
KAMPER KRONIEK 2003

Wilsum



264

Kamper Kroniek 2003

door Sam Hörchner

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een per-
soonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar
een vleugje commentaar.

januari
1-1 Kampen kende een rustige jaarwisseling. De politie sprak van ‘een

goede sfeer’ en verrichtte slechts enkele aanhoudingen, ook al wer-
den op tal van plaatsen uitbundige vreugdevuren ontstoken. De rot-
zooi werd in de dagen die volgden op kosten van de gemeenschap
opgeruimd.

1-1 Kampen ging - naar later werd vastgesteld - het nieuwe jaar in met
48.919 geregistreerde inwoners, 525 meer dan op 1 januari 2002.

2-1 Het was nog even wennen aan het nieuwe jaar en daarom werden in
de hal van het nieuwe Stadhuis de handen en de kaarten geschud op
de traditionele nieuwjaarsreceptie.

3-1 De kerstbomen hadden hun taak vervuld. Dankzij de aanmoedi-
gingspremie van 20 eurocent per boom konden ze en masse door de
gemeentelijke versnipperaar worden gehaald.

3-1 Kamper hoffotograaf Freddy Schinkel legde vast hoe voor de eerste
keer in het nieuwe Stadhuis een huwelijk werd gesloten. Onder het
welwillend oog van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het
geklik van video- en andere camera’s gaven Erik Hoffen en Elske
Leusink elkaar de huwelijkskus.
Overigens, tot verbazing van uw chroniqueur bleek een medewerker
van de afdeling bevolking niet bereid behulpzaam te zijn bij de veri-
ficatie van de huwelijksdatum. Dit op grond van de wet die de pri-
vacy moet beschermen. Uw chroniqueur bleek trouwens niet bij de
tijd te zijn: huwelijken worden al een hele tijd niet meer officieel
gepubliceerd aan de muur van het stadhuis in het bekende getralie-
de hokje. Niemand mag blijkbaar weten wie er in het huwelijksboot-
je stapt, laat staan hoe laat. Pas maar op, dat u niet plotseling uw
partner door een huwelijkssluiting kwijt bent aan een ander!
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4-1 Brunneper Berend van Dijk nam in de overvolle Veluwehal in
Barneveld afscheid als bestuurslid van de Nederlandse Federatie van
Christelijke Muziekbonden. Van Dijk kon trots zijn op de Kamper en
IJsselmuider majorettes, die met zilver en brons naar huis gingen.

7-1 Het Kamper Stedelijk Museum heeft berekend dat in 2002 het
Gotische Huis 11.350 bezoekers mocht verwelkomen, 150 meer dan
het jaar ervoor.

8-1 Dankzij een motie van de gemeenteraad kunnen in het kader van
‘Kampen Lichtstad’ binnenkort vijf panden aan de IJsselkade worden
aangelicht.

9-1 De natuur speelde de cultuur parten. Hoewel klokken bij vriezend
weer hun geklank licht en helder kunnen doen horen, moest het
carillon van de Nieuwe Toren er het zwijgen toe doen. De vorst had
de metalen verbindingen vastgezet.

10-1 De Raad van State heeft uitspraak gedaan. Het mensenreservaat
Onderdijks is weer een stap dichter bij zijn realisering gekomen. De
zeldzame modderkruipers krijgen een nieuwe biotoop en de kerkui-
len worden met nieuwe broedkasten uit het toekomstig woongebied
weggelokt, terwijl de weidevogels geacht worden zich naar de Pijper-
staart te begeven. Over een maakbare samenleving gesproken!

10-1 ‘Gek van vuur en water’. In de kantine van de Brandweergarage aan
de Werfweg stonden Hans Leurink (53) en Arie Broekhuizen (51) met
hun partners in de schijnwerper. Hoofdbrandwacht Leurink, in het
dagelijks leven opticien, nam na 26 jaar afscheid, terwijl Broek-
huizen, brandweerofficier en teamleider in IJsselmuiden, zijn 25-
jarig jubileum vierde. Beiden ontvingen als hulde een onderschei-
ding uit handen van burgemeester Oosterhof.

10-1 Jazzorkest Bigband Kampen zette met een optreden in de grote zaal
van Quintus zijn traditie van een nieuwjaarsconcert voort.

11-1 De Papekop, achter in IJsselmuiden, zal de eerstkomende vijf jaar
IJsselmuider jongeren tot hangplek dienen. Daar kunnen ze rustig
keten onder het matig gebruik van alcohol.

11-1 Jan Karel (66) nam na achttien jaar bestuurslidmaatschap afscheid op
de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Promotie Kampen. Als teken
van dank van de Kamper gemeenschap reikte burgemeester Ooster-
hof hem de legpenning van de gemeente Kampen uit. Bij ontelbaar
vele activiteiten was Karel aanspreekpunt voor de winkeliers en vraag-
baak voor velen. Met andere woorden: hij was onmisbaar.
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13-1 In de persoon van Jos Janssen werd IJsselmuiden - in elk geval tijde-
lijk - een huisarts rijker. De hoogste tijd, want de praktijk van dokter
Gille was al een jaar vacant.

14-1 Wie mocht twijfelen, werd dankzij het weekblad Elsevier en de onder-
wijsinspectie gerustgesteld: de Kamper middelbare scholen Almere
College, Ichthus College en Pieter Zandt Scholengemeenschap scoor-
den in het ‘kwaliteitsonderzoek’ gemiddeld tot goed.

15-1 ‘Raad wil vaart in komst windmolens naar Kampen’, aldus de krant.
Zouden de Kamper Don Quichotes anders werkloos worden?

17-1 Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum verscheen een speciale
jubileumkrant van Weekblad De Brug, waarin niet alleen allerlei
wetenswaardigs werd verhaald over De Brug, maar ook over de nieu-
we Eilandbrug, die ter hoogte van het Kampereiland de IJssel over-
spant.

17-1 Hoewel de wereld van overleg aan elkaar hangt, waren er in de
Kamper raad genoeg (maar net niet genoeg), die tegen waren op het
voorstel van de oud-burgemeester van IJsselmuiden Markusse om te
komen tot een geregeld contact tussen de kerken en de plaatselijke
overheid. Niet bang voor grote woorden hadden sommige tegenstan-
ders het zelfs over begrippen als ‘scheiding van kerk en staat’.

18-1 De Steenbickerprijs werd voor het jaar 2003 toegekend aan het nieu-
we koffie- en theehuis De Eenhoorn op de Oudestraat, als mooist ver-
bouwde winkelpand, en aan de familie Helleman, voor de in het
geheel bijzonder passende verbouwing van hun woning aan de
IJsselkade. De prijs, vernoemd naar Herman de Steenbicker, die in de
14de eeuw stenen bikte van de Bovenkerk, wordt jaarlijks door de
Wijkvereniging Binnenstad toegekend als stimulans voor de ver-
fraaiing van de Kamper binnenstad.

18-1 Een mooi staaltje van gemeenschapszin en liefde voor de natuur
werd gedemonstreerd in de eendenkooi van Wilsum. Met vereende
krachten werden door een twintigtal vrijwilligers wel honderd wil-
gen van hun sterk uitgegroeide twijgendos ontdaan.

20-1 Onder de naam IJsseloevers Notarissen bundelen voortaan notaris-
kantoor Heule en Partners en notaris Van de Ruitenbeek, nog niet zo
lang opvolger van notaris De Jong, hun krachten. Met zo’n 25 werk-
nemers kunnen zij de klanten aan weerszijden van de IJssel in alle
mogelijke en onmogelijke kwesties van dienst zijn. Na vele jaren zal
het pand IJsselkade 60 ophouden notariskantoor te zijn.
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20-1 Het slaan van de eerste paal aan de Triangel in De Maten kondigde
aan dat de Dr. Schaepmanschool na 38 jaar gaat verhuizen van de Jan
Ligthartstraat naar een nieuwe stek.

20-1 In verband met de aanstaande Kamerverkiezingen werd in de Chr.
Gereformeerde Kerk aan de Buiten Nieuwstraat een gebedsdienst
gehouden, met de gebedsintenties, dat christenen een zoutend zout
en een lichtend licht in de samenlevingmogen zijn en dat Nederland
een regering moge krijgen, die zoekt naar de wil van God en Zijn nor-
men en waarden voor de samenleving.

21-1 Minister De Boer van Verkeer en Waterstaat opende de nieuwe
Eilandbrug met het in werking stellen van een klank- en lichtspek-
takel. Met pendelbussen enmet alles wat varen kon, waren ontelbaar
velen gekomen om het gebeuren te aanschouwen. De nieuwe brug,
die de N50 over de IJssel voert, is in het Kamper landschap het meest
opvallend door de 93 meter hoge pyloon, die met zijn tuien de 150
meter lange hoofdoverspanning op haar plaats houdt.

22-1 Willempje Last-Zwanepol (81) en haar echtgenoot Geert Last (81) ston-
den er prachtig op in de krant ter gelegenheid van hun 60-jarig
huwelijk, waarmee zij in het oorlogsjaar 1943 een begin maakten.
Bloemen en fruit van het gemeentebestuur ontbraken niet.

22-1 Het was precies 45 jaar geleden dat de klederdrachtgroep ‘Wij van ‘t
Kampereiland’ werd opgericht. Onder de stimulerende leiding van
mevr. De Groot van de Mandjeswaard werd een verdwijnend cul-
tuurgoed voor het nageslacht bewaard.

23-1 Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgden de Kamper kie-
zers de landelijke trend. De aardigheid leek er voor de LPF-stemmers
van de vorige keer af en zij gaven de oude partijen opnieuw hun ver-
trouwen.

24-1 Het college van burgemeester en wethouders besloot een plan te pre-
senteren voor een verbreding van zaal en podium van de Stads-
gehoorzaal, zodat de Kamper cultuur mee kan in de vaart der volken
en met de moderne arbeidsvoorwaarden.

25-1 Er zijn altijd mensen die niet kunnen of willen geloven dat Kampe-
naren uitmunten in creativiteit. De Kamper krant gaf twee voorbeel-
den om ze beschaamd te doen staan.
In het klein: aan de Spoorkade vonden Hans Sneelooper en Roeline
Snel een uitzonderlijk creatieve oplossing voor hun stereomeubel door
het achterdeel van hun lelijk besteleendje daartoe om te bouwen.
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In het groot: DeltaWonen begon aan de laatste loodjes van een rigou-
reuze renovatie van 155 voormalige Eenvoud-woningen aan en ach-
ter de Wederiklaan in de wijk Cellesbroek. Voor een zeer matige
huurverhoging wordt het héél mooi!

25-1 Bestuurders van bevriende en concurrerende ijsclubs, alsmede roem-
ruchte kampioenen kwamen naar ‘s-Heerenbroek om de honderd-
jarige ijsclub van het dorp te feliciteren. Helaas liet koning Winter
het wegens vakantie in het hoge noorden afweten.

25-1 Cultuurwethouder De Boer reikte de Midwinterprijzen uit.
Dankzij de inspanning van uitgever Kok Kampen en het Kamper
Gemeente-Archief waren in de Koornmarktspoort gedurende de
wintermaanden december en januari 2002 onder de titel ‘Midden in
de winternacht’ ruim honderd illustraties te zien uit de in een lange
reeks van jaren door Callenbach uitgegeven kinderboeken.

26-1 Als eerste in een serie werd in ’t Kroegje in de Geerstraat een ‘literair
café’ gehouden met als thema ‘de bron, roots, oorsprong, herkomst’.

26-1 De oorspronkelijk voor en door studenten in de gereformeerde Burg-
walkerk georganiseerde ‘Diensten van Schrift en Tafel’ beleefden
ondanks het vertrek van het overgrote deel van het studentenvolk
hun 20-jarig bestaan. Wat indertijd als ietwat revolutionaire studen-
tenkerkdienst begon, werd in de loop der jaren een gekoesterde tra-
ditie.

29-1 Als schakel in een eeuwenlange familietraditie van rietdekkers
houdt rietdekker Jan Schinkel (69) uit IJsselmuiden het na 57 jaar
voor gezien. Al op zijn twaalfde jaar aan de slag gegaan, werd Jan
Schinkel er in 2002 door een val van het dak op attent gemaakt, dat
het tijd werd om van het dak af te komen.

30-1 In het aankondigen van de lente lukte het de paarden dit jaar de zwa-
luwen de loef af te steken. Bij de familie Meuleman in IJsselmuiden
werd Vosje als eerste veulen van het jaar geboren.

30-1 Onder regie van het Waterschap Groot Salland werd weer een scha-
kel in de Kamper waterkering geplaatst: een 3.500 kilo zware hef-
schuifkering in de Marktgang. Als de watersnood aan de mens komt,
zullen vrijwilligers van de hoogwaterbrigade hem tot het gewenst
peil verheffen.

februari
1-2 De vlag bij het Stadhuis hing halfstok ter nagedachtenis aan de
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slachtoffers van de watersnoodramp die in februari 1953 de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden teisterde. De burgers van Kampen, IJssel-
muiden en omstreken droegen het hunne bij in het lenigen van de
nood en het weer op gang helpen van boerenbedrijven in het ramp-
gebied.

1-2 De oud-Kamperse Kim Veldman en haar vriend/chef-kok kregen voor
hun pas een jaar bestaande restaurant De Leest in Vaassen de erken-
ning van een Michelin-ster. De jeugdige Kim deed onder het toeziend
oog van vader en moeder Veldman haar eerste horeca-stappen in de
voormalige Stadsherberg, die zelf binnenkort zijn deuren weer zal
openen, maar dan als Chinees wok- en grillrestaurant.

1-2 Wethouder Wieten genoot van het voorrecht de Peuterinformatie-
markt in de Openbare Bibliotheek te mogen openen door het peute-
ren aan en het puzzelen met het nieuwe logo van Geïntegreerd
Preventief Jeugdbeleid. Veel ouders maakten van de gelegenheid
gebruik hun licht op te steken, terwijl hun kroost zich te goed deed
aan limonade en spelletjes.

4-2 Het ‘nieuwe’ gemeentehuis van IJsselmuiden is geen lange levens-
avond beschoren. In 1963 gebouwd, werd het door de fusie Kampen-
IJsselmuiden overbodig en zal nu plaats maken voor woningen.

5-2 De gemeente Kampen wil niet achterblijven in de trend om burgers
te laten bloeden voor dienstverlening, waartoe de wet gemeenten en
burgers verplicht. Bij het royale gemeentelijke uitgavenpatroon is
immers elke eurocent meegenomen. Vandaar dat de gemeente de
mogelijkheid van een gratis huwelijkssluiting gaat inperken. Alsof
het niet absurd is dat voor een wettelijke verplichting moet worden
betaald!

5-2 In het kader van het duale stelsel kunnen gemeenteraadsleden de
verleiding niet weerstaan een wethouder - bij zeer hoge uitzondering
hun eigen wethouder - overal op vast te nagelen. Zo werd wethouder
Van Pijkeren geprest het zand van een speelpleintje te vervangen
door rubbertegels. Het ontbrak er nog maar aan, dat hij ze zelf moest
leggen. In vroeger dagen werd zoiets gewoon door de Dienst
Gemeentewerken geregeld, of niet.

7-2 Twee slechte berichten:
1. Woningen staan in Kampen een stuk langer te koop, gemiddeld
129 dagen. Het binnenhalen van forensen uit Amsterdam lijkt een
realistisch perspectief.
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2. Beverratten rukken op richting Kampen, via de Mandjeswaard. In
2001 werden de eerste beverratten gesignaleerd. In 2002 werden in
het gebied van Groot Salland 32 exemplaren gedood. Niet veel verge-
leken met de meer dan 12.000 muskusratten, die door de zeventien
rattenbestrijders van het waterschap werden gedood.

7-2 B en W van Kampen hebben 28.000 euro uitgetrokken om de Open-
bare Leeszaal en Bibliotheek gelegenheid te geven om naast de
Kamper basisscholen ook die van IJsselmuiden educatief te onder-
steunen.

8-2 In stripspeciaalzaak De Fantast presenteerde en signeerde Kampe-
naar Martin-Jan van Santen zijn eerste boekversie van de door hem
bedachte White Cowboy, de lieve en naïeve stripheld, die alleen maar
goed kan doen. Meer weten: www.whitecowboy.nl.

9-2 Het reformatorisch gezinde Grafhorst telt op zondag meer kerkgan-
gers (800) dan inwoners (750), verdeeld over de Hervormde Kerk, de
Oud-Gereformeerde Gemeente en de Vrij Hervormde Gemeente. En
dan zijn er nog Grafhorsters die elders ter kerke gaan.

10-2 KHC nam een historisch besluit: volgend seizoen voetballen op zater-
dag. Op een zeer druk bezochte ledenvergadering ging een ruime
meerderheid van 85% akkoord met het bestuursvoorstel, waar vooral
de oudere leden niet blij mee waren. Zondagvoetbal is niet meer in.

11-2 Omdat Kampen beloofde omzichtig met de bijzondere modderkrui-
pers om te gaan en ze ruimschoots te compenseren, kreeg de
gemeente ontheffing van het ministerie van Landbouw en Visserij
om in Onderdijks te gaan bouwen. De bulldozers kunnen aan de slag.

12-2 Onder het gastvrije dak van Van Dijk Studieboeken schuren en scha-
ven wekelijks een aantal vrijwilligers aan de 55 jaar oude roeisloep
Stad Kampen, zodat deze op tijd gerenoveerd is voor een pittig pro-
gramma met als hoogtepunt de race Harlingen-Terschelling.

12-2 De rust keerde terug bij Tuinlust in IJsselmuiden. In ruil voor het
afstaan van enkele hectaren aan het waterschap kunnen de 155
volkstuinders een zonnige toekomst tegemoet zien.

14-2 De Maatschappij tot het redden van drenkelingen reikte via burge-
meester Oosterhof oorkonden uit aan het vijftal Gerrit van de Veer,
Louis Karel, Kees Wijt, Jan van Marle en Kasper Kwakkel (Genemuiden).
Zij redden tijdens Sail 2002 de Harderwijker George Raaijen het leven,
toen hij als gevolg van een hartaanval overboord was gevallen.

15-2 In een tweetal opvoeringen en een schoolvoorstelling bracht De
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Kleine Komedie onder regie van Inge Griffioen en Deirdre Swen in de
Stadsgehoorzaal Heijermans’ Op Hoop van Zegen op de planken.

17-2 Oud-Kampenaar A. van der Werff (49, CDA), oud-leerling van het
Johannes Calvijn-Lyceum, oud-leraar aan de Willem de Zwijger-Mavo,
oud-wethouder van Wimbritseradiel (Fr.), is burgemeester geworden
van Het Bildt (Fr).

18-2 De oud-Kampenaar prof. W.J. Kolff ontving in Washington de Russ
Prize voor zijn menslievend uitvinderswerk, waaronder de kunst-
nier, waarvan het prototype tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Kampen werd ontwikkeld. Een delegatie uit Kampen woonde de
prijsuitreiking bij.

19-2 In Kampen arriveerde de belangrijke aanwinst voor het Stedelijk
Museum: De Kruisiging van Christus (1593) van de 16de-eeuwse schil-
deres Cornelia Toe Boecop. Straks zal het schilderstuk een ereplaats
krijgen in het nieuwe museum samen met de andere door de voor-
malige Gast- en Proveniershuizen aan het museum geschonken 16de-
eeuwse schilderstukken.

19-2 Amanda Legemaat van De Fontein en Hermine ten Hove van de Ds.
van de Wendeschool werden voorleeskampioen van Kampen en ont-
vingen de prijs uit handen van auteur Jacob Vis, voorzitter van de
jury. Op naar het regionale en landelijke kampioenschap!

21-2 Cultuurwethouder De Boer opende in het Stedelijk Museum de ten-
toonstelling Fels is de naam. Schilderijen, aquarellen en litho’s geven
een overzicht van de kunstzinnige loopbaan van de Kampenaar Jan
Jacob Fels (1816-1883).

