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Voorwoord
Als je zelf goed ter been bent, is het moeilijk om je in te denken
in anderen die dat geluk niet hebben. Een winkel met een hoge
drempel? Daar loop je toch zo naar binnen? Een blikje helemaal
achterin het schap in de supermarkt? Even reiken en je hebt het.
Als je in een rolstoel zit, is dat allemaal niet zo vanzelfsprekend en
daar wordt over het algemeen maar weinig rekening mee gehouden.
De maatschappij is nu eenmaal gericht op het ‘gemiddelde’ en zo
worden veel mensen buitengesloten.
Tijdens het Kamper Stripspektakel van dit jaar presenteren we het
stripalbum ‘Je kunt meer dan je denkt’ en dat heeft alles te maken
met het bovenstaande. Het boek gaat namelijk over twee kinderen
in een rolstoel, over de moeilijkheden die ze tegenkomen, maar ook
over de vele mogelijkheden
die ze ontdekken om
zelfvertrouwen te krijgen
en hun zelfredzaamheid
te vergroten. Het is
gebaseerd op de cursus die is
ontwikkeld door
Kees-Jan van der Klooster van K-J Projects.
Hij nam niet alleen het initiatief voor deze strip, maar organiseert
met zijn team vandaag een speciaal rolstoelparcours, waar valide en
mindervalide kinderen onbezorgd met elkaar kunnen spelen.
Het Kamper Stripspektakel wil graag een gezellige dag zijn
voor iedereen. We dachten aardig op weg te zijn, maar naar
aanleiding van de presentatie van het boek en het voorbereiden
van het parcours, zijn we toch nog maar even in gesprek gegaan
met Yvonne Hofman, voorzitter van het cluster MMB (Mensen
Met Beperking). Al snel bleek dat er toch nog verbeterpunten
waren. Soms moet iemand je wakker schudden en we zijn KeesJan en Yvonne daar dankbaar voor.
We hebben alle opmerkingen ter harte genomen en proberen
deze en de volgende afleveringen van het Kamper Stripspektakel
zoveel mogelijk ‘inclusief ’ te maken. Een gezellige dag voor echt
iedereen, dus.
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Natuurlijk hebben we het hele terrein van het Kamper Stripspektakel
zoveel mogelijk rolstoeltoegankelijk gemaakt, zodat iedereen
zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij de vele signerende
tekenaars kan komen. Zodat de voorstellingen, zoals die van
Herrie de Heks, goed bereikbaar zijn. Dat de tentoonstellingen
goed te bezichtigen zijn. Ook de handelaren hebben toegezegd
met de indeling van hun kramen rekening te houden met
rolstoelers.
En laten we dit afspreken: als we dit keer nog hier en daar een
steekje laten vallen, proberen we het volgend jaar beter te doen.
Want het Kamper Stripspektakel? Juist, dat is een feest voor
IEDEREEN!

Koba hoort er
helemaal bij!

Dit Programmaboekje is een uitgave van Stichting
Kamper Stripspektakel
© 2019 Stichting Kamper Stripspektakel
Het copyright op geplaatste foto’s, strips, illustraties
en teksten berust bij de makers en/of hun
rechthebbenden.

Wisselend team van enthousiaste vrijwilligers

Volg ons op:

Het van Heutszplein
binnenplaats
Stadskazerne
De Kamper Kogge
Podium
Burgemeester
Berghuisplein
Noordweg
Stationsplein

at

Logo: Pieter Hogenbirk
Dank aan Marion van de Berg, Sibilla Horst, Gwen
Mustamu, Erwin Bastiaans, Yves Declerq en Richard
Tennekes voor de foto’s

- Op het Burgemeester Berghuisplein bij
het stadhuis
- Bij de Noordweg (nieuwe parkeergarage
met 220 gratis plaatsen!)
- Bij het Stationsplein/Politiebureau aan
de overkant van de IJssel, t/o het station.
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Vormgeving: REBA Productions
Druk: Zalsman Kampen

Organisatie: Bestuur Stichting Kamper Stripspektakel
Paul Reichenbach (voorzitter)
Anja Boons (penningmeester)
Jan Heinecke (secretaris)
Greet IJzerman (advertenties/commissielid)
Anneke IJzerman (advertenties/commissielid)
Dik Helleman (administratie/commissielid)
Erwin Bastiaans (marktmeester/ commissielid)
Marianna Nijman (marktmeester)

Gratis
parkeren kan:

des

Dit programmaboekje voor het 21e Kamper
Stripspektakel werd samengesteld door Paul
Reichenbach.
Een speciaal woord van dank aan Eric de Rop voor de
mooie omslagtekening.

In de binnenstad van Kampen geldt
betaald parkeren en parkeren voor
vergunninghouders. Hier wordt
streng op gecontroleerd.

Ou

Vorig jaar introduceerden we de
nieuwe mascotte en het beeldmerk
van het Kamper Stripspektakel.
Inmiddels is Koba van Kampen al een
bekend figuur, want we gebruiken
haar beeltenis op al onze uitingen.
Kampen en koeien! Je kent het verhaal
van die Kamper Ui toch wel?
Koba is een regelrechte afstammelinge
van die arme Coba van Campen die
lang geleden zo smartelijk aan haar
einde kwam toen ze aan de Nieuwe Toren werd gehesen.
Koba is trots op haar
betoverovergrootmoeder. Af en toe kijkt
ze omhoog naar de namaak koe die tijdens
de Kamper Zomerevenementen aan de
toren wordt gehangen ter herinnering aan
haar. Ze weet dan dat ze net als haar oma
een symbool is geworden en daarom wil ze
nog meer haar best doen om het Kamper
Stripspektakel goed te vertegenwoordigen.
Onze Koba is vrolijk en houdt van
gezelligheid, een betere mascotte kunnen
we ons niet wensen.

Parkeren in
Kampen

rug
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d
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Het Kamper Stripspektakel wordt financieel
mogelijk gemaakt door:
De Gemeente Kampen
Ondernemersvereniging Kampen (OVK)
De adverteerders in dit Programmaboek en andere
sponsoren
Drukkerij Zalsman
PVGZ
Van Lente Verhuur
De Bastaard
IJzerman Transport
Banketbakkerij Smit
Dank ook aan onze publicitaire sponsors:
De Stentor
Weekblad De Brug
Kampenonline.nl
Het Stripschap/Stripnieuws
RTV Oost
Omroep IJsselmond
Stripglossy
Stripschrift
En alle anderen die op wat voor manier, via social
media of anderszins aandacht geven aan het Kamper
Stripspektakel

www.kamper-stripspektakel.nl
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uit Nederland:
Marq van Broekhoven  	
-  Peer de Plintkabouter/Marq denkt
Eric Heuvel  		
-  January Jones/Bud Broadway
Pieter Hogenbirk 	 	
-  De Ruyter/Bertus Boegspriet/Van 		
		
Orane
Herman Roozen  		
-  Scenarist diverse series/Opa
Meinder Buyninck  		
-  Vindt-ie leuk
Wilma van den Bosch  	
-  Illustrator kinderboeken/Donald Duck
Dinie de Zeeuw  		
-  DiniezFantasyArt
Willem Ritstier (onder voorbehoud) -  Scenarist diverse series/Wil’s kracht
Marissa Delbressine
-  Ward
Mark van Herpen  		
-  Hotel Nevelzicht/Sting
Tim Artz  		
-  Tom Poes
Alex Turk  		
-  Timo; Mevrouw de Heks
Martijn Takke 		
-  Terra Fantasia
Frank Jonker 		
-  Scenaris allerlei series
Hans Harleman  		
-  Cartoonist
JoDa Entertainment (Jorgo en Daan)-  Diverse One-shots
Roy Bergsma  		
-  Vera en Warja; illustrator
Ralph Dikmans  		
-  Andersman
Kenny Rubenis  		
-  Dating for Geeks
Gerard Leever  		
-  o.a. Suus en Sas/Leevers Dagboek/
			
Oktoknopie
Bert Dijkink
		
-  Het jaar van de kreeft
Danker Jan Oreel  		
-  o.a. Hel/Geschiedenis van Zeeland
Kimberley Geelen  		
-  De manga “Oyasumi”, De gratis
			
webcomic “SunD&D”,
Henk Alferink (Shane Brazen)  
-  Twen, de zendeling
Gerda van Dieren  		
-  Portret Art, Sneltekenaar
Dick Heins  		
-  40 hours, Mann van de Wereld
Kitty Rispens 		
-  80F Animiatie
Sytse S. Algera  		
-  Auteur van Lemuria, De Vries, 24/7,
			
Vluchtelingen, Witte Indiaan
Gerben den Heeten  	
-  Gerb-Art,  illustraties en design
Daniël van den Broek  	
-  Viktor en Frenky en Captain Ecki
Aimée de Jongh 		
- Snippers, De terugkeer van de
			
Wespendief, Reborn
Pascal Oost 		
- Harold Hops/ scenarioschrijver
IJsbrand Oost 		
– Max Miller
Ed van der Linden 		
– illustrator
Arie van Vliet 		
– Sam & Sarah/Kim en Eddy/Flipje van
			
Tiel
Hennie Vaessen & Tine Bouwhuis  -  Slag om Arnhem, Atlantikwall
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Het is al een indrukwekkende
lijst, maar dagelijks komen
er nieuwe aanmeldingen
binnen. Houd onze website
in de gaten voor de actuele
stand van zaken.

Lees meer: http://www.kamper-stripspektakel.nl/tekenaars/wie-komen-er/
John Endeman
Anton van Dort
Leroy Soesman
Leonie Jonk
Skelte Braaksma “Siweris” 	- Onderdeel van de groep “De
			
Noorderlingen”, Fete, It nea earder
			
fertelde ferhaal
Amanda Majoor “Roobi2sday” - Onderdeel van de groep “De
			
Noorderlingen”, V für Victory,
			
Verhalen van Vrouwen
Flip Schouten “Flip Dynko” 	 - Onderdeel van de groep “De
			
Noorderlingen”, V für Vicory
Ron Wanders “Studio Worst” - Studio Worst Strips
Jan Vriends 		
- Roos Vink in tijdschrift Tina
Richard Bos “Rico” 	
- Grutte Pier, Leedvermaak
Alexander “Alex” Russchen 	- Grutte Pier, Dude
Kornel Pruntel “Kordyceps_fungi” - KordycepsFungi
Feroz Nazir 		
- Chosen getekend voor Shock Classics
		
van Windmill Comics, een nieuwe strip
			
bedacht: Metal Pedal
Kay “Justfang” de Vries
- Royal-de-luxe-poster, strip “BREAK”
Henk Alferink “Shane Brazen - Twen de Zendeling
Mars Oosterveld “Marsu” 	 - Baas Krok, Schetsen, Dynamisch werk
			
en strips
VickFiction 		
- “Geestig” en “Iets Ertussenin”
Richard van der Linden 	 - Art prints
Alieke van Oostrum “Eyliana” - Dragons enveloped by nature
Zie Groenen “ZieeeeJ” 	
- “Wandering”, “Swimming” en
			
“Enlightning”

uit België:
Paul Geerts 	 	
-  Mo, Jade en Plakapong/Suske en Wiske
Walter Laureyssens 	
-  Killroy/Bessy
Ron van Riet  		
-  Robert en Bertram/Zwik en Zwak
Dirk van der Auwera (d’Auwe)  -  Ridder Dolf/Knokke-Heist
			
gestript/FC Schwalbe
Jessica Raes  		
-  o.a. Fairy Tales/Wenskaarten e.d.
Yan Gevuld  		
-  Grueson
Eugeen Goossens 	
-  Studio Vandersteen
Patrick van Oppen  	
-  De Vries/24-7
Mario Boon 		
– educatieve strips
Steve van Bael  		
-  Figaro/Iris/Link
-  Alexander de Grote
Bart Proost  		

uit Duitsland:
Andrée Schneider  		

-  Fantasy illustrator/games

uit Wit-Rusland:
Dmitry Yakhowsky  	
			

-  De Slag om Kampen/Het einde
van de roofridder

Vloeddijk 44 - 8261 GC Kampen - Telefoon 038-3322404 - info@meulemanmakelaardij.nl
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Gaat u verhuizen?

‘Alles goed geregeld’
Uw verhuizing is onze zorg!
Binnenkort verhuizen? Naar een andere woning of
een nieuw kantoor? Of wilt u uw waardevolle spullen
veilig opslaan?
Doe het professioneel, uw spullen zijn het waard!
Onze zeer vakkundige verhuizers staan voor u klaar.

