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Fotokroniek 2001

1 15-01 Terwijl het verkeer ten zuiden van de Maten nog over de toekomstige

afslag van en naar Kampen rijdt, krijgt het doortrekken van de N50 steeds meer

gestalte.

2 16-01 Als een van de weinige ijsbanen in de regio is IJsbaan Eensgezindheid in

IJsselmuiden geopend om vooral de jeugd ijsplezier te gunnen.

3 22-01 Ook deze winter zorgen kudden ganzen op het Kampereiland voor schade.

4 25-01 In de vroege morgen vertrekt de Kamper Kogge naar het Scheepvaart-

museum te Amsterdam om daar de wegens restauratie afwezige ‘Amsterdam’ te

vervangen.

5 20-01 Als eerste Kamper restaurant heeft Restaurant De Roggebot een Michelin

Ster. Eigenaren Ingrid Bareman en Andres Delpeut toasten dan ook terecht trots

op de toekenning van de ster.

6 31-01 Staatssecretaris Rick van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

maakt in de Stadsgehoorzaal bekend dat uit het Kanjerfonds ook ruim 1,4 mil-

joen gulden beschikbaar gesteld wordt voor de restauratie van het voormalig

Stadsziekenhuis.

7 14-02 Doede Jaarsma, voorlichter van de gemeente Kampen, neemt na twee jaar

afscheid van deze stad.

8 02-02 Hoewel niet streng, laat de winter 2000/2001 zich zo af en toe toch van

zijn ‘winterse’ kant zien, zoals hier bij De Trekvaart in IJsselmuiden.

9 28-01 Met het verwijderen van het aanwezige asbest in het City Theater, wordt in

feite een begin gemaakt met de sloop van het oorspronkelijke interieur van deze

voormalige bioscoop.

10 01-03 De gemeente Zwolle adverteert (ook) in de Oudestraat in Kampen.

Het begin van het einde, of het bewijs van het gezegde: ‘beter een goede buur

dan…?’
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11 02-03 Net als vijfhonderd andere kinderboerderijen in Nederland, wordt ook

Kinderboerderij Cantecleer gesloten om het besmettingsgevaar van het opruk-

kende mond-en klauwzeer te verkleinen.

12 12-03 Vader Henk (29) en zoon Henri (4) van der Stouwe uit Mastenbroek tonen

een bijzondere vondst: een witte mol, die ze een dag eerder in de mollenklem

vonden.

13 24-03 Net als elders in het land ook in Kampen protesten tegen het MKZ-beleid

van minister Brinkhorst.

14 06-04 Twee weken later plaatsen keetjongeren uit IJsselmuiden talrijke kruizen

aan de Frieseweg bij Kampen als hún protest tegen de grootschalige ruimingen

van veehoudersbedrijven in verband met mond- en klauwzeer.

15 27-04 Acht inwoners van de gemeente Kampen ontvangen een koninklijke

onderscheiding in het kader van Koninginnedag: boven v.l.n.r. de heren Koekoek,

Van ‘t Veen, De Man en Winters; onder v.l.n.r. de heren Meuleman, Mateboer,

Van den Belt en Boeve.

16 28-04 Een zinderende wedstrijd, zaterdagamateurs voetbal eerste klasse D:

Go Ahead Kampen - DOS Kampen eindigt in 2-0.

17 03-05 Mw. Isobel Johnston uit Engeland staat in Grafhorst bij het monument ter

herinnering aan de Engelse vliegers (waaronder haar man), die omkwamen toen

hun vliegtuig daar 13 juni 1943 werd neergehaald.

18 16-05 De Boswachters luisteren het jaarlijkse Voorleesontbijt op bij

Peuterspeelzaal ‘De Vlieger’ aan de Kalmoessingel in Kampen.

19 22-05 Het nieuwe stadhuis van de gemeente Kampen aan het Burgemeester

Berghuisplein begint steeds meer vorm te krijgen.