22-2 De muziekschoolafdeling van Quintus heeft er een opmerkelijke
lesactiviteit bij gekregen. Stadsbeiaardier Frans Haagen geeft aan het
tweetal Ruben Mulder (15) en Johan Nentjes (11) les in het bespelen
van een beiaard.

24-2 Uitgerekend aan de vooravond van de Kamper Taaldagen is het
Woordenboek van de Kamper Taal (IJsselacademie) uitverkocht.
Wegen worden gezocht om te komen tot een nieuwe druk.

24-2 Een gebouwtje, onderdeel van Erf 58 aan de Frieseweg, moet zo’n
500 jaar achter de rug hebben en is daarmee het oudste bouwsel van
het Kampereiland. Op Erf 58 resideert al gedurende 125 jaar de pach-
tersfamilie Koster, die als werkplaat benut wat eens in gebruik was
als gemeentelijke Stadskamer en als schooltje. Deze en dergelijke
bevindingen worden door oud-Kampereilandpachter Van der Linde
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wereldkundig gemaakt in het kwartaalblad Erfnummer van de
Stichting Kampereiland.

25-2 In het Ommer verzorgingshuis Oldenhagen vierde mevrouw G. Kraaije-
veld-Groen haar 101ste verjaardag. Zij werd aan het begin van de vorige
eeuw (1902) in Kampen geboren. Haar huwelijk voerde haar 70 jaar
geleden naar Ommen, waar zij met haar man een boerderij dreef.

26-2 Onder aanvoering van voorzitter Bomhof overhandigde de Kamper
dierenbescherming een taart aan leden van het brandweerkorps
voor hun diervriendelijke redding van een gewonde gans in het
stadspark.

27-2 Naar aanleiding van de uitreiking van de Russprize aan prof. Kolff in
Amerika brak Jacky ten Hove-Jacobze een lans voor een Kolff-
museum in het voormalige Almere-College tegenover het voormalige
Stadsziekenhuis.

28-2 Onder leiding van Prins Hermanus I, in het dagelijks leven ijzer-
vlechter Herman Kars (59), gaat de carnavalsviering van d’Uidelvers
van start, wanneer burgemeester Oosterhof de sleutel van de stad tij-
delijk uit handen geeft. Zonder jeugdprinses Lotte Bos (9) en de voor-
zitter van d’Uidelvers Jac. Ruiten kan Prins Hermanus het natuurlijk
niet stellen.

maart
1-3 In wijkcentrum Reijersdam werd voor de 42ste keer de Kamper

Damdag gehouden. De Kamper damclub Strijt Sonder Spijt wist ruim
80 dammers van heinde en ver naar het denksportevenement te lok-
ken.

1-3 Muziekvereniging Ad Majorem Dei Gloriam (Tot meerdere eer van
God), beter bekend onder de afkorting AMDG, bestond 80 jaar. In de
Stadsgehoorzaal presenteerden zich oud (klarinettist Lub Post 60 jaar
lid) en jong: majorettes, minirettes, het grote orkest en het leerlin-
genorkest. Dit alles als opening van een reeks van optredens gedu-
rende het jubileumjaar.

3-3 Terwijl elders in het land kroonprins Willem-Alexander en prinses
Maxima elkaar het ja-woord gaven, deden Karin Stellingwerff en
Robert Drenth hetzelfde ten overstaan van ambtenaar van de
Burgerlijke Stand Marjolijn Diesch in de foyer van de Stads-
gehoorzaal. Voor de Stadsgehoorzaal een primeur.

4-3 De heruitgave van Havanha’s ooit in de Kamper krant verschenen lot-
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gevallen van Garriet Jan en Annechien liep als een trein. Vandaar dat
uitgever Kok-Kampen een tweede vijfling van het echtpaar op de rails
heeft gezet.

5-3 Dankzij de kleine kernen Zalk, De Zande, Wilsum, ‘s-Heerenbroek,
en Grafhorst is de gemeente Kampen met dertien gastvrije nesten
ooievaar-vriendelijk. Het aanvliegen van de ooievaars is begonnen.

5-3 Kinderen zijn altijd in voor een partijtje. De leerlingen van de
IJsselmuider basisschool De Schakel boften wel heel erg, toen kleu-
terjuf Paulien Swiers en bovenmeester Evert Mulder als Sara en
Abraham samen de honderd jaar bereikten.

5-3 In het gemeentehuis van Steenwijk won Amanda Legemaat (10) van
De Fontein samen met Ine Marie van der Schaar uit Steenwijk de
regionale ronde van de Voorleeswedstrijd. Beiden gaan nu op voor
het provinciale kampioenschap.

6-3 Het Ichthus College gaf zijn jaarlijks Burgwalconcert in de Lutherse
Kerk, als weerspiegeling van de muzikale activiteiten van de school
binnen en buiten de lesuren.

7-3 De 90-jarige A. Renes zit de gymnastiek in het bloed, na een nu 80-
jarig lidmaatschap van de christelijke gymnastiekvereniging Wilhel-
mina, waarbij hij de vereniging diende in allerlei hoedanigheden,
waaronder die van directeur, tegen een minivergoeding van een gul-
den, zeg maar 50 eurocent, per uur. Daaraan terugdenken doet het
hart goed!

7-3 Op gezag van promotor prof. Van der Laan promoveerde aan de THUK
(Koornmarkt) drs. A. Altena op het proefschrift Wolken gaan voorbij,
een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een
postmodern klimaat.

7-3 ‘Jong en old brek zich ‘t eufd over ‘t Kampers.’ De Kamper Taaldagen
waren een door de IJsselacademie en de Kamper Taalkringe in
samenwerking met de Stichting Promotie Kampen opgezet dialect-
festival. In het Kamper stadhuis speelde zich de finale af van het
Groot Kamper Taalspel 2003, waarvoor zich 34 deelnemers hadden
gekwalificeerd. Tenslotte waren Ben Riesebos en Hanneke van Mierlo
de winnaars van de Kamper Taalbokaal, die hun door burgemeester
Oosterhof werd uitgereikt.

8-3 In de Broederkerk herdacht het Hervormd Kerkkoor met een jubi-
leumconcert onder dirigent Harry Hamer, dat het koor op 7 maart
1938 werd opgericht. Na een stimulerende oproep van ds. M.D.
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Gijsman ging een koor van 60 leden van start onder leiding van diri-
gent D.J. Briene. Thans ziet het koor wekelijks bijna 150 zangers en
zangeressen in zijn midden.

8-3 De Vrouwendag 2003 had een internationaal tintje door de aanwe-
zigheid van een grote delegatie dames uit de partnerstad Meinerz-
hagen. Uit de vier genomineerden voor de ‘Ruimte-prijs 2003’ ver-
koos de jury na rijp beraad mevrouw Jacomien ten Hove-Jacobze,
omdat zij haar vrouw-zijn op een zeer positieve manier in tal van
functies uitgedragen heeft en nog uitdraagt.

8-3 De Molukse stichting Bapa Tjeda hield een Molukkenavond in de
KHC-hal ten einde de aandacht te vestigen op de slachtoffers van de
onlusten op de Molukken en geld in te zamelen voor hulpprojecten.

10-3 Het leek of de door zijn inpak-kunst bekend geworden Christo naar
de Kamper Buitenhaven was gekomen om Kampen een nieuwe toe-
ristische trekpleister te bezorgen. Helaas, het gold slechts een inten-
sieve opknapbeurt van de vroegere directeurswoning bij de verdwe-
nen gemeentelijke gasfabriek.

10-3 In IJsselmuiden bracht burgemeester Oosterhof de hartelijke felicita-
ties van de gemeente over aan het echtpaar Jan van Elburg (88) en
Kornelia van Elburg-Dekker (88), die hun 60-jarig huwelijksfeest vier-
den.

11-3 Dezer dagen werd men zich bij de THUK (Broederweg) bewust, dat
Onze-Lieve-Heer vreemde kostgangers heeft, ook in zijn Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt). De overleden architect C.P. Rol uit
Daarlerveen, afkomstig uit een Zaans communistisch nest, kwam tij-
dens zijn onderduikperiode in de oorlog in Daarlerveen tot bekering.
Hij sloot zich aan bij de vrijgemaakte kerk, maar ontwikkelde een
enorme theologische belangstelling tot ver over de grenzen van de
eigen kerk. Daarvan getuigde zijn bibliotheek: van de 300 strekken-
de meter boeken ging tweederde over theologie. De bibliotheek van
de THUK mocht als eerste een keuze maken uit de nalatenschap, het-
geen resulteerde in een aanwinst van zo’n 40 strekkende meter Rol-
collectie.

11-3 De verkiezingen voor de Provinciale Staten markeerden voor Kampe-
naar Luc Bomhof (VVD) na een periode van acht jaar het afscheid -
met enige spijt, maar toch met een gerust hart - van de Overijsselse
Staten.

13-3 De secretaris van de Grafhorster Oranjevereniging merkte, dat het
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niet-gelovig geslacht in den lande weinig weet heeft van opvattingen
over de zondagsrust. ‘De media’ wilden massaal weten waarom in
Grafhorst de Dodenherdenking werd vervroegd van zondag 4 mei
naar zaterdag 3 mei.

13-3 Godelieve Wijffels van het Waterschap Groot Salland had het lumi-
neuze idee het leed van de Kamper waterkering te verzachten door
de uitgave van een boeiend verhaal over een waterkering, spelend in
vroeger dagen in het gefingeerde IJsselmonde. Misdaadroman-
schrijver Jacob Vis klaarde de klus onder de titel De Muur. In restau-
rant De IJssel werden de eerste exemplaren uitgereikt aan de promi-
nenten van waterschap en stadsbestuur, maar vooral ook aan de
zwaar getroffen bewoners van de IJsselkade.

13-3 Naar aanleiding van de aankoop van een serie schilderstukken van
zijn hand ging in het Frans Walkate Archief een overzichtstentoon-
stelling van start van de Kamper kunstenaar Jan Brokkelkamp.

14-3 In het Stadhuis werd het ere-wie-ere-toekomt in de praktijk gebracht.
In de 18de race om dé sportmensen van het jaar 2002 te worden wer-
den uit de genomineerden uitverkoren: fietscrosster Willy Kanis,
skeelerster/schaatster Bianca Roosenboom, skeelerster Roy Boeve als-
mede het eerste heren volleybalteam van Reflex. De uitstralingsprijs
ging naar Hans Adema voor zijn jarenlange inzet voor de turngroe-
pen van RK-DOS.

14-3 Bij Plantage Boekhandel Bos presenteerde schrijver Sjaak Verboom
het eerste exemplaar van zijn eersteling Brandglas aan cultuurwet-
houder De Boer.

15-3 De IJsselmuider gymnastiekvereniging IJGV vierde de 65e verjaardag
met een ‘Glitter en Glamour’-entertainment in de Oosterholthoeve.
Het onderdeel nostalgie kwam aan zijn trekken met behulp van
oude fotoboeken en andere tastbare herinneringen.

18-3 Burgemeester Meijer van Zwolle en burgemeester Oosterhof wissel-
den twee dagen van werkplek om meer voeling te krijgen met de
partnerstad binnen het netwerk Zwolle-Kampen. In contact met de
Kamper ondernemers stuitte de heer Meijer te midden van allerlei
andere frustraties vooral op de - naar zijn zeggen - slecht functione-
rende gemeenteraad, de Kamper trots en het ongelukkig imago van
de stad als de grote struikelblokken op de weg omhoog.

18-3 Gelukkig gaat de naoorlogse woningwetbouw van de in woningcor-
poratie DeltaWonen opgegane bouwverenigingen Eenvoud en
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Kampen in de Hanzewijk en de Oranjewijk hoe langer hoe meer
onder de slopershamer. De kort na de oorlog tot vreugde van de vele
woningzoekenden gebouwde woningen vertoonden volop de tekort-
komingen van de sobere naoorlogse jaren, toen in de strijd tegen de
woningnood met te weinig geld en ontoereikende materialen moest
worden gebouwd. Eigenlijk zou een enkele woningnoodwoning op
de monumentenlijst moeten om voor het verwende nageslacht
bewaard te worden!

18-3 Veertig jaar er zijn voor de kerkgangers. Henry van der Maten (63),
oud-directeur van een broodgrondstoffenfabriek, lid van DEV, diri-
gent van enkele koren en daarbij nog raadslid voor de ChristenUnie,
bespeelde vanaf zijn jonge jaren het kerkorgel ten dienste van de
gemeentezang, vijfentwintig jaar bij de Gereformeerde Gemeente
aan de Ebbingestraat en nu al weer vijftien jaar in de hervormde ker-
ken die Wezep rijk is.

19-3 Het overkomt slechts weinigen dat hun naam na hun dood voortleeft
in het werk hunner handen. Meester Vreugdenhil, hoofd van de
Groen van Prinstererschool tussen 1945 en 1977, schreef een kinder-
bijbel onder de titel Bijbelse geschiedenis, verteld aan onze kinderen, anno
2003 goed voor een vijftiende druk. In verscheidene talen overgezet
zijnde bereiken de bijbelse verhalen zelfs China.

20-3 Hannah Onstwedder (10) uit groep 7 van de Dillenburgschool vatte
in een gedicht samen wat zij zou doen als ze - één dag maar - de baas
was van de provincie Overijssel. Met deze poëtische wensdroom won
zij de opstelwedstrijd en bezorgde zichzelf en haar klasgenoten een
reisje naar pretpark Hellendoorn.

21-3 Vooruitlopend op het officiële gebeuren opende op de Oudestraat
koffie- en theeproeverij De Eenhoorn haar deuren, als zusje van siga-
renfabriek De Olifant een deur verder.

21-3 Welzijnswethouder Wieten verrichtte de officiële opening van
Welzijn Vloeddijk 79, het voormalig onderkomen van de gemeente-
lijke Sociale Dienst. Zes lokale welzijnsinstellingen onder één dak:
Stichting Welzijn Senioren, Vrijwilligerscentrale, Travers, Stichting
Vrouwenraad, Vluchtelingenwerk en het Antidiscriminatiebureau
Overijssel.

22-3 In de Nieuwe Kerk concerteerden Klaas Jan Mulder, broer Jos Mulder
en neef Jan Mulder. Zij lieten horen dat muziek de Mulders in de
genen zit.
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23-3 In het teken van de veertigdagen-tijd, de voorbereiding op het
Paasfeest, gaf de Cantorij Emmeloord en het trombonekwartet Bone
Brass een Passieconcert in de Buitenkerk. Als groot koorwerk stond
het Requiem van Herbert Howell (1892-1983) op het programma.

24-3 Aan de Loswal werd het ‘vijfsterrenschip’ De Hartstocht opgetuigd
met masten. ‘In alle stilte was er de afgelopen wintermaanden aan
het schip gewerkt’, meldde de krant. Die stilte was wel passend, want
zo aardig heeft de Hanzestad Compagnie de stad Kampen niet behan-
deld.

26-3 Ter gelegenheid van Boomplantdag stroopten leerlingen van de
Trimaran de mouwen op teneinde de gaten te vullen en de grond aan
te stampen rond enige nieuwe bomen in het hertenkamp. Leerlingen
van de School met de Bijbel Het Visnet verrichtten soortgelijke
arbeid bij de nieuwbouw in Grafhorst.

26-3 Burgemeester Oosterhof kon de gemeenteraad niet overtuigen van
zijn standpunt dat een gelimiteerd aantal coffeeshops goed is voor
de volksgezondheid. Men hield het in meerderheid op de nuloptie
van zijn voorganger Kleemans. Voor een goed begrip: bij deze shops
gaat het niet om koffie maar om drugs.

26-3 Burgemeester Oosterhof heide een historische paal: de eerste van het
eerste bedrijf (FK Montage) op het Polderpoort-terrein aan de N50.

27-3 Na achttien jaar raadslidmaatschap van IJsselmuiden/Kampen trad
Beent Keulen (53) in dienst van de Friese gemeente Skarsterlan
(Joure) als raadsgriffier, de sinds kort in het zogenaamde duale stel-
sel bestaande functie van assistent en adviseur van de gemeenteraad.
Bij zijn afscheid mocht burgemeester Oosterhof hem namens de
Koningin de versierselen van het lidmaatschap van de orde van
Oranje-Nassau opspelden.

27-3 In de Stadsgehoorzaal bracht actrice Josée Ruiter de schrijver Louis
Couperus tot leven. Als het ware terugkerend uit het hiernamaals
vertelde hij zijn levensverhaal.

28-3 Rijkswaterstaat maakte bekend hoe het tracé van de Hanzelijn eruit
zal zien. De treinverbinding Lelystad-Zwolle zal, komend via het
Drontermeer, met een ruime bocht langs Kampen scheren ter hoog-
te van de N50/Slaper met een mogelijkheid voor wie per se in
Kampen zijn moet om snel uit te stappen.

29-3 Onder het motto: ‘95 jaar Thor makes the difference’ presenteerde de
oudste gymnastiekvereniging van Kampen zich in sporthal De Reeve.
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29-3 Een informatiemarkt in het stadhuis maakte duidelijk dat de in-
schrijving werd opengesteld voor de 178 kavels in Kampens nieuwste
stadsdeel Onderdijks.

29-3 In de late avond kwamen bij een verschrikkelijk auto-ongeluk op de
Koekoeksweg de twee jeugdige IJsselmuidenaren Gerben Kalter en
Rob Wienen om het leven.

31-3 Met de huwelijksplechtigheid van Hans Hulsebos en Inge Hulst
bracht de vroegere stadhuisbode Wim Schrijer in zijn hoedanigheid
van buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn persoon-
lijk record op 1.500 huwelijkssluitingen, sinds 1985.

april
1-4 Zestig jaar geleden gaven Jennegien Hondebrink (81) en Marius ten

Brinke (82) elkaar het ja-woord. Vandaar dat het nu groot feest was
met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Vanzelf-
sprekend bood ook burgemeester Oosterhof de gemeentelijke geluk-
wensen aan.

1-4 Het besluit van B en W om de Koornmarktspoort weer wit te schil-
deren leidde tot de nodige opgewonden reacties. Daarmee was de 1
april-grap een succes, bekroond met hoogwerker-schilderstuntwerk
door burgemeester Oosterhof en schilder De Groot.

1-4 In wat seniorraadslid Koert Meuleman een ‘constructief gesprek’
noemde, werden de plooien gladgestreken tussen de raad en de bur-
gemeester, die zich bij de coffeeshopdiscussie door de raad in de kou
gezet voelde.

2-4 In samenwerking met enkele echte leden van het College van B en W
bootsten groep 7 en 8 van de Avercampschool in de raadzaal van het
stadhuis na hoe het in de gemeentelijke politiek toegaat. De discus-
sies over een stedelijk snoepverbod en een verzoek om de gemeente
Kampen meer kleur te geven, waren niet zo ver bezijden de alle-
daagse werkelijkheid.

2-4 De oorlog in Irak verontrustte de gemoederen. In de gereformeerde
kerk De Bron werd een begin gemaakt met korte gebedswaken, die in
de volgende dagen/weken als in een estafette in andere kerken in
IJsselmuiden en Kampen werden voortgezet.

4-4 Tezamen met de buren Mulder Tweewielers en Slagerij Roeland vier-
de Faunaland Goossenmet een groots tweedaags feest, dat in de afge-
lopen 25 jaar een klein begonnen bedrijfje aan de IJsselmuider
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Dorpsweg uitgroeide tot 400 m2 dier- en hengelplezier.
4-4 Het zat Roel Pasop (52) niet mee in de strijd om het FIM Wereld-

kampioenschap Classic Series in Engeland. Een technisch manke-
ment aan zijn motor schakelde hem uit.

4-4 Grafdelver Willem van der Weerd uit Wilsum ontving de gouden ere-
speld uit handen van de directeur van de Oorlogsgravenstichting als
waardering voor zijn ruim 21 jaren trouwe zorg als consul voor de 24
Nederlandse en 20 geallieerde oorlogsgraven in de gemeente
Kampen/IJsselmuiden.