Persoonlijke
begeleiding

Maatwerk

Opslag en beheer

Vakkundig

T +31 (0)79 342 88 20
Euromovers Nederland Trawlerweg 8
www.euromovers.nl
3133 KS Vlaardingen E info@euromovers.nl

KAMPEN - PGVZ biedt kwalitatieve zorg op maat
en is ontstaan vanuit een eigen zorgbehoefte,
waar bestaande zorgaanbieders niet in kunnen
voorzien. Flexibel, op maat en begrepen. PGVZ
helpt mensen met hulp in de huishouding, met
thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder is PGVZ actief op het gebied van
werk en dagbesteding en biedt het zorg en
begeleiding binnen wooninitiatieven voor
mensen met een beperking.
Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen
voor een kleinschalige organisatie met kleine
teams, zodat ze vertrouwde gezichten om zich
heen hebben. Kortom: mensen die zoeken naar
echte zorg. Zorg dat met voldoende aandacht
wordt gegeven. Zorg met tijd voor elkaar. Zorg
zoals zorg behoort te zijn.
PGVZ is een uiterst ‘platte’ organisatie. Een compact
management stuurt een brede basis van
verzorgers aan, die met een grote mate van
zelfstandigheid werken. Wij bieden meer zorg voor
hetzelfde geld. Daarbij komt dat de verzorgers veel
vrijheid hebben om in overleg met de zorgaanvrager de behoefte in te vullen. De lijnen zijn kort,
de kosten laag en de service hoog.
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Thuiszorg

geWOON!

Ambulant

Wonen

Meer weten over PGVZ?
Neem een kijkje op www.pgvz.nl of neem contact met ons op.
PGVZ | Bolwerk 13 | 8261 EE Kampen | 038 3331794 | info@pgvz.nl
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Een heleboel! De hele dag gonst de
Oudestraat van activiteiten.
Omdat deze glossy al in juni wordt
gedrukt, kunnen nu nog geen
volledig programma plaatsen. Elke dag komen er nieuwe dingen bij.
Gelukkig is er onze website www.kamper-stripspektakel.nl , Facebook, Instagram
en Twitter, waar je alle actuele informatie vindt. Houd daarom de media of de borden op het Koeplein
en bij de infostand op het plein voor de Stadskazerne goed in de gaten, want we zorgen voor de nodige
verrassingen. Dit staat al wel vast:
11.00 uur Officiële opening, met o.a.:
* Presentatie van het boek ‘Je kunt meer dan je denkt’ in de hal van de
Stadskazerne. Het eerste exemplaar is voor een Heel Bekende Nederlander.
* Presentatie van het tweede deel van de avonturen van Ridder Dolf
* Prijsuitreiking van de Grote Striptekenwedstrijd 2019
Van 10.00 – 17.00 uur op het plein
t.o. ‘De Stomme van Campen’: in
samenwerking met K-J Projects:
een speciaal rolstoelparcours, met
hindernissen en obstakels. Denk je dat het
gemakkelijk is? Je mag het zelf ook eens
proberen! Je kunt er zelfs mee winnen.
(zie het kader onderaan deze pagina)
Van 10.00 – 17.00 uur op het binnenplein
voor de Stadskazerne (Bibliotheek): Leef je uit met graffiti op een enorm
doek
13.30 en 15.00 uur Herrie de Heks in de grote tent op het Koeplein
16.00 uur op het Koeplein: De prijsuitreiking van de Junior
Striptekenwedstrijd, waar iedereen tot 15 jaar aan mag meedoen. Heb je
nog niets ingestuurd? Het kan nog tot UITERLIJK 14 augustus.
Op het Koeplein leert dichteres Erika je gedichten maken over je favoriete
stripfiguur. De juiste tijden van deze workshops voor jong en oud vind je
op Facebook, Instagram en Twitter en de borden.
Tussen 12.00 en 16.00 uur loopt ons ‘huisorkest’ de Dixiemasters door de
Oudestraat en kom je ook de Haagse Ballonnenboer tegen. Hij maakt met
zijn ballonnen de wonderlijkste figuren voor je.
Meneer Lambik, Ridder Dolf en Martinus Zotteklep zullen niet ontbreken
en je kunt ook op de foto met Geronimo Stilton.
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Via www.kamper-stripspektakel.nl te bestellen in de maten
xs - s - m - l - xl - xxl., € 19,75.
Voor 10 augustus besteld, dan kunt u hem op 18 augustus
afhalen bij onze meeting-point (bij de stadskazerne).
Na 18 augustus kan het alleen opgestuurd worden
plus € 5,75 verwerkingskosten.
Geopend maandag 13.00 - 22.00
dinsdag t/m zondag 11.00 -22.00

Jensen
Micha
Lizzy & Coco

Oosterlandenweg 15
8271 ES IJsselmuiden

http://www.johnswearshop.nl

Broederstraat 19 Kampen

Kinderspeciaalzaak de Kleine
Kwaliteit sinds 1935

BOUWKUNDIG ONTWERP
NIEUWBOUW

www.kinderspeciaalzaak.nl

RENOVATIE
Hét leukste adres voor smaakvolle

ONDERHOUD
Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden

T (038) 792 00 13
E info@aabouw.nl







Baby- & Kinderkleding (va. Maat 40 t/m maat 164)
Babycadeaus & speelgoed
Aankleding van je baby- en/of kinderkamer
Buggy's & Kinderwagens
Baby-, Kinder- & Tienermeubelen

Oudestraat 182 - 8261 CW Kampen - 038-3332137

BIJ ONS
ALTIJD DE
SCHERPSTE
PRIJS!
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Inclusieve samenleving,
mijn droom
Wat is nu eigenlijk de betekenis van inclusie?
Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van
achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige
rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme.
De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan
in de hedendaagse maatschappij.
Dit wetende begrijpt u hopelijk mijn droom.
Namelijk dat iedereen meedoet en meetelt in de
wereld. En daarmee moet je ergens beginnen.
Ik ben begonnen met mijn gemeente aan te spreken.
Dit doe ik niet alleen. Ik word bijgestaan door mensen
van het Cluster MMB, mensen met een beperking. Dit
cluster geeft advies aan de WMO adviesraad van onze
woonplaats Kampen. En deze groep vrijwilligers zijn
daarom ook zeer belangrijk voor mijn droom. Want de
droom dient werkelijkheid te worden.

Met elkaar kunnen we het verschil maken. En het
Kamper Stripspektakel heeft ook dit onderwerp
opgepakt.
Hoe trots zijn we dat dit nu bespreekbaar is. Want
iedereen met een beperking is bovenal gewoon mens.
Dit jaar is het Stripspektakel vooral gericht op
rolstoelgebruikers en toegankelijkheid. En dat is
natuurlijk prachtig.
Al wil ik wel benadrukken dat inclusie veel verder gaat.
En dat ik ook hoop dat we met elkaar denken aan hoe
iemand gewoon kan meedoen.

Dus bedenk eens hoe
iemand die bijvoorbeeld
blind is of doof, of iemand
met een niet aangeboren
hersenaandoening
of iemand met een
Maar om mijn droom te verwezenlijken is
verstandelijke beperking
eerst bewustwording nodig. Niet alleen van de
of..... (vul zelf eens in)
gemeenteraad maar eigenlijk van alle burgers. Iedereen gewoon met dagelijkse
kent wel iemand met een beperking. In welke vorm
activiteiten mee kan doen.
dan ook.
Stel je eens voor dat deze persoon niet mee mag doen
Want het verschil maken
in de maatschappij maar geacht wordt om thuis of
we met elkaar.
in een inrichting te verblijven. Puur en alleen omdat
die persoon beperkt is. Dus niet kijken naar wat de
Een warme groet,
persoon kan. Hierdoor blijven kwaliteiten verborgen.
Yvonne Hofman-Klinge
En sluit de maatschappij mensen met een beperking
Voorzitter van het cluster MMB Kampen
buiten.
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Strip werd ikoon!
Op verzoek van het Kamper Ikonenmuseum maakte
een aantal kunstenaars vorig jaar een ‘ikoon’ van hun
eigen (strip)held. De werken waren in het museum
te bewonderen in een speciale expositie ‘Strip wordt
ikoon’ die op 21 juli 2018 werd geopend.
De bedoeling was om ikonen voor een groter publiek
toegankelijker te maken en de verbinding met strips
was snel gelegd. Wie namelijk wat beter kijkt, ziet
al snel dat ikonen in feite beeldverhalen zijn. In één
ikoon wordt een heel verhaal verteld.
De tentoonstelling was een succes, zodanig dat
besloten werd om de oorspronkelijke sluitingsdatum te
verlengen naar april van dit jaar. Een kleine 5000 bezoekers hebben zich in deze periode kunnen vergapen
aan de prachtige inzendingen van Paul
Geerts, Andrée Schneider, Ron van Riet,
Eric de Rop, Wilma van den Bosch, Ed
van der Linden, Pieter Hogenbirk, Dmitry

Kelners...

Op de IJsselkade in Kampen kun je dit
bord tegenkomen. Het heeft te maken
met de terrassen aan de kant van de
IJssel, maar je kijkt er toch even gek
van op.
Vandaar dit gedichtje als
waarschuwing voor passerende
automobilisten en fietsers:

Meneer van Dijk had een probleem.

Gelukkig vond hij een oplossing

Yakhowski en Herman Roozen. Een enorm succes,
want veel van die bezoekers zouden anders niet snel
naar een dergelijk museum gaan.
Directeur Evelien Jalving en conservator Liesbeth
van Es zijn dan ook heel tevreden. “We hebben
onze reguliere bezoekers kunnen verrassen met een
verfrissende tentoonstelling en ook bezoekers mogen
ontvangen waar de wereld van de ikonen helemaal
nieuw voor was,” aldus Evelien Jalving.
Voor het Ikonenmuseum is er trouwens nog een
leuk extraatje, want Paul Geerts heeft zijn prachtige
werk met de Dalai Lama ter beschikking gesteld voor
een veiling, waarvan de opbrengst
integraal naar het museum gaat.
Meer bijzonderheden over deze
veiling vind je op onze website.

Geen paddentrek,
geen hert of hinde,
geen haas blijft voor uw
auto staan,
maar rij voorzichtig,
matig uw snelheid,
want er komen kelners aan!

Nu heeft hij weer heel veel tijd voor zichzelf

AccountantsGilde - Gildestraat 15 - 8263 AH KAMPEN - 038-331 24 62
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*Antiquariaat Lemmer*

HOLLAND meer dan pannenkoeken…
Boeken – Strips - Curiosa

KAMPEN, Oudestraat 160, 038 3337710 - DRONTEN, De Rede 11, 0321 318930 - ZWOLLE, Thorbeckegracht 41, 038 4236500

Lijnbaan 10, 8531 JR Lemmer
tel:
0514 - 593125 / 06 480 084 06
eml: info@antiquariaatlemmer.com
web: www.antiquariaatlemmer.com
seizoen ( 1/5-30/9)
ma t/m vrij 12-18,
zat 10-17, zon 12-17 uur
laagseizoen (1/10-30/4)
do + vrij 12-18, zat 10-17 uur

Grand Café Efes Plantage 2 8261 BV Kampen
Tel.: 038 - 3328084

www.efesgrandcafe.nl

IJsselkade 51a
8261 AG Kampen
038-4579087
www.palingboothetbottertje.nl

bv
A K O E S T I E K

KAMPEN | www.plafo.nl
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Superdry
Dstrezzed
PME
Cast Iron
Kuyichi
Amsterdenim
No excess
Scotch&Soda
Legend
Alan Red

Geniet nu ook van onze heerlijke

Chinese Tapas
Maandag t/m Donderdag
€ 19,50
Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 21,50
Per levensjaar € 1,50
Kinderen t/m 13 jaar

Oudestraat 119-121, 8261 CK Kampen, Tel: 038-3324419
Heeft u wensen of vragen, bespreek het met ons.