20 28-05 In het kader van de dijkverzwaring Kampen-midden wordt een groot

gedeelte van Café Vredenburg gesloopt om waterkerende muren te kunnen aan-

brengen.
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21 30-05 Ook buiten Kampen wordt gewerkt om het achterland tegen water te

beschermen: in de balgstuw bij Ramspol wordt aan de Kampereiland-zijde het

eerste doek geplaatst.

22 13-06 Ook in het kader van de dijkverzwaring, wordt aan de noordzijde van de

Kamper binnenstad de vroegere Buitenhaven weer uitgegraven; de reeds aange-

brachte damwanden laten de contouren van de haven al duidelijk zien.

23 13-06 Met het toenemende oppervlak aan kassen, krijgt het tuinbouwgebied De

Koekoek bij IJsselmuiden als het nieuwe kassencentrum van Oost-Nederland

steeds meer gestalte.

24 26-06 De junimaand gaat in Nederland reeds gepaard met zomerse warmte.

Deze Jack Russell zoekt net als vele anderen de koelte op aan het strandje langs

de IJssel achter de molen D’Older Zwarver in Kampen.

25 02-07 In de vroege zomer leidt de nachtelijke afkoeling na warm weer vaak tot

mist: hier koeien bij Kamperveen in de ochtendmist.

26 06-07 Burgemeester Oosterhof onthult vanuit de ladderwagen van de brandweer

het Kamper stadsfront op een trailer van transportbedrijf Wezenberg.

27 06-07 ’s Avonds wordt de verlichting van de Synagoge in gebruik genomen, waar-

mee het pilotproject van de Stichting Lichtstad is voltooid.

28 10-07 Als voorbereiding op de sloop van de voormalige Willem de Zwijgermavo

aan de Oranjesingel in Kampen wordt eerst alle asbest verwijderd.

29 01-08 Een grote uitslaande brand, gepaard gaande met een enorme rookontwik-

keling, legt het voormalige veilinggebouw op het IJsselmuider industrieterrein

volledig in de as.

30 10-08 Teunis van Zuthem, hier in de keuken van zijn boerderij aan het

Meeuwenplein, stopt met boeren. Hiermee verdwijnt de laatste stadsboer uit

Kampen.

31 15-08 Met de nu echt tropische temperaturen in Nederland, zoeken ook de

koeien in de uiterwaarden bij Kampen verkoeling op in het IJsselwater.
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32 10-09 Tijdens de geslaagde generale repetitie van muziektheater ‘Groeipijn’ in de

Stadsgehoorzaal in Kampen, wees nog niets erop dat de première door de gebeur-

tenissen op 11 september uitgesteld zou worden.

33 19-09 De Kamper popband Zober gaat naar de regionale Grote Prijs in Zwolle,

dan nog niet wetend dat eind november de Grote Prijs van Nederland behaald

zou gaan worden.

34 03-10 Theo Last uit Kampen, docent techniek aan het Ichthuscollege Dronten, is

gekozen tot Docent van het Jaar. Hij ontvangt de prijs uit handen van staats-

secretaris Adelmund.

35 35. 10-10 Tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de water-

kering bij de bestaande Nieuwe Buitenhaven, komen de resten te voorschijn van

de vroegere sluis die de toegang tot de inmiddels ook al lang verdwenen stads-

gracht afsloot.

36 36. 09-10 In de tuinen van de huizen aan de De la Sablonièrekade wordt langs de

stadsmuur hard gewerkt aan de waterkering. Maar ook de rest van de tuinen zal

nog overhoop gaan als de vervuilde grond ter plaatse zal worden gesaneerd.

37 02-11 Het water stroomt met geweld de Oude Buitenhaven van Kampen binnen.

Een dag later zal de haven officieel worden geopend.

38 26-11 De graafwerkzaamheden voor waterberging in de Koekoekspolder, nodig in

verband met de uitbreiding van de glastuinbouw, gaan in opdracht van

Waterschap Groot Salland van start.

39 22-12 Dit jaar opnieuw het openlucht theaterfestival ‘Kerst In Oud Kampen’; hier

een scène uit de Harry-Potter-voorstelling op het ‘Harry Potter Plein’ (Nieuwe

Markt).
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