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32 KAMPEN

T
ot nu toe had ik er
niks mee. Zalk, dat
dorpje, bijna schalks
weggestopt achter
de dijken in een

haakse bocht van de IJssel. Een
vierkante kerktoren, een fraai
molentje en een aardige uit-
spanning waar je goed schwei-
nehaxe kunt knagen, dan heb
je het wel gehad.
Een dorp waar in 1825 de laat-
ste bever werd doodgemept,
en dat landelijk synoniem staat
voor Klèùsien, het beroemde
kruidenvrouwtje. De bewo-
ners leven er volgens God en
gebod en voor de rest kabbelt
het leven er voorbij, zo lijkt ’t.
Tuurlijk, ik kom er wel eens
langs, bijvoorbeeld tijdens een
fietstochtje over de schitte-
rende IJsseldijk. Of op de
schaarse momenten dat er
nieuws te halen valt. In 2011
was dat vrij frequent, tijdens
de de verkiezing van ‘leukste
dorp van Overijssel’, waarvoor
een flink deel van de inwoners
zich inzette en waar Zalk de fi-
nale bereikte. Zelfs toen wist
het dorp mij niet te raken. Ik
vond ’t zelfs een beetje potsier-
lijk. Wie zo opzichtig pronkt
met z’n eigen veren, schiet wat
mij betreft spontaan in de rui.
Op de Leuke Lange Zaterdag en
in de Leuke Hanzestad zul je

mij om dezelfde reden niet vin-
den.
Dat die mooie Zalker veren er
wel degelijk zijn, werd mij ei-
genlijk - op totaal onverwachte
wijze - pas vorige week duide-
lijk. Aan de Broeksteeg verrijst
namelijk een kast van een
dorpshuis, dat synoniem blijkt
te staan voor een stukje saam-
horigheid dat je nog maar zel-
den ziet. De achthonderd zie-
len wisten al een gat in de be-
groting van 90.000 euro te vul-
len en sparen geen enkele
moeite om het dorpshuis uit
de grond te stampen. Overdag
werkt een flinke ploeg senio-
ren gestaag door en ’s avonds
en in het weekend schuift ie-
dereen die maar kan aan om te
helpen.
De ontvangst donderdag in de
koffiekeet was warm en harte-
lijk en het enthousiasme waar-
mee over ‘hun’ project werd ge-
sproken ronduit aanstekelijk.
De senioren voelen zich ge-
waardeerd en zien zelfs op te-
gen de dag dat het nieuwe
dorpshart af is. Gelukkig heb-
ben ze alweer een nieuw pro-
ject op het oog: meehelpen aan
nieuwbouw op de Hoge Brink.
Me inschrijven voor een van
de lapjes grond is vreemd ge-
noeg niet eens meer zo’n gekke
gedachte.

Bij een ongeval op de Ooster-
holtseweg in IJsselmuiden zijn
maandagmiddag twee perso-
nen gewond geraakt. Een perso-
nenbusje raakte om een nog
onbekende reden van de weg
en kwam tegen een boom tot
stilstand. De twee inzittenden
van het busje liepen lichte ver-
wondingen op. Zij zijn ter plaat-
se in een ambulance verpleegd
en hoefden niet mee naar het
ziekenhuis.

Bij Quintus is woensdag 22
april de musical ‘Beroemd’ te
zien. De jonge leerlingen van
theatergroep Showtime stap-
pen om 15.30 uur het podium
op. De oudere groep van Show-
time speelt woensdag 29 april
om 15.30 uur de musical ‘Dat
doe ik ECHT niet!’. Beide voor-
stellingen worden opgevoerd
in het centrum aan de Vloed-
dijk. De musicals zijn vrij toe-
gankelijk.

door Jaap Selles

KAMPEN – Een pronkstuk van het
Stedelijk Museum Kampen. Dat is
de drinkhoorn uit de veertiende
eeuw van het Sint Anna- of Rijn-
schippersgilde zeker. Het is het
oudste bekende zilveren gilde-
stuk van de Noordelijke en Zuide-
lijke Nederlanden. En staat tot en
met woensdag in een grote gou-
den variant op de Plantage.
„De drinkhoorn werd gebruikt tij-
dens de inauguratie van leden
van het schippersgilde. Er zat
wijn in en door een vernauwing
in de hoorn schoot op het eind de
wijn er uit en zat het nieuwe lid

onder de wijn. Het was een grap
als ontgroening”, verhaalt somme-
lier Erwin Walthaus over het ge-
bruik van de drinkhoorn, die in
werkelijkheid ‘slechts’ dertig cen-
timeter groot is.
Samen met museumdirecteur
Stan Petrusa en burgemeester
Bort Koelewijn bracht hij maan-
dagochtend het pronkstuk onder
de aandacht. Gezamenlijk maak-
ten zij een ‘gouden’ selfie. Dat
kunnen Kampenaren en toeristen
ook doen en maken daarbij kans
op een museumjaarkaart. De
drinkhoorn dient als lokkertje
voor de Nationale Museumweek,
die nu bezig is. Van de 450 musea

in Nederland zijn er zeven uitge-
kozen om een gouden pronkstuk
in het openbaar te exposeren. Een
van de zeven is het Stedelijk Mu-
seum. „Daar ben ik trots op”, al-
dus directeur Petrusa. Het gou-
den pronkstuk moet bezoekers
van Kampen prikkelen om ook de
andere bijzondere voorwerpen
van het museum te bekijken.
Maar dan wel in het gebouw.
De gouden drinkhoorn staat tot
en met woensdag op de Plantage.
Te kort, vindt burgemeester Koele-
wijn. „In het centrum hoor je veel
positieve reacties. Als het aan mij
ligt blijft het pronkstuk een jaar
op de Plantage staan.”