KAMPEN
OUDESTRAAT 33-37

13

Afscheid
van Patty
Op 15 maart van dit jaar is Patty Klein overleden. Patty
was een beroemdheid en een echte ‘Grande Dame’ in
de stripwereld, hoewel bij lang niet iedereen een lichtje
zal gaan branden bij het horen van haar naam.
Als scenarioschrijfster, een heel goede zelfs, schreef ze
ontelbare verhalen voor bladen als Donald Duck, Tina,
Sjors, Okki, Taptoe, daarnaast voor de Toonderstudio’s,
het Duitse Rolf Kauka Verlag en heel veel anderen.
Meestal anoniem, maar als haar naam wel werd
vermeld, stond ze meestal toch nog in de schaduw van
de tekenaar.
Met een enkele uitzondering misschien, want haar
naam is onlosmakelijk verbonden aan Noortje, de
gagstrip die ze met tekenaar Jan Steeman sinds 1975
voor het blad Tina maakte. Ze genoot zichtbaar van
de belangstelling en waardering van verschillende
generaties als ze signeerde op het Kamper
Stripspektakel. Ze nam ruim de tijd voor een gezellig
praatje en alle lezeressen van vroeger en nu gingen
stralend verder met een handtekening van haar.
Naast scenarioschrijver was Patty ook een bijzonder
getalenteerde dichteres. Onder de naam Patty Scholten
publiceerde ze verschillende bundels met spitsvondige,
technisch perfecte en o, zo rake gedichten.
Maar bovenal was Patty een lieve vriendin met een
warm hart, met een groot gevoel voor humor en een
heerlijk nuchtere kijk op de zaak. Haar opmerkingen
en observaties waren raak, scherp, maar nooit
kwetsend.
Ze was vele malen aanwezig op het Kamper
Stripspektakel en was elke keer weer een stralend
middelpunt.
Vorig jaar moesten we haar missen, omdat ze na een
val in coma was geraakt. Ze raakte wonderwel uit die
coma en het leek heel even weer de goede kant op te
gaan, maar ze was zichzelf niet meer en de wereld leek
aan haar voorbij te gaan.
Ze leefde op als er kaarten kwamen van haar vele
vrienden, maar vooral ook toen de burgemeester van
Renkum haar de onderscheiding van Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau kwam brengen. Op haar
gezicht kwam weer even die mooie glimlach van
vroeger.
Drie weken later is ze rustig ingeslapen.
Haar trouwe vrienden Jacques, Willem en Nienke
hebben haar tot het laatst liefdevol bijgestaan.
We missen je, Patty.
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Patty was in de dichterswereld heel bekend onder
de naam Patty Scholten. Ze heeft lesgegeven aan
de Schrijversvakschool in Amsterdam en als
gastdocent enkele maanden aan de Amerikaanse
Michigan University. Haar zeer lezenswaardige
bundels met sonnetten zijn steeds opgebouwd
rond een thema en het is daarom moeilijk om
zomaar een gedicht uit zo’n verband te halen.
Toch wil ik graag een gedicht van haar plaatsen.
Ze heeft veel gedichten gemaakt over dieren en ze
was dol op katten. Daarom heb ik gekozen voor
‘Kattentaal’ uit haar bundel ‘Ongekuste kikkers’
uit 1997 (uitgeverij Atlas isbn 978-90-254-23078) Vraag ernaar bij uw boekhandel!

Kattentaal
Wanneer ze lopen, is het voor mijn voeten.
Als ze gaan zitten, is het op mijn stoel.
Ze liggen in mijn bed – zij warm, ik koel:
verloren machtsstrijd waar de dekens moeten.
Ach ja, hun blik is als een diepe poel
waarmee ze alle kattenkwaad verzoeten.
Maar wel een poel waar salamanders wroeten
en waar ik enge watertorren voel.
Zij spelen voor Klein Pluimpje. De reuzin
ben ik, met monsterklauwen die hen tillen
en aai of warmte geven, honger stillen.
Zij hebben mij hun taal geleerd. Gespin
ontstijgt ze vaak met dit bericht erin:
wat zijn we knap. Het mens doet wat wij willen.

’t Huys der Kunsten bevindt zich aan de Voorstraat 20 op een van
de vroegst bebouwde locaties in Kampen. Het pand is gebouwd in
de dertiende eeuw. Het was het eerste woon- en pakhuis gebouwd
met baksteen, in plaats van het brandbare hout. De muren -met een
dikte van een meter- zijn binnen te bezichtigen. Vrij toegankelijk
achter de rode deur.

’t Huys
der Kun
sten

De Smederij

’t Huys der Kunsten is het laatste rijksmonument
van Kampen. Het één na laatste is de Smederij aan
de Voorstraat 16, waar sinds 2006 meestersmid
Sven de Lang hamer en scepter zwaait. Sven, die zijn vak in de volle breedte
beheerst, levert spectaculair beeldbepalend siersmeedwerk in en ver buiten de
regio. Het zestciende-eeuwse pand, smederij sinds 1768, is de laatste van ooit
veertig smederijen in Kampen.

Cultureel pakhuis

’t Huys der Kunsten, in de Hanzetijd gebouwd als handelshuis, heeft nu een
culturele bestemming. Binnen de historische muren zijn woon- en werkplekken voor culturele ondernemers. Op de begane grond is een expositie ruimte
ingericht, waar regelmatig nieuwe tentoonstellingen van hedendaagse kunst te
zien zijn. Het verhaal van Huys en Smederij wordt verteld door de audiotour
of door de aanwezige gids.

Werk in Uitvoering

’t Huys der Kunsten en de Smederij zijn in 2001 aangekocht door Stichting Werk in Uitvoering. Het streven is
beide panden, met historische inventaris, voor de toekomst te behouden als museum, hiervoor is onlangs de
naam veranderd in Museum Huys der kunsten. Het Huys is misschien wel het oudste huys van Kampen en al
jaren een ontmoetingspunt voor een breed scala aan professioneel werkende kunstenaars. In ’t Huys der Kunsten
wisselen zij hun ervaringen uit, leggen contacten, zetten initiatieven op en inspireren elkaar. Hier wordt hard aan
gewerkt met steun van vrienden en vrijwilligers.
U kunt ons werk steunen als bezoeker, vrijwilliger en Vriend. Welkom!
’t Huys der Kunsten Voorstraat 20 8261 HS Kampen 06 19 19 51 66
www.huysderkunsten.nl

Henrick Aelstz brengt de Hanze tot leven
In de Middeleeuwen waren in de steden veel huizen van hout. Brandgevaarlijk, maar wel goedkoop om
te bouwen. Alleen de welgestelden konden zich een stenen huis veroorloven. Gelukkig zijn veel van
deze ‘stenen langhuysen’ bij stadsbranden gespaard gebleven.
Ook het Huys der Kunsten in Kampen heeft de eeuwen getrotseerd. De eerste bewoner van dit fraaie
Middeleeuwse pand was Henrick Aelstz. Hij leefde in de 15e eeuw, in de tijd van de Hanze, toen
Kampen op het hoogtepunt van haar roem was.
Henrick was een welgesteld man. Hij was handelaar en verdiende met zijn koggeschepen grof geld in
de handel met Denemarken en de Oostzeestaten. Daarnaast was hij ook jarenlang een van de burgemeesters van de stad. In de Middeleeuwen was het namelijk de gewoonte dat twee of meer burgemeesters tegelijk de stad bestuurden. Zij hoorden tot de rijkste en meest invloedrijke inwoners van de
stad en werden voor het leven benoemd. Zo kon het dat Henrick zelfs veertig jaar lang burgemeester
was, van 1440 tot 1480. Daarnaast was hij waarschijnlijk ook bierbrouwer, voorwaar een interessante
combinatie.
Deze kleurrijke figuur staat centraal in de tentoonstelling ‘Hart van de Handel’ die te bezichtigen is in
het Huys der Kunsten. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen in dit historische pand!
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Dankzij de moderne computertechnieken zijn er
dingen mogelijk die tot voor minder dan tien jaar
geleden nog ondenkbaar waren. Printen in 3D is daar
één van.
Denk niet dat iedereen er zomaar mee kan werken,
want er komt nog wel het een en ander bij kijken. Het
is een complexe techniek die de nodige vaardigheid
vraagt en daarom zal het een tijd duren voordat deze
apparatuur beschikbaar komt voor de gewone amateur.
Er zijn natuurlijk al mensen die inmiddels helemaal
vertrouwd zijn met de mogelijkheden en alle nieuwe
ontwikkelingen op de voet volgen. Mensen als David
Tromp, die zich volledig op de 3D technologie heeft
gestort met zijn bedrijf Trompz.
Als kind met een rijke fantasie bedacht hij allerlei
mythische figuren, die hij op papier en met klei
probeerde vorm te geven. Hij leek in de wieg gelegd
voor een artistieke carrière, maar toch koos hij voor
een technische studie. Al na korte tijd besefte hij
echter dat de creatieve kant hem te veel bleef trekken.
David maakte een switch naar de opleiding ‘visual
designer/3D artist’ in Groningen en voltooide die
opleiding na een paar jaar met glans.
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Met zijn eigen onderneming Trompz maakt hij
prachtige 3D creaties naar eigen ontwerp, maar ook
beeldjes in opdracht.
Stripfiguren spreken hem erg aan en zo maakte hij
bijvoorbeeld voor IJsbrand Oost een prachtig beeldje
van diens stripfiguur Max Miller.
We hebben David uitgenodigd om op het Kamper
Stripspektakel zijn mobiele printstudio naar eigen
ontwerp te demonstreren. Na het zien van onze flyer
met een afbeelding van Wieisda, de nieuwe stripheld
van Eric de Rop, was hij meteen enthousiast om dit
figuurtje in 3D uit te voeren. Eric maakte een model
sheet waar David mee aan het werk ging en als het
goed is kun je tijdens het Kamper Stripspektakel met
eigen ogen zien hoe het beeldje tot stand is gekomen.

Dit jaar zul je op het Kamper Stripspektakel een
opvallend grote delegatie uit Friesland vinden. Er
komen namelijk twee stripmakers collectieven, ‘De
Noordelingen’ en ‘Mudhoen’, plus natuurlijk de
diverse individuele Friese tekenaars en auteurs zoals
bijvoorbeeld Piet Voordes of Edith Stultiens. Het
‘Fryslân boppe’ zal ongetwijfeld door de Oudestraat
schallen.
Collectief ‘De Noordelingen’ wordt aangevoerd door
Skelte Braaksma, die in
2017 de eerste prijs in de
wacht sleepte in de Grote
Striptekenwedstrijd van het
Kamper Stripspektakel. Begin
van dit jaar is zijn eerste
‘echte’ album uitgekomen,
een historisch verhaal over de
middeleeuwse strijd tussen
de Schieringers en de
Vetkopers. Met ‘Fete’
levert Skelte een
mooi visitekaartje
af. De tekst is in het
Fries, maar voor de
niet-Friestaligen is
alleen het tekenwerk
al zeer de moeite
waard.

De Noorma
nnen
(en –vrouw
en!)
komen!
Namens ‘De Noordelingen’
zijn ook Amanda Majoor en
Flip Schouten aanwezig.
Het collectief Mudhoen
timmert al wat langer aan
de weg. Het collectief werd
opgericht in 2000 als een
‘creatieve verzamelplaats’
voor strips, merchandise,
schilderijen en nog veel meer.
Een van de meest succesvolle
stripcreaties is ‘Grutte Pier’ (Grote Pier), een
stripversie van de legendarische Friese vrijheidsstrijder
die het in de 16e eeuw de Hollanders nogal lastig
maakte. Misschien om iets goed te maken voor de
Hollanders is het stripboek rond deze Grutte Pier ook
in het Nederlands verkrijgbaar.
Mudhoen wordt vertegenwoordigd door oprichters
Rico (Richard Bos) en Alex (Alexander Russchen).

Ook dit jaar zal er weer een vrachtwagen van IJzerman
Transport door heel Nederland en België rijden met een meer
dan levensgrote reclame voor het Kamper Stripspektakel.
Dit keer roept Wieisda van Eric de Rop iedereen op om
naar Kampen te komen, vorig jaar waren het Mo, Jade en
Plakapong, de bekende figuurtjes uit de verhalen van Paul
Geerts.
Op de mooie tekening die als poster en als voorplaat voor de
glossy diende, kwam het drietal per roeiboot naar Kampen,
waar de kogge hen al opwachtte.
Het op vrachtwagenformaat uitvergrootte affiche is enorm
opgevallen en de chauffeurs van IJzerman hebben er –
namens Paul Geerts natuurlijk- menig compliment voor in
ontvangst mogen nemen.
Al jaren achtereen sponsort IJzerman Kampen ons met deze
bijzondere en opvallende reclame-uiting en dat is best wel
iets om bij stil te staan. Nou ja, de organisatie van het Kamper
Stripspektakel staat er graag even bij stil, want we zijn er erg
blij mee. De vrachtwagen staat niet stil, die zorgt ervoor dat
het Stripspektakel bij een nog groter publiek bekend wordt.
Op de foto zien we een trotse Paul Geerts voor de grote versie
van zijn creatie staan.

Mo, Jade en
Plakapong
reden mee
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Stripspektakel menu bij restaurant
De Bastaard
3-gangen Astrix & Obelix menu voor € 20,- *

Tomatensoep
Met gekruid gehakt en een toefje room.

Bastardo Grill
Combinatie van onze welbekende
Saté speciaal & Spare-ribs.

Zomer Coupe
Combinatie van zomerse ijs smaken.

