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WIE ZIJN WIJ?
RegioOndernemers 

Kampen e.o. is een netwerk 
van christelijke ondernem-
ers in Kampen en omgev-
ing, die zich inzetten voor 

de strijd tegen armoede. In 
Nederland organiseren we 

inspirerende (netwerk)-
activiteiten.  Door heel 

Nederland zijn er diverse 
RegioOndernemers-

groepen.

PROGRAMMA
Speciaal voor u en andere ondernemers uit Kampen en 
omstreken organiseren wij een bijeenkomst op woensdag 
5 april. U bent u van harte welkom aan de Oudestraat 101 
- 103 in Kampen. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 19.45 
uur. 

U krijgt een rondleiding door oude sigarenfabriek ‘de 
Olifant’ en door de Eenhoorn, een speciaalzaak voor 
hoogwaardige koffie en thee. Verder praat Woord en 
Daad-medewerker Cees Oosterhuis ons bij over het Job 
Booster-programma. Natuurlijk is er ook voldoende tijd 
andere ondernemers te spreken en van gedachten te 
wisselen.

De leden van de RegioOnderneming Kampen e.o. hopen u 
in april te ontmoeten! Opgeven kan vooraf bij Peter 
Riezebos via p.riezebos@ziggo.nl.

REGIOONDERNEMERS 
K A M P E N  E . O .

SAVE THE DATE
5 APRIL 2018 - 19.45 UUR

DE EENHOORN KOFFIE EN THEE
EN SIGARENFABRIEK DE OLIFANT 

PROJECT
RegioOndernemers Kampen e.o. steunt een vakschool van CREDO in Burkina Faso 
waarbij jongeren de kans op een baan krijgen door het volgen van een opleiding. Een 
diploma, arbeidsbemiddeling en persoonlijke inzet zorgen voor aantoonbaar betere 
kansen op de arbeidsmarkt. Door de focus te leggen op het verbinden van 
arbeidsmarkt en onderwijs vinden veel jongeren na hun studie een baan. Zo hoeven 
ze niet ergens anders  hun geluk te beproeven en hebben ze een inkomen om niet 
alleen zichzelf, maar vaak ook hun familie te onderhouden.

NEEMT U EEN     
INTRODUCÉ MEE?INTRODUCÉ MEE?

HOE GROTER ONS 
NETWERK, HOE BETER VOOR NETWERK, HOE BETER VOOR NETWERK, HOE BETER VOOR 

U ÉN VOOR STUDENTEN 
WERELDWIJD!

Weer Nederlands 
kampioen studenten
 
APELDOORN – Anneloes de Roo 
van AV Isala ’96 heeft zaterdag 
tijdens het NK Indoor voor stu-
denten goud veroverd op de 60 
meter horden (8.88 seconden). 

Tweede plek Huijsmans
MARKELO - Naëll Huijsmans 
uit Wilsum is zaterdag als twee-
de geëindigd bij het crosscircuit 
van het Oosten in Markelo in de 
klasse meisjes tot en met 9 jaar. 

Na de dagzege ontving ze ook 
de tweede prijs in de crosscom-
petitie. 

Set Up boekt 
derde zege op rij
 
IJSSELMUIDEN – Het gaat 
momenteel uitstekend met 
de volleyballers van Set Up. 
Afgelopen zaterdag wonnen de 
IJsselmuidenaren  met 3-1 van 
Rivo Rijssen. 

In de rommelige eerste set gaf Set 
Up net de winst uit handen. Rivo 
Rijssen won met 27-29. Set Up 
voelde dat er wat mogelijk was 
en begon sterk aan de tweede set. 
De ploeg pakte weer een voor-
sprong. Dit keer kon Set Up wel 
setwinst over de streep trekken 
(27-25). Daarna pakte een steeds 
sterker Set Up de resterende twee 
sets (25-21 en 25-18).

Jamie Boeve pakt brons op het NK 
ERMELO – Jamie Boeve van 
de Deltaruiters is afgelopen 
weekeinde als derde geëindigd 
bij het NK Dressuur in Ermelo. 

Boeve reed  met Fairytailes Ko-
reander een nette proef in de 
klasse B, categorie C, die werd 
beloond met een score van 68,72 
procent. Uiteindelijk was dit goed 
voor een fraaie derde plaats. Een 
uitstekende prestatie, aangezien 
zij nog maar elf weken een com-
binatie vormt met deze pony. 

Marieta Doornwaard reed met 
haar paard It’s Easy naar een vier-
de plek (L2) in een deelnemers-

veld van 26 combinaties. Jolijn 
van Niel behaalde een zevende 

plek in de klasse B, categorie AB 
met een score van 63,56 procent. 

Jamie Boeve met 

DOS Kampen komt tekort
tegen Enter Vooruit 
(door Gerard Meijeringh)
KAMPEN – DOS Kampen heeft zaterdag met 4-1 verloren van Enter 
Vooruit. “Deze eindstand was ge� atteerd, maar Enter Vooruit heeft 
verdiend gewonnen. We hebben verloren van een beter elftal”, 
aldus DOS-trainer Edwin Kwakkel. 

De aanloop naar het duel verliep 
niet soepel voor DOS. Kwak-
kel kon niet beschikken over de 
geblesseerde Ramon Beuling en 
Mark Westerhof (werk). Tom 
Diender meldde zich zaterdag-
morgen af wegens ziekte. Ver-
volgens stond DOS drie kwartier 
in de file. DOS kende een valse 
start. Al in de 1e minuut scoorde 
Enter Vooruit. “We stonden niet 
scherp te verdedigen”, aldus 
Kwakkel. De voorsprong gaf En-

ter Vooruit nog meer vertrouwen. 
Met het mes tussen de tanden 
werd DOS tegemoet  getreden. 
DOS had het lastig tegen een 
stugge tegenstander. 

Na rust kwam Enter Vooruit op 
2-0 Toch slaagde DOS erin om 
zich terug te knokken. Julian 
de Ruiter maakte 2-1. Uiteinde-
lijk bleef DOS met lege handen 
achter. In de slotfase liep Enter 
Vooruit uit naar 4-1. 

Volleyballen voor het goede doel
KAMPEN – Jeugdvereniging 
Time Deum van de 
Gereformeerde gemeente 
Kampen hield afgelopen 
vrijdagavond in de sportzalen 
van de Pieter Zandt 
Scholengemeenschap het 
jaarlijkse volleybaltoernooi. 
Dit keer werd geld ingezameld 
voor de Stichting Kom Over 
en Help. Er werd 780 euro 
binnengehaald. 

Stichting Kom Over en Help pro-
beert het geestelijk en lichame-
lijk welzijn van armen, wezen en 
verdrukten in Albanië, Armenië, 
Georgië, Moldavië, Oekraïne en 
Oezbekistan te verbeteren. 
23 teams waren vrijdagavond 
aanwezig om te volleyballen voor 

het goede doel. De organistaroren 
Dick Ebbers en Klaas van Dijk 
kijken terug op een geslaagd eve-

nement. De winst ging naar het 
team van Ontmoetingscentrum 
Ons Erf Kampereiland. 
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