5-4 Een fietsroute van ongeveer tien kilometer langs een reeks tuinders
in de Koekoek maakte het de liefhebbers mogelijk gevolg te geven
aan de uitnodiging ‘Kom in de Kas!’ De overweldigende belangstel-
ling van geautomobiliseerde bezoekers zorgde voor een ‘gezellige
chaos’. De dag werd overschaduwd door het rampzalig ongeluk dat
in de Koekoek had plaats gevonden.

5-4 Tot ongenoegen van enkele behoudende raadsleden moest enig
‘monumentaal’ groen in de tuin van het voormalig Stadsziekenhuis,
daterend uit het begin van de vorige eeuw, wijken voor de nieuw-
bouw van verpleeghuis Myosotis.

5-4 Er begint tekening te komen in de plannen van de stichting Ons
Erfgoed om in de boerderij Heultjesweg 31 een echte museumboer-
derij te realiseren. Nu het geld nog.

5-4 Mevrouw Jennie Goudbeek-Huzen (67) werd door het Rode Kruis
Kampen/IJsselmuiden gehuldigd voor 40 jaar vrijwilligerswerk. Sinds
ze in 1963 haar EHBO-diploma haalde, is er eigenlijk heel weinig
geweest dat zij in het kader van het Rode Kruis-vrijwilligerswerk niet
gedaan heeft.

9-4 Lieve God, ik heb een vlinder gezien. Onder deze titel verscheen een ver-
nieuwde heruitgave van een gebedenboekje voor kinderen, samen-
gesteld door de Kamper schoolmeester Cor Adema, IJsselmuider
pastor Hans Schoorlemmer en illustratrice Willeke Brouwer uit ‘s-
Heerenbroek. Hulpbisschop deken De Korte hield op de Schaepman-
school het boekje ten doop.

9-4 Amanda Legemaat (10) uit groep 7 van basisschool De Fontein kwam
met haar ‘Wie niet weg is wordt gezien’ van Ida Vos als beste voor-
leesster van Overijssel uit de bus. Zij gaat nu op voor de landelijke
voorleesfinale.

10-4 Kamper uitgever Edo Klement nam afscheid van uitgeverij Kok en
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begon enige tijd terug voor zichzelf met het uitgeven van boeken op
het gebied van de filosofie. Nu werd één van de auteurs uit zijn stal
bekroond met de Socrateswisselbeker voor het beste filosofieboek
van het jaar 2002.

11-4 Er is weer alle reden voor bakerpraatjes, nu van alle kanten ooievaars
de nesten in het Kamper gebied in bezit gaan nemen.

11-4 Bij haar afscheid als bestuurslid van de Katholieke Ouderenbond
Kampen ontving Marie Bremer de zilveren bondsspeld als blijk van
waardering voor haar tomeloze inzet als bestuurslid van het eerste
uur (in 1982). Tevens werd zij het eerste erelid van de Kamper KBO.

12-4 Honderden kunstliefhebbers bewogen zich (ook zondag) langs de in
Kampen uitgezette ‘Weg van Kunst’. De van heinde en ver door de
roepstem uit Kampen aangelokte wandelaars werden verrast door de
weliswaar ietwat lange route langs 21 woningen, galerieën en
musea, maar achteraf gezien hadden zij er niets van willen missen.

12-4 Sedert in 1973 in zwembad De Steur werd begonnen met zwemles-
sen, behaalden vele honderden een zwemdiploma. De 50.000ste
afzwemmer was Bart van Dorsten (8) uit IJsselmuiden. Hij werd ver-
eerd met een extra mooi diploma en een fonkelnieuwe fiets.

12-4 Voortaan is de kantine van de Stichting Aangepast Paardrijden voor
iedereen te bereiken. Tijdens de Spel- en Dressuurdag had Wesley
Zwep de eer als eerste via de door de Kamper Van Gelderstichting
gesponsorde traplift naar boven te kunnen. Hoewel dominee van
Coeverden Adriani in 1900 nauwkeurig bepaalde, dat het door hem
geschonken kapitaal uitsluitend aan de Van Gelder-Stichting en dus
aan de zorg voor ouden van dagen ten goede moest komen, is het
toch denkbaar dat hij zich niet in zijn graf omdraait, nu de rente van
zijn kapitaal ten goede komt aan jonge mensen die ook niet zo goed
ter been zijn.

12-4 Eigenlijk was het logisch dat de vloer van de voormalige Latijnse
School aan de Boven Nieuwstraat, na ongekend lang het domein te
zijn geweest van de dartele jongelingschap en in later tijd van hard-
werkende ambtenaren, niet meer de last van tafels vol feestelijk
voedsel kon torsen. Teleurgesteld zagen zich de uitbaters van restau-
rant De Roggebot genoodzaakt hun heil elders te zoeken.

13-4 In de vroege morgen van Palmzondag namen naar oude traditie veel
kinderen uit Wilsum deel aan de palmpasenoptocht door het dorp,
die uitmondde in de traktatie met een zeer welkom chocolade-ei
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voor elk van de deelnemers.
14-4 De senioren onder de raadsleden besloten, dat voortaan het nablij-

ven na afloop van de vergaderingen wordt drooggelegd. Die afspraak
moet voor evenwicht zorgen. Het gaat niet aan, dat het na de verga-
deringen levendiger toegaat dan tijdens de vergaderingen.

14-4 De Zorgomroep voor Zieken en Ouderen ‘ZoZo’ verzorgde voor de
500ste keer zijn uitzending ‘Met alle genoegen’. ZoZo ontstond in
1984, toen de Kamper Zieken- en bejaardenomroep opging in de
Stichting Lokale Omroep Kampen. Enkele medewerkers wilden daar-
in niet meegaan. Sindsdien genieten zij gastvrij onderdak bij ver-
pleeghuis Myosotis.

14-4 Voetbalverenigingen hebben een achterban van trouwe leden. Bij
KHC werd een aantal zeer getrouwen in het zonnetje gezet.
Weliswaar werden vier leden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap
terecht gehuldigd, maar eigenlijk kwamen ze net kijken vergeleken
bij mevrouw S. Nagelmaeker (40 jaar lid) en de heren P.H. Klaasse (40
jaar lid), C. Jongman (50 jaar lid), H.W. Halfwerk (65 jaar lid), H. Knol
(65 jaar lid) en C. de Leeuw (65 jaar lid).

15-4 Het Groningse bureau Van Werven waagde zich aan een nieuw gok-
spel: Trendkaarten Economische Ontwikkeling Stedelijk Netwerk
Zwolle-Kampen. Hoe zullen Zwolle en Kampen er over 30 jaar uit-
zien? Wat Kampen betreft: in de toekomst zal Kampen met de
Zuiderzeehaven, een bedrijventerrein langs de N50 en een betere
bereikbaarheid per Hanzelijn een belangrijke rol spelen.

16-4 ‘Kampen heeft smaak’. Onder dit motto kunnen toeristen gedurende
een aantal maanden ‘een zinnenstrelende kennismaking met
Kampen’ ondergaan. Beginnend met koffie en Kamper slof in De Pub
sluiten zij hun innemende omzwervingen af met een diner in De
Bottermarck.

16-4 Om hun boze stemming wat af te reageren namen de bestuurders
van Sail Kampen voor het camera-oog van Freddy Schinkel symbo-
lisch het van Heutszplein op de schop.

16-4 Ter voorbereiding van de bouw van 150 woningen begonnen de puin-
ruimers van de firma Mateboer met de sloop van de eens zo ver-
maarde pannenfabriek van Berk.

17-4 Op de echte Bevrijdingsdag van Kampen vond de overdracht plaats
van de vier oorlogsmonumenten van de ene schoolklas aan de ande-
re teneinde daar een jaar lang goed voor te zorgen.
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17-4 Kampen kent de Bevrijdingsloop als herinnering aan de dagen van
bevrijding in april 1945, toen de Duitsers door de Canadezen verdre-
ven werden. In 1947 vond de Bevrijdingsloop plaats aan de Burgwal
over een afstand van drie kilometer. Eind jaren zeventig zag men de
lopers in het Kamper plantsoen. Dit jaar klonk op sportpark
Hagenbroek het startschot voor bijna duizend kinderen in de leeftijd
tussen 6 en 12 jaar.

18-4 Op de bouwplaats van het Oude Raadhuis herleeft eeuwenoud vak-
manschap. De restauratie is een speurtocht naar de Kamper geschie-
denis. De Raadhuisbouw stamt uit de lang vervlogen tijden rond
1350.

18-4 Gelovigen rond IJsselmuider dominee Taverne hebben het bijzonder
moeilijk met de ‘eisen van de moderne maatschappij’, omdat de bij-
bel huns inziens anders leert dan de wereldlijke voorschriften - com-
pleet met boete of gevangenis - hun opdringen. Zij kunnen eurobil-
jetten en andere voorwerpen waarop de twaalf Europese sterren prij-
ken, niet lijden, omdat ze verwijzen naar het onheil dat in het einde
der tijden aan de wederkomst van Christus vooraf zal gaan. Er zijn
anders-gelovenden en niet-gelovenden die er moeite mee hebben
deze medeburgers serieus te nemen, terwijl ook de overheid er vaak
geen raad mee weet.

19-4 Zoals de foto van Freddy Schinkel aantoont, ziet Kampen er vanuit de
lucht indrukwekkend mooi uit: de IJssel, de Molenbrug, de eerste
contouren van Onderdijks. Dat is maar goed ook, want met beide
benen op de grond bekruipt de Kampen-minnaars een ander gevoel,
wanneer ze de voortgaande stadsuitbreiding gadeslaan.

20-4 Eerste Paasdag. Tot grote verontwaardiging van alle rechtgeaarde
Wilsummers ging de in dagenlange saamhorigheid bijeengezamelde
paasbult door het minderwaardig gedrag van onbekenden een dag te
vroeg in vlammen op.

21-4 Tweede Paasdag. De al 20 jaar oude succesformule zorgde ervoor dat
ook dit keer de Paasmarkt op de Heugte in Brunnepe door vele dui-
zenden werd bezocht.

21-4 In de Zalker Theeschenkerij ging het Engels toe ter gelegenheid van
het ‘Easterconcert’. Nadat in alle kleinschaligheid - 20 stoelen - de
gasten een Engelse tea hadden genoten, luisterden ze naar het
Huygens Consort, dat onder leiding van Hans Tijssen onder meer bij
Pasen passende liederen ten gehore bracht.



283

22-4 De voorzitter van De Luchtbode, de 67-jarige oud-schoolmeester Wim
Beelen, gaf lucht aan het opgekropt gemoed van de circa 200 post-
duivenliefhebbers in de Kamper regio: de vogelpest dupeert al een
hele tijd hun duiven, want ze mogen het hok niet uit, en hoelang
kan dat nog wel niet duren!

22-4 Onder het toeziend oog van het personeel, alsmede de bestuurlijke
en commerciële autoriteiten, sloegen directeur P. J. Woltjer en
bedrijfsleider B. de Vries met vereende krachten de eerste paal voor
Probin Telder op het nieuwe Bedrijventerrein N50. Na achttien jaar
Ambachtsstraat maakte de groei van het bedrijf verhuizing noodza-
kelijk. Als dat de oude heer Telder (van honderd jaar geleden) nog
eens had kunnen beleven!

23-4 Dankzij het feit, dat CdK Jansen bijzonder gecharmeerd is van de
stad Kampen, brachten enkele Duitse en Nederlandse provinciale en
stedelijke topbestuurders een leerrijk bezoek aan de stad.

24-4 Omdat zijn vader en moeder in Kampen woonden, deed de schrijver
Willem van Maanen Kampen de eer aan daar ter wereld te komen.
Hij bleef er ook nog tien jaar wonen. Om ter gelegenheid van zijn 50-
jarig schrijverschap nu iets terug te doen overlaadde de stad Kampen
in haar Stadsgehoorzaal in tegenwoordigheid van de culturele en
andere elite de beduusde schrijver met loftuitingen en geschenken:
een zilveren gelegenheidscultuurpenning van cultuurwethouder De
Boer, een verrassend wandelessay van de kenner van kerken en
Kampen Jaap van Gelderen, een voordracht van Henk van Ulsen en
de toezegging van een gedachtenissteentje achter het Oude
Raadhuis, waarvan de persmuskieten nog het opschrift zullen
bedenken. Beding van VanMaanen: als het maar niet naast Schilder is!
Uw chroniqueur moge hier nog aan toevoegen, dat indertijd door de
toenmalige rector van het Johannes Calvijn-Lyceum, de hartelijke en
voortreffelijke neerlandicus dr. J. Bosch, de lezing van De onrustzaaier
aan de onderhorigen op zijn school sterk werd ontraden, omdat het
een ongepaste en onbarmhartige persiflage geeft van het moedig
levenswerk van de om haar publieke optreden befaamde evangeliste
juffrouw Hendriks. ‘Hora ruit’ mag de wethouder uit ChristenUnie-
gelederen wel bedenken!

24-4 Naar het beroemde motto ‘De Cost gaet voor de Baet’ besloot de
gemeenteraad tot een nieuw ‘stedelijk tapijt’ ter waarde van 6,4 mil-
joen als facelift voor de Oudestraat en enkele dwarsverbindingen.
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26-4 Het Centrum voor Kunsteducatie Quintus zette de deuren open van
haar nieuwe onderkomen aan de Vloeddijk en in de Oosterholt-
hoeve. De demonstratie van allerlei facetten van de kunstzinnige
educatie trok vele bezoekers.

26-4 In de IJsselmuider Oosterholthoeve streden om de eer, de prijzen en
de wisselbekers de majorettes, onder de vleugels van de christelijke
bond van show- en drumbands, in een eerste kwalificatieconcours
als opmaat naar het kampioenschap van Nederland. De majorettes
van De Volharding sleepten met 84,58 punten de wisselbeker in de
eredivisie in de wacht.

27-4 Naar ieders krachten het toelieten was er de mogelijkheid om voor
30, 55 of 100 kilometer deel te nemen aan de Boerderijenfietstocht
over het Kampereiland.

28-4 Als we planoloog Ten Cate mogen geloven, heeft Kampen een dom
college van Burgemeester en Wethouders. Hij karakteriseerde het
plan van het stadsbestuur voor een parkeergarage aan de Burgwal
onder het straks verdwijnende Myosotis als: ‘hoe haal je het in je
hoofd, te dom voor woorden’. Planoloog Ten Cate wil - zegt hij - geen
betweter zijn. Toch laat hij niet veel ruimte voor gedachtenwisseling
met domme mensen. Wie is er hier dom?

29-4 In de Stadsgehoorzaal werden door Theater Terra groot en vooral
klein meegesleept in het tot theaterstuk omgetoverde prentenboek
Kikker van Max Velthuis.

29-4 Aan de vooravond van Koninginnedag daalde als gebruikelijk een
milde lintjesregen neer. Wat Kampen betreft had Hare Majesteit -
vanzelfsprekend koersend op de adviezen van goed geïnformeerde
onderdanen - het eerlijk verdeeld tussen mannen en vrouwen: zeven
lintjes voor elk van beide. Voor hun inzet voor kerk, staat en maat-
schappij ontvingen de publieke waardering: mevr. J. Bakker-
Flikweert (67), mevr. J. Dalmeijer (65), mevr. T. Huizenga-Sollie (61),
mevr. F. van Keulen-Pleijsier (75), mevr. F. Lok-Roze (73), mevr. J. de
Velde Harsenhorst-Pap (76) alsmede de heren G. Bos (71), G. Douma
(58), G. van Essen (57), D. Helleman (71), S. Kasper (79), F. van ‘t Oever
(58), J. Scholten (79) en H. van der Sluis (67). Mevr. G. Mateboer-Brands
(67) kreeg later in het jaar haar onderscheiding uitgereikt.

30-4 Koninginnedag. Bij haar bezoek aan Deventer viel Koningin Beatrix
de eer te beurt door een zesvoudig koor van 120 personen te worden
toegezongen, onder meer met het lied Mensen gevraagd, een gedicht
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van Coert Poort op muziek gezet door Kampenaar Jan van den Oever.
In de Kamper contreien zelf werd Koninginnedag op de gebruikelijke
wijze met enthousiasme gevierd. De KOV, BOV, IJOV, de Wilsummer
Oranjevereniging en de Oranjevereniging ‘s-Heerenbroek kweten
zich van hun taak, waarop zij zich altijd met inzet en overgave ple-
gen voor te bereiden. Met aubades, muzikale rondgangen en vrij-
markten was het volop feest in de dorpen. Er was een keur van
Oranje-concerten. Zo gaf het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst
zijn concert in samenwerking met het christelijk gemengd koor The
Gloria Dei Chorale uit Canada. Even leek het weer de lampionnen
van de IJsselmuider Lampionoptocht te zullen doven, maar juist op
tijd bedachten de regenbuien dat het geen pas gaf de voorbereiden-
de inspanningen zo in het water te laten vallen.
Wat Kampen betreft, had de Kamper Oranje-Vereniging het accent
gelegd op een praktisch non-stop muziekprogramma op de Nieuwe
Markt, te beginnen met in de vroege morgen de aubade, die mede als
resultaat van kritiek uit onderwijzerskringen in een jasje van nieu-
we kinderliederen was gestoken. Muzikaal vuurwerk was er ‘s mid-
dags in de Bovenkerk, waar Ab Wegenaar op het orgel en Leo Torn
met zijn Posaunenchor vaderlandse gedenkklank deden horen. In de
avond deed de spectaculaire muziekshow van Springen het tot in de
uithoeken van Kampen daveren, al kwam men helaas niet massaal
op het geluid af.
Kleine broer BOV, de 80-jarige Brunneper Oranje-Vereniging, beheer-
ste vanuit haar crisiscentrum, de ijstent van VZOD, de regionen van
de Hanzewijk/Brunnepe met een keur van feestelijkheden, speciaal
natuurlijk voor de jeugd, hetzij een spetterende disco, hetzij een
boeiend Circus Witowa.

mei
1-5 Soms lijkt het alsof politieke partijen het moeten hebben van de waan

van de dag. In werkelijkheid steunen ze op de trouw van de leden. De
afdeling Kampen/IJsselmuiden van de PvdA zette veertien trouwe
leden in het 1 mei-zonnetje. Zij waren meer dan 40 jaar trouw aan de
partij. De dames N. Arends-Katstra, S. Bakker-Katstra, H. Jongman-
Selles en T.A.J. Piederiet alsmede de heren S. Koopmans, S. Leurink en
J.H. Makkink maakten een halve eeuw van trouw aan de PvdA vol.

3-5 Omdat de 4de mei op zondag viel, gaven de inwoners van Grafhorst
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er de voorkeur aan de doden op 3 mei te gedenken. Samen met de
nabestaanden van vlieger Young begaf men zich naar de begraaf-
plaats om de zes vliegers te eren, die op 13 juni 1943 bij Grafhorst
sneuvelden, toen hun vliegtuig daar neerstortte. Oud-burgemeester
Markusse vertolkte de gevoelens van dankbaarheid jegens hen die
hun leven gaven voor de vrijheid van Nederland.

4-5 Op verschillende plaatsen in de gemeente Kampen werden de doden
herdacht. De stille tocht eindigde bij het herdenkingsmonument van
Hildo Krop aan de De la Sablonièrekade. Twee minuten stilte werden
in acht genomen, waarna wethouder Van der Maat de gedachten van
de aanwezigen onder woorden bracht.

5-5 Bevrijdingsdag werd, zoals het hoort, in alle rust en vrede gevierd.
6-5 De grutto heeft het moeilijk met zijn biotoop, zijn plek onder de zon.

De 100.000 broedparen uit de jaren zestig van de vorige eeuw zijn
gehalveerd. Er zijn te veel mensen, kraaien en vossen. De vossen wor-
den afgeschoten, de kraaien gevangen en de mensen probeert men
tot vogelbescherming te bewegen.

7-5 De moderne democratie moet het blijkbaar steeds meer hebben van
idealistische beroepspolitici. Toch had menig kiezer moeite te begrij-
pen waarom het ‘bevlogen’ CDA-kamerlid Rietkerk zo snel de blauwe
kamerzetel verwisselde voor het provinciale gedeputeerdenpluche.