IJsselkade 61, 8261 AH Kampen
Reserveer uw tafel via; 038 - 3314987
of via; reserveringen@debastaardkampen.nl
* Deze
actieisisalleen
alleengeldig
geldig tijdens
het Kamper
Stripspektakel.
zijngeen
geenandere
*Deze
actie
op zaterdag
18 augustus
2018. ErEr
zijn
andere combinatiescombinaties
mogelijk met dit
menu. met dit menu.
mogelijk

Kom tijdens het stripspektakel lekker
genieten van een 12 uurtje* voor €9,75
*Broodje ham, ei, broodje kaas, broodje kroket,
bolletje salade
(keuze uit wit of bruin brood)

Oudestraat 228
8261 CA Kampen
Telefoon
(038) 333 44 60
E-mail: marlinde@hansleurink-optiek.nl

www.kortebedrijfsfilms.nl

1

SERVICE
KWALITEIT
ZEKERHEID
DE HAGENPOORT
WITGOEDSPECIAALZAAK

Tel. 038-332 22 25
Oudestraat 231-235 Kampen
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EIGEN TECHNISCHE DIENST

OOK HET ADRES VOOR INBOUWAPPARATUUR

www.goosen-o.cigo.nl

Betrouwbaar
Goede service
Besparende maatregelen
Duurzame oplossingen

www.kagas.nl
INDUSTRIEWEG 4 8263 AC KAMPEN 038-3311565 info@kagas.nl

www.van-lente.nl
catering • party verhuur • spelverhuur
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Boekpresentatie
‘Je kunt meer
dan je denkt!’

Tijdens het Kamper Stripspektakel wordt een nieuwe
strip gepresenteerd rond twee nieuwe striphelden
van tekenaar Arie van Vliet en scenarioschrijver
Paul Reichenbach: Sam en Sarah. Het zijn twee
avontuurlijke, vrolijke kinderen die zich alleen van hun
klasgenootjes onderscheiden doordat ze zich in een
rolstoel verplaatsen.
Het eerste exemplaar van dit bijzondere boek zal
worden uitgereikt aan een Bekende Nederlander. Wie
dat is houden we nog even geheim, maar binnenkort
kun je alles vinden op onze site en de social media.
Het album is tot stand gekomen op initiatief van KeesJan van der Klooster, oud paralympisch zitskiër en X
games kampioen.
In 2008 startte hij, tijdens zijn sportcarrière, K-J
Projects op om een wezenlijke bijdrage te leveren
aan de integratie in de
maatschappij van mensen
met een lichamelijke
handicap.
Met een uitgekiend
trainingsprogramma heeft
Kees-Jan tot nu toe al meer
dan tweehonderd kinderen
zelf laten ontdekken dat
ze meer kunnen dan de
omgeving dacht (en zij zelf
misschien ook).

Dit is ook de strekking van dit stripverhaal en je weet
meteen waarom dit boek de veelzeggende titel ‘Je kunt
meer dan je denkt’ kreeg.
Een belangrijke rol bij de totstandkoming van het boek
was weggelegd voor ‘De Speeltuinbende’. Deze stichting
wil het voor kinderen met een lichamelijke beperking
mogelijk maken om samen met kinderen zonder
beperking op het schoolplein of in de speeltuin buiten
te spelen. Er staan nog te veel kinderen aan de zijlijn,
omdat de speeltoestellen niet voor hen geschikt zijn,
maar vooral ook omdat ze niet genoeg feeling hebben
met de rolstoel waar ze dagelijks van afhankelijk zijn.
Het stripverhaal laat zien hoe Sam zich, met behulp
van Sarah en de training van K-J Projects, van een
schuchter jochie dat gepest wordt door een paar
klasgenoten en door zijn moeder overdreven wordt
beschermd, ontwikkelt tot een vrolijke, zelfstandige
gozer die het respect van zijn omgeving wint en het
leven aandurft.
Een zwaar onderwerp? Natuurlijk niet! ‘Je kunt meer
dan je denkt’ is een vrolijk stripverhaal voor jong en
oud.

Beleef zelf de wereld van Sam & Sarah
Op het speciale Sam & Sarah speelplein is een parcours uitgezet met allerhande obstakels die voor een stoere
rolstoeler geen probleem vormen, maar zou jij je er ook mee kunnen redden?
Je mag het eens proberen tijdens het Kamper Stripspektakel. Kees-Jan van der Klooster van K-J Projects is
met zijn Wheelchair Skills Team aanwezig. Hij neemt rolstoelen mee waar iedereen in mag stappen om zich
in te leven in de wereld van Sam en Sarah. Het is een activiteit waar kinderen graag voor in de rij staan, maar
ook volwassenen zijn welkom om te laten zien of ze alle obstakels kunnen overwinnen. Je zult zien dat je heel
veel kunt leren van deze ervaring, maar je zult vooral merken hoe leuk het is om samen te spelen.
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Een paralympisch sporter
bij jou op school!
Kees-Jan van der Klooster, oudparalympisch zitskiër en X games
kampioen, komt graag naar je school om
te vertellen over zijn sportcarrière, de
Paralympics, maar ook over wat je wel en
niet moet doen in een rolstoel. Daarna kan
iedereen in de gymzaal proberen hoe je
met een rolstoel kunt samenspelen met de
anderen.
Ben jij groep 7 of 8-er en wil jij dit winnen
voor jouw school? Zet de beste tijd
neer in het Rolstoelparcours op het van
Heutszplein en dan komt Kees-Jan.
Jongere deelnemers kunnen een stripboek
van Sam en Sarah winnen.

De auteurs over ‘Je kunt meer dan je denkt’
Het boek ‘Je kunt meer dan je denkt’ met in de hoofdrollen
Sam en Sarah is het product van de samenwerking van
het team dat eerder al voor de avonturen van Kim &
Eddy zorgde. Ook nu weer leverde Paul Reichenbach het
verhaal dat door tekenaar Arie van Vliet nauwkeurig werd
uitgewerkt. Het leek ons een goed idee om beide ‘geestelijk
vaders’ aan het woord te laten over deze uitgave.

Ronde wielen zijn
nooit echt gemakkelijk
te tekenen…
Een interview met Arie van Vliet
Tijdens het Kamper Stripspektakel wordt het album
‘Je kunt meer dan je denkt’ gepresenteerd. Wat gaat
er door je heen als je dat album ziet?
Het is een album met een mooi doel en een belangrijke
boodschap voor kinderen (en volwassenen) die
afhankelijk zijn van een rolstoel. We laten zien dat ze
veel meer kunnen dan ze denken en daardoor ook veel
zelfstandiger door het leven kunnen gaan. Kees-Jan
van der Klooster, zelf rolstoeler, heeft me benaderd
voor deze strip. Hij geeft al jaren met succes trainingen
rolstoelvaardigheid en wil dit meer onder de aandacht
gaan brengen, onder meer via deze strip.
Nu de strip klaar is hoop ik dat deze kan bijdragen
aan deze bewustwording en dat veel rolstoelers
geïnspireerd raken om zoveel mogelijk hun
zelfstandigheid terug te kunnen winnen.
Het duurde wat langer dan we van je gewend zijn
voor het boek af was. Hoe kwam dat zo?
We zijn destijds van start gegaan zonder dat de
financiering van het project al rond was. Die financiële
onderbouwing liet toch langer op zich wachten dan
gedacht.
Toen ik halverwege was met het tekenwerk en er nog
geen zekerheid was, kwam er een ander mooi project

op mijn pad; een stripalbum ter gelegenheid van het
feit dat Culemborg 700 jaar stadsrechten had in 2018.
De financiering voor dat project was al wel helemaal
rond, dus toen heb ik, in goed overleg, dit project
voorrang gegeven.
Dat lijkt me een interessant historisch boek. Is het
boek ook in de winkel verkrijgbaar?
Jawel hoor, het is te koop bij boekhandel Tomey
in Culemborg en het zal vast wel in de plaatselijke
boekhandel te bestellen zijn. Het boek heet `De
Tijdkijkers´ en het ISBN is 978-90-9031178-4
Natuurlijk zorg ik dat ik er ook een aantal bij me heb
op 17 augustus in Kampen.
Je hebt je voor Sam en Sarah behoorlijk moeten
verdiepen in de technieken die Kees-Jan van ’t
Klooster heeft ontwikkeld. Hoe heb je dat ervaren?
Dat was nog best lastig, want de zithouding en stand
van de handen op de hoepels moest natuurlijk goed
kloppen. Gelukkig heeft Kees-Jan goede foto´s en
video´s gestuurd van de diverse oefeningen, waar ik
dankbaar gebruik van heb gemaakt. En uiteraard heeft
Kees-Jan ook steeds de potloodtekeningen beoordeeld
op juiste houdingen.
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Wat vond je in deze strip het moeilijkste om te
tekenen?
Het klinkt misschien raar, maar ronde wielen zijn
nooit echt makkelijk om te tekenen. En in een strip
over rolstoelvaardigheid komen nu eenmaal veel
wielen voor.

Eigenlijk niet, maar als ik er toch één moet uitlichten
dan noem ik Tiels Flipje. Maar dat heeft dan vooral
met nostalgie te maken. Ik las de ´oude´ boekjes al in
mijn kindertijd en vond het toen al leuke strips met
een speciale sfeer. Dat maakt het wel bijzonder om die
karakters nu zelf te mogen tekenen.
Staat er alweer een nieuwe strip van jouw hand op
stapel? Of ander werk misschien?
Na het afronden van Sam & Sarah ben ik nu een
jubileumstrip aan het afronden voor woningcorporatie
SCW in Tiel (´De stad is vol verhalen´). Die zal in juli
uitgedeeld gaan worden aan alle huurders van SCW.
Verder lopen er nog wel verkennende gesprekken over
nieuwe stripalbums, maar concreet zijn die nog niet.
Dus daar kan ik verder nog niets over zeggen.
We wachten in spanning af. Bedankt voor dit
interview.

Ik heb gehoord dat de strip ook in andere talen
wordt uitgebracht. Weet jij daar meer van?
Daar wordt inderdaad aan gedacht, omdat het thema
rolstoelvaardigheid belangrijk is voor iedereen die
afhankelijk is van een rolstoel. Maar we zullen eerst
afwachten wat de Nederlandse versie gaat doen en hoe
de reacties daarop zullen zijn.
Sam en Sarah zijn leuke karakters en de geknipte
hoofdpersonen voor dit verhaal. Wat denk je?
Komen er als het aan jou ligt nog meer delen?
Ook dat zal afhangen van het succes van deze
uitgave. Dit verhaal is vooral geschreven rondom
de trainingen rolstoelvaardigheid die Kees-Jan heeft
ontwikkeld en de ontwikkeling van kinderen die deze
trainingen volgen. Het zelfvertrouwen dat ze krijgen,
de onafhankelijkheid die ze kunnen bereiken, maar
zeker ook het doorzettingsvermogen dat nodig is om
de doelen te kunnen halen.
Het doel van dit album is ook een stukje
bewustwording en educatie door de boodschap ´je
kunt meer dan je denkt´ onder de aandacht te brengen.
Een eventueel vervolg zal zich minder richten
op de trainingen en dus een ander soort verhaal
gaan opleveren. Maar het lijkt me wel van belang
dat de boodschap ´je kunt meer dan je denkt´ het
uitgangspunt blijft.
We kennen je van Kim en Eddy en van Flipje
van Tiel. Nu Sam en Sarah. Al je kinderen zijn je
natuurlijk even lief, maar is er niet stiekem een
favoriete serie?
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Paul Reichenbach

