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Vincent Corjanus
presenteert nieuwe bundel
KAMPEN - Regenboogbloemen is de titel van de nieuwe bundel van Vincent Corjanus. De 
Kamper dichter Vincent Corjanus presenteerde afgelopen vrijdag zijn nieuwe dichtbundel. 
Dat deed hij in platenzaak Blue Music die goed was gevuld met mensen die benieuwd 
waren naar de nieuwe bundel. Voor Vincent is dit niet de eerste bundel, na Woorden 
wonen in huizen, De zichtbare ziel, Sporen van de zon, en Dromers en dwazen is er nu 
Regenboogbloemen. Deze bundel gaat over vriendschap en liefde. Meer info op www.
vincentcorjanus.nl. Foto en tekst: Dik Kuiper

De tweede competitiewedstrijd van Set Up IJsselmuiden was 
op zaterdag 30 september. Tegenstander was Side-Out Slag-
haren. De eerste competitiewedstrijd was uitgelopen in ver-
lies met 3-2, dus de heren van Set Up wisten wat ze te doen 
stond.

SLAGHAREN - In de eerste set 
lukte dat uitstekend. De pass 
lag goed en Set Up wist bijna 
elke aanval te scoren. Doordat 
er goede servicedruk werd ge-
legd kon Side-Out de pass niet 
goed brengen en kon Set Up 
makkelijk verdedigen en het 
zakelijk afmaken. De IJssel-
muidenaren trokken de set 
naar zich toe met een stand 
van 19-25.
 
De tweede set verliep een stuk 
minder soepel dan gehoopt. 
Side-Out wist veel ballen te 
verdedigen en af te maken en 
Set Up maakte te veel eigen 
fouten, waardoor deze set net 
verloren werd met 25-23.
 

HET BLOK VAN DE 
MANNEN VAN SET 
UP STOND ONGE-
LOFELIJK STERK
In de derde set stond Set Up 
weer op scherp, en de IJssel-
muidenaren stonden de bal-
len erin te meppen alsof het 
niks was. Na een fout van de 

scheids nam de frustratie toe 
bij Side-Out, wat negatieve 
gevolgen had voor het spel. 
Het blok van de mannen van 
Set Up stond ongelofelijk 
sterk, en zelfs nadat de schoen 
van Marc Verbaan uitvloog tij-
dens de rally, wist hij op zijn 
sokken de aanval genadeloos 
af te maken. Een held op sok-
ken kunnen we wel zeggen, in 
de hoop dat hij niet te vaak 
naast zijn schoenen zal lopen. 
Dit leverde een mooie setwinst 

op voor Set Up met een stand 
van 16-25.
 
In de vierde set begon Si-
de-Out met goede service-
druk, waardoor de pass ver-
minderde bij de heren uit 
IJsselmuiden. Toch wist Set Up 
ervoor te zorgen dat de set ge-
lijk op ging. Verdedigend was 

Side-Out aan het einde van de 
set sterk, in tegenstelling tot 
de IJsselmuidenaren. De laat-
ste paar aanvallen van Si-
de-Out had Set Up moeten en 
kunnen verdedigen, wat he-
laas niet gebeurde. Verlies 

met een stand van 25-22.
 
Dit betekende dat er een vijfde 
set aan te pas moest komen. 
Er werd van beide kanten hard 
gevochten, en beide teams 
waren op alle vlakken sterk. 

Matchpoint na matchpoint 
vielen en beide teams vech-
ten. Helaas viel het kwartje de 
kant van Side-Out op en ver-
loor Set Up nipt met 19-17.
 
Al met al is het team het een 

weer een mooie ervaring rij-
ker, met veel leermomenten 
en ook spel om trots op te zijn.
 
