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 Lijsttrekker Nieke Jansen is trots op de omvangrijke kieslijst 
van GroenLinks Kampen. GroenLinks Kampen heeft op haar 
algemene ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Huidige fractievoorzit-
ter Nieke Jansen is door de leden van de partij gekozen tot 
lijsttrekker.

     KAMPEN -  GroenLinks bouwt 
aan een betrokken samenle-
ving waarin iedereen waarde-
ring en kansen krijgt. De onze-
kerheid waar veel mensen nu 
in leven, pakt GroenLinks 
daarom hard aan. Het kan wel: 
voor iedereen een fi jne wo-
ning, betaalbare zorg, een 
goed inkomen en een schone 
leefomgeving. Het is tijd voor 
verandering. Nieke Jansen is 
er trots op dat het gelukt is om 
een mooie kieslijst samen te 
stellen: “GroenLinks heeft met 
de inzet op sociaal, groen en 
eerlijk, de afgelopen jaren een 
groot aantal zeer enthousiaste 
leden aan zich weten te bin-
den. Stuk voor stuk mensen 
met talent en kwaliteit die 
echt voor Kampen gaan. Niet 
eerder was de kieslijst zo sterk 
en omvangrijk. De achterban 
van GroenLinks is groot en 
groeit nog steeds. Ook in Kam-
pen.”

Jansen liet ondanks in deze 
krant al weten dat er meer 
moeten worden gedaan om 

armoede te bestrijden. “Ar-
moede is verschrikkelijk, hoe 
oud je ook bent. Want armoe-
de maakt eenzaam. En veel 
mensen die te weinig inkom-
sten hebben worden bang. 
Bang voor rekeningen of voor 
een koelkast die het begeeft. 
Bang om de straat op te gaan 
of een verjaardag te vieren. 
Bang voor onontkoombare 
kostenverhogingen per 1 janu-
ari. Voor kinderen is armoede 

dubbel erg. Uit onderzoeken 
blijkt dat kinderen uit arme 
gezinnen sociaal, fysiek en 
psychisch achterstand oplo-
pen. Ze scoren bijvoorbeeld 
minder goed op school, er is 
een groter risico op mishande-
ling en hun gezondheid is 
slechter. Dat betekent dat ze 
tot ver in hun volwassenheid 

last hebben van de armoede 
waarin ze opgroeien. Alleen al 
daarom moet de gemeente 
zoveel mogelijk doen om ar-
moede te voorkomen in ge-
zinnen met kinderen”, aldus 
Jansen.

 Nieke Jansen  voert de lijst aan   

 De hoogste kandidaten van GroenLinks: Nieke Jansen, Niels Jeurink, Edwin 
Burgman, Marijke Drost de Boer, Renée Bouwman, Ingrid Jansen, Jan Beek, Eric 
Oude Engberink, Annemarie Ponte, Bart Zeven, Karin Bosga, Tini Doorenweerd, Jesper 
Aartsen, Elviera Weelink, Mara Breunesse, Nanda Rave, Betta van Triest, Ellen Schwantje, 
Ilja Alberts, Kris Koops, Diana de Groot, Rudi Last, Margareth Weijland.   

 GroenLinks Kampen   

 ‘NIET EERDER
WAS DE KIESLIJST
ZO STERK
EN OMVANGRIJK’   

 De eerste vier kandidaten van GroenLinks bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.    

 door Diana de Groot   

 De laatste wedstrijd van dit jaar sluit Set Up IJsselmuiden af 
met winst in Groningen. “De wedstrijd tegen Lygurgus HS3 
stond op het programma nadat we vorige week met 3-1 ver-
loren hadden in de thuiswedstrijd tegen Lycurgus HS2. Met 
de vier gewonnen punten in deze wedstrijd vindt Set Up iets 
meer aansluiting in de competitie.” Nog steeds op de 11e plek, 
maar met nog een seizoenshelft te gaan en een stijgende lijn 
in de prestaties heeft Set Up er de volste vertrouwen in. 

     IJSSELMUIDEN -  Coach Peter 
Gaillard had weer genoeg spe-
lers opgetrommeld om aan te 
treden tegen Lycurgus HS3. 
Remco Bultman was aanwe-
zig, maar niet inzetbaar door 
een enkelblessure. Aan het 
begin van de eerste set liepen 
de punten gelijk op, maar bo-
ven de tien punten wist Set 
Up een gat te slaan. Een voor-
sprong van 17-11 stond op het 
scorebord toen er een dubbele 
wissel doorkwam van Peter 
Gaillard. Dit zorgde ervoor dat 
Set Up met drie voorspelende 
aanvallers speelde. Een aantal 
slordige en directe fouten 
werden gemaakt, waardoor er 
al snel tegen een achterstand 
van 21-19 werd aangekeken. 
De dubbele wissel werd te-
ruggebracht, maar niks mocht 
baten om deze set alsnog bin-
nen te slepen. De eerste set 
werd verloren met 25-20. 

De tweede set liep in punten 
gelijk op. Geen van beide 

teams wist een gat te slaan. 
De blokkering van Set Up had 
aan de buitenkant geen grip 
op de enige goede aanvaller 
van Lycurgus HS3. Gelukkig 
wist Set Up de set aan het ein-
de toch binnen te slepen met 
een eindstand van 26-24. 

Met een 1-1 tussenstand in 
sets werd gestart aan de derde 

set. Er was vanaf het begin 
van deze set een compleet an-
der spel te zien. Serverend 
werden de nodige punten be-
haald, maar ook aanvallend 
had Set Up zich herpakt en 
wist veel directe punten te 
scoren. Joël Hofstede en mid-
denman Harald van Dieren 
wisten keer op keer de enig 

scorende passer-loper aan de 
kant van Lycurgus af te blok-
ken, waardoor het geheel er-
voor zorgde dat deze set mak-
kelijk gewonnen werd. 25-16.
   
De vierde set was vrijwel een 

kopie van de derde set. Set Up 
had ook deze set de macht 
over het spel en wist ook deze 
set makkelijk binnen te halen. 
25-15. De eerste seizoenshelft 
is dus afgesloten met een ver-
diende 3-1 winst.

De komende weken wordt er 
gewoon getraind om straks in 
het nieuwe jaar beslagen ten 
ijs te komen wanneer er 13 ja-
nuari in eigen hal gespeeld 
gaat worden tegen Side-Out 
HS1.

In de eerste seizoenshelft 
heeft Set Up tegen deze heren 
met 3-2 verloren in Slagharen, 
dus in eigen huis moet er ge-
wonnen worden.
        

 Thuiszege op  Groningse Lycurgus  
 Wichert van den Belt   

 Set Up IJsselmuiden   

 COMPETITIE
WORDT OP
13 JANUARI
HERVAT   

 Set Up won de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. De competitie wordt in januari hervat.    