“ik moet zeggen dat ik mijn ogen heb uitgekeken…’
Ook voor jou moet het een bijzonder gevoel zijn als
je dit nieuwe album in handen hebt.
Inderdaad. Ieder nieuw boek is als een geboorte en dus
elke keer weer een prachtige gebeurtenis. Dit boek is
natuurlijk helemaal bijzonder door het onderwerp.
Hoe is dit verhaal eigenlijk tot stand gekomen?
Arie was benaderd door Kees-Jan van der
Klooster om een strip te maken waarin zijn cursus
rolstoelvaardigheid uiteen werd gezet. Omdat Arie
weet dat ik meestal wel een verhaal uit de mouw
schud, heeft hij mij benaderd. We hebben heel goed
samengewerkt met de drie Kim en Eddy verhalen en
met een Sinterklaasverhaal en ook deze keer liep de
samenwerking op rolletjes, om in stijl te blijven.
Zag je het zitten, zo’n instructieve strip?
Eerlijk gezegd niet en ik heb dan ook voorgesteld om
er een verhaal omheen te breien, waar alle instructies
en tips van Kees-Jan in verwerkt zouden worden,
maar waar ook iets in gebeurde. Ik heb toen een
verhaal gemaakt met als titel ‘De Rolstoeldetectives’,
over twee kinderen in een rolstoel, Sam en Sarah dus,
die dankzij hun voortvarendheid en slimheid een
serie woninginbraken oplossen. Zowel Arie als KeesJan was enthousiast over het verhaal, maar dit week
toch iets teveel af van de oorspronkelijke bedoeling.
Toen pas – moet ik tot mijn schande toegeven- ben
ik me meer gaan verdiepen in de materie en al snel
begreep ik waar het werkelijk om ging. Ik ben naar een
wheelchair skills event van Kees-Jan geweest en ik moet
zeggen dat ik mijn ogen heb uitgekeken. Ongelooflijk
wat die man heeft ontwikkeld! Je ziet de kinderen en
jongvolwassenen helemaal opbloeien als ze in hun
rolstoel de moeilijkste barrières nemen. De eerste keer
nog een beetje onzeker, maar als ze de juiste houding
eenmaal doorhebben, lijkt het haast vanzelf te gaan. ‘Je
kunt meer dan je denkt!’ ging er toen door me heen en
dat is ook de titel van deze strip geworden.
Je had meteen ook het verhaal in je hoofd?
Ja, dat mag je wel zeggen. Ik heb het uitgewerkt en
weer voorgelegd aan het productieteam, Kees-Jan, Arie
en Luuk van Term, de financiële man die ook namens
de Speeltuinbende het verhaal kritisch bekeek. Dit keer
was het helemaal akkoord en kon Arie aan de slag.
Is het resultaat geworden wat je verwacht had?
Die vraag moet je eigenlijk aan de opdrachtgevers

stellen, maar wat mij betreft, ben ik meer dan
tevreden. Arie heeft een heel gedetailleerde, eigen stijl
van tekenen en een geduldsfactor die ik in de verte
niet kan benaderen. Ik heb enorm veel bewondering
voor wat hij getekend heeft. Ik geef het je te doen,
de wielen moeten rond zijn en ook alle bewegingen
en houdingen moeten voor 100% kloppen. En, zoals
ik al eerder zei, ik heb ook veel bewondering voor
het programma dat Kees-Jan heeft opgezet. Ik heb
in de praktijk gezien dat hij er heel veel kinderen in
rolstoelen zelfvertrouwen mee geeft, zodat ze gewoon
met andere kinderen kunnen samenspelen en zich
zelfstandig kunnen ontwikkelen. En natuurlijk petje
af voor de sponsors, die hierin geloofden en ons hun
vertrouwen hebben gegeven.

Komt er wat jou betreft een vervolg?
Zoals ik al vertelde ligt er al een tweede verhaal klaar:
‘De Rolstoeldetectives’, hahaha. Maar zonder gekheid,
ik denk dat dit best een mooie serie kan worden. Voor
veel kinderen met een lichamelijke beperking zijn
Sam en Sarah een voorbeeld. Gewone kinderen net als
zijzelf, maar net even iets zelfstandiger. Stripfiguren
beleven andere dingen dan jij zou meemaken, maar
het zijn toch ‘helden’ die heel dichtbij je in de buurt
komen. Het zouden je vriendjes kunnen zijn. En
nieuwe verhalen? Aan mij zal het niet liggen….
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De Grote
Striptekenwedstrijd 2019
Misschien was het thema ‘Door de eeuwen heen’ te moeilijk? Misschien waren er teveel andere dingen die de
aandacht vroegen? Misschien is er te laat begonnen? Wie zal het zeggen.
Een feit is dat de inzendingen voor de Grote Striptekenwedstrijd dit jaar maar heel moeizaam op gang kwamen.
Toen de uiterste inzenddatum verstreken was, hadden we nog niet genoeg inzendingen om een eerlijke jurering
te waarborgen, terwijl er bovendien nog diverse smeekbedes per e-mail binnenkwamen of de inzending wat later
ingestuurd mocht worden.
De vele snelle werkers niet te na gesproken, is het in de tekenaarswereld een bekend verschijnsel dat deadlines
niet worden gehaald. Voor sommigen is het een sport, anderen hebben gewoon wat meer tijd nodig. We
stellen ons voor dat een beginnende tekenaar iets meer moeite heeft om zijn werk op tijd in te leveren dan een
geroutineerde.
De bedoeling van onze wedstrijd is juist om jong, nog niet zo geroutineerd talent te stimuleren en een podium te
bieden door een eerste publicatie van de winnende inzendingen in deze glossy.
Om dan die tekenaars die toch iets meer tijd nodig hadden ter wille te zijn en om voldoende materiaal naast
elkaar te kunnen leggen voor een eerlijke beoordeling, heeft de jury de knoop doorgehakt en de inzendtermijn
verschoven.
Dat betekent dat we, om de deadline (alweer een deadline!) voor het drukken van deze glossy niet te laten
verstrijken, dit keer geen winnende inzendingen kunnen plaatsen.
De winnaars van 2019 zullen dus hun werk pas gedrukt zien in de glossy van volgend jaar.

www.kamper-stripspektakel.nl
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EEN NIEUWE
WEDSTRIJD!!!

Zoals eerder gezegd is de belangrijkste doelstelling van onze wedstrijd
om jong talent te stimuleren. We gaan daar gewoon mee door.
Ook in 2020 is er voor beginnende talentvolle tekenaars de
mogelijkheid om werk in te sturen voor de

GROTE STRIPTEKENWEDSTRIJD
en mee te dingen naar een
van de drie prijzen:

Het thema ligt in het jaar dat 75 jaar Bevrijding wordt gevierd
voor de hand:

		
‘VRIJHEID!’
Je bent vrij (!) om het thema naar eigen goeddunken in te vullen. Omdat een thema als ‘vrijheid’ misschien een open deur
lijkt, zal de jury speciale aandacht geven aan een zo origineel
mogelijke benadering van het thema.
Mogen we alle striptekenaars die een kans willen wagen vriendelijk vragen om niet te laat te beginnen, zodat we dit keer wel
de uiterste inleverdatum halen?
Die UITERSTE inzenddatum is 1 juni 2020 (ja, we zijn al een
maand opgeschoven).
Alles wat daarna binnenkomt komt helaas
niet meer in aanmerking voor jurering.
Je mag je strip als je dat
liever doet ook digitaal insturen: info@
kamper-stripspektakel.nl
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Hoofdprijs € 500,00
2e prijs
€ 250,00
3e prijs
€ 100,00
plus publicatie in onze glossy (oplage 7000 exemplaren).

Spelregels:

* Iedereen mag meedoen, van ama
teur tot
professionele stripmaker
* Voor jeugd tot 15 jaar is een apa
rte
categorie met eigen prijzen
* Je strip moet uit minimaal één
pagina
bestaan en een afgerond geheel vor
men
* Inzendingen die als aanstootgev
end of
kwetsend kunnen worden ervaren
, worden
uitgesloten van deelname.
* Je inzending blijft jouw eigendo
m. Je
geeft wel toestemming voor eventu
ele
plaatsing in het magazine van het
Kamper
* Stripspektakel en voor het eventuee
l
tentoonstellen in een
daartoe bestemde ruimte.
* De beslissing van de jury is bin
dend

Voor iedereen tot 15 jaar is er een speciale Junior Striptekenwedstrijd met hetzelfde thema als die van de
Grote Striptekenwedstrijd: ‘VRIJHEID!
Ook hier let de jury weer speciaal op een originele invulling van het thema.
Teken een mooie strip en maak kans op een fantastisch, mega goed gevuld strippakket met allerlei leuke
extra’s.
Inzenden mag tot UITERLIJK 14 augustus, bij Stripwinkel De Fantast in de Burgwalstraat.
Je mag je strip als je dat liever doet ook digitaal insturen: info@kamper-stripspektakel.nl
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Niemand is er blij mee als een pas geschilderde muur volgespoten wordt met
tags en vreemde afbeeldingen. Het zijn wildspuiters, amateurs die een spuitbus
in handen hebben gekregen, die deze overlast veroorzaken, de echte graffiti
kunstenaar zal zoiets nooit doen.
Graffiti kunstenaar? Jazeker, er zijn prachtige graffiti te zien op in het oog
springende plaatsen, waar iedereen alleen maar vol bewondering voor kan zijn.
Hier is een legale graffitispuiter aan het werk geweest, iemand die precies weet
waar het kan.

Lee

f je

uit!

Tijdens het Kamper Stripspektakel is er ook zo’n legale plaats, waar
iedereen, dus ook degenen die nog nooit een spuitbus in handen
hebben gehad, zich mag uitleven.
Net als vorig jaar hebben we een ‘muur’ opgesteld op het binnenplein
van de Stadskazerne waar het team van Erik Leif Andreassen
klaarstaat voor een workshop graffiti
spuiten.
Je krijgt uitleg als je dat wilt, maar verder
mag je je helemaal uitleven. Pas op, het
lijkt gemakkelijker dan het is, maar daar
kom je zelf wel achter.
Speciaal voor rolstoelers en voor
kinderen wordt de onderste baan
vrijgehouden, zodat iedereen gemakkelijk
op een eigen werkhoogte spuiten kan.
Op de foto een ‘kunstwerk’ van vorig jaar.
Onze eigen Koba van Kampen als graffiti.

De Speeltuinbende maakt
samen spelen mogelijk!
Veel speelplekken in Nederland zijn niet geschikt
of zelfs maar toegankelijk voor kinderen in een
rolstoel. De Speeltuinbende wil het mogelijk
maken dat alle, maar dan ook echt alle kinderen
met elkaar kunnen spelen. Daarvoor is een
testteam opgericht van kinderen met en zonder
handicap.
Bendeleden gaan samen met hun ouders/
begeleiders en de ‘Bendeleider’ op pad en
bezoeken speelplekken door heel Nederland. Elke
speelplek wordt kritisch beoordeeld op belangrijke
punten, zoals: Kan ik op de speelplek komen, hoe
zit het met de toiletten, bij welke toestellen kan ik
gewoon meespelen en bij welke niet? En wat is er
voor nodig om dit te veranderen?

De speelplek kan aan de hand van de uitslag aan het
werk om dingen aan te passen. Zodra dit klaar is,
komt de Speeltuinbende natuurlijk nog een keertje
kijken of de speelplek nu echt toegankelijker en
leuker is voor alle kinderen.
Naast deze tests geeft de Speeltuinbende ook
workshops en adviezen om kennis over samen
spelen over te dragen. Dat is nodig, want het is
helaas nog niet vanzelfsprekend dat kinderen met
een handicap overal kunnen meespelen. Samen
met kinderen, ouders, beheerders van speelplekken,
gemeenten, scholen, en leveranciers werken wij
samen aan samen spelen.
Meer weten? Kijk op www.speeltuinbende.nl
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Het Kamper Stripspektakel bestaat nu al 21 jaar. Het is van een kleinschalig marktje uitgegroeid tot een evenement
met internationale uitstraling.
Om dat ieder jaar weer waar te maken, moet er enorm veel werk worden verzet. Tot in de kleinste kleinigheden
moet alles goed georganiseerd worden.
Een jaar van tevoren gaan de voorbereidingen al van start. Als je bedenkt dat alle commissieleden een eigen bedrijf
hebben of een drukke baan, begrijp je dat er veel kostbare vrije tijd in gaat zitten. Reden om deze harde werkers die
meestal op de achtergrond blijven nu eens in het zonnetje te zetten.

Een ‘ijzersterk’ team

Greet IJzerman en
Anneke IJzerman
(geen familie!) zorgen
voor de acquisitie.
Zonder de sponsors
en adverteerders die
zij binnenbrengen
zou in ieder geval dit
magazine niet kunnen
verschijnen, maar zou
er alleen een Stripspektakel in ‘uitgeklede’ vorm
gehouden kunnen worden, zonder muziek en al die
andere extraatjes die deze dag zo gezellig maken.

Van alle markten thuis

De organisatie, indeling, opbouw, logistiek en alles
wat er verder bij komt kijken van het marktgedeelte
ligt in de vertrouwde handen van Erwin Bastiaans en
Marianna Nijman.

Dik in orde!
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De administratie, facturering,
website, het maken van de
notulen (en het iedereen
herinneren aan gemaakte
afspraken) en nog veel meer,
wordt uitstekend behartigd
door Dik Helleman.