door Wim Schluter

KAMPEN – ‘Takaay’, heet de crowd-
funding-actie die Tessel naar de
dolfijnen moet helpen. Maar de ac-
tie had net zo goed ‘Sita’ kunnen
heten. Of een andere kreet die Tes-
sel gebruikt. „Maar toen we begon-
nen was het Takaay”, legt vader
Geert Leurink de titel uit.
Nadat Tessel 3,5 jaar geleden werd
geboren ging er voor hem en moe-
der Marleen Bartelds een wereld
open aan ervaringen. Tessel heeft
het Phelan McDermid-syndroom,
waardoor vergeleken met leeftijds-
genoten haar ontwikkeling achter-
blijft. Het zorgt ook voor binding.
„Ze is ons ankertje”, stellen haar
vader en moeder. De chromo-
soomafwijking van Tessel maakt
voor haar en haar ouders het le-
ven niet makkelijker: zelden of
nooit slaapt ze een hele nacht
goed door, praten lukt nauwelijks
en stabiel lopen is moeilijk. „Ze
valt regelmatig”, weet moeder
Marleen. „In de ochtenduren gaat
het vaak nog wel, maar in de loop
van de dag verslappen haar spie-

ren en valt ze een tand door de
lip. Dat komt een paar keer per
week voor’’. Vader Geert weet
met z’n kenmerkende laconieke
humor dat soort ongevallen weer
te relativeren. „Als ik haar aan het
einde van de dag zoek, volg ik ge-
woon het bloedspoor.”
Via andere ouders hoorden ze van
dolfijnentherapie op Curaçao,
waar verrassende resultaten wor-
den bereikt. „Ouders van een jon-
getje dat nog nooit had gepraat,
hoorden ineens ‘papa, mama!’
toen hun kind met de dolfijnen
zwom”, zegt de moeder. Hoe dol-
fijnen dat doen? De ouders heb-
ben geen idee. „Er zijn geen we-
tenschappelijke onderzoeken naar
gedaan, maar dat het helpt, is ze-
ker.” Een betere concentratie, be-
ter spraakvermogen; allemaal din-

gen die dankzij het zwemmen
met dolfijnen ontstaan. Een
mooie, maar kostbare therapie:
zo’n 15.000 euro. Het gaat inten-
sief worden voor het hele gezin.
„Het is niet alleen leuk zwem-
men, er gaan instructies aan voor-
af. Na afloop, terug in Nederland,
krijgen we materiaal mee waar-
mee de therapeuten van Tessel
verder met haar kunnen werken.”
De kosten willen Tessel en haar fa-
milie via crowdfunding bijeen
brengen. In een week is bijna
3.500 euro ingezameld. „Takaay
heeft nu al nut’’, aldus Marleen.
„Het is echt netwerken, bijna za-
kelijk. We ontmoeten spontaan
mensen die zich ineens gaan in-
zetten, die folders gaan maken of
een diner organiseren.” Zo is er
op 30 juni een feestavond in de
Stadsgehoorzaal, met muziek van
vader Geert z’n band ‘Doe Maar
Na’ en een bijzonder diner. „Met
groenten die door een afwijking
niet supermarktwaardig zouden
zijn. Hoe toepasselijk.”

www.takaay.nl

Lichtgewonden bij
botsing met boom

Leerlingen Showtime
spelen in voorstelling

KAMPEN – Een stoere outfit en nieuwe instrumenten. Dat zijn de be-
langrijkste ingrediënten voor een nieuwe jeugdband: KTK Music Kidz.
Zaterdag beleven de jongste muzikanten van het Kamper Trompetter
Korps hun vuurdoop tijdens een parade door de Oudestraat. Om 14.30
uur lopen zij tussen de Bovenkerk en het oude gemeentehuis en wor-
den welkom geheten door het Jong KTK en het KTK. eigen foto

Tessel Leurink heeft een
chromosoomafwijking.
Dolfijnentherapie moet haar
ontwikkeling stimuleren

Vuurdoop voor trompetters
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Zalig Zalk

�

Zwemmen met dolfijnen
als anker voor zieke Tessel

� Vader Geert Leurink en moeder Marleen Bartelds met dochter Tessel. foto Freddy Schinkel
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Gouden drinkhoorn moet toerist
naar het Stedelijk Museum lokken

Olger Koopman
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