4 of 5 dagdelen wordt in gezellige kleine groepjes
samen geleerd. U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Iedereen is van harte welkom.
Meer informatie en/of
aanmelden: 038-333 1828

Beleef
geschiedenis

Kampen/IJsselmuiden, alle leeftijden
Verdiep je in de rijke historie van Kampen en IJsselmuiden, met diverse lezingen en exposities en ons kwartaalmagazine ‘HT’ (Historisch Tijdschrift). Heb je altijd
al willen weten waar je voorouders vandaan komen?
Hoe zag Kampen eruit in de Hanzetijd, of honderd jaar
geleden? Wanneer werd ‘Zuid’ gebouwd? Wil je Kamper
dialect leren lezen en schrijven?
Word lid van onze historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ voor 18,50 euro per jaar. Kom kennismaken op onze lezingavonden in De Stadskazerne,
het voorouderspreekuur in het Stadsarchief, of meld je
aan voor een werkgroep of activiteit via onze website.
Secretaris: André Westendorp
info@hvjanvanarkel.nl, www.hvjanvanarkel.nl
Facebook: @historischeverenigingjanvanarkel

Kom verhalen halen in
het Stadsarchief

Kampen, Oudestraat 216-C, Alle leeftijden
Het Stadsarchief Kampen is er voor jong en oud. We zijn
er voor iedereen die het verleden van de stad Kampen
en omgeving wil ontdekken. We staan voor je klaar
om je te helpen met jouw zoektocht naar het verleden.
Wil je op zoek naar jouw familiegeschiedenis of ben je
nieuwsgierig naar de geschiedenis van een pand? Op
dinsdag en donderdag is ons Informatiecentrum op
afspraak geopend. Met exposities binnen én buiten op
het plein, op social media, onze website, spelletjes met
een historische Kamper twist willen we je verrassen en
inspireren met bijzondere verhalen uit de rijke Kamper
geschiedenis. Het Stadsarchief vind je in De Stadskazerne en is gratis toegankelijk.
038-3370770
info@stadsarchiefkampen.nl
www.stadsarchiefkampen.nl
Facebook: Stadsarchief Kampen

Ontspanning bij de KBO

Kampen, 3e Ebbingestraat 50
De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) is er voor
inwoners van alle gezindten. Zij organiseert allerlei activiteiten voor senioren. Eens per 2 weken op maandagmiddag een bingo. Elke dinsdagmiddag klaverjassen en
jokeren. Het verenigingsgebouw is elke dag open met
grote gelagtafel. Er staan 2 biljarts. Tevens is er jaarlijks
een reisje, een kerstmiddag en een gratis barbecue. Het
lidmaatschap bedraagt € 22,00 per jaar. De prijs van de
consumpties is laag. 038-3327708

Museum
Het Speelgoedkabinet

Kampen, Boven Nieuwstraat 65, alle leeftijden
Het Speelgoedkabinet in de binnenstad van Kampen
is een klein museum met een grote collectie speelgoed
vanaf 1930 tot nu. Lego, Playmobil, Meccano, Ministeck,
fischertechnik, K’nex, Barbie, Action Man en andere
poppen, keukentjes, winkeltjes, cowboys & indianen,
ridders, veel autootjes en een grote treinenbaan. Het
terugzien van het speelgoed uit je jeugd is altijd een
verrassende ervaring. Daarnaast is de interactie tussen de generaties aan de hand van het speelgoed erg
bijzonder. Het museum is de meeste middagen van alle
vakanties open van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast op
afspraak. Entree 1 euro.
Herman Diender, 038-3322895
www.speelgoedkabinet.nl
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Kunst Anders

voor mensen met een lichamelijke
beperking
Quintus Kampen, Vloeddijk 38
Op zoek naar een laagdrempelige schilder- en tekencursus voor mensen met een lichamelijke beperking of een
speciale achtergrond? Dan is Kunst Anders bij kunstencentrum Quintus een absolute aanrader! De lessen
worden gegeven door inspirerende vakdocenten en
deelnemers kunnen op elk moment instromen of weer
opzeggen (één maand opzegtermijn).
Donderdags, 09.30 – 12.00 uur
www.quintuskampen.nl
038 33 71 200
facebook.com/quintuskampen