Een fantastische steunpilaar

Jan Heinecke, van Stripwinkel De
Fantast, komt steeds met nieuwe
ideeën en weet ze ook uit te voeren.
Hij kent iedereen in de stripwereld en
dat opent vele deuren. Jan is er als je
hem nodig hebt (net als alle anderen
trouwens).
De beide bedenkers
Alles heeft een begin en zo is het Stripspektakel in
1999 bedacht door Paul Reichenbach en Anja Boons.
Anja is in het huidige team degene die de begroting
sluitend maakt, zorgt dat de boekhouding klopt,
tijdens het Stripspektakel de vrijwilligers aanstuurt en
overal tegelijk is om voor praktische oplossingen te
zorgen.
Paul is voorzitter van het comité, zorgt voor
de contacten met de tekenaars, schrijft het
programmaboekje vol, stelt het randprogramma met
muziek en entertainment samen en doet allerhande
andere dingen om van het Stripspektakel een gezellige
dag te maken.
Acht
commissieleden
en een ieder
jaar weer andere
ploeg van harde
werkers die
helpen met de
logistiek: kramen
verplaatsen,
broodjes en koffie rondbrengen, tenten opzetten,
stoelen sjouwen, enz. Niet op de foto, maar zichtbaar
aanwezig.
Met elkaar zijn we een Winning Team dat zich met
veel plezier inzet om van het Kamper Stripspektakel
ieder jaar weer een succes te maken.

INSTALLATIETECHNIEK
SCHILDERWERK
AFBOUW
PROJECTINRICHTING
DE VDK GROEP IS VERTROUWD VEELZIJDIG

s en werkgevers

Een duwtje en steuntje in de rug.
Als werkzoekende kan het lastig zijn om op zoek te gaan
naar een baan. Bij IMpact begeleiden, coachen en bieden
wij opleidingen aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. IMpact werkt samen met veel bedrijven in
de regio en je kunt via ons snel aan de slag. Wij begeleiden
en ondersteunen je waar nodig, zeker wanneer je in het
bezit bent van een doelgroepverklaring.

Interesse?
Stuur een e-mail naar vacatures@impact.nl of bel/app
naar Miranda van der Wolf, tel. nr. 06 – 127 407 21.

Over IMpact.
IMpact is er voor alle inwoners in de regio
Kampen en Dronten die een duwtje EN steuntje
in de rug nodig hebben. IMpact zorgt ervoor dat
iedereen de begeleiding en ontwikkeling krijgt
die hij of zij nodig heeft met als einddoel een
betaalde baan.

Een kijkje binnen IMpact.
Mark is thuis komen te zitten door ziekte en
heeft een aantal jaren niet kunnen werken. Toen
het beter ging, wilde hij graag weer aan het
werk. Bij IMpact is hij begonnen op de afdeling
logistiek en heeft hij zijn heftruckcertificaat
behaald. Na een paar maanden heeft Mark met
hulp van IMpact gesolliciteerd bij een reguliere
werkgever en hij heeft nu een prachtige baan.
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Nieuw boek Paul Geerts, Het ?
Het wordt al bijna een traditie: ook dit jaar is een nieuw boek
verschenen van Paul Geerts in de serie rond Mo en Jade, de
avontuurlijke Vietnamese weeskinderen en hun onafscheidelijke
vriendje, het draakje Plakapong.
Het is een boek dat je meteen al met plezier ter hand neemt. Niet
alleen door de omslag die wordt gesierd met een prachtige tekening
zoals alleen Paul Geerts die kan maken, maar er staat ook een
groot, nieuwsgierig makend vraagteken op. Dat is dan ook de titel
van het boek: ‘Het Vraagteken’.
Het verhaal speelt zich hoog in de Himalaya af, in Tibet waar de
Mekong ontspringt. Alles draait om een geheimzinnig kistje dat
Mo, Jade en Plakapong moeten terugbrengen naar de rechtmatige eigenaren, de Khampa, een woest bergvolk. Er
gaat een dreiging van het kistje uit en het bezit ervan brengt de kinderen verschillende keren in de problemen.
Het mag duidelijk zijn dat de tocht niet zonder gevaren is en dat onze vriendjes de nodige avonturen beleven
voordat ze uiteindelijk tijdens een verrassende ontknoping zelf te weten komen
wat er nu precies in dat gevreesde kistje zit.
Met ‘Het Vraagteken’ levert Paul Geerts opnieuw een fantastisch album af met
niet alleen een geweldig verhaal dat je vol spanning zult lezen, maar het is ook
een boek dat je vol bewondering zult doorbladeren en bekijken om de weergaloze,
sfeervolle tekeningen. En dan word je ook nog eens verwend met een heel stel
hilarische stripplaten!
Een nieuw boek? Dit is puur genot voor alle leeftijden!
We geven je graag een voorproefje. Het verhaal begint zo:

Voorwoord
Met haar 4800 km is de Mekong één van de grotere rivieren van de wereld. Zij ontspringt op de Tibetaanse
hoogvlakte, de autonome regio van de Volksrepubliek China, die de officiële naam Xizang draagt.
De Mekong stroomt door zes landen en voorziet daar miljoenen mensen in hun levensonderhoud. In het
zuiden van Vietnam mondt ze uit in de Zuid Chinese Zee.
Door veel bevolkingsgroepen wordt zij vereerd als een geschenk van de goden, als een godin die leven
brengt.
In de Chinese provincie Qinghai op de Tibetaanse hoogvlakte, die door veel mensen het dak van de
wereld genoemd, trekt een stoet van ruwe mannen, vrouwen en kinderen door een woest en onherbergzaam landschap. Het zijn de Khampa, een door Tibetanen gevreesde bevolkingsgroep, die leeft van plunderen en roven.
Ze hebben een vaste verblijfplaats in het hooggebergte, maar de mannen zijn meestal onderweg om te
roven en te stelen. Bij nacht en ontij vallen ze dorpen aan en stelen jaks en schapen en alles wat ze maar in
hun handen kunnen krijgen. Tijdens hun zwerftochten zijn ze altijd vergezeld van hun gevaarlijke langharige Tibetaanse honden.
Het is een woest volk. Niemand weet waar deze mensen vandaan komen, niemand weet waar ze wonen.
Als in Tibet het woord ‘Khampa’ valt, begint iedereen te sidderen en te beven.
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Aan de kop van de stoet loopt een al wat oudere kerel, die een beetje witharig is. Dat wil zeggen
dat hij maar een beetje haar heeft en dat is wit. Hij is groot, knokig, heeft gebeitelde kaken en een
verschrompeld gezicht als oud leer. Zijn ogen liggen diep onder dikke borstelige wenkbrauwen. Op zijn
hoofd en schouders draagt hij een wolvenvacht en hij is gehuld in een dikke langharige jakhuid.
Achter hem dragen twee kinderen, een jongen en een meisje, eveneens behangen met schapenvellen,
een soort berrie die bekleed is met fijne zijde en afgebiesd met gouddraad. Hier ligt een langwerpig
houten kistje op. Het deksel is voorzien van kunstig houtsnijwerk en het is met halfedelstenen ingelegd.
Het deksel is dicht, zodat de inhoud niet te zien is.
Achter de kinderen lopen mannen die vreemdsoortige instrumenten bespelen: reusachtige trommen,
gemaakt van jakhuid, en lange hoorns en ratels van blinkend metaal. Van muziek is er amper sprake.
Het zijn enkel ruwe klanken die veelvuldig weerkaatst worden in de bergen.
De rest van de optocht loopt er slordig bij, met gillende vrouwen en brullende mannen. Alles bijeen een
beangstigend schouwspel.
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Ieder jaar, bij het wisselen van de seizoenen, trekt de stoet de Himalaya in naar een verborgen tempel,
waar de Khampa hun afgodsbeeld gaan aanbidden. Nu is het weer zo ver.
Woedende donkere wolken drijven over de bergpieken en een huilende wind, die alsmaar krachtiger
wordt, raast oorverdovend door de diepe kloof.
De man met het witte haar en de gebeitelde kaken steekt zijn arm in de lucht en zwaait die krachtig
naar voren. De stoet zet zich opnieuw in beweging. Schoorvoetend gaat de bende de brug op, die nu
vervaarlijk zwaait door de loeiende stormwind. De hangbrug is stevig en sterk, maar al heel oud.
In het midden van de brug slaakt het meisje dat mee de berrie draagt een ijselijke gil en klampt zich met
twee handen vast aan de reling van de brug om niet in de kloof te vallen. De jongen kan het gewicht niet
alleen houden en moet loslaten.
De berrie tuimelt de diepte in en slaat te pletter op de rotsen. Het langwerpige houten kistje met het
kunstig besneden deksel komt in de rivier terecht en wordt door het wilde schuimende water van de
Mekong meegenomen.
Met panische angst in de ogen volgt de man met het verschrompelde gezicht als oud leer het kistje, tot
het voorgoed verdwijnt.
De aders op zijn slapen zwellen zo op dat ze dreigen te ontploffen. Dan klinkt door de kloof een heel
lange, heel gecompliceerde Tibetaanse vloek. Zijn stem begeeft het. Hij haalt rochelend adem.

Nieuwsgierig geworden? Het boek is te koop
tijdens het Kamper Stripspektakel en Paul
Geerts wil er vast wel een mooie tekening
voor je inzetten

Tijdens het Stripfestival KnokkeHeist overhandigde Paul Geerts,
net als bij ieder voorgaand deel in
de serie Mo, Jade en Plakapong een
cheque van € 1000,00 aan een goed
doel. Dit keer was dit Vrienden
der Blinden vzw, een stichting die
blindengeleidehonden opleidt.
De Belgische prins Laurent nam
namens de stichting de cheque in
ontvangst.
Foto: Yves De Clerck
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Energiestraat 5 - 8265 AG Kampen - 038-3321670
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Oudestraat 41-43 8261 CD Kampen 038-3322522

Oudestraat 192, 8261 CW, Kampen
Telefoon 038-3312120
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fati7@live.nl
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Verhuur grondverzetmachines
   M   
Aanneming

 grond- en straatwerk

Aanleg riolering/drainage
Herinrichting bedrijfsterreinen
Verkoop zand en grond

Bisschopswetering 81, 8293 PC Mastenbroek
Tel. (038) 344 62 36
Vlotbrugweg 3, 1332 AE Almere
Tel. (036) 529 09 36

Rupskraam voorzien van GPS, voor nauwkeurig
en efficiënt grondwerk

Kijk voor meer info op www.visscherbv.nl

Sibyl Heijnen Sprekend verleden
6.7 t/m 22.9.2019
Locaties: Stedelijk Museum Kampen en Voormalige Synagoge
jacques post
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eric heuvel

MEIMOORDEN
1940-1948

–

Vier sterren!

VERO NICA MAGA ZINE

”Je krijgt het gevoel een
spannende film te kijken.”
– NRC HAND ELSB LAD
“Leest als een trein.”
– AD

80 PAGINA’S • SOFTCOVER € 11,99 • HARDCOVER € 19,99
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Ik tracht elke dag te genieten,
lukt me tot hiertoe vrij aardig

Een interview met Eric de Rop
Dit jaar werd tekenaar Eric de Rop 65. Bij de
Nederlandse striplezer is hij misschien vooral
bekend van de stripreeks ‘Schanulleke’, maar
Eric de Rop werkte ook jarenlang samen met
Paul Geerts als vaste inkter van Suske & Wiske.
Daarnaast inktte hij nog diverse andere series,
maakt hij fantastische cartoons en bovendien
tekende hij voor ons de opvallende voorplaat van ons magazine. Wie is deze creatieve
levensgenieter? Hoogste tijd voor een aantal vragen.
Dag Eric,
-Laat ik beginnen met je hartelijk te feliciteren met
je 65e verjaardag op 14 april van dit jaar. Dat is
alweer even geleden, vier je het nog elke dag, zoals
Willy Vandersteen?
Dag Paul. Merci. Jaja, ik tracht elke dag te genieten,
lukt me tot hiertoe vrij aardig ……
-Voor veel mensen is de pensioengerechtigde leeftijd
een mijlpaal om te stoppen met werken. Bij jou
is dat zeker niet het geval, want ik zie regelmatig
nieuwe tekeningen voorbijkomen op Facebook en er
is nu zelfs een boek verschenen. Vertel daar eens iets
over.
Het is een verhaal over een holbewoner. Het is een
figuurtje dat ik verzonnen heb zuiver om het plezier
om te blijven tekenen. Het is een alledaagse kerel,
die onverwachte dingen beleeft. Geen held, een
gewone kerel die zonder dat hij het zelf wil ongewone
avonturen beleeft.