7-5 Al 125 jaar lang hadden de Burgwalkerkgangers - zij het tegenwoor-
dig geringer in aantal dan voorheen - zich veilig gevoeld in hun bede-
huis, vertrouwend op het kundig timmermansoog van diaken
Krijgsman, die in 1875 de kerk bouwde. Ten onrechte, zoals bleek bij
een inspectie van de Monumentenwacht. De kopstukken van de bal-
ken konden een veilige verankering van de kapconstructie niet meer
garanderen. Hoogste tijd voor een grondige restauratie. Zelfs het
haantje op het torentje moest eraan geloven.

9-5 In het Stedelijk Museum werd de zomertentoonstelling geopend,
getiteld Bewegend Beeld, oude filmfragmenten van Kampen 1923-
1982. Het museum zal onder leiding van de splinternieuwe directeur
Anthony Dekker (38) de oversteek naar het Oude en Nieuwe Raadhuis
maken. De directeur loopt over van ideeën om een doorlopende
stroom bezoekers naar het museum te lokken. De wethouder van
financiën kan vast gaan sparen.

9-5 Tot verdriet van zeer velen meende de gemeente enkele jaren gele-
den te moeten bezuinigen door het befaamde mozaïek in het stads-
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park niet meer van figuren en bloemen te voorzien. Het Departe-
ment Kampen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen schonk
derhalve de gemeente 4.000 euro om van haar heilloze weg terug te
keren en het mozaïek opnieuw aan te leggen en te onderhouden.
Daarmee bewees het ruim 200 jaar oude Kamper Departement, dat
een van de aloude doelstellingen van ‘t Nut, te weten de volksverhef-
fing, hier in de variant van gemeentebestuursverheffing, nog steeds
springlevend is. Ter bevestiging van een en ander ontving financiën-
wethouder Van Pijkeren een fraaie foto van het nieuwe mozaïek, dat
daar op de wallen ligt als een bijzonder in het oog vallend toeristisch
speerpunt.

10-5 Onder de 600 molens, die in Nederland de Nationale Molendag vier-
den, waren ook de beide Kamper molens. De fiere Olde Zwarver en
de ietwat in het Stedelijk Museum verscholen Rosmolen, waar - zon-
der geblinddoekt paard - de boekweit gemalen wordt, die de bezoe-
kers thuis in pannekoeken kunnen omzetten.

12-5 Jongeren uit IJsselmuiden-Grafhorst zijn hun eigen plek kwijt. De
Schinkelkeet bij de Edah moet het veld ruimen.

13-5 Sloopwerkzaamheden maken ruimte voor de facelift van de
Oranjewijk (Beatrixstraat en Nassaustraat). DeltaWonen, de opvolger
van Eenvoud, bouwt in fasen, ter plaatse van de 147 kleine naoor-
logse woningen, 110 appartementen en woningen.

13-5 De fusie van Kampen en IJsselmuiden heeft verstrekkende gevolgen.
Zelfs komt er in de plaats van twee aparte voetbaltoernooien één nieuw
toernooi, waarbij het voortaan zal gaan om de Zilveren (voet)Bal.

13-5 Kamper PCOB-voorman van het eerste uur Lambertus Gerrit Verhoef
(85) en zijn vrouw Trijntje Verhoef-Hek (86) vierden hun 60-jarig
huwelijk. Onder de talrijke felicitaties, bloemen en fruitmanden
waren vanzelfsprekend ook die van het gemeentebestuur.

14-5 Aangemoedigd door bespandoekte leerlingen van haar school De
Fontein zette Amanda Legemaat (10) haar beste voorleesbeentje voor
bij de landelijke voorleesfinale in het Utrechtse Vredenburg.
Uiteraard waren de verwachtingen hoog gespannen, maar Jolanda
was helaas niet onder de winnaars.

14-5 De Broederpoort beleefde voor de eerste keer in haar bestaan de slui-
ting van een huwelijk. De ambtenares van de burgerlijke stand,
mevrouw Baars, verenigde Jolanda Kampjes en Tiem Fokker sfeervol
in de echt.
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15-5 Vlak naast het voormalige Stadsziekenhuis, waarvoor in het begin
van de 20ste eeuw de palen in de grond gingen, werd de eerste van
de laatste palen voor het nieuwe verpleeghuis Myosotis geheid door
een drietal dames, te weten Anna Zanen, voorzitter van de raad van
Toezicht, Geke Lindeboom, sedert 30 jaren bewoonster van Myosotis
en Nel Menger, locatiemanager van de Isala Polikliniek Kampen.
Uitgelezen sprekers en toosten vertolkten de wens dat de bouw (zo’n
22 miljoen euro, 150 toekomstige bewoners) begin 2005 voltooid zal
zijn.

15-5 In mei leggen alle vogeltjes een ei. Dit jaar gold de oude volkswijs-
heid ook voor de eindexamenkandidaten, die tijdens het centraal
schriftelijk hun ei mochten/moesten leggen. De enige eindexamen-
leerlingen van het Almere-College met Grieks in hun pakket, Nynke
van Huet en Edwin Hekman, vonden vanwege de verbouwingswerk-
zaamheden aan hun school een rustig plekje voor hun zwoegen bij
hun lerares thuis. Homerus’ Odyssee was nog steeds goed voor een ste-
vige test.

15-5 Een stampvolle Buitenkerk beleefde een klinkend hoogtepunt bij de
uitvoering van Rossini’s Stabat Mater en Messa di Gloria door de
Christelijke Oratorium Vereniging Immanuel onder leiding van diri-
gent Harrie Poulsen, met de voortreffelijke medewerking van het
Nederlands Promenade Orkest en een aantal bekende solisten.

16-5 De markante 76-jarige Gait Berk nam in de Hanzestad afscheid van
het podium met de allerlaatste vertoning van zijn film over het
maken van punters. Gezondheidsproblemen noodzaakten hem zijn
activiteiten te beperken.

16-5 Ter gelegenheid van de opening van het verbouwde pand van
Zalsman Huisstijl aan de Broederweg zag een facsimile herdruk het
licht van de Kamper Uien van Jan Jacob Fels, onder toevoeging van een
door Arjo Kleinhuis en Leo Schelhaas nieuw bedachte en berijmde ui
over ‘De ijdele drukker’.

17-5 In aansluiting aan haar vorige ‘sponsorloop’ van Kampen naar
Santiago de Compostella, het bedevaartsoord ter ere van Jacobus in
het noordwesten van Spanje, begon de 68-jarige Gré van der Vaart,
met haar man als kwartiermeester, aan een gesponsorde wandel-
tocht van zo’n honderd etappes in omgekeerde richting van Santiago
naar Kampen. De baten zijn voor het slaan van waterputten bij de
schooltjes in India, die van het de vorige keer ingezamelde geld kon-



289

den worden gebouwd.
17-5 Het Hervormd Gemengd Koor Soli Deo Gloria concerteerde ter gele-

genheid van het 60_jarig bestaan. Op instigatie van ds. Hiensch werd
het koor in 1943 opgericht om zending en evangelisatie te stimule-
ren.

17-5 ‘Gefeliciteerd met uw kavel!’ Terwijl belanghebbenden en nieuws-
gierigen, onder wie huisvestingswethouder Piederiet, gespannen toe-
keken, werd in de Oosterholthoeve door notaris Goedegebure het lot
geworpen over de kavels van de nieuwe woonwijk Onderdijks.

19-5 Vanouds behoren de kerktorens tot het statussymbool van dorp en
stad, zij het dat in de stad de kerktorens het steeds meer afleggen
tegen de seculiere torens van Babel. Wilsum kan weer voor de dag
komen met zijn bijna duizend jaar oude toren/torenspits. De firma’s
Van Werven, Plender en Van Schellen spaarden kosten (12.000 euro)
noch moeiten en bladgoud om Wilsum weer bij de tijd te doen zijn.

20-5 De gemeente wil in samenwerking met de VVV ‘religie ontwikkelen
tot toeristisch thema’ of ‘de kerk als toeristisch product’. Hoe kom je
erop! Een speciale route zal worden ontworpen langs de kerken en
aanverwante instellingen. Het bijbehorend gidsje wordt vast een
hele klus, want wie is in staat uit te leggen - kort graag! - waarom er
in Kampen twee Theologische Universiteiten zijn, die in 2004 allebei
150 jaar oud zijn? In werkelijkheid zijn het geen universiteiten, maar
Theologische Scholen der Kerken, en wel behorend bij een van de
twee verbanden van Gereformeerde Kerken in Nederland (in de
volksmond: synodaal en vrijgemaakt). Gelieve deze kerken wel te
onderscheiden van de Gereformeerde Gemeenten en de Oud-Gerefor-
meerde Gemeenten.

20-5 In IJsselmuiden legden zo’n 215 leerlingen uit de groepen 7 en 8 een
proeve van verkeersbekwaamheid af. Een pessimist: en nu maar
hopen dat ze straks hun achterlicht repareren, hun hand uitsteken
en niet over het trottoir fietsen!

21-5 In De Kandelaar in ‘s-Heerenbroek was het groot feest ter ere van Jan
Thijs Klein (85) en Petertje Klein-De Groot (86), die hun 60-jarig huwe-
lijk vierden.

21-5 De raadzaal van het nieuwe stadhuis schijnt op geen enkele wijze
aan de gestelde eisen te voldoen en moet nu al grondig worden aan-
gepast, meldt de krant.

22-5 Onder het motto ‘van Lübeck tot Bach’ concerteerde in het transept
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van de Bovenkerk de Cappella Figuralis, het solistenensemble van de
Nederlandse Bachvereniging, dat - naar de woorden van de recensent -
devotie en muzikaliteit wist te verbinden,

23-5 Kampen is goed af! Terwijl in het land een groot tekort is aan verlos-
kundigen, opende de maatschap van drie, straks vier verloskundigen
een nieuw onderkomen aan de Wilhelminalaan. Ze doen wel zo’n
500 bevallingen per jaar. Ga d’r maar aan staan!

23-5 Binnen vijf jaar is De Koekoek synoniem voor moderne grootschalige
glastuinbouw. De Gemeente Kampen, de GLTO en de Grontmij steken
ieder 1,3 miljoen euro in een ontwikkelingsmaatschappij, die de
grond gaat verkopen.

24-5 De Afdeling Kampen van het Rode Kruis verliet haar oude stek in het
Pesthuis aan de Molenstraat en nam haar intrek in de Coeborch aan
het Van Gelderplantsoen. Daar was een plekje vrijgekomen door het
vertrek van de Stichting Welzijn Senioren naar de Vloeddijk.

24-5 Wethouder Wieten opende, met assistentie van Aart Schroefdraad
en Bultje het konijn, aan de Triangel op de Maten het nieuwe kin-
dercentrum ‘t Ukkie door de onthulling van een keramisch kunst-
werk van Annet van de Kamp.

27-5 De samenstellers van het Woordenboek van de Kamper Taal hebben
- ook al zijn enkele van hen overleden - eer van hun jarenlange ver-
zamelprecisiewerk. De IJsselacademie bracht een nieuwe druk op de
boekenplank.

27-5 Het gereedkomen van het programmaboekje voor het nieuwe thea-
terseizoen gaf Stadsgehoorzaal-directeur Benjamin Koolstra gerede
aanleiding even terug te blikken: de voorstellingen van de
Stadsgehoorzaal werden het afgelopen seizoen - boven verwachting -
door 30.000 mensen bezocht.

27-5 Op 27 januari 2002 redde politieman Marcel Land een 31-jarige man
uit het ijskoude water van de IJssel, vlakbij de stadsbrug. Het
Carnegie Heldenfonds kende hem daarvoor de eervolle bronzen
medaille toe, die hem door burgemeester Oosterhof ten overstaan
van het applaudisserende korps werd opgespeld.

28-5 Op initiatief van raadslid Elhorst stemde de raad in met het voorne-
men van B en W om via ontheffingen uitzonderingen op de zon-
dagsrust mogelijk te maken. Met zijn ‘Zondagsrust in Kampen
nadert einde’ vertolkte de koppensneller van de krant wellicht de
hunkering van hen die de zondagsrust verfoeien. Toch kan het ook
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wel zijn dat hij het pessimistisch vermoeden deelt van de principiële
behoeders van de zondagsheiliging, dat Kampen zich op het hellen-
de vlak bevindt.

28-5 De raad van Kampen had totaal geen oren naar het voorstel 7500
euro te spenderen ten einde in samenwerking met de provincie,
Zwolle en andere gemeenten een kunstproject met ‘geurwater’ ( vol-
gens Hendrik Kruudmoes: een flessien polder-sjanel) te realiseren
ten bate van de cultuur in de Mastenbroekerpolder. Dat was sneu
voor de andere partners en de Adviescommissie Beeldende Kunst
Kampen, die zich al enthousiast hadden getoond.

29-5 Beurzen open, dijken dicht. Onder dit motto kwammen 50 jaar gele-
den overal in Nederland in actie om de slachtoffers van de
Watersnoodramp van februari 1953 bij te springen. Op 29 mei 1953
vertrok uit Kampen een karavaan van trailers met 112 koeien, 50 pin-
ken, 40 kalveren plus andere dieren die een boerderij bevolken, naar
de veemarkthallen in ‘s-Hertogenbosch. Wel zo’n 200 gulle gevers
vergezelden de stoet. Tijdens een onvergetelijke ontvangst vond in
aanwezigheid van Kampens burgemeester Berghuis de overdracht
van de Kamper bijdrage plaats. Dezer dagen haalde Jan Selles (93)
herinneringen op aan die warmbloedige hulpvaardigheid.

29-5 Met als thema ‘Dansen’ was er dit jaar voor de elfde keer de caril-
lonmarathon van Doesburg via Zutphen, Deventer en Hattem naar
Kampen. Ongeveer 150 toehoorders werden door Rederij Keur per
schip de IJssel af vervoerd. In Kampen liet stadsbeiaardier Frans
Haagen vanaf de Nieuwe Toren de laatste carillonklanken op de deel-
nemers neerdwarrelen, waarna zij moe maar voldaan per bus naar
hun haardsteden konden terugkeren.

29-5 Op Hemelvaartsdag verzorgde Klaas Jan Mulder een concert op de
beide orgels van Kampens kathedraal de Bovenkerk in het kader van
de door de Concertcommissie van de Hervormde Kerk opgezette
serie. Al bij de opening met Johann Sebastian Bachs Toccata, adagio
en fuga in C-Dur BWV 564 kon de recensent noteren hoe opvallend
de souplesse en vitaliteit zijn waarmee de zeventiger nog steeds
musiceert.

31-5 ‘Drie jaar geleden hebben we afgesproken binnen vier jaar van DOS
een stabiele hoofdklasser te maken. Misschien lukt dat een jaar eer-
der’, aldus DOS-voorzitter Jan de Vries. In die hoop en verwachting
toog alles wat DOS-Kampen een goed hart toedroeg naar Emmeloord
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voor de wedstrijd tegen ONS uit Sneek. Met een 2-1 overwinning
werd de toezegging van de DOS-voorzitter waargemaakt.

juni
2-6 Een uitzonderlijk hevig noodweer - er werd in korte tijd 56 mm neer-

slag gemeten - zette Kampen blank. Op tal van plaatsen stroomde het
regenwater huizen en kelders binnen. Politie, brandweer en de man-
nen van gemeentewerken moesten overal tegelijk zijn om de schade
nog enigszins te beperken. De hele eerste etappe van de Avondvier-
daagse moest worden afgelast. Dat was nog niet eerder voorgekomen.

5-6 Het was natuurlijk jammer voor de sportieve lopers dat ze dit jaar
met maar drie avonden lopen aan de Avondvierdaagse een makkie
hadden, maar de laatste wandelavond maakte alle natte narigheid
goed en was als gewoonlijk een groot feest.

6-6 In de gemeentelijke expositieruimte van de Synagoge opende de
Commissaris van de Koningin in Flevoland, de heer M. Jager, de expo-
sitie van kartograaf-schilder-grafisch kunstenaar Jan Schilder (52),
die een selectie had gemaakt uit zijn werken, die een uitvloeisel zijn
van zijn cartografische arbeid in Flevoland.

6-6 De Federatie Internationale Vereniging Philatelica zette de Kamper
Philatelisten Club in de schijnwerper door de uit 1908 stammende
postzegelclub uit te roepen tot ‘Philatelistenvereniging van het jaar
2002’.

7-6 Waar moet dat heen! Kampen kan zich in zekere zin nog gelukkig
prijzen als een van de rustige plekken in Nederland. Reden er in 1998
31 auto’s en motoren rond op 100 Kampers (landelijk 38,8), in 2002
was het aantal 34,9 per 100 Kamper ingezetenen (landelijk 41,7).

7-6 De waarnemend ambassadeur van Koeweit en de burgemeester van
Kampen openden in de Koornmarktspoort een expositie van monu-
mentale houten beelden van de in IJsselmuiden woonachtige
Koeweiti Fadhel Al-Abbar.

9-6 In het Brabantse Veghel toonde Kampenaar Gerben Last zich de beste
tafeltennisser op de Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennissen
voor fysiek gehandicapten. Als het lukt, op naar de Paralympics!

10-6 Ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk werden Johan Gottmer
(84) en Margje Gottmer-Schrijver (81) verrast met een optreden van ‘t
hun dierbaar Stedelijk Orkest in de tuin van de Amandelboom.

10-6 De gemeentesecretaris van Maasdriel, de heer J.F. Goedegebure (50),
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werd door B en W benoemd tot gemeentesecretaris van Kampen. Uit
52 sollicitanten werd hij bij nader inzien toch als bruggenbouwer
uitverkoren. Nooit weg voor een stad aan het water!

11-6 De StAKK, de Stichting Ateliers Kunstenaars Kampen, beklaagt zich
over het nijpend tekort aan werkruimte. De stichting telt vijftig
leden, die beschikken over zesentwintig ateliers, die bijna allemaal
moeten verdwijnen. De gemeente erkent ‘de schrijnende huis-
vestingsproblematiek’, maar heeft geen geld voor goede alternatie-
ven.

12-6 Het eerste exemplaar van de Kamper Almanak 2003 werd door
Walkate Archief-directeur Herman Harder overhandigd aan direc-
teur R.J. Olaria van drukkerij Zalsman. Daarmee werd onderstreept,
dat de Kamper Almanak van den beginne al 75 jaar lang in meer dan
goede samenwerking tussen drukkerij Zalsman, de Nutsspaarbank/-
SNS Bank en het Frans Walkate Archief tot stand wordt gebracht.

12-6 Met bloemen, een fruitmand en een hartelijke handdruk gaf burge-
meester Oosterhof blijk van de gemeentelijke belangstelling voor het
diamanten huwelijk van Albert Kuik (83) en Jantien Kuik-Corporaal
(81).

13-6 De Grafhorster Jaap Vaandering kreeg van de gemeente een boete
van 14.950 euro voor het eigenmachtig omzagen van een gemeente-
lijke lindeboom in zijn tuin. Hoe de wethouder van groen en bloe-
men, tevens van financiën, de boete zo precies had uitgerekend?
Misschien aan de hand van de jaarringen.

13-6 De Nieuwe Kerk (Nederlands-Gereformeerd) aan de Broederweg,
schepping uit 1910 van de gereformeerde Amsterdamse architect
Tjeerd Kuipers, kan er na een twee jaar durende ingrijpende ver-
nieuwing weer een aantal decennia tegen. Het aanpalende wijkge-
bouw, in de crisisjaren van de vorige eeuw op initiatief van ds.
Overduin als Ons Gebouw uit de grond gestampt, kreeg ook een
grondige beurt en gaat nu verder onder de hoopgevende naam De
Regenboog.