Op Adem
stadspastoraat

Bovenkerk, Kampen
Elke werkdag, 10.30-12.30 uur staat de koffie voor u
klaar in de Torenkamer van onze prachtige Kamper
Bovenkerk. Elke keer is er één van de in totaal twaalf
Kamper pastores aanwezig voor een luchtig gesprek of
een goede vraag, het aansteken van een kaarsje of een
gebed, stilte - al naar gelang de eigen behoefte. Kortom: een luisterend oor voor iedereen (wat u ook wel of
niet gelooft), op een prachtige locatie! Bent u niet in de
gelegenheid om te komen? Dan komen we ook graag
een keer bij u!
Elke Kampenaar of Kamper toerist weet zich welkom!
www.op-adem.nl / ds. Maurits Luth (coördinator),
06-10151777, voorganger@baptistenkampen.nl
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Rondleiden
van
bezoekers

Kampen, Groenestraat 94
In Museum Stadsboerderij in de Groenestraat worden
de bezoekers rondgeleid door vrijwilligers. In mei tot
oktober word je ongeveer zes à zeven keer ingeroosterd
op een zaterdag of de Kamper Uitdagen. Onze ouderwetse audio-visuele rondleiding wordt door de meeste
bezoekers bijzonder op prijs gesteld. Een paar keer per
jaar krijgen we (op weekdagen) kinderen van de Kamper basisscholen op bezoek.
Naast deze activiteiten houden de vrijwilligers zich ook
bezig met het onderhouden van onze collectie.
G. van Roekel, 06 1038 7853, gvanroekel@hetnet.nl
www.museumdestadsboerderij.nl
twitter.com/groenestraat94
facebook.com/museumdestadsboerderijkampen

Ochtendgebed

Bovenkerk, Kampen
Elke woensdagochtend komen verschillende Kamper
christenen uit velerlei kerken naar de Bovenkerk voor
een half uur van samen zingen, stilte, bidden voor de
stad en de wereld en luisteren naar lezingen uit de Bijbel. Vier predikanten (ds. Bram Beute, ds. Jeroen Kanis,
ds. Kasper Jager, ds. Maurits Luth) uit verschillende
kerken leiden dit ochtendgebed bij toerbeurt, volgens
een herkenbare liturgie. Gerwin van der Plaats is onze
huis-organist. Schuif ook eens aan, van 08.30-09.00
voor een geweldig moment van bezinning om gezamenlijk en individueel de dag mee te beginnen!
Voor elke Kampenaar die open staat om biddend of
bezinnend de woensdag te beginnen.
www.kerkeninkampen.nl / ds. Maurits Luth,
06-10151777, voorganger@baptistenkampen.nl

Het Beste
van Kampen:
De Film

Midden in de corona-pandemie startten WijZ Welzijn
Kampen en SAMBIQ een samenwerking om via kunst
en cultuur mensen met elkaar in contact te brengen:
Het Beste van Kampen. De maatregelen om de spreiding van corona tegen te gaan waren voor iedereen
lastig, maar voor bepaalde groepen werd het sociale
leven ernstig beperkt doordat ze tijdelijk geen deel
uit mochten maken van activiteiten. Reden voor Het
Beste van Kampen om zich in te zetten voor deze iets
oudere inwoners om hun leefkwaliteit te vergroten
door het organiseren van sociale activiteiten.
Het Beste van Kampen zocht in 2020 en 2021 de
samenwerking op met diverse instanties, bedrijven en
bewoners en zo bleek met een beetje aanpassingsvermogen toch heel veel mogelijk. Tientallen inwoners
van de gemeente Kampen hebben dankzij dit initiatief
kunnen genieten van één of meerdere sociale activiteiten
gevuld met kunst en cultuur. Er is geschreven, gedanst,
gezongen, muziek gemaakt en koffie gedronken.
Er zijn verhalen gedeeld en gemaakt, ook voor de radio.
Teveel om op te noemen. Een aantal projecten gaan
door, zoals o.a. Boemerang Senior in Brunnepe, Verhalen uit Groot-IJsselmuiden die in Weekblad de Brug
verschijnen, het maken van verhalen met mensen met
dementie bij IJsselheem en de cursus Dans en muziek
als medicijn.
DIT SMAAKT NAAR MEER
‘Het was heel bijzonder om samen met inwoners en organisaties op zoek te gaan naar waar cultuur van meerwaarde kan zijn. De activiteiten verrasten, zorgden voor
diepgang in gesprekken, gaven plezier en manieren
om elkaar veilig te ontmoeten in een tijd dat daar nog
maar weinig van kwam. Het was geweldig om naast de
initiatiefnemers samen te werken met inwoners, met
IJsselheem, RTV IJsselmond, BrugMedia. Niet als doel,
maar als middel om mensen bij elkaar te brengen,’
aldus projectleider Margreet Bouwman. ‘Terugkijkend
hebben we met al deze kleine initiatieven heel veel
mensen kunnen laten genieten, echt geweldig.’

