Ludieke actie gemeente Kampen vindt geen gehoor door 1 april
Kampen – 30 maart 2021. De gemeente Kampen wil op 1 april gratis deurbellen met
een speciaal ‘geluidslogo’ uitdelen aan haar inwoners. Maar omdat iedereen denkt
dat het een grap is, heeft niemand zich aangemeld. Kampen dreigt te blijven zitten
met een groot aantal deurbellen.
Omdat in de lente de coronamaatregelen versoepeld zouden worden, bedacht de
stad een mooi cadeau voor Kampenaren om de visite straks weer hartelijk welkom te
heten. Bij het aanbellen klinkt uit de bellen het geluid van Kampen. Je kunt kiezen uit
tien verschillende geluiden die
allemaal bij Kampen horen. Van het
Kamper carillon, een stoomboot met
het Kamper deuntje, van het orgel van
de Bovenkerk, het geluid van de trein
die in Kampen stopt. Allemaal
geluiden die speciaal voor Kampen
zijn gemaakt. De Kampenaren kunnen
zich aanmelden voor een gratis bel,
maar men blijft maar denken dat het
een grap is.
Citymarketeer Roeland Tameling:
“Het leek ons leuk om weer iets origineels te doen op 1 april. Iets wat net als de
Koeienverkiezingen twee jaar geleden een grap lijkt, maar wat wel gewoon
plaatsvindt. 1 april grappen die geen grap blijken te zijn, is een mooie traditie. Maar
helaas gelooft nu echt niemand dat ze een gratis deurbel met het geluid van Kampen
cadeau krijgen.”
Het gaat nu om honderden deurbellen. De gemeente heeft de bellen ingekocht in
China. Tameling: “We proberen nu de tweede levering uit China nog af te bellen,
anders blijven we echt met honderden deurbellen zitten. Tot donderdag zetten we nu
nog alles op alles om mensen enthousiast te krijgen voor onze deurbel met het
Kamper geluid. En anders moeten we ze misschien op 1 mei nog maar een keer
weggeven.”
De bedoeling is dat burgemeester Bort Koelewijn op donderdag 1 april de eerste tien
deurbellen persoonlijk gaat afleveren. Net als Roeland Tameling heeft ook de
burgemeester het Kamper geluid als ringtone op zijn mobiele telefoon geïnstalleerd.
Nu is de hoop gevestigd op de Kamper inwoners. Dat iedere Kampenaar zijn eigen
stad hoort zodra de deurbel gaat.

Ludieke actie gemeente Kampen vindt geen gehoor door 1 april
1.

Zoek de betekenis van onderstaande woorden en schrijf het in je schrift

carillon,
deuntje,
citymarketeer,
origineel,
installeren
2.

Lees de titel. Vertel wat je op de illustraties ziet. Waarover lezen we? Zet je voorspelling om in
een leesvraag. (Schrijf de leesvraag in je schrift)

3.

Kregen we antwoord op de leesvraag?

4.

Vat de tekst vanuit de helikopter samen. Maximaal 3 regels.

5.
-

-

Wat is de belangrijkste informatie uit deze tekst? Wat vertelt de tekst?
Waar zijn de deurbellen gemaakt?
Waarom kunnen de Kampenaren een gratis deurbel krijgen?
De intro begint met het woord ludiek. Wat betekent ludiek? Hoe weet je dat? [uit verloop tekst]
In de intro lees je dat Kampen blijft zitten met de deurbellen. Wat betekent dat?
Wat is er bijzonder aan de ‘grappen’ die Kampen vlak voor 1 april bedenkt?
Zijn alle deurbellen, die de Kampenaren gratis kunnen krijgen, hetzelfde?
Wat is de taak van een citymarketeer? Lijkt Roeland Tameling je een goede citymarketeer?
De gemeente Kampen kan de honderden deurbellen niet kwijt. Weet jij een oplossing?
In de titel staat ‘vindt geen gehoor’. In alinea 3 staat ‘proberen nu de tweede levering nog af te
bellen.’ Waarom gebruikt de schrijver deze woorden en niet woorden zoals ‘niemand doet
mee’ en ‘af te zeggen?
Wat vind je van het idee, wat vind je van de actie van de gemeente Kampen?
Kijk naar ‘t filmpje https://w.rtvoost.nl/nieuws/1530811/Ludieke-actie-gemeente-Kampen-

vindt-geen-gehoor-door-1-april (mag wanneer je helemaal klaar bent)
Plak het blad in je schrift en maak de vragen.
Veel succes!