14-6 In onze wereld van welvaart en stormachtig zich daarbij aanpassen-
de techniek vervult de Coöperatieve Kringloop Kampen, alias de
Kringloopwinkel, een belangrijke taak bij het milieubewust omgaan
met overtollige zaken. Het was een jaar geleden dat de Kringloop-
winkel van de Noordweg in Kampen verhuisde naar de Trekvaart in
IJsselmuiden. Een goede aanleiding voor een feestelijk open huis.
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16-6 De IJsselmuider Avondvierdaagse ging van start met 1678 deel-
nemers. De 57-jarige Johan Jeukens was recordhouder-wandelaar. Hij
liep overal en in IJsselmuiden zestig kruisjes bij elkaar.

16-6 De ondernemingsraad van de stadhuisambtenaren toonde zich in
een boze brief terecht bijzonder gepikeerd over het feit, dat stadsbe-
stuurders in openbare vergadering bijeen zich laatdunkend hadden
uitgelaten over de inzet van ambtenaren. De senior-raadsleden beslo-
ten een antwoord te formuleren in de geest van: we hebben het niet
zo kwaad bedoeld.

19-6 In het Frans Walkate Archief verrichtte Rich Thomassen, schrijver
van het boek De wereld van Dick Bos, de opening van een expositie rond
de striptekenaar-cineast Alfred Mazure, die naam maakte als teke-
naar van de Dick Bos-stripfiguur. De Dick Bos-boekjes waren zeer
geliefd bij hele jaargangen na-oorlogse scholieren, die - stiekem
lezend met het boekje onder de bank - probeerden de saaie lessen
door te komen.

19-6 Dankzij de Oranjevereniging vierde Zalk drie dagen feest. Een grote
feesttent maakte optredens, onder meer van Excelsior, en kinderspe-
len mogelijk.

19-6 Pieter Treep nam afscheid van het algemeen bestuur vanWaterschap
Groot Salland. Met graagte vervulde hij daar de functie van
luis/horzel in de pels. Hij gaat daar mee door, maar nu als lid van de
gemeenteraad voor het CDA.

19-6 Dankzij het enthousiasme van mevrouw Wietske van de Rozenberg
weet eenieder in Kampen en omgeving hoe het er met de ooievaars
voorstaat: op één der Wilsummer wagenwielen staan de jongen op
het punt uit het ei te komen, op het andere nest in Wilsum zijn de
ooievaarouders druk met het aanvoeren van kikkers en andere etens-
waren, terwijl in ‘s-Heerenbroek de jonge ooievaars al proberen de
vleugels uit te slaan.

19-6 Bij de bouw van het nieuwe Weeshuis aan de Vloeddijk, later bekend
als Vloeddijkkazerne, thans cultuurtempel Quintus, was op het eind
van de 19de eeuw het weeshuispoortje uit 1627 als een soort weesje
in een hoekje gespaard gebleven. Dankzij veranderende inzichten
over monumenten en dankzij de vernieuwbouw ten bate van
Quintus, waarbij op de kleintjes niet gelet hoefde te worden, is nu
het poortje in oude gepolychromeerde glorie hersteld. Het opvoe-
dende opschrift uit 1627 is nu weer in het oog springend: ‘My heeft
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de wet alhier geset, dat eer en deugt in jonge jeugt, door arbeit vroet
en vroom gemoet, wert ingeplant tot goeden stant.’

20-6 In de Lutherse Kerk aan de Burgwal ging een serie koopavondcon-
certen van start met een concert van het Bovenkerkkamerkoor onder
leiding van Ab Weegenaar en met orgelbegeleiding van Johan Hame-
link.

20-6 Koffie- en theeschenkerij/proeverij De Eenhoorn, een initiatief van
de genabuurde sigarenfabriek De Olifant, opende na een proeftijd (!)
in alle vroegte haar deuren met een straat-ontbijt ter plaatse voor
vijftig deelnemers, tezamen een doorsnee vormend van de Kamper
samenleving.

20-6 De schrijfster Thea Beckman ontving de cultuurprijs van de gemeen-
te Kampen uit handen van cultuurwethouder De Boer. Haar boek
Gekaapt! speelt ook weer in Kampen. Op de beeldbuis kwam Kampen
er weer mooi op te staan, terwijl de schrijfster met meester Cor
Adema een wandeling maakte langs de karakteristieke Kamper plek-
jes. Dat wordt de Thea Beckman-route.

21-6 Terwijl de redacteur van het Nieuw Kamper Dagblad vanuit zijn kan-
toor telefonisch jammertirades verzamelde over het gebrek aan cul-
tuur in Kampen en alle gemiste kansen, die elders natuurlijk wel
gegrepen worden, hees even verderop bij de Nieuwe Toren burge-
meester Oosterhof, in vol ornaat, de blik naar boven gericht en de
bestuursvaardige handen krachtig om het touw geklemd, de befaam-
de koe naar de torentrans als startsein voor de reeks van Kamper
zomerfestiviteiten.

21-6 Op de vroege zaterdagmorgen ramden onbekenden met een
uiteraard gestolen auto de gevel van het kantoor van De Krant op de
Oudestraat. Het kan zijn, dat betrokkenen in buitenproportionele
woede ontstoken waren over de berichtgeving in De Krant. Het kan
ook zijn dat zij geen andere methode wisten te bedenken om in de
publiciteit te komen. De politie tast in het duister.

21-6 Een quizachtig onderzoekje door de afdeling Kampen van het
Nederlands Bijbelgenootschap tijdens de zaterdagmarkt bewees, dat
Kampers in doorsnee bijbelvast zijn: 85 % wist de in 2004 compleet
verschijnende Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) te onderscheiden van de
Statenvertaling uit 1637 en de zogeheten Nieuwe Vertaling van het
NBG uit 1951.

23-6 Als langs de Kamper IJsselkade het woord waterkering valt, klinkt
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alom de roep om schadevergoeding. Omdat hun woningen niet
gefundeerd zijn, menen bewoners van de Molenstraat gefundeerde
klachten te hebben over verzakkingen en scheuren in de muren,
waarvan sommige volgens zeggen alleen met een waslijntje overeind
blijven. Experts van Waterschap Groot Salland hebben het druk met
fotograferen en taxeren.

23-6 Dat veel moderne stadsbewoners geen raad weten met de natuur,
laat staan met het milieu, toonden enkele bewoners van de
IJsselmuider Goudplevier door te poseren naast een uit de kluiten
gewassen Bereklauw, die zij tegelijk voor het gewillig oor van de jour-
nalist en het oog van de fotograaf van allerlei lelijks betichtten.

23-6 Dit keer was de eer aan wethouder Van der Maat ommet bloemen en
fruit de gemeente te vertegenwoordigen, namelijk bij Harm Klooster
(83) enWillempje Klooster (86), die in de Vijverhof hun 60-jarig huwe-
lijk mochten gedenken.

24-6 Whizzkid Ruben Felix uit IJsselmuiden heeft met zijn website Het
Dierenpark de Gave Kids Award toegekend gekregen. ‘Ik ben hele-
maal gek van dieren’, zegt Ruben van zichzelf. Voor zijn ouders zijn
er twee mogelijkheden: of ze worden gek van hem of ze zijn gek op
hem. Of misschien van beide wat.

24-6 Bloedserieus surfen ouders het wereldwijde web af op zoek naar de
beste voortgezet onderwijs-school voor hun kind, dat vanzelfspre-
kend in hun ogen geen uil maar een valk is. In Kampen zit je goed,
oordeelt de inspectie: Ichthus, Almere en Pieter Zandt zijn goed tot
zeer goed. Als nu de leerlingen hun best nog doen ...

24-6 Het Kamper bedrijf Greenfields - overigens zonder fabriek, maar met
een kantoor aan de IJsselkade - is met een certificaat van de UEFA op
zak op weg Kampen net zo beroemd te maken als het eertijds was
door sigaren, pannen en beton. Kunstgras zal nu de eer van Kampen
hoog houden, op alle voetbalvelden.

24-6 In aanwezigheid van tal van genodigden verrichtten burgemeester
Oosterhof en wethouder Piederiet tezamen de officiële opening van
het Bedrijvenpark Rijksweg 50. Het 37 hectare grote industrieterrein
zal in de komende zeven jaar kunnen worden uitgegeven, is de ver-
wachting.

24-6 In IJsselmuiden werd het midden van de zomer gevierd met een top-
punt van gezelligheid voor jong en oud. De actieve IJsselmuider win-
keliers wilden met het gezelligheidsfeest de aandacht vestigen op de



297

aantrekkelijkheid van het winkelen in IJsselmuiden.
25-6 Commissaris van de Koningin Jansen was door Hare Majesteit

gemachtigd koninklijke versierselen op te spelden bij een aantal ver-
trekkende leden van de Overijsselse Staten. Onder hen was
Kampenaar Luc Bomhof, die ook al eerder als lid van de Kamper
gemeenteraad zijn sporen had verdiend.

26-6 Met de overkomst van ds. R. Veldman uit Ouddorp heeft hervormd
IJsselmuiden weer een compleet herderlijk team: drie predikanten
voor de Dorpskerk en twee voor de Hoeksteen.

26-6 Schoolhoofd/directeur Nannen nam - overigens samen met zijn
vrouw - afscheid van het openbaar onderwijs. Bijna 30 jaar diende hij
de Kamper samenleving bij de opvoeding van de jeugd en dus van de
vaders en moeders, eerst als schoolhoofd van de Geert van
Wouschool aan de Noordweg later als directeur van de Avercamp-
school aan de Troelstrasingel. Het afscheidsfeest voor de achterblij-
vers stond in het teken van de reislust van het vertrekkende paar.

27-6 Watersportvereniging Het Koggeschip vierde met een driedaags
feest, dat de vereniging in 1953 werd opgericht.

28-6 Het Full Color Festival in het Stadspark ter hoogte van De Wijde Blik
kenmerkte zich ook dit jaar weer door veelkleurige live muziek en
allerhande exotische hapjes, en wel van twaalf uur ‘s middags tot
middernacht.

28-6 De Nieuwe Markt werd voor een dag Hollywood Boulevard. Het was
alles film wat de klok sloeg. Met name het ruige werk in de film trok
de publieke aandacht. In een workshop kon men zelfs een kogelgat
in je hoofd geschminkt krijgen, als speciaal effect. In de
Stadsgehoorzaal draaide intussen het ene beroemde kassucces na
het andere.

28-6 De 31 deelnemers aan de 9de Oostwal Botterrace op de IJssel bij de
Buitenhaven hadden aanvankelijk te kampen met weinig wind. De
Bunschoten 20 stak dit keer de anderen de loef af.

30-6 Blijkbaar had iemand op het Full Color Festival de smaak te pakken
gekregen. Hoe het zij, de arme fluitspeler bij de Cellespoort zat er
wel met een heel erg rood hoofd bij.

juli
1-7 Ook in IJsselmuiden kent de huizenzee geen grenzen. De handteke-

ningen werden gezet voor Oosterholt-Noord, een gebied van 22 ha,
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waar 240 behoorlijk/bekoorlijk royale woningen in de loop van 2005
gaan verrijzen.

2-7 Zeezeiler Henk de Velde vertrok uit Dutch Harbour in Alaska naar
het Russische Provideniya, in de hoop daar toestemming te krijgen
zijn tocht voort te zetten naar Moermansk,

3-7 Het droevige weer stemde tijdens de Koopjesmarkt kooplieden en
kopers niet vrolijk. Wel gingen de warme broodjes vlot over de toon-
bank.

3-7 Schildersvereniging De Varfdeuze organiseerde gedurende de zomer-
maanden een serie van negen exposities in de Koornmarktspoort. De
eerste ronde werd gegund aan twee nieuwe leden: Evert van Dijk uit
IJsselmuiden exposeerde acryl schilderijen en tekeningen, Siggi
Grundmann toonde haar aquarellen.

3-7 Dat het Stedelijk Museum veel Kampenaren ter harte gaat, bleek op
de bijeenkomst ter werving van vrijwilligers: verrassend veel belang-
stellenden kwamen opdagen, zodat behalve de befaamde stadhou-
dersstoel geen plekje onbezet bleef.

4-7 Oud-sportambtenaar Henk Woudenberg leeft zich uit in het kweken
van orchideeën. In 1959 begonnen met de aankoop van een orchi-
deetje voor moederdag waakt hij nu al over zo’n 500 orchideeën.

5-7 Met hymnoloog dr. J. Luth en organist Ab Weegenaar was het in de
Bovenkerk psalmen en liederen zingen uit de schat van vier eeuwen
gemeentezang.

5-7 Ter voorbereiding van de voor 2005 op het programma staande
Ommelandvaart naar de Oostzee werd de Kamper Kogge bij scheeps-
werf Peters met behulp van een duizend kilo-gewicht onderworpen
aan stabiliteitsproeven: de kogge kan windkracht tien aan.

6-7 Tijdens de kerkdienst in de Nederlands Gereformeerde kerk aan de
Broederweg kwam een stuk steen naar beneden. De gemeente kwam
met de schrik vrij. Commissie van beheer-lid Harry Veltman: ‘Er is
nog nooit iets bij ons gebeurd…’ Zou er dan mogelijk een diepere
bedoeling achter zitten?

7-7 De klokkenluiders van het Comité Luidklokken Bovenkerk vonden
geen, althans geen formele weerklank bij GS van Overijssel. Bij de
grootse plannen tot herstel van de oude middeleeuwse situatie in de
toren van de Bovenkerk moet het comité een fikse provinciale bij-
drage ontberen.

9-7 De Politie IJsselland kon dankbaar vaststellen dat onder meer door
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goede voorlichting over beter hang- en sluitwerk het aantal inbraken
is afgenomen: 3% van alle woningen krijgt vandaag de dag onge-
wenst bezoek, tien jaar geleden was dat nog 5%. Minder gunstig:
autokraken 20%. Voor fietsendieven is er nog emplooi: van de hon-
derd fietsen werden er slechts vier gestolen.

10-7 Kampen beleefde de eerste Kamper Ui(t)dag onder het motto ‘Ui(t)je
bol’. Gelukkig dat de talloze bezoekers geen weet hadden van het
vreemde verlangen van het gemeentebestuur, dat de Kamper
Ui(t)dagen braderie-overstijgend moeten zijn. Ze kwamen gewoon
gezellig op de koopjes en de geur van braadworst af.

10-7 De Wildbeheerseenheid Jachtvereniging Kampen vierde haar 30-
jarig bestaan. De vereniging ontstond indertijd, toen in de gemeen-
teraad commotie ontstond over het verhuren van de jacht in de
gemeentelijke weiden aan bevoorrechte individuele personen.
Sindsdien trokken de jagers in vereniging het 4.300 ha grote Kamper
jachtgebied in.

11-7 Onder auspiciën van de Beiaard-Kring Kampen verzorgde beiaardier
Sjoerd Tamminga uit Goes het eerste vrijdagavond-beiaardconcert
uit een serie van negen.

12-7 In de gemeentelijke expositieruimte van de Synagoge werd een expo-
sitie geopend van werken uit de nalatenschap van de in 1994 overle-
den dichter en beeldend kunstenaar Lucebert, die behoorde tot de
markante Cobragroep van Karel Appel, Corneille en Constant.

12-7 Duivenliefhebber Henry Timmerman (18) uit ‘s-Heerenbroek deed de
postduivenwereld versteld staan. De duiven - Henry deed mee met 40
duiven - werden om 6.45 uur in Orléans gelost en om 15.03 uur streek
de winnaar neer in zijn hok aan de Zwolse weg.

14-7 Ter compensatie van het MKZ-leed ontving Kampen van rijk en pro-
vincie een subsidie van ruim 680.000 euro ten bate van het toe-
komstperspectief en de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrari-
sche en de recreatieve sector.

15-7 Vijf kinderen op de camping Roggebotsluis gedroegen zich als ware
supporters van het dierenbevrijdingsfront, maar dan zonder het
rabiate fanatisme dat men gewoonlijk bij dat soort dierenliefhebbers
aantreft. Zij redden een aantal jonge konijntjes van de verdrinkings-
dood en beleefden zodoende een onvergetelijke vakantie.

15-7 Er waren er, die het beeldje Werk van Irma Horstman, dat het park
aan de De la Sablonièrekade sierde, ten onrechte voor wegwerpkunst
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hielden. Gelukkig voorkwam de speurzin van collega-kunstenaar Jan
Brokkelkamp dat het slik van de IJsselbodem het kunstwerk voor
altijd aan het oog zou onttrekken.

17-7 De tweede Kamper Ui(t)dag stond in het teken van de countrymu-
ziek: diverse bands en linedancing op de Nieuwe Markt; een coun-
tryclown vermaakte jong en oud; wie wilde, kon als cowboy verkleed
een rodeoritje op een pony maken.

18-7 Op 18 juli 1938 werd de Oranjevereniging van Wilsum opgericht.
Koninginnedag viel in die jaren op 31 augustus, immers de ver-
jaardag van koningin Wilhelmina. Dankzij de nauwgezetheid van de
eerste penningmeester, fietsenmaker Jan Meuleman, weten we dat
de 213 leden 50 cent contributie betaalden en de 61 aspirant-leden
een kwartje. De gemeente IJsselmuiden, waartoe Wilsum behoorde,
droeg ƒ 25,- bij. Als traditie is gebleven het verstrekken van chocola-
demelk op de kinderfeesten.

19-7 Kinderboerderij Cantecleer beleefde een belangwekkend record.
Tussen half zeven ‘s morgens en vijf uur ‘s middags wierp de zeug
van de boerderij 20 biggetjes. Cantecleer publiceerde tevens andere
recordcijfers over het jaar 2002: er kwamen 50.000 groten en vooral
kleinen op bezoek. De kindervereniging Sproet telt 700 leden. Er
waren 33 jongeren die hun Halt-alternatieve jeugdstraf kwamen
afdoen op de kinderboerderij.

21-7 In Myosotis vierde het echtpaar Goudbeek-De Groot zijn 65-jarig
huwelijksfeest, waarbij zij bij monde van wethouder Van der Maat de
felicitaties van de gemeente mochten ontvangen.

22-7 De unieke en omvangrijke klus van het bijna twee kilometer lange
traject van de dijkverzwaring Kampen-Midden aan de IJsselkade-De
la Sablonièrekade nadert zijn voltooiing. Hopelijk is straks bij het
terugblikken iedereen tevreden over de investering van zo’n (slordige?)
20 miljoen euro.

22-7 In het pas geopende Chinese restaurant Wok Inn bij Roggebotsluis
vierden Annet Kleemans, Leida Fien, Gerrie van den Berg, Gerrie
Bastiaan, Henny Kruidhof en Elske Hörchner een gedenkwaardig
jubileum. Toen in 1978 burgemeester Kleemans met vrouw en kin-
deren zijn intrede in Kampen deed, ontstond tussen de echtgenotes
van het college van B en W een band die 25 jaar stand hield.

24-7 Ambulante handelsman Jacob Hoogstede veroverde op het standwer-
kersconcours in Hardenberg de eerste plaats en kwalificeerde zich
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daarmee voor de komende strijd in Sittard om het Nederlands
Kampioenschap.

24-7 De derde Kamper Ui(t)dag had als thema het ‘Landleven’. Onder
meer was de Koornmarkt omgetoverd tot boerenplein met vee, een
hoefsmid en een echte mevrouw uit Staphorst. Hoogtepunt was ‘s
avonds de koetsentocht van 40 authentieke koetsen uit het hele land
vandaan. Na een tocht door Kampen en IJsselmuiden defileerden ze
op de Oudestraat langs het stadhuis.

25-7 Even leek het of op Camping Seveningen Zuid-Amerikaanse toestan-
den heersten, toen Kampenaar Steven Kuipers aldaar een verdwaalde
naar nectar speurende kolibrie spotte. Kolibrie, vanwaar is uw
vlucht?

26-7 De Kamperse Martine Rill (19) werd met het paard Suwalda Neder-
lands Kampioene Mennen tijdens de Nederlandse Mendag in Ermelo.

29-7 Diederich Maurer (48) uit IJsselmuiden kan boeiend vertellen over
zijn uit de hand gelopen hobby. Na 34 jaar verzamelen staat zijn zol-
der volgestouwd met radio’s, bij elkaar wel meer dan 200.