Korte versie
(3:31m)

Lange versie
(11:49m)

De enthousiaste reacties van alle deelnemers zorgen
ervoor dat Het Beste van Kampen zich graag in wil
blijven zetten voor het vergroten van leefplezier. ‘Dit
smaakt naar meer!’
DE FILM
De prachtige resultaten van Het Beste van Kampen zijn
vastgelegd in een korte film die de kracht van cultuur
én samenwerking laat zien. De film is te bekijken op
de Facebookpagina en op het YouTube-kanaal van
Het Beste van Kampen. Of scan met uw smartphone
of tablet een QR-code om de film direct te bekijken.
Wie na het zien van de film geïnspireerd is geraakt om
bij een volgende editie mee te doen kan contact
opnemen met Margreet Bouwman via
hetbestevankampen@sambiq.nl.

‘We hebben heel veel mensen
kunnen laten genieten,
echt geweldig.’
Margreet Bouwman

SAMBIQ is de afkorting van de vijf grote culturele instellingen in Kampen: Stadsgehoorzaal Kampen, Stadsarchief
Kampen, Stedelijk Museum Kampen, Bibliotheek Kampen
en Quintus Kampen. Gezamenlijk zetten zij zich in om cultuur
voor iedereen toegankelijk te houden en te maken.

HET BESTE VAN KAMPEN wordt mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van:
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Wijz Welzijn zet zich in om de kwaliteiten en talenten van mensen op te halen en te versterken. Dit doen we
op allerlei manieren, maar zoveel mogelijk samen en vooral kijkend naar wat wèl kan. Samen zoeken we naar
de antwoorden op uw vraag. Soms kunnen we direct al een oplossing bieden. Heeft u een vraag of een wens?
Kom bij ons langs, we kijken en denken graag met u mee!

Kijken naar wat wél kan
Wijz organiseert en ondersteunt diverse locaties waar u terecht kunt voor een kop koffie, een praatje of een potje
jeu des boules. Een greep uit ons aanbod:

Koffieochtend

De zoete inval

Inloopkantine
het Maatje

Buurtkamer IJsselmuiden

‘t Ukien, Korteweg 4 te Kampen
Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 9-13 uur
Voor wie: Iedereen die zin heeft in een kop koffie, een
spelletje of een praatje.

Korfbalkantine het Maatje, De Maten 5 te Kampen
Elke maandag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Voor wie: Iedereen die zin heeft in een potje jeu des
boules, sjoelen of een praatje.

Ontmoeting bij de
begraafplaats

Begraafplaats, Bovenbroeksweg 4 te Kampen
Voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor.
Elke dag van 10.00 uur tot 12.00 uur .
Voor wie: Iedereen die een gesprek wil, of het nu gaat
om verlies, rouw, het weer, etc.
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Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1c te IJsselmuiden
Om de week op dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor wie: Iedereen die creatief bezig wil zijn
Opgeven bij Anneke Westerhof (038-4569700)

Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1c te IJsselmuiden
Elke woensdag van 10.00 uur tot 12 uur
Voor wie: Iedereen die zin heeft in een kop koffie, een
spelletje of een praatje.