-Hij staat in ieder geval op de voorplaat van deze
glossy en op onze poster, levensgroot zelfs op de
vrachtwagen van de firma IJzerman. Hij heeft een
originele naam: Wieisda.
Gaan we daar nog
meer van zien? Het is
toch een heel plezant
karakter in een
heerlijke tekenstijl.
Ik heb het getekend in
mijn eigen stijl. Ik hou
nogal van de dik en
dunne lijnvoering. Dat
is leuk om te doen,
wat spelen met de
lijndikte.
Ik heb nu een verhaal
opgesplitst in 4
afleveringen van totaal 44 pagina’s. Of er een tweede
album komt? Wie weet, als ik er zin in krijg… Ik denk
van wel.
-In ieder geval wordt dankzij David Tromp van
Trompz Design je figuurtje Wieisda nu vereeuwigd
als een 3D beeldje. Hoe voelt dat als tekenaar, om
je papieren creatie driedimensionaal in handen te
houden?
Als er een beeldje van zou gemaakt worden, zou me
dat uiteraard veel plezier doen. Altijd leuk om je
creatie driedimensionaal te zien.

De fans zijn overal meestal dezelfde. In Kampen
komen ook veel kinderen en dat vind ik heerlijk, om
voor dat jonge volkje een tekening te maken. Ze zijn
meestal ook heel blij en tevreden.

-Je hebt jarenlang de verhalen van Suske en Wiske
in inkt gezet, als vaste inkter van Paul Geerts.
Daarnaast had je een eigen reeks met Schanulleke
als hoofdpersoon. Was er een verschil in de stijl van
werken? Wat vond je leuker om te doen?
De stijl van inkten van Suske en Wiske en Schanulleke
scheelt niet zoveel. Schanulleke inktte ik wat steviger.
De tekenstijl is ook totaal anders. Ik heb Schanulleke
wat aangepast aan mijn stijl van tekenen. Iets meer tot
een jong publiek gericht. Ik heb Sus en Wis altijd zeer
graag geïnkt. Ik heb er met mijn lijnvoering toch ook
een persoonlijke toets aan gegeven.
Zelf tekenen is natuurlijk het leukst. Je bent totaal vrij
en je doet wat je wil.

-Ik weet dat je met Paul Geerts altijd een prima team
hebt gevormd. Was er ooit wel verschil van inzicht
wat betreft de manier van inkten? Jullie eigen werk
na de Sus&Wis periode verschilt immers nogal in
stijl.
Ik heb altijd zeer graag de verhalen van Paul geïnkt. Ik
voelde zijn tekeningen zeer goed aan.

-Je bent, als ik het wat oneerbiedig mag zeggen,
nog een echte ‘ouderwetse’ handwerksman wat
striptekenen betreft. Voor de jongere generaties
striptekenaars wordt de computer stilletjes aan
onmisbaar.
Ik werk het liefst met potlood, pen en inkt. Een oude
monnik, hahaha! Ik gebruik de computer ook weleens,
meestal om te cleanen en voor kleurcorrecties.

-In Kampen zien we elk jaar naast de ‘grote namen’
een grote groep jonge, pas beginnende tekenaars.
Heb jij als een van die grote namen nog goede raad
voor dit enthousiaste aanstormend talent?
Een raad aan jonge stripmakers? Plezier hebben in het
werk dat je maakt, en oefenen! Je leert elke dag nog bij.
Ik trouwens ook. Altijd kritisch blijven.
Eigenlijk is het een prachtig beroep, strips maken.

-Eigenlijk heb je als inkter en studiomedewerker
altijd min of meer in de schaduw van anderen
gewerkt. Nu is er dan Wieisda.
Voor ‘De Geuzen’ werd mijn naam wel vermeld en
natuurlijk ook voor ‘Schanulleke’. Voor Sus en Wis was
dat niet de traditie. Misschien later, ooit?
Zoals gezegd, Wieisda is nooit gepubliceerd geweest.
Het is totaal nieuw, eigenlijk zuiver getekend om het
plezier dat ik eraan had. En nu is er dus een album.
-Er zijn tekenaars die klagen dat er bij signeersessies
altijd dezelfde ‘harde kern’ van fans komt. In
Kampen proberen we om een zo breed mogelijk
publiek te interesseren voor strips. Merk je daar iets
van?
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- vervolg interview Eric de Rop -Volg je zelf nog een beetje wat er allemaal gebeurt
op stripgebied?
Natuurlijk volg ik het stripgebeuren nog. Niet alles
natuurlijk, maar toch veel.
-Heb je een favoriete
reeks, of een tekenaar
die je speciaal bewondert?
Favoriete reeksen zijn
Guust Flater en Bollie
en Billie. Franquin en
Roba vind ik grandioos.
Ook de Franse tekenaar
Claude Marin trouwens.
Niet zo bekend misschien, maar een knap
tekenaar.

het meer een ingeslopen gewoonte?
Natuurlijk blijf ik tekenen. Ik maak nog wekelijks m’n
cartoons voor een Vlaams weekblad en ik ben nu ook
nog aan het werken aan een strip. Daar kan ik nog niet
veel over kwijt, maar het is tof!
-Die laatste vraag was eigenlijk overbodig, want
van je recente werk spat minstens zoveel plezier
af als van het oudere. Dat zegt al genoeg. Ik heb
zo het idee dat we nog veel moois van je mogen
verwachten. We laten ons graag verrassen.
Ik blijf bezig!
-Hartelijk
dank voor
dit interview.

-Officieel ben je op
pensioen, maar ik weet dat je nog elke dag aan het
tekenen bent. Heb je nog steeds
dezelfde passie om te tekenen als vroeger, of wordt

Ridder Dolf in Knokke
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Copyright foto’s Yves De Clerck

Tijdens het Stripfestival Knokke-Heist in mei
van dit jaar, werd de delegatie van het Kamper
Stripspektakel versterkt met meneer Lambik
(Bertus Krabbe) en Ridder Dolf.
Allebei trokken ze volop de aandacht, want
wie wil er nu niet met de enige echte meneer
Lambik of de heldhaftige Ridder Dolf op de
foto?
Ridder Dolf had regelmatig kinderen om zich
heen die weleens zijn helm wilden opzetten of
het gewicht van het grote zwaard wilden voelen.
Dolf (Schinkel) wist dan op zijn eigen vrolijke
manier ook nog wat educatieve momentjes in te
lassen. De kinderen hingen aan zijn lippen en
twijfelden alleen als hij zei dat hij, de ridder, al
zeshonderd jaar oud was.
Wij weten wel beter, op 15 juni dit jaar vierde
Dolf zijn verjaardag met net een nulletje minder.
Hartelijk gefeliciteerd namens het Kamper
Stripspektakel!

van 2014 t/m
2018 voor ruim
E 250 miljoen
subsidie
aangevraagd

15 jaar
financieel
voordeel.
gegarandeerd

100%
financiering
mogelijk

Verdien geld
met uw dak!
15 jaar lang financieel voordeel
Bedrĳven en non-proﬁt-instellingen die duurzame ener-

gie produceren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling SDE+. De regeling geldt bĳ een

grootverbruik-aansluiting van meer dan 3x80 Ampère.

Vraag direct een vrĳblĳvende presentatie
aan en laat u alle voordelen uitleggen
van SDE+ zonne-energie.
Bel

SDE+ zonne-energie subsidie
Zonne-energie is de energiebron van de toekomst.
Daarom is investeren in zonne-energie niet alleen
goed voor het milieu, maar ook financieel aantrekke-

lijk! In combinatie met SDE+subsidie is 100%
financiering mogelijk. In samenwerking met Energiefonds Overijssel en banken realiseert Zonnegilde
duurzame installaties
in heel Nederland.
Advertentie
900 x 640

sanidrome.nl/pieterdehoog

Hét adres voor
de betere
badkamer
en keuken

038-773 00 70 of kĳk op
www.zonnegilde.nl

Kantoor Overĳssel
Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
T 038-7730070
E advies@zonnegilde.nl

Baan 10
8271 BE
IJsselmuiden
www.vandenberginterieur.nl
Tel. 038-3313761
• Tapijten
Al meer dan • Vinyl - vloeren
45 jaar
• PVC - vloeren
• Marmoleum
• Laminaat
• Behang
• Vloer- en tafelkleden
• Schoonloop- en buitenmatten
• Gordijnen, vitrage en inbetweens
• Raamdecoratie
zaterdagmiddag gesloten • vrijdag koopavond • ruime parkeergelegenheid

39

VERZAMEL ALLE (HA
Alex Turk

Arie van Vliet

Jessica Raes

Nico Schuurman

Nelleke Haverhals

Kimberly Geelen

Frank Jonker

Aimée de Jongh

Charel Cambré

Kenny Rubenis

Hans van Oudenaarde
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Hans Harleman

Herman Roozen

Roelof Wijtsema

Martijn Takke

AND)TEKENINGEN!!!
D’Auwe

Ed van der Linden

Renée Rienties

Eric de Rop

Ron van Riet

Eric Heuvel

Ferry van Vosselen

Wilma van den Bosch

marissaDelbressine
Delbressine
Marissa

Kees de Boer

Mark van Herpen

Felix Guérain

Eugeen Goossens

Meinder Buynink
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VERZAMEL ALLE
(HAND)TEKENINGEN!!!

Roy Bergsma

Tim Artz

Yan Gevuld

Danker Jan Oreel

Patrick van Oppen

Bart Proost

Dinie de Zeeuw

Teken hier
je eigen hoofd

Jeroen Steehouwer

Marc Verhaegen

Ralph Dikmans

Steve van Bael

Walter Laureyssens

Michael Kroegman

RUIMTE NODIG?
Heeft u een paar of een flink aantal vierkante meters opslag nodig? Wilt u uw motor stallen?
OpslagNL biedt u een groot aantal opslagruimtes met diverse afmetingen.
Vestigingen in Kampen, Apeldoorn en Zwolle.

AFMETINGEN

LANG EN KORT

VEILIGER

VOORDELIG

Grote of klein, wij hebben een
passende oplossing. Met een
persoonlijke code en sleutel kunt
u op elk gewenst moment uw
eigen opslagruimte…

Het is bij ons mogelijk om voor
lange tijd te huren, maar zeker
ook voor korte periode’s. Wij
hanteren geen opzegtermijn dus u
kunt opzeggen wanneer u dat wilt!

Onze opslagruimtes zijn een
goede keuze, ze zijn goed beveiligd,
droog en worden dag en nacht
verwarmd. We nemen uw spullen
uiterst serieus.

We garanderen dat we voordelig
zijn. Ergens anders goedkoper?
Dan passen we onze prijs aan.
Informeer naar onze scherpe
tarieven.

T (088) 303 1400
E info@opslagnl.nl
Dé oplossing voor uw goederen, huisraad en voorraden

Nieuw bij Carwash: DOGWASH

Carwash Kampen

Geef je hond een heerlijke wasbeurt terwijl je auto wordt
gewassen.

Carlsonstraat 25

8263 CA Kampen
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Een leuk
cadeau van
Erna Kuik

Erna Kuik, beeldend kunstenaar
en fotograaf (Zuidelijke
IJsselmeerpolders 1967)) is de
schrijfster van drie kinderboeken.
Deze boeken laten zien hoe je van
afvalmateriaal de mooiste dingen kunt
maken. In de illustraties zie je hazen
met hele lange oren, die enorm veel plezier hebben.
Dat plezier is dan misschien een goede aanleiding
om ook zelf eens te kijken of je iets kunt maken van
waardeloos materiaal. Upgraden heet dat.

De boeken zijn oorspronkelijk uitgegeven door
Atlantis in Zwitserland. Ze zijn in veel talen vertaald,
zelfs in het Arabisch.
Erna zou graag willen dat door deze boeken veel
mensen kennis kunnen maken met de creatieve haas
in zichzelf. Door dingen te bedenken en te maken
word je immers uitgedaagd om anders naar de wereld
te kijken, maar ook naar jezelf.
De haas werd gekozen als karakter in het boek omdat
Erna als beeldend kunstenaar een mooie gevoeligheid
kon leggen in de oren.
‘Twee lange oren, het verhaal van Bastiaan Haas’
vertelt een dag uit het leven van een bijzondere en
lieve kunstenaar. Het verhaal is bedoeld voor heel

44

jonge kinderen die het zelf kunnen lezen,maar het is
natuurlijk ook een prachtverhaal voor ouders, opa’s
en oma’s om voor te lezen. En vooral is het natuurlijk
een stimulans om daarna samen aan de slag te gaan
met dingen die anders zomaar zouden worden
weggegooid.
Het Kamper Stripspektakel zet zich al jaren in
voor leesbevordering. Ook voorlezen hoort hierbij,
want op die manier raken ook heel jonge kinderen
spelenderwijs vertrouwd met taal en boeken.
Erna Kuik steunt ons hierin van harte en komt nu
met een heel leuk cadeau. Zij stelt namelijk een aantal
exemplaren van haar boek beschikbaar om weg te
geven.
Voor de eerste 50 (groot)ouders die zich melden bij
de organisatie van het Kamper Stripspektakel ligt een
GRATIS exemplaar klaar van ‘Twee lange oren’.
Als dat geen leuk cadeau is….
U vindt ons op het binnenplein voor de Stadskazerne
(bibliotheek) Eén exemplaar per gezin.
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Koffie met
appelgebak

s

(slagroom gratis)

3,75

· eigentijds
· modern bruin café
· bierkaart
· kleine kaart
· mooi centraal horecaplein
· lekkerste speciaalbieren
· buitenbar smoothies (vers fruit)
· (verwarmd) terras
zeven dagen per week geopend

CA FÉ EIG EN W IJS · PLA NTAGE 7 KA MPEN
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Tijdens het Stripspektakel vorig jaar kwam Herrie de Heks uit de lucht
vallen. Ze was op haar bezemsteel vanuit Antwerpen helemaal naar
Kampen gekomen om hier de kinderen alles te vertellen over haar
toverkunsten en om samen een toverdrank te maken. In een grote tent
op het Koeplein gaf ze een paar voorstellingen en elke keer was de tent
stampvol met wild enthousiaste kinderen die meezongen, lawaai maakten
en samen met Herrie een speciale toverdrank (met een lekker smaakje)
brouwden.
Iedereen die haar bezig heeft gezien was enthousiast over deze lieve, vrolijke heks die haar naam ‘Herrie’ alle eer
aandoet, want ze weet als geen ander spontane luidruchtige reacties bij de kinderen los te krijgen.
Daarom komt, op veler verzoek, Herrie de Heks dit jaar opnieuw naar Kampen. Zorg dat je er op tijd bij bent,
want Herrie kan dan wel toveren, maar ze kan de tent niet groter maken en vol is vol!
Kijk op de borden voor de tijden van de voorstellingen.

Hartelijk dank!
In maart vroegen we alle vrienden van het
Kamper Stripspektakel op ons te stemmen
bij de Rabobank Clubkas Campagne 2019.
Er was een flink bedrag te verdelen, maar
ook veel clubs en verenigingen die hoopten
een graantje mee te pikken. Hoe meer
stemmen, hoe groter het aandeel in de
verdeling.
We zijn iedereen die op ons heeft gestemd
heel dankbaar, want voor het Kamper
Stripspektakel kwam
een mooie score uit de
bus, die ons € 637,49
opleverde. Een mooi
bedrag en een prachtige
aanvulling op ons
budget. We hebben
er dankbaar gebruik
van gemaakt bij de
organisatie van deze 21e
editie van het Kamper
Stripspektakel.
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Op 26 april van dit jaar ontving Paul
Reichenbach, oprichter van het Kamper
Stripspektakel en voorzitter van het
organisatiecomité, tijdens de traditionele
lintjesregen voor Koningsdag, een hoge
Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Bort Koelewijn spelde hem
namens de Koning de versierselen op, voor zijn
verdiensten op muziek educatief gebied, voor
zijn inzet voor zijn woonplaats Kampen en
voor zijn inspanningen voor de Nederlandse
stripwereld. Vandaar dat, naast de Kamper
ondernemersvereniging en vertegenwoordigers
uit de muziekwereld, ook Het Stripschap de
aanvraag voor het lintje heeft ondersteund.

Ridder Pau

l

Naast het voltallige bestuur van Stichting Kamper Stripspektakel
waren er talrijke vrienden en kennissen overgekomen.
Vanzelfsprekend was de stripwereld goed vertegenwoordigd, met
o.a. Wilma van den Bosch, Pascal Oost, en ook Meerten Welleman
en Ronald Kroon namens Het Stripschap.
Een heel bijzondere gast was Paul Geerts, die speciaal voor
deze gelegenheid uit Antwerpen was gekomen. De Vlaamse
stripgrootmeester kwam graag naar Kampen om deze mooie dag
mee te maken met Paul Reichenbach, met wie hij in de loop der
jaren een bijzondere vriendschap heeft opgebouwd.

Workshop stripgedichten maken
In een stripverhaal kan alles: dieren kunnen spreken, planten denken na en bomen gaan uit wandelen.
In gedichten kan dat ook allemaal! Als je je fantasie de vrije loop laat, is alles mogelijk.
Wil jij ook leren hoe je dat doet?
Uit Gent in België komt Erika de Stercke. Zij is dichteres
en heeft een onuitputtelijke fantasie. Maar ze haalt ook
inspiratie uit het dagelijkse leven. Ze vangt bijvoorbeeld
gesprekken op in tram of bus en laat er dan haar fantasie
op los. Zo krijgen woorden een tweede leven in haar
gedichten.
Onder leiding van Erika leer je om gedichten te maken
over je lievelingshelden en favoriete stripfiguren, of over
zomaar iets dat je ter plekke fantaseert. In gedichten is
immers alles mogelijk?
Je zult versteld staan van het resultaat!
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Ridder Dolf
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Tijdens het Kamper Stripspektakel wordt het tweede
deel gepresenteerd van de avonturen van Ridder Dolf.
Na het succes van het eerste deel ‘Het Hanzecomplot’
werd al reikhalzend uitgekeken naar de verdere
lotgevallen van de doldrieste ridder.
In ‘Het geheime wapen’ begeven Dolf en zijn trouwe
side kick Martinus Zotteklep zich in het hol van
de leeuw: ze gaan namelijk op spionagetocht naar
het nabijgelegen Harderwijk, net als Kampen een
belangrijke Hanzestad.
Het gevaar loert van alle kanten. Harderwijk ligt
immers in Gelders gebied en de hertog van Gelre zint
voortdurend op mogelijkheden om het rijke Kampen
in te nemen. Daar moet Dolf een stokje voor steken.
Voor
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Tijdens het Stripfestival Knokke-Heist op 12 mei jl.
werd een tipje van de sluier opgelicht, want tekenaar
d’Auwe had alvast een aantal getekende pagina’s van
het verhaal meegenomen. Scenarioschrijver Paul
Reichenbach en hoofdpersoon Ridder Dolf hadden
de primeur en aan hun glunderende gezichten op de
foto is af te lezen dat dit voorproefje buitengewoon
smaakte.
D’Auwe heeft alles op alles gezet om het verhaal op
tijd af te
hebben, zodat
nu iedereen
kan lezen
met welke
heldendaden
en gekke
streken onze
dappere
ridder de stad
Kampen voor
naderend
onheil
probeert te
behoeden.

Martin Lode
wijk
80 jaar!

Je zou het niet zeggen, maar deze vrolijke jongeman is
op 30 april van dit jaar 80 jaar geworden! Een mooie
mijlpaal voor een multi-talent, wiens agenda nog net
zo gevuld is al jaren geleden.
Martin Lodewijk is de geestelijk vader van Agent 327
en de peetvader van de Nederlandse stripwereld, maar
daarnaast heeft hij een enorme carrière gemaakt als
reclameontwerper en…. als muzikant!
Als hij niet zo’n fenomenale tekenaar en
verhalenverteller was geweest, hadden we hem vast
en zeker gekend als muziekartiest van wereldformaat.
Maar ja, dat is het probleem van zulke duizendpoten,
ze kunnen niet echt kiezen….
Martin kan tot zijn spijt dit jaar niet naar Kampen
komen, maar je mag geloven dat hij dat graag gewild
had. Het Kamper Stripspektakel vindt hij nog steeds
een van de gezelligste stripbeurzen en de stad Kampen
heeft hij in zijn hart gesloten. Het scheelde maar

weinig of hij was jaren geleden al verhuisd, maar ja,
voor een echte Rotterdammer was de stap nog net
iets te groot. Wel maakte hij samen met Claus Scholz
een prachtige episode in de avonturen van de Rode
Ridder: De Rode Kogge, een verhaal dat zich in
Kampen en omgeving afspeelt.
Maar nu heeft Martin Lodewijk nòg een leuke
verrassing voor ons in petto.
In de loop van dit jaar verschijnt namelijk het boek
‘De muzikale avonturen van een tekenaar’ waarin
alles over de verrassend veelzijdige muzikale carrière
van één van de beste striptekenaars van Nederland
uit de doeken wordt gedaan. Het verhaal over
Martin’s solojaren en over de verschillende formaties
van ‘zijn’ band Chickenfeed geeft door de vele
achtergrondinformatie en de vaak nog nooit eerder
gepubliceerde foto’s en afbeeldingen een prachtig
tijdsbeeld van ruim zes decennia muziek.
Maar dat niet alleen, bij het boek krijg je ook nog eens
een cd met heel veel nog nooit eerder uitgebrachte
muziek van Chickenfeed.
Een boek en cd om naar uit te kijken! Houd de
website van het Kamper Stripspektakel in de gaten,
want daar zullen we er zeker melding van maken als
het boek uitkomt.
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Vaste bezoekers van het Kamper Stripspektakel zijn er vast al wel
geweest of hebben in ieder geval de naam gezien: ‘De Stomme van
Campen’, een gezellige horecagelegenheid bij het van Heutszplein.
Rare naam, als je niet weet wie ermee wordt bedoeld. Om alle
twijfel weg te nemen: met ‘de stomme’ wordt de schilder Hendrick
Avercamp (1585-1634) bedoeld. Hij werd vooral bekend om zijn
wintergezichten en zijn werken hangen in het Rijksmuseum en
in grote musea in de hele wereld. Ook in het Stedelijk Museum
in Kampen, thuisbasis van Hendrick, hangt een (klein) schilderij
van zijn hand. De werken van Hendrick waren tijdens zijn
leven al gewild, maar nu vertegenwoordigt ieder schilderij een
miljoenenwaarde. Geen museum zal er afstand van doen, maar heel sporadisch, want er zijn er niet zoveel,
wordt een werk (meestal een schets of aquarel) uit een particuliere verzameling geveild.
Hendrick kon niet spreken en horen, was dus doofstom, en werd daarom algemeen ‘de stomme’ genoemd. In
vroeger eeuwen waren we namelijk nogal direct in onze aanduidingen.
Hendrick Avercamp heeft het grootste deel van zijn leven in Kampen doorgebracht en de stad is terecht trots op
deze geweldige schilder, die zich niet door zijn handicap liet beperken.
Scenarioschrijver Paul Reichenbach vond dat het tijd werd om een mooie levensgeschiedenis van deze beroemde
Kampenaar uit te brengen. Dmitry Yakhowsky, die eerder al zo deskundig de historische verhalen rond ‘De
slag om Kampen’ en ‘Het einde van de roofridder’ in beeld bracht, was bereid om het schilder- en tekenwerk te
verzorgen.
Dat was nog een hele uitdaging, maar Dmitry was meteen zo onder de indruk van het werk van Avercamp, dat
hij zijn uiterste best heeft gedaan om het leven van de man in beeld te brengen. Hij maakte ter illustratie zelfs
werkjes die gebaseerd zijn op zijn schilderijen.
De bedoeling was om het boek ‘De Winterschilder,
het leven van Hendrick Avercamp’ op het Kamper
Stripspektakel uit te brengen, maar om een zo mooi
mogelijk resultaat te krijgen, is de presentatie uitgesteld
tot oktober.
Behalve het leven van Hendrick komt ook het leven
en werk van zijn neef Barent in het boek ter sprake.
Omdat Barent een leerling was van zijn oom en ook
wintergezichten schilderde, werden de twee lang met
elkaar verward.
Het wordt geen stripboek in de bekende betekenis van
het woord, eerder een graphic novel, die zal lezen als een
spannend avontuur.
Nog even geduld, dus. Om de spanning een beetje op
te voeren plaatsen we alvast enkele afbeeldingen uit het
boek.
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En wij zijn op missie. Ultieme beveiligingsoplossingen voor iedereen. Nederland een
stuk veiliger maken. Van alarmsysteem tot
camerabeveiliging, van brandbeveiliging
tot toegangscontrole. Voor elke denkbare
locatie. Wij beveiligen de boel. Precies
zoals je voor ogen hebt. Waarom onze
oplossingen zo ultiem zijn? Het is voor ons
niet snel goed genoeg. Het gaat om het
beveiligen van jouw waardevolle spullen,
die taak nemen wij serieus. Maar wel tegen
een scherpe prijs. En met een team dat
altijd meedenkt, regelmatig vraagt hoe het
gaat en altijd voor je klaar staat. Voor ons
bestaan geen klanten. Voor ons bestaan
alleen relaties. En dat overal in Nederland.
Kennismaken? We’re on our way!
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Sketz, draait
Bij SKETZ
bij
ons
teken
het allemaal om
je met plezier!

jouw

Uitzenden

talent!

Detacheren

Payroll

sketz.nu • 038 45 813 65
Kampen

‘t Harde

Betonstraat 13

Koekoeksweg 2C

8263 BL Kampen

8084 GM ‘t Harde

T 038 458 13 65

T 0525 745997

door d’Auwe - Paul Reichenbach

info@sketz.nu