31-7 De voorlaatste Kamper Ui(t)dag was weer vol muziek. Nu mengden
ook de orgels van de Bovenkerk, Burgwalkerk, Broederkerk, Lutherse
Kerk, Buitenkerk, Nieuwe Kerk en de kerk van de Gereformeerde
Gemeente zich onder het geklank van de straatmuzikanten en de op
diverse podia optredende bands.

augustus
1-8 Dezer dagen was het 100 jaar geleden dat Kampen een telefoonnet

kreeg. Nadat diverse concessiehouders er niet in waren geslaagd
Kampen van de moderne communicatie te laten profiteren, lukte
het in 1903 wel aan een onderneming uit Amsterdam. Binnen de
kortste keren waren er al meer dan 60 deelnemers. In 1919, toen het
rijk de boel overnam, waren er 571 telefoonabonnees.

1-8 Bij de Vispoort finishten elf Kamper wielrenners in de leeftijd tussen
16 en 60 na een vierdaagse tocht Parijs-Kampen. Met deze sponsor-
tocht spekten de renners de kas van de Hervormde Jeugdvereniging
ten bate van steun aan de protestantse gemeente in het Slowaakse
Lucka.

2-8 In het kader van de zesde Oldtimerdag werd de klok in de Kamper
binnenstad geruime tijd teruggezet. Op de Nieuwe Markt en de
Oudestraat lieten vele tientallen voertuigen uit het verleden zich de
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nieuwsgierige blikken van het publiek welgevallen. Een tochtje naar
Elburg moest bewijzen dat het geshowde ook inderdaad rijden kon,
waarna aan het einde van de middag langs het stadhuis op de
Oudestraat werd gedefileerd.

4-8 De Kamper fietscrossers Willy Kanis (19) en Robert de Wilde (26)
crosten zich bij de prijswinnaars op het WK in het Australische Perth.

5-8 Lisa, Joost, Sam, Mandy en Joanne, die dezer dagen het levenslicht
aanschouwden, hebben met elkaar gemeen dat hun moeders teza-
men een fantastisch en vruchtbaar beroep uitoefenen op de afdeling
Klaproos van verpleeghuis Myosotis.

5-8 Voor zwembad De Steur was het een prima zomer: er kwamen - bleek
achteraf - 5.000 bezoekers meer dan vorig jaar; 5 augustus was een
topdag met 1.800 bezoekers.

7-8 De laatste Kamper Ui(t)dag stond in het teken van de kinderpret. Op
de Nieuwe Markt konden de kinderen zich uitleven bij allerlei attrac-
ties, de Botermarkt was een Ezelplein met dieren, de Plantage het
decor voor de Carlijn Sprookjesshow en in de Geerstraat en
Gasthuisstraat konden jeugdige verkooptalenten hun waren uitstal-
len op de Kindervrijmarkt.
In de Lutherse kerk speelde de Duitse muziekgroep Tedesca uit de
Hanzesteden Lübeck en Hamburg vrolijke volksmuziek uit Middel-
eeuwen en Renaissance op vedel, fluit, doedelzak en andere oude
instrumenten.
Om de burgers uit hun tent te lokken over de vraag waar het met
Kampen richting 2030 naartoe moet, begaven burgemeester
Oosterhof en enkele van zijn wethouders zich achter het Oude
Stadhuis onder het Kamper Ui(t)dag-publiek met een tiental prikke-
lende stellingen. Aan het aanslaan, naar Luthers voorbeeld, van 95
stellingen aan de grote deur van het Oude Stadhuis hadden de stads-
bestuurders zich maar niet gewaagd.

8-8 Ook de IJsseldelta kreeg van de hittegolf een veeg uit de pan. Alles
wat verkoeling bieden kon, van zwemkleding tot ventilators, raakte
uitverkocht. Vele Kampereilander koeien verkozen de koele stal
boven de hete wei. In Kamperveen legden in een mesterij zo’n 1.400
eendjes het loodje. Om de kinderen datzelfde lot te besparen, wer-
den op de scholen diverse tropen-maatregelen genomen. Om botu-
lisme in de stadsgracht tegen te gaan werd op uitgekiende manier
zuurstof in het water gebracht.
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9-8 De Visserijdag in Grafhorst ontrukte het visserijverleden van het
stadje aan de vergetelheid. Dankzij de verzameldrift van de in
Grafhorst geboren en getogen Harm-Jan Bastiaannet (51) kon de ver-
bindingsroute tussen haven en veer met originele oude netten, zoals
fuiken, sleep-, jaag- en werpnetten, worden omzoomd. De verhalen
en herinneringen aan het visserijverleden van Grafhorst zijn nog
niet geheel vervaagd. De gedachte begint te leven een blijvende expo-
sitie in te richten over duizend jaar visserij in Grafhorst.

13-8 Op 92-jarige leeftijd overleed de in ‘s-Heerenbroek geboren en geto-
gen Willemina Hendrika van Lenthe-van Lenthe. Zij was 63 jaar
weduwe, nadat haar man Jan-Willem van Lenthe op 12 mei 1940
gesneuveld was bij de verdediging van de Grebbeberg.

13-8 De liefde van de mens voor de natuur is nogal selectief. Terwijl de
modderkruipers in het Onderdijks als beschermenswaardige diertjes
in de watten worden gelegden en met man en macht en veel geld
worden verhuisd naar mensvrije stukjes natuur, wordt de wespen
het leven onmogelijk gemaakt door deskundige wespendoders van
het (on)menselijk type. Aan het wonder van een wespennest hebben
ze in IJsselmuiden geen boodschap.

14-8 De Kamper Stentor-bezorger Rabi Ezzat (17) werd genomineerd voor
de verkiezing tot Dagbladbezorger van het jaar. Elke dag brengt hij
in recordtijd in alle vroegte, weer of geen weer, zonder mankeren bij
130 adressen de ochtendkrant op de mat.

14-8 Na 40 jaar wereldwijd pijpleidingen leggen zette IJsselmuidenaar
Gerrit Potkamp een punt achter zijn avontuurlijk bestaan ver van
huis. Als therapie tegen het zwarte gat van de vut begiet hij nu met
enthousiasme de plantjes op zijn Tuinlust-volkstuin.

15-8 Molenaar Gerrit Boom viel in Zalk een dubbele huldiging ten deel
vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd en vanwege het feit,
dat hij 25 jaar vrijwillig molenaar was op de uit 1860 daterende
graanmolen De Valk, waarvan de wieken, gesierd met een spandoek
dat Gerrit Booms leeftijd verried, in de vreugdestand waren gezet.

15-8 Aan de vooravond van het Stripspektakel zetten zich op initiatief van
Kampenaar Benny Huizinga vijftien Kamper kunstenaars aan het
kunstzinnig opsieren van de schutting rond het in restauratie zijnde
oude stadhuis. Om het publiek te plezieren werd het karwei op de
vrije zaterdag afgemaakt.

16-8 Met de vijfde editie van het Stripspektakel, initiatief indertijd van
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Paul Reichenbach, nam Kampen afscheid van de zomerevenemen-
ten. Duizenden werden aangelokt van overal uit het land om een
begeerd stripboek te bemachtigen of de favoriete striptekenaar in
levenden lijve te aanschouwen. Op zestig kramen lag alles wat met
stripverhalen te maken had uitgestald. Twintig bekende stripteke-
naars uit Nederland en België signeerden hun stripboeken of zetten
hun handtekening in een speciaal voor autogrammenjagers ver-
vaardigd boekje. Aan het eind van de middag haalde de Dieren-
ambulance de koe van de Nieuwe Toren. Dankzij het weelderige gras
op de torentrans had het beest de Kamper Ui(t)dagen overleefd.
Met een krachtig/prachtig vuurwerk werden de Kamper Ui(t)dagen
besloten. Langs IJsselkade, Lange Brug en Friese weg staarde een
enorme menigte met open mond naar de nachtelijke zomerhemel.

16-8 Voor de achtste keer werd door Ons Erfgoed aan de Friese weg een
oogstfeest georganiseerd. Uniek, omdat eigen geteelde producten
werden geoogst: rogge, aardappelen en hooi. En dat alles biologisch!

18-8 Met een voorleessessie door wethouder De Boer ging in de Openbare
Bibliotheek het BoekenBas-project van start. De komende tijd zullen
peuters en kleuters van peuterspeelzalen en basisscholen, alsmede
hun ouders, op een leuke manier met hun taalontwikkeling en hun
kijk- en leesvaardigheid worden geconfronteerd...

18-8 De Koninginnedagaubade-nieuwe-stijl in IJsselmuiden leverde de 4-
jarige Lars van den Brink een nieuwe fiets op. Hij won de eerste prijs
in de ballonwedstrijd, die als extra attractie aan het zingen was ver-
bonden. Zijn antwoordkaartje kwam helemaal uit het Zweedse
Södertalje terug naar IJsselmuiden.

19-8 Cor Vahl (56) uit IJsselmuiden startte voor de klassieker Parijs-Brest
vice versa om na 1.285 km en vier dagen moe maar voldaan van zijn
fiets te stappen. Zijn kanttekening: ‘Er waren momenten dat ik het
niet meer leuk vond, maar ik heb nooit aan afstappen gedacht.’

20-8 In vroeger dagen bouwden de Romeinen in hun steden reusachtige
cisternen, waarin zij onder de grond water konden bewaren - heden
ten dage bijvoorbeeld nog te zien in Istanbul. In navolging is de
firma Mateboer bezig met de bouw van kolossale waterkelders met
een capaciteit van 160 kubieke meter respectievelijk in het IJssel-
muider Zoddepark en aan de Kamper Buitenbroeksweg. Voortaan
zullen wolkbreuken niet meer zulke verrassend onaangename gevol-
gen hebben.
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21-8 Nog nooit is Myosotis zo over de tong gegaan, al weten velen niet wat
het woord betekent. Nu het verpleeghuis binnenkort naar een beter
oord verhuist, worden plannen gesmeed ter plaatse van het oude af
te breken Myosotis een ondergronds verpleeghuis voor auto’s te rea-
liseren. Zoals gebruikelijk is het plan door de Kampenaren met scep-
sis en twijfel begroet.

22-8 De interim-gemeentesecretaris Snijder (63) heeft na een jaar het
werk erop zitten. Hij effende het pad voor zijn opvolger Goede-
gebure. Leunend over de balustrade van de bestuurlijke verdieping
strooide hij nog een paar welgemeende raadgevingen ten afscheid de
hal in.

23-8 In het kader van het Europees jaar voor de gehandicapten organi-
seerde de stichting Philadelphia voor 180 verstandelijk gehandicap-
ten de dag van hun leven. Via het terrein van ‘t Koggeschip gingen ze
grootscheeps een ganse dag het Ganzediep op.

23-8 Het centrum voor Kunstzinnige Vorming Quintus hield in het
gebouw aan de Vloeddijk een Open Dag. De docenten van de beel-
dende vakken gaven informatie over cursussen en activiteiten die op
het Quintus-programma stonden voor de komende maanden.

23-8 Een gevarieerd en spectaculair programma zorgde voor topdrukte in
en om de IJsselmuider brandweerkazerne. De vlam sloeg in de pan,
maar werd deskundig geblust.

25-8 De Kunstacademie heette in enigszins nostalgische stemming de
laatste lichting van zo’n 120 studenten welkom op Kamper bodem.
Over een jaar zullen zij hun studie in Zwolle voortzetten. ‘Achterom
kijken is niet productief’, meende directeur Weitkamp in een a-histo-
rische en on-artistieke opwelling. Nu alle hbo-opleidingen naar
Zwolle zijn overgeheveld, kan wat Zwolle betreft de netwerkstad
Zwolle-Kampen van start gaan.

26-8 Na de succesvolle reeks Kamper Ui(t)dagen is op de lauweren rusten
er voor de Stichting Promotie Kampen nauwelijks bij. De raderen
draaien op volle toeren, op zoek naar ‘een breed evenement met
nationale uitstraling’. Kunst kan de nieuwe publiekstrekker worden,
misschien onder de naam Kampenment. ‘Zie het als een middel-
eeuws jaarfeest met eten, drinken, muziek en toneel’, aldus SPK-
voorzitter Van Tintelen en zijn projectleidster Lisenka Brouwer.

26-8 In 1953 begon Teunis Westendorp (85) uit de Bloemstraat in IJssel-
muiden met het verzamelen van ansichtkaarten van kerkgebouwen.
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In 50 jaar tijd groeide de verzameling aan tot 11.000 kaarten. Een
historische documentatie waar ze in een seculariserende wereld nog
veel plezier van kunnen hebben.

26-8 Ten stadhuize werd het jeugdkorps van het 80-jarige AMDG door cul-
tuurwethouder De Boer gehuldigd vanwege de glorieuze hoofdprijs
op het Nationale Jeugdfestival in Vlissingen.

27-8 Ironie: ter plaatse waar nu woningen aan de IJsselmuider Blekerij-
weg worden gebouwd, is de grond vervuild door de voormalige was-
serij van Van der Vegt, die daar sinds jaar en dag de vuile was reinigde.

27-8 Conciërge Riezebos (61) nam afscheid van zijn school De Trimaran,
voorheen de dr. Willem van den Berg-school. Hij was zestien jaar
lang de belangrijkste man van de school, op de directeur na. Hij zag
de school groeien van 72 leerlingen en zeven leerkrachten bij zijn
aantreden tot 200 leerlingen en 31 leerkrachten bij zijn afscheid.

28-8 Het Prins Bernhard Cultuurfonds kon in de eerste helft van 2003 aan
152 projecten 323.700 euro bijdragen. Van die milde subsidie-regen
daalde op de gemeente Kampen 7.450 euro neer.

28-8 Ongeveer 600.000 euro’s zijn nodig om de kosten te dekken van de
restauratie van de uit 1887 daterende en tot rijksmonument verhe-
ven R.K. kerkhofkapel. Om een begin te maken werd het dak met een
zeil afgedekt tegen ongunstige weersinvloeden.

29-8 Het driedaagse Oranjefeest zette Wilsum in de sfeerverlichting. Met
name de lampionoptocht toonde de creativiteit van de dorpsbewo-
ners.

29-8 Op de valreep van zijn verblijf in Kampen promoveerde aan de ThUK
de Zuid-Koreaanse predikant In-Sub Ahn op een vergelijking van
Augustinus en Calvijn op het punt van Kerk en Staat.

29-8 Schoolmeester Gradus van Assen vierde zijn 25-jarige dienstverle-
ning aan de jeugd van IJsselmuiden (Rehobothschool), Kampereiland
(Johan van de Wendeschool) en Kampen (Willem van Oranjeschool).

30-8 Een grootscheepse reünie van zo’n 300 oud-leerlingen en (oud-)leer-
krachten was een van de hoogtepunten van het 50-jarig jubileum
van de Marnixschool. Aan de rand van Zuid werd in 1953 de school
als vierde van de Hervormde Schoolvereniging in gebruik genomen.

september
1-9 De Kamper Isala-polikliniek vierde het eerste lustrum. Polimanager

Nel Menger: ‘Wat we bereikt hebben overtreft alle verwachtingen.’
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Het lijkt al weer lang geleden dat het Kamper Stadsziekenhuis te
gronde werd gericht.

1-9 In de zesjarige geschiedenis van de Holland Ladies Tour was vanzelf-
sprekend de etappe Kampen-uit-en-thuis een hoogtepunt. Speciaal
voor deze gelegenheid was er in de Gasthuisstraat een standwerkers-
concours, waarin onze eigen fruitkoopman Jacques van Marle zege-
vierde.

2-9 De nieuwe gemeentesecretaris J.F. Goedegebure werd welkom gehe-
ten in een informele bijeenkomst van het college van B en W en de
ambtelijke organisatie.

3-9 Als gevolg van de mechanisatie verdwenen de stokheerenbonen van
het toneel. Dankzij de arbeidsintensieve bemoeienis van Bart Wezen-
berg (81) uit IJsselmuiden en de overleden Hendrik Woning uit
Wilsum kan het bonenras heden ten dage op de volkstuinen aan zijn
come back werken.

4-9 Bij de IJsselacademie verscheen het boekwerk Villa’s, veestallen en fabrie-
ken. Leven en werk van architect G.B. Broekema van de hand van Kampenaar
GeraartWesterink. De eerste exemplarenwerden op een bijeenkomst in
het Zwolse Stadhuis aangeboden aan wethouder J. Berends van Zwolle
en wethouder R. de Boer van Kampen. Immers, architect Broekema
(1866-1946) had, werkend vanuit Kampen, ook in Zwolle het nodige tot
stand gebracht. Tegelijk werd hierdoor ook op cultureel terrein de nieu-
we netwerkstad-gedachte onderstreept.

4-9 DeWilsumse Ada Prins-Van den End werd door het Rode Kruis onder-
scheiden, vanwege haar inzet voor de hulpverlening. Tien jaar maak-
te zij deel uit van het zogeheten Sigma-team en 30 jaar van de Rode
Kruis-colonne.

4-9 De bijna 14-jarige Betje 84 uit de stal van de familie Netjes aan de
Middenweg werd gehuldigd, omdat zij had laten zien wat het
Kampereiland op melkgebied waard is. Zij produceerde 130.000 liter
melk, omgerekend 10.000 kilo vetten en eiwitten, omgerekend een
rij melkpakken van negen kilometer.

5-9 In aanwezigheid van drie in Kampen geboren zonen Poeder opende
cultuurwethouder De Boer in de Koornmarktspoort een expositie,
gewijd aan de kunstenaar/illustrator Henk Poeder (1897-1958), die
van 1929 tot zijn dood in Kampen werkzaam was.

5-9 Jan van Assen (62), directeur operations bij Van Dijks Studieboeken,
voorheen wijd en zijd bekend als Van Dijks Boekhuis, nam vanwege
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de vut afscheid van het bedrijf. In de loop van de 33 jaar dat hij er
werkzaam was, zag hij het bedrijf groter groeien en van de ene plek
naar de andere verhuizen: van de Oudestraat naar de Boven Nieuw-
straat en vervolgens naar het Haatland. Begonnen als gladstrijker
van ezelsoren ontwikkelde hij zich tot de onmisbare regelneef van
het bedrijf.

5-9 De befaamde weerman Jan Pelleboer maakte met zijn karakteristieke
voorspellingen het weerbericht ongekend populair en bracht daar-
mee ook zijn geboortedorp ‘s-Heerenbroek binnen de gezichtskring
van velen. In Paterswolde, waar Pelleboer van 1945 tot zijn overlijden
in 1992 woonde, wordt hij nu geëerd met een Jan Pelleboerplein.

6-9 In een feesttent aan de Tormentil organiseerde DeltaWonen in
samenwerking met de Wijkvereniging een feestje om het einde te
vieren van de ingrijpende renovatie van 155 woningen in het gedeel-
te van Cellesbroek achter de Amandelboom. Weliswaar versterkte de
renovatie de onderlinge band, maar algemeen waren de bewoners
opgelucht nu aan het met lijdzaamheid kamperen in eigen woning
een einde was gekomen.

6-9 Na eerder het brons en zilver te hebben veroverd bereikten de
Kampenaren Lambert van Staveren en Siem Visser de gouden stan-
daard bij het Nationale Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef.

7-9 Lobe den Herrn, naar de gelijknamige cantate van Johann Sebastian
Bach. De cantorij van de Nederlands Gereformeerde Nieuwe Kerk aan
de Broederweg vierde haar zevenjarig bestaan.

9-9 De IJsselmuider Gymnastiekvereniging IJGV vierde haar 65ste ver-
jaardag. Ter gelegenheid daarvan werden zes trouwe tot zeer trouwe
leden in het zonnetje gezet, onder wie Gerrie van den Berg (60 jaar
lid) en Nico van de Wetering (63 jaar lid), die dus op een haar na de
oprichting van de vereniging hebben gemist.