Infopunt digitale overheid
Bibliotheek Kampen (Oudestraat 216)
Het Informatiepunt is een samenwerkingsproject met
de Bibliotheek Kampen. U kunt er terecht voor betrouwbare informatie over wonen, werk, zorg, welzijn
en nog veel meer.
• dinsdag 10.00 - 12.30 uur
• donderdag 13.00 - 15.30 uur

Mantelzorgcafé

Bibliotheek Kampen (Oudestraat 216)
Het zorgen voor een naaste lijkt vaak een vanzelfsprekendheid, maar kan naast bijzonder en waardevol soms
ook belastend zijn. Tijdens de koffieochtenden waarin
gezelligheid centraal staat, worden verhalen van mantelzorgers met elkaar gedeeld. Soms met een lach en
soms met een traan, maar altijd met veel herkenning
en begrip voor elkaars situatie.
Iedere laatste donderdag van de maand,
10.00 tot 12.00 uur

Financiën op koers

Het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij uw
thuisadministratie. Wij helpen u met het invullen van
formulieren, zoeken samen met u uit of u in aanmerking komt voor regelingen en
voorzieningen, helpen u weer overzicht te krijgen in uw inkomsten en
uitgaven of leren u uw administratie te ordenen.
Dinsdag: spreekuur in Het Lokaal,
Erfgenamenstraat 1, IJsselmuiden,
09.30 - 11.30 uur
Elke werkdag bereikbaar via:
038 - 333 59 24
en info@financienopkoers.nl

Vervoersservice

Boemerang Senior

Boemerang Senior is een samenwerking met organisaties en verschillende (wijk)partners.
Midden in de wijk organiseren we een ochtenden met
activiteiten op het gebied van
sport, cultuur en creativiteit met
vooral ook ontspanning, gezelligheid en saamhorigheid. Op dit
moment wordt dit aangeboden in
Brunnepe, maar mogelijk kan het
ook elders in de gemeente Kampen
ontwikkeld worden.

‘Ze hebben mij heel
vriendelijk geholpen.
Nu ga ik er weer
op uit met veel
Bereikbaarheidsdienst
plezier.’
Heeft u een vraag waar u niet zo

goed uit komt? Dan kunt u terecht
bij onze bereikbaarheidsdienst.
Jeannette,
62
jaar
Of u nu op zoek bent naar een
De Vervoersservice richt zich op
duofiets, een maatje, hulp bij het
65-plussers en personen die,
uitbreiden van uw kennissenvanwege een beperking, niet met
kring,
zorgen
over
een
familielid, een praatje, iemand
het openbaar vervoer kunnen reizen. Onze vrijwillidie meekijkt met lastige brieven, vrijwilligerswerk, wij
ge chauffeurs rijden u, eventueel met hulpmiddel als
denken graag met u mee en zoeken samen met u naar
rolstoel of scootmobiel, binnen en buiten kampen naar
de antwoorden.
plaats van bestemming.
Meer informatie over voorwaarden en tarieven:
038-303 26 26
www.wijz.nu/diensten/vervoersservice

Fiets- en
wandelgroepen

Vanaf meerdere locaties en op meerdere momenten
wordt er samen door inwoners in de gemeente Kampen gewandeld of gefietst. Zou u graag aansluiten bij
een bestaande groep of zelf een groep opstarten? Bel
of mail ons dan!

Voor al het bovenstaande (en meer!) kunt u bij ons bij
ons langskomen, bellen of mailen:
• Adres Kampen:
MFC - Korteweg 4 te Kampen
• Adres IJsselmuiden: Het Lokaal - Erfgenamestraat 1c
te IJsselmuiden
• 038-4569700
• info@wijz.nu
• www.wijz.nu
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Vragen?
Neem contact op, we helpen graag.
• Cultuur: Trudi Brink, t.brink@quintuskampen.nl, 038-3371200
• Bewegen: Daphne Best, info@sportservicekampen.nl, 06-10823266
• Andere soorten van ondersteuning: WijZ Welzijn, info@wijz.nl, 038-4569700
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