Meer informatie op

 d setup-ijsselmuiden.nl

Set Up IJsselmuiden verliest nipt 
door Set Up IJsselmuiden

Wedstrijd tegen Side-Out Slagharen

AL MET AL IS HET 
TEAM EEN MOOIE 
ERVARING RIJKER

Bij de tweede competitiewedstrijd werd van beide kanten hard gevochten, en beide teams waren op alle vlakken sterk. Foto:Set Up IJsselmuiden.
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Collectanten 
gezocht
KAMPEN - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Kampen 
voor de jaarlijkse 
deur-tot-deurcollecte. De col-
lecte wordt gehouden van 27 
november tot en met 2 de-
cember. De opbrengst van de 
collecte wordt gebruikt voor 
het sociaal maatschappelijk 
werk. Ben jij tijdens de collec-
teweek beschikbaar en wil je 
in jouw wijk collecteren? Aan-
melden kan via 036 - 53 98 175 
of via

 d legerdesheils.nl/collecte

Vier lezingen 
rond 500 jaar 
reformatie
KAMPEN - Vijfhonderd jaar 
geleden vond onder de naam 
reformatie een omwenteling 
plaats die verandering teweeg 
bracht in de hele samenleving, 
zowel geestelijk als econo-
misch en politiek. In het kader 
van de herdenking hiervan 
wordt vanuit historische ver-
eniging ‘Jan van Arkel’ een le-
zingen gehouden.
In de komende weken staan 
de volgende lezingen op de 
rol:
Dinsdag 10 oktober (Stadska-
zerne):
Dr. Erik de Boer, ‘Lucifer en 
Luther in één en dezelfde’. Hoe 
Luthers boodschap in Kampen 

kwam.
Dinsdag 17 oktober (Stedelijk 
Museum):
Drs. Theo van Mierlo, ‘Roomse 
‘upsmuk’ versus reformatori-
sche soberheid’
Dinsdag 24 oktober (Stadska-
zerne Kampen):
Dr. Frank van der Pol, ‘Kam-
pen, een zich breed -oriënte-
rende gereformeerde stad’
Dinsdag 7 november (Luther-
se kerk, Burgwal):
Dr. Sabine Hiebsch, ‘Lutherse 
kerk in Kampen na de Refor-
matie’.
 
Bij alle lezingen is de inloop-
tijd vanaf 19.30 uur. De lezin-
gen zijn gratis toegankelijk.
 

Jong Kamper 
Trompetter 
Korps behaalt 
tweede plaats
ROTTERDAM/KAMPEN - Het 
Jong Kamper Trompetter 
Korps heeft tijdens het Jeugd 
Show Manifestatie een twee-
de prijs behaald. Tijdens de 
showwedstrijden wist het 
korps met hun show ‘City of 
Stars’ een score van 88.75 pun-
ten te behalen. De leden van 
het Jong KTK hebben de afge-
lopen jaren al meerdere ma-
len met succes deelgenomen 
aan het showconcours in Rot-
terdam Ahoy. Dit jaar werd 
voor de laatste keer de succes-

volle show ‘City of Stars’ be-
oordeeld door een vakkundig 
juryteam. De jongens en 
meisjes wisten alle aanwezi-
gen te imponeren met muziek 
in combinatie met showspek-
takel. Het gouden showpro-
duct van het Jong Kamper 
Trompetter Korps sloeg aan bij 
de jury in het Ahoy in Rotter-
dam met als resultaat een 
tweede plek. Meer informatie 
op

 d kampertrompetterkorps.
nl

SP: Doe de 
Erfgoedprijs eer 
aan
KAMPEN - De SP fractie is van 
mening dat de villa aan de Bo-
venhavenstraat een kans moet 
krijgen. Fractievoorzitter Ri-
chard Boddeus: “De Erfgoed-
prijs die we als gemeente 
Kampen gekregen hebben 
kregen we voor onze inzet om 
de cultuur te bewaren en te 
tonen. Nu we deze maand een 
beslissing moeten nemen ho-
pen we dat het college ook 
kijkt naar de beweegredenen 
van de jury die vier jaar gele-
den ons de prijs gaf. Een partij 
als BOEi kan van zo’n object 
iets moois maken tegen een 
betaalbare prijs, ze verdienen 
wat ons betreft een kans.” Ook 
vindt de SP dat het hele ge-
bied rondom de villa breed 
moet worden aangepakt.