9-9 Dokter Kolff (92) was voor het vijfdaagse Kolff-festival uit Amerika
overgekomen. Ten stadhuize werd gevierd dat de Willem Kolff
Stichting een feit is. Gestreefd gaat worden naar een museum in
Kampen over de ontwikkeling van kunstorganen. In zijn vroegere
werkkamer in het oude Stadsziekenhuis reikte Kolff de jaarlijkse
Kolff-prijs uit aan zijn vroegere medewerker dr. J. van Noordwijk. De
Zuster Ter Welle-prijs ging naar de Duitse verpleegkundige
Heidemarie Alexander uit Fürth vanwege haar inzet voor chronisch
zieken. Mevrouw GréWestendorp-Schilder uit IJsselmuiden werd ere-
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lid van de Kolff-stichting, omdat zij de vergeefse strijd voor het
behoud van het Kamper Ziekenhuis tot het laatst had volgehouden.
Tenslotte werd achter het Oude Stadhuis tussen de andere steentjes
een steen gevleid ter ere van de uitvinder van de kunstnier.

10-9 Dat de gemeenteraad een ‘lerende organisatie’ is, kon blijken uit het
feit dat financiën-wethouder Van Pijkeren in de commissie Bestuur
en Middelen ‘onder vuur’ werd genomen. Men had zich verdiept in
de jaarrekening 2002 en daar warempel kritische vragen aan overge-
houden. Alsof iemand - een enkele uitzondering daargelaten - iets
van die dikke boeken begrijpt!

11-9 In de reeks op initiatief van het Stedelijk Museum bij monumenten
vervaardigde informatiepanelen plaatsten René en Theo van Mierlo
een drietal museale panelen in de Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming, in de volksmond de Buitenkerk.

11-9 Het was op de kop af 65 jaar geleden, op 11 september 1938, dat de
Paardenvereniging De Deltaruiters werd opgericht. Sinds 1986 is er
ook de ponyclub De Deltaruiters.

12-9 Heemtuinier Aebe Poutsma vierde zijn 25-jarig jubileum bij de
gemeente met een jubileumexcursie naar ‘zijn’ heemtuin voor zijn
ecologische vrienden uit den lande.

13-9 Open Monumentendag had als thema: het boeren-bestaan. Een groot
aantal organisaties en instellingen in Kampen en omgeving had z’n
best gedaan het leergierig publiek de facetten van het thema voor
ogen te stellen.

13-9 De Stadsgehoorzaal hield haar open dag om theaterminnaars het
komend seizoen voor te schotelen. Een keur van artiesten zal het
Kamper culturele leven gedurende het seizoen 2003-2004 op niveau
houden.

13-9 In het kader van de Nationale Orgeldag zette de Bovenkerk haar deu-
ren open teneinde hoofdorgel en koororgel te doen horen voor orgel-
liefhebber en toevallige passant. De dag werd besloten met een con-
cert van het Bovenkerk Kamerkoor onder leiding van Ab Wegenaar,
met Johan Hamelink aan het orgel.

13-9 Het Christelijk Kamper Harmonie-, Tamboer- en Fanfarekorps AMDG
(Ad Majorem Dei Gloriam, dat is: tot meerdere eer van God) vierde
zijn 80-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan bood het korps dank-
zij diverse royale sponsors de burgerij op de Nieuwe Markt de eerste
Kamper Night of the Proms aan.
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16-9 In het stadhuis huldigde wethouder De Boer namens de Kamper
gemeenschap het Jong Kamper Trompetter Korps, dat in de voorzo-
mer in Assen het Open Dutch Showkorps Championship won.

16-9 In de historische entourage van het Stedelijk Museum taxeerden des-
kundigen van de Munten- en Postzegelorganisatie van alles op het
gebied van munten, penningen, postzegels, ansichtkaarten en aan-
verwante verzamelartikelen. De toeloop was niet zo groot, maar dat
was de schuld van koningin Beatrix met haar troonrede.

16-9 Jan Bosman (86) en Femmigje Bosman (87) vierden dat ze 60 jaar gele-
den voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen. Dat was
een felicitatie van de kant van het gemeentebestuur waard.

17-9 Op het sportpark De Venen veroverden de meiden van basisschool De
Wegwijzer het schoolvoetbalkampioenschap.

18-9 Gitarist Gerry Bastiaans (64) zette een punt achter zijn bijna 40-jarige
muzikale carrière, om te voorkomen dat hij nog langer bij nacht en
ontij onderweg moet zijn.

19-9 Het Leger des Heils heropende de deuren van het vernieuwde dien-
stencentrum aan de Boven Nieuwstraat. Daar komen jaarlijks zo’n
5.000 mensen van allerlei slag om hulp of een luisterend oor.

20–9 Velen stroomden toe om op de open dag met eigen ogen te zien wat
bij I&M (Industrie en Mens) wordt gepresteerd.

20-9 In het Alphense Archeon werd de jeugdboekenschrijfster Thea
Beckman vereerd met de Historisch Nieuwsblad-prijs voor het beste
historische jeugdboek vanwege haar jongste jeugdboek Gekaapt!
waarin zij via de personages Gerlof en Gese, zoon en dochter van de
Kamper koopman Pieter Eekhout, een levendig beeld schetst van de
14de-eeuwse Hanzestad.

20-9 In het kader van de Christelijke Kinderboekenmaand met als thema
Spoorzoeken zette ook IJsselmuider boekhandel De Pelgrim zijn
beste beentje voor bij de presentatie.

20-9 Het echtpaar Bos vierde het 40-jarig huwelijks jubileum. De manlijke
helft was 55 jaar lid van het Stedelijk Orkest en vierde bovendien zijn
67ste verjaardag. Alle reden voor een feestelijke serenade van het
Stedelijk, nog extra onderstreept door de felicitaties bij monde van
voorzitter Paul Rill.

20-9 Onder een heerlijk nazomerzonnetje was het slenteren, snuffelen en
smikkelen geblazen op de dorpseigen braderie in Zalk, onder regie
van brassband Excelsior, die ook voor de muziek zorgde.
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22-9 ‘Leven op de boerderij’ was het thema van een drietal projectweken
voor het Kamper basisonderwijs, opgezet door het Frans Walkate
Archief en kinderboerderij Cantecleer, in samenwerking met de
stichting CultuurZien en Kunst en Cultuur Overijssel. In het Walkate
Archief was een expositie van etsen van de 18de-eeuwse Kamper kun-
stenaar J.C. Gaal, voorstellende Oudhollandse huisdierrassen, waaro-
ver Cantecleer-beheerder Hanjo IJkhout vertelde op een workshop
voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.

22-9 Kampen heeft nu ook zijn eigen tulp. Tuincentrum Palland presen-
teerde vol trots de ‘Beauty of Kampen’, geteeld door een veredelaar
uit de Noord-Oost Polder.

23-9 Grafhorst is voor de buitenwereld thans nog beter te benaderen.
Zonder vertoon kwam het 800 meter lange sluitstuk gereed in het
Zuiderzee-fietspadennet.

24-9 Vurig van geest en goed gemutst vierden 10.000 ‘vrijgemaakte’ broe-
ders en zusters van overal de jaarlijkse Hogeschooldag rond hun the-
ologische opleidingsinstituut aan de Broederweg. Snuffelend langs
de boekenstalletjes, genietend van de Kamper paling en van degelij-
ker in toespraken verpakte kost maakten de Hogeschoolgangers de
binnenstad van Kampen één dag ‘onveilig’, d.w.z. ontoegankelijk
voor de autochtone bevolking.

24-9 ‘Ik speel graag psalmen, gezangen en opwekkingsliederen van
Johannes de Heer’, aldus Piet de Rooij. Hij werd in het zonnetje gezet,
omdat hij al 25 jaar in de Vijverhof het orgel bespeelt tijdens de kerk-
diensten.

25-9 ‘De fresco’s van de kleine middenstand’ staan full colour in een boek-
je, dat de VVV Kampers en niet-Kampers aanbiedt. De muurreclame-
wandeling voert langs ruim 30 gerenoveerde muurreclames, waar-
van de meeste stammen uit de eerste helft van de vorige eeuw.

26-9 De Willem van Oranjeschool werd schoolvoetbalkampioen (jongens).
Een prestatie van formaat: in zes duels ongeslagen met een score van
25 doelpunten, terwijl de eigen keeper er niet eentje doorliet.

27-9 Aan de Universiteit van Leiden promoveerde tot doctor in de theore-
tische natuurkunde Jacco Snoeijer, oud-Kampenaar en oud-leerling
(1993) van het voormalige Johannes Calvijn-Lyceum.

27-9 In aanwezigheid van havenautoriteiten van elders en in afwezigheid
van de leden van de Kamper gemeenteraad rukten met vereende net-
werkstad-krachten de burgemeesters Oosterhof en Meijer het verhul-



312

lend plastic van het bord, dat in het oog vallend de groei van de
Zuiderzeehaven moet verkondigen.

28-9 In de IJsselmuider dorpskerk deed ds. R. Veldman zijn intrede. Daar-
mee werd een gedenkwaardige mijlpaal bereikt: sinds de Reformatie
in 1582 was hij de 50ste dominee in het van oorsprong katholieke
kerkgebouw.

29-9 Aan het Gemeente Archief Kampen werd door de familie Scheepstra
toevertrouwd de boekenschat over de Tweede Wereldoorlog van ver-
zetsstrijder Liepke Scheepstra (1918-2002). Aansluitend was er een
expositie van boeken, documenten en voorwerpen uit de nalaten-
schap van de familie Scheepstra. Als één van de topmannen van de
ondergrondse Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
was Scheepstra in WOII onder de schuilnaam ‘Bob’ verantwoordelijk
voor de coördinatie van het verzet in Oost- en Noord-Nederland.

29-9 Ook gereformeerde kerkgebouwen hebben overbodige versieringen,
die men als het erop aankomt toch niet graag wil missen. De restau-
ratie van de in 1875 door meestertimmerman Krijgsman gebouwde
Burgwalkerk werd afgesloten met het weer aanbrengen van het even-
eens opgeknapte haantje op het torentje. Zonder een spoor van hoog-
tevrees werd de actie eigenhandig uitgevoerd door mevr. Ita Gun-
nink, voorzitter van de commissie van beheer.

30-9 Aart Selles (84) en Aaltje Selles-Bakker (80) vierden hun 60-jarige brui-
loft. Op de receptie representeerden burgemeester Oosterhof en zijn
vrouw de Kamper gemeenschap.

oktober
1-10 Burgemeester Oosterhof ziet de kabinetsplannen voor de gekozen

burgemeester niet zitten. Hij kondigde aan niet in de race te gaan om
het burgemeesterschap van Kampen, als de dag daar is.

1-10 Na 35 jaar collecteren voor de Dierenbescherming zag de 76-jarige Jo
de Velde Harsenhorst-Pap uit Wilsum zich om gezondheidsredenen
gedwongen daar een punt achter te zetten.

2-10 De 73-jarige Willem van Dieren (‘De Pimme’) uit Wilsum werd erelid
van zijn voetbalvereniging Wilsum. Buiten zijn dagelijks werk - 40
jaar bij Berk - was ‘Wilsum’ alles voor hem en diende hij zijn club 56
jaar met het zware werk: gras maaien, lijnen trekken, heggen knip-
pen.

2-10 De Kamper middenstand kent zijn diehards of liever doorzetters,
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misschien wel met name op het terrein van de mode: Ter Horst Van
Geel in de Geerstraat 80 jaar, Beekman Mode op de Oudestraat 35
jaar, Riny Kale in de Geerstraat 25 jaar.

3-10 In het Stedelijk Museum werd een tentoonstelling geopend over de
Kamper architect G.B. Broekema (1866-1946) ter gelegenheid van het
verschijnen van Geraart Westerinks boek over Broekema’s leven en
werken Villa’s, veestallen en fabrieken, uitgegeven door de IJssel-
academie. Van Broekema is blijvend werk te zien op de hoek van de
Oudestraat/Gasthuisstraat en verdwijnend werk op het fabriekster-
rein van Berk aan de Noordweg.

3-10 De kop van de Kalverhekkenweg krijgt een ander aanzien. Op de plek
waar voorheen de zoete broodjes van bakker Nijland over de toon-
bank gingen, komen woningen. Op de hoek er tegenover, in het vroe-
gere kazernehospitaal - later jeugdherberg, nog weer later muziek-
school - worden appartementen ondergebracht.

3-10 Aan de andere kant van de IJssel liep het schoolvoetbaltoernooi uit
op een overwinning voor het meidenteam van de Prinses
Julianaschool uit ‘s-Heerenbroek en voor het jongensteam van de
IJsselmuider Groenling. De Eben Haëzerschool deed zijn naam eer
aan: zowel de meiden als de jongens wisten de penaltybokaal in de
prijzenkast te krijgen.

4-10 De Nederlandse Vereniging van Zeezeilers en de Stichting
Jachthaven Ketelmeer werden door burgemeester Oosterhof extra
hartelijk verwelkomd in het Stedelijk Museum. Zij vulden met een
fikse bijdrage van 1.250 euro het door de gemeente gefourneerde
bedrag aan, dat bestemd is voor de restauratie van het onlangs ver-
worven schilderij van de 15de-eeuwse Kamper schilderes Cornelia toe
Boecop. Trouwens, ook de Museumvrienden hadden daarvoor al eer-
der een aardige duit in het zakje gedaan.

4-10 Na Koninginnedag 2004 - na bijna 17 jaar - ruimt Ron Palland zijn
plaats als tamboer-maître bij het Kamper Trompetter Korps in voor
Gerben Post. Als jochie van vijftien begon hij bij de Jonge Trompetter.

4-10 Old McDonald had a farm. Mens en dier genoten van een speciaal
dierendagconcert op het erf van kinderboerderij Cantecleer.

6-10 De dichter van het bijbelse Hooglied zei het al: ‘Vangt ons de vossen,
de kleine vossen, die de wijngaarden verderven.’ In de Kamper dre-
ven was de vossenjacht ‘succesvol’: 159 vossen in twee jaar. Een schra-
le troost voor de natuurliefhebbers: er wordt geschoten met zwaar
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kaliber, zodat de vos direct dood is.
7-10 Omdat ze eerst wil weten waar ze voor staat en gaat, verlaat Petra

van der Lubbe van Groen Links het strijdtoneel van de gemeenteraad.
Het was ook niet gemakkelijk als strijdbare dame naast lonely rider
Edy Prick.

8-10 Kinderen en boeken vonden elkaar tijdens het Stadsgehoorzaal-kin-
derboekenfeest. Schrijvers en schrijfsters lazen voor uit eigen werk
en beantwoordden indringende kindervragen. Een kinderboeken-
kwis was natuurlijk het einde. Dit alles in het kader van de kinder-
boekenweek.

8-10 Leerlingen van de IJsselmuider Rehobothschool hadden een prak-
tijkdag. Verkleed en versierd begeleidden zij met hun wijde bogen
juf Mariska Kamphuis bij haar eerste schreden op het huwelijkspad
samen met haar kersverse echtgenoot Adelbert Huls.

9-10 Onder regie van Albert Ballast bracht de toneelgroep van de
Kampereilander Oranjevereniging de komedie Rennen van de
Engelsman Derek Benfield op de planken van de Stadsgehoorzaal. ‘In
ruim tien jaar is de toneelgroep opgeschoven van amateuristisch
schuifdeurentoneel naar goed tot uitstekend amateurtoneel’, aldus
recensent Dick van Ommen.

10-10 In 2004 vanuit Kampen een gooi willen doen naar een zetel in het
Europese parlement, getuigt van moed en karakter. De Kamperse
Marion Wichard ziet het als een geweldige uitdaging de mensen uit
te leggen waarom Nederland en D66 goed vertegenwoordigd moeten
zijn in Brussel (en Straatsburg).

10-10 Schoolmeester-manager Sietse Grijpstra nam afscheid van de chr.
basisschool De Fontein. Begonnen in 1965 als meester op school
Noord aan de Wilhelminalaan werd hij in 1973 hoofd der school en
na de fusie met school Zuid in 1994 directeur van de gezamenlijke
Fontein.

11-10 Ter gelegenheid van de landelijke Politiedag gunde de Politie IJssel-
land de burgers een kijkje in de keuken, waarbij zelfs de celdeuren
open gingen.

11-10 In het kader van de kinderboekenweek las de Kamperse Iris Boter ter
plaatse van de Kringloopwinkel voor uit haar boeken Sofie komt te laat
en De buitengewone buurman.

12-10 Op de R.K. begraafplaats in IJsselmuiden onthulden Marietje enWim
Kalter de gedachtenissteen voor de aldaar begraven ‘kinderen zonder
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naam’. Naar het woord van Psalm 139 luidt het opschrift: die mij
heeft gezien eer ik werd geboren.

13-10 Ter gelegenheid van de viering van 425 jaar kerkhervorming in
Kampen werden in de Bovenkerk predikantsborden ingewijd. Hoewel
de kerken van de PKN vanaf het prille begin een presbyteriaase orga-
nisatievorm kennen, hebben predikanten altijd een streepje voor
gehad. Op vier borden zijn alle 137 Hervormde predikantennamen
samengebracht op initiatief van president-kerkvoogd Arie Hup en
met medewerking van een aantal creatieve vrijwilligers.

13-10 Dé Krant heeft zich een plaats verworven in de Kamper samenleving.
Uitgeverij Ansiri, te weten Anthon de Vries, Simone Westerink en
Riki van Dorp, alsmede tal van andere medewerkers, begon aan de
vijfde jaargang.

13-10 Het Hoornbeeck College, reformatorische school voor middelbaar
beroepsonderwijs, is met recht een groeischool: twee jaar geleden
begonnen met 85 leerlingen, nu 280 en op weg naar de 350 leerlin-
gen. De school nam zijn intrek in ‘het oude Lyceum’. Dit kolossale
‘onderwijscentrum’ tussen Lyceumstraat en Engelenbergplantsoen
werd in 1880/1883 gebouwd ten behoeve van het gemeentelijk duo:
gymnasium en hbs (later Gemeentelijk Lyceum, nog weer later
Almere College). Het gebouw bood van 1922 tot 1969 mede onderdak
aan het Gereformeerd Gymnasium/Johannes Calvijn-Lyceum en bood
tot op de huidige dag onderkomen aan een hele reeks onderwijsin-
stellingen, die een ‘tijdelijk’ dak boven het hoofd zochten. Het oude
monster is nu langzamerhand een monument geworden!

14-10 Hoewel de ‘Biestemark’ al lang niet meer is, wat hij geweest is, blijft
de dag voor Grafhorst het hoogtepunt van het jaar. De aanscherping
van de regels vanuit het verre autoritaire Kampen en de daarmee
gepaard gaande verplaatsing van de markt vielen bij menig
Grafhorster niet in goede aarde.

15-10 Burgemeester Oosterhof en dijkgraaf Schaap zetten simultaan hun
handtekening onder de overeenkomst, waarbij het Waterschap Groot
Salland het beheer van de negentien gemeentelijke rioolgemalen en
zes bergbezinkbassins op zich neemt.

15-10 Een raadscommissie ad hoc, die lijnen naar de toekomst zou trekken
op het punt van de partnersteden, zag zich door gebrek aan steun
gedwongen de opdracht terug te geven. Vooral was er kritiek op de
voorstellen om het partnerschap met Eilat en de ontwikkelingssa-
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menwerking Kampen-Tanzania te beëindigen.
17-10 Volkstuinen moeten toegroeien naar ‘recreatieoorden’, want het tra-

ditionele tuintje delft allengs het onderspit. Toch doen de ‘oudjes’
het nog best temidden van de dahlia’s die zij, als trouwe leden van
de 55-jarige Dahliavereniging, met liefde en zorg omringen.

18-10 Het kapitaal van de stichting Centraal Antenne Systeem draagt rijke
vruchten, waarvan bij gelegenheid menig ietwat verborgen cultuur-
goed kan genieten. Dankzij de CAS staat voortaan de Gaper aan de
gevel van drogisterij Bolwerk er weer gekleurd op.

20-10 In Deventer overleed op 47-jarige leeftijd persfotograaf Ron Nagt-
zaam. Hij was 25 jaar werkzaam bij het Deventer Dagblad. Na de tot
stand koming van de fusiekrant De Stentor schoot hij ook menig beel-
dend plaatje in het Kamperse.

21-10 ‘Gebiedsgebonden maatstaven’. Mooie woorden zijn nooit weg, ook
niet voor eenWelstandscommissie. De burgerij werd voorgelicht over
het transparante beleid, dat de welstand in Kampen en omstreken
wil hoog houden.

22-10 De van ontsteltenis uit het graf herrezen Pesthuis-stichter Eilart
Crommemoest van alle kanten gekalmeerd worden, toen hij de gere-
noveerde vleugel van zijn Pesthuis aanschouwde ter gelegenheid van
de wederingebruikneming door de protestants-christelijke onder-
wijsbegeleidingsdienst Centraal Nederland.

23-10 De voormalige directeurswoning van de voormalige Kamper
Gasfabriek vlakbij de plek, waar tot eind 19de eeuw de Hagenpoort
stond, is een sieraad geworden voor de kop van de Oudestraat. Een
waardige behuizing voor Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau
Zeinstra en Van Dijk. Al twee keer kwam hun werk in aanmerking
voor de Steenbickersprijs van de Wijkvereniging Binnenstad.

24-10 Wegens familieomstandigheden en om zijn Russisch visum te ver-
lengen was solozeezeiler Henk de Velde even terug in Nederland.
Zoals eens Willem Barentsz in 1596/97 overwinterde op Nova
Zembla, zal de IJsselmuidenaar de winter op zijn boot ingevroren in
het ijs van het hoge noorden doorbrengen.

24-10 In het Politiek Café konden belangstellende burgers zich alvast
warm lopen voor de burgemeestersverkiezingen in de naaste toe-
komst. Aan de hand van een viertal proefkonijnen werd het profiel
van de toekomstige burgervader duidelijk: hij moet luisteren naar de
burgers, d.w.z. hij moet doen wat zij zeggen; hij moet knopen door-
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hakken en z’n gezond verstand gebruiken; hij moet terwille van de
luie lezer rapportjes laten opstellen van maximaal één A4-tje; hij
moet niet luisteren naar het gepraat van de raad; hij moet niet ideo-
logisch bevlogen zijn. Kortom: het wordt tijd voor een Arnold
Schwarzenegger m/v.

25-10 Dat er zoveel zeelieden in Kampen wonen, zou je niet verwachten,
maar in 1995 bleken er al wel zo’n 40 in Kampen te vinden om het
zeemanskoor De Ketelbinken te vormen. Gehoorzamend aan het diri-
geerstokje van Beatrix Boersma gaven de Ketelbinken in samenwer-
king met de Broederband een concert in cultuurcentrum Quintus.

26-10 Het laatste uur van de zomertijd had geslagen. Dankzij klokkenma-
ker Wim van Schellen konden overal, in Brunnepe en in de binnen-
stad ‘het vrome volk’ op tijd ter kerke gaan.

27-10 Als je in een comité van aanbeveling zit, moet je ook weten waar het
over gaat. Vandaar dat comitélid burgemeester Oosterhof voor zijn
mede-comitéleden of hun plaatsvervangers de plannen ontvouwde
met behulp van de heren Streekstra en Bastiaan, beiden zo nauw
betrokken bij de voorbereidingen van de Ommelandvaart die de
Kamper Kogge zomer 2004 zal ondernemen in navolging van zijn
middeleeuwse soortgenoten.

28-10 Dankzij haar wilskracht en motivatie werd Skonenvaarster Chantal
Kuyper (16) Nederlands kampioen kanovaren op de 1.000 en 3.000
meter, opgenomen in de nationale juniorenselectie. Proficiat Chantal,
en nu maar ‘progressie’ maken!

29-10 In de Stadsgehoorzaal bracht Marisa van Eyle Annie M.G. Schmidt tot
leven in het toneelstuk Annie M.G. - de dochter van de dominee van
toneelschrijver Ton Vorstenbosch en regisseur Mette Bouhuys.

29-10 Uit het hele land kwamen ze speciaal naar Kampen om in de serene
rust van de bovenzaal van het Gotische Huis het schilderstuk La
famille des paysans van Paul Cézanne op zich te laten inwerken. Een
buitenkansje, want het schilderij zal worden geveild en verdwijnt
dan in de binnenkamer van een verzamelaar.

30-10 De restauratie van het Oude Stadhuis is op een haar na gevild, terwijl
ook de grondige aanpak van de binnenkant, de unieke Schepenzaal,
zijn voltooiing nadert. Als onderdeel van het nieuwe Stedelijk
Museum zal het een trekker van formaat zijn. Toch wordt het nooit
meer als vroeger, toen bode Steven Kuipers of de altijd jeugdige
Johan van der Weerd nieuwsgierige gasten via het Nieuwe Stadhuis
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naar de geheimvolle Schepenzaal van het Oude Raadhuis loodsten
om daar hun apocriefe verhalen door te geven.

30-10 Fietscrossster Willy Kanis en de kanovaarders Luuc Flier, Chantal
Kuyper en Raymond Reints werden door wethouder Breman ten stad-
huize in het zonnetje gezet, vanwege hun prestatie op nationaal
niveau, maar ook een beetje om de ‘promotionele werking’ voor de
stad Kampen.

30-10 Mienke Schinkel uit IJsselmuiden stond als opleidingsadviseur bij
Wehkamp aan de wieg van de ‘Homeshopping Academie’ (‘thuiswin-
kel-academie’) van het bedrijf, in hedendaags jargon: het conglome-
raat van interne opleidingen. De Stichting voor Corporate
Universities kende Mienke Schinkel/Wehkamp daarom de award van
het jaar toe. Nuon en McDonalds hadden het nakijken.

31-10 ‘Leefbaarheid kernen op peil houden’, aldus de krant over voorstel-
len, die GS bij de Provinciale Staten van Overijssel op tafel legden.
Gerrit Kanis (67), koster van de Hervormde Kerk op het
Kampereiland, brengt dat zowel beroepsmatig als door zijn hobby in
de praktijk. Hij is medeoprichter van de IJsselmuider vogelvereni-
ging De Volière, die haar 25-jarig jubileum viert. Zelf kweekt Gerrit
Kanis al 25 jaar het kleurrijke vogelras Gouldamadines. Dat hij daar-
in de beste is van Nederland, was het oordeel van de jury op de lan-
delijke tentoonstelling in Elst.

november
1-11 Sinds de dagen van de Kerkhervorming (1580) ontbrak in Kampen

een kerkgebonden jongenskoor. Het in 2002 gevormde Kampen Boys
Choir trad voor het eerst naar buiten met een concert in zijn thuis-
basis de Bovenkerk, onder zijn dirigent Bouwe Dijkstra en onder-
steund door de vaste organist Dick Sanderman.

2-11 Allerzielen werd in de Buitenkerk gevierd met een eucharistievie-
ring, waarin met name de gedachtenis werd geëerd van hen die sinds
vorig jaar november in de parochie waren overleden.

2-11 Het Gereformeerd Kerkkoor Kampen met als dirigent Henk IJzerman
vierde het 45-jarig bestaan tijdens een speciale dienst in de
Burgwalkerk, waarin de Deutsche Messe van Franz Schubert werd uit-
gevoerd.

3-11 Het Kamper Gemeente Archief presenteerde een onderzoeksfolder,
getiteld Huizenonderzoek in de gemeente Kampen, die de onderzoeker
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wegwijs maakt in de archiefbronnen wanneer hij op zoek gaat naar
de geschiedenis van zijn voorvaderlijk huis of dat van iemand anders.

4-11 De 150 jaar oude beuk - met een omtrek van 3.30 m - op de binnen-
plaats van de THUK aan de Koornmarkt moet eraan geloven. Hij is
dermate aangetast door de dikrandonderzwam en de honingzwam,
dat hij ten dode is opgeschreven en in zijn val mens en materie
dreigt mee te slepen. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom,
maar uit piëteit wordt er even gewacht tot hij zijn bladeren heeft
laten vallen. De boom stamt nog uit de tijd dat er ter plaats andere
soldaten dan de christenstrijders van vandaag marcheerden.

4-11 Met als doelstelling: elke kern zijn eigen zo compleet mogelijke oude-
renzorg, tekenden vertegenwoordigers van De Meente (Genemuiden),
De Hazelaar (Hasselt), De Schans (Zwartsluis), De Maarlenhof
(IJsselmuiden) en IJsselheem (Kampen) de intentieverklaring om te
komen tot een fusie per 1 juli 2004.

5-11 Voorzitter Zwier Stoel en secretaris Henk Meuleman van de stichting
Ons Erfgoed boden de wethouders De Boer van cultuur en Breman
van toerisme een rapport aan over de mogelijkheid op het Kamper-
eiland een Museumboerderij in te richten, die een agrarisch cultu-
reel centrum zal kunnen zijn, om samen met de Stadsboerderij in de
Groenestraat het traditionele boerenleven in de stad en op het
Kampereiland levend te houden voor het nageslacht. Gezocht voor
de restauratie: een kleine anderhalf miljoen euro.

7-11 Scholieren van de reformatorische scholengemeenschap Pieter
Zandt maken nieuws. Zij slagen er buitengewoon goed in de Kamper
burgers, met name op Zuid, tegen zich in het harnas te jagen door
hun fietsgedrag, waarbij zij dagelijks als een wervelstorm door de
stad razen. Zij kunnen op weinig tolerantie rekenen, misschien voor-
al niet omdat ze op een school zitten die er hoge normen op na
houdt. Maar hoe kan men van reformatorische kinderen beter ver-
wachten, wanneer die dagelijks om zich heen zien, hoe hun volwas-
sen medeburgers zich (niet) aan de verkeersregels houden, bijvoor-
beeld wanneer geautomobiliseerde ouders - van de Engelenberg-
school o.a. - hun kinderen van school halen.

8-11 Voor bouwbedrijf Felix gingen er heel wat tijd en moeite in zitten bij
het realiseren van het seniorencomplex aan de IJsselmuider
Zandberg. Eindelijk was het dan zover dat wethouder Van der Maat
de officiële opening kon verrichten. Showband Oranje zorgde voor
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een verrassende muzikale omlijsting.
8-11 Van Bach tot Bacharach, van Tom Parker tot de New London Chorale,

van prachtige klassiekers tot Engelse evensongs, dat kon de omschrij-
ving zijn van het programma dat het vocaal ensemble PenLight in de
Burgwalkerk ten gehore bracht in een naar het oordeel van de kran-
tenrecensent ‘magistraal concert’.

9-11 Ingeleid door een overdenking van ds. Alfred Bronswijk werd Bachs
Cantate BWV 109 Ich glaube, lieber Herr, hilf meinen Unglauben uitge-
voerd door de solisten Mirjam Feijer en Aart Mateboer, tezamen met
het Bachkoor onder leiding van Bob Vaalburg.

10-11 Het poetsen van antiek moet in het algemeen met terughoudend-
heid worden gedaan. Dankzij echter het poetsen van kostersvrouw
Riek Kloppenburg gaf de kroon van het Mariabeeld in de R.K. kerk
van IJsselmuiden haar geheim prijs. Blinkend gepoetst stond er te
lezen: ‘Uit dankbaarheid aan God. Gerrardus Rekvelt en Hermina
Westmeijer. Vijftig jaar huwelijksvereeniging 21 Mei 1868.’ Van nu af
kan Maria haar kroon te meer met ere dragen.

11-11 De Vrienden van het Stedelijk Museum - binnenkort omgedoopt tot
Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel - vergaderen
geregeld rond een onderwerp uit de historie van Kampen en omge-
ving. Dit keer leidde de Kamper schrijver Jacob Vis zijn gehoor aan de
hand van dia’s rond langs de plekjes in IJsselmonde alias Kampen,
waar hij zijn misdaadromans laat spelen.

11-11 ‘Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten.’ Ook hier en
daar in Kampen gingen ter ere van de heilige van het praktisch
christendom kinderen rond met brandende lampionnen om snoep
en dergelijke als dank voor hun lied in te zamelen.

13-11 Waren er nog niet zo heel lang geleden strijdbare bewoners van de
Hanzewijk, die de vernieuwing van deze wijk niet dan over hun lijk
wilden meemaken, nu kan het de Hanzewijkbewoners niet vlug
genoeg gaan met de afbraak van de naoorlogse flats. Reikhalzend
zien ze uit naar de bouw van nieuwe woningen en appartementen.
Het kan - gelukkig - verkeren.

13-11 Ieder het zijne, kan ook van toepassing zijn bij de restauratie van
oude schepen. De op Urk op de kop getikte botter GO 3 zou op de
Koggewerf worden opgekalefaterd. Hij hoorde echter thuis in de
haven van Goedereede, waar van de vroegere bron van bestaan, de
visserij, praktisch alleen verhalen over zijn gebleven. Daarom ging de
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botter per ponton terug naar zijn thuishaven. Eigenlijk kwam dat
ook wel goed uit, want de restauratie zou bij een manco aan man-
kracht een moeizame zaak zijn geworden.

14-11 De Dr Schaepmanschool, R.K. basisschool, verhuisde van de Jan
Ligthartstraat naar De Maten. Op de plaats van het 38 jaar oude
schoolgebouw komt de nieuwe brandweerkazerne. De nieuwe school
was al eerder naar goed katholiek gebruik door pastoor Zandbelt en
zijn IJsselmuider collega pastor Schoorlemmer ingewijd. Restte nog
het feestelijk onthullen van het naambord, begeleid door luid
gejuich, geratel en opstijgende ballonnen.

14-11 Dankzij een oud-Kampenaar, een gulle gever die onbekend wenste te
blijven, was DEV in de gelegenheid de Kamper burgerij gratis een
extra en gevarieerd concert aan te bieden in de Bovenkerk.

15-11 Sinterklaas was er in Kampen al vroeg bij. De pk’s van zijn stoomboot
brachten hem en zijn Pietengevolg in ijltempo en op een vroeg tijd-
stip in de Buitenhaven. Mogelijk was de Sint bevreesd dat hij vanwe-
ge allerhande gekrakeel in de stad, waarvan hij nota bene bescherm-
heilige is, niet op de gebruikelijke wijze zou worden ingehaald.
Gelukkig, alles was als van ouds.

15-11 De Hervormde Jeugddienstcommissie viert haar 75-jarig jubileum,
met een receptie in het koor van de Bovenkerk en een speciale kerk-
dienst in die zelfde Bovenkerk. Ontstaan in 1928 op initiatief van
enkele CJMV-jongeren bleek deze vorm van eredienst een lang leven
beschoren, ondanks het sceptisch ongeloof der vaderen. Pas door en
na de Tweede Wereldoorlog werden de oudere broeders bekeerd en
kregen de jeugddiensten een reguliere status. Men meent te weten
dat - gezien de grijze haren tussen de schare - vandaag de dag heel
wat ouderen bij de jeugddiensten hun heil zoeken.

15-11 IJsselkadebewoner Wim van ‘t Oever liet zijn fotografisch oog gaan
over de Kamper waterkering in aanleg. Zijn ergernis over wat hij een
‘belachelijke zaak’ vindt, vormde de inspiratiebron tot het vastleg-
gen van het waterkeringskarwei in honderden foto’s.

17-11 Aan de Nieuwe Toren werden vreemde lettertekens gesignaleerd, die
vermoedelijk iets met de aanstaande geboorte van een kroonprins of
kroonprinses te maken konden hebben. Er waren echter geen boven-
natuurlijke krachten aan het werk geweest, maar de werkers van de
Kamper Oranjevereniging, die de spanning in het kille jaargetij wat
wilden opvoeren.
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18-11 Het is voor welzijnswethouder Wieten en zijn ambtenaren a hell of a
job om in de gemeente Kampen zijn Jops te slijten, waar jongelui
naar hartelust kunnen rondhangen zonder de burgerij van haar rust
te beroven. De Steenovensdijk wilde er in elk geval niet van weten.

19-11 Op de attentietafels in de boekwinkels verscheen Hemels Dictaat, de
zesde roman van Riek Venema (79) - tochmaar: de vrouw van oud-rec-
tor Van Koldam van het Almere College. Het is het levensverhaal van
de weduwe Victorine, ook een beetje van de schrijfster zelf.

20-11 In het Frans Walkate Archief opende marathonschaatser Jan
Maarten Heideman uit Oldebroek de bij het jaargetijde passende ten-
toonstelling Wintervermaak. Onlangs richtte hij de stichting
Hendrick Avercamp Nu op, die de relatie tussen kunst, cultuur en
schaatsen wil versterken. Schaatsenverzamelaar Bert van Voorbergen
stelde voor deze gelegenheid uit zijn rijke verzameling van 800
schaatsen een boeiende selectie beschikbaar. De expositie werd ver-
lucht met tal van geschilderde winterse taferelen, foto’s van ijsver-
maak en videobeelden van de oudste Kamper schaatsclub TOG.

21-11 Het zal maar weinig mensen overkomen, maar voor Peter en Marloes
Dalemans was het werkelijkheid, dat zij in aansluiting aan de tewa-
terlating van hun huwelijksbootje ten stadhuize ook de tewaterla-
ting mochten beleven van hun toekomstig onderkomen. De moeder
van de bruidegom doopte de 6000 ton metende coaster, het grootste
schip dat tot nu toe bij Scheepswerf Peters van stapel liep, met de
naam Altena.

21-11 De Zigeunerbaron en zijn gevolg van zigeuners, huzaren, matrozen,
marketentsters en wat niet al uit de kring van St. Caecilia namen
voor een viertal avonden bezit van de planken van de
Stadsgehoorzaal om hun aanhankelijk gehoor te laten genieten van
de operette van Johan Strauss jr. In het zonnetje stond in het bijzon-
der het met 35 jaar lidmaatschap jubilerend koorlid Anneke
Hollander.

21-11 Plantage Boekhandel Bos had maar liefst meer dan duizend exempla-
ren van de nieuwste Harry Potter ingeslagen om de exact om midder-
nacht binnenstormende Potterfreaks en -fans een spannende nacht te
bezorgen. Eregast op de middernachtelijke sessie was Kampenaar
Frank van der Leeden (15), die gezien het bezoekersaantal van bijna
tienduizend per dag de populairste Potter-internetpagina beheert.

21-11 Harry Potter is ook een stimulans voor het culturele leven. In het
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Stedelijk Museum stonden heksen, brandstapels, brouwsels en
bezemstelen centraal. De opening werd verricht door leerlingen van
de Engelenbergschool.

22-11 In De Zaaier aan de IJsselmuider Dorpsweg werd met als thema ’Aan
tafel met Martha en Maria’ een ontbijttafel, met bijbelse bezinning,
aangericht speciaal voor vrouwen.

22-11 Sinterklaas bracht al voor de 25ste keer in zijn lange leven een apart
bezoek aan IJsselmuiden. De goedheilig man arriveerde in een open
jachtkoets op het Markeresplein, het winkelhart van IJsselmuiden,
waar hij met alle eerbied en egards werd verwelkomd door burge-
meester Oosterhof. En passant knipte de Sint later met vaste hand
een lint door ter officiële opening van het gerenoveerde pand van de
Rabobank.

23-11 Al 20 jaar is Hykanon, het jongerenkoor van de R.K. parochies
Hasselt, IJsselmuiden en Kampen, actief binnen en buiten de kerk.
De viering van het jubileum werd afgesloten met een speciaal con-
cert in de Buitenkerk.

23-11 Het is tijd voor kerkdiensten in een nieuw jasje, aldus de initiatief-
nemers van Re:@ction. Vandaar elke tweede zondag van de maand
een jongerendienst in de KHC-sporthal. Thema dit keer: Jesus, the Man
in the mirror. Wat zie jij, als je in de spiegel kijkt?

25-11 De THUK aan de Koornmarkt gaat eendrachtig samenwerken met
het Princeton Theological Seminary in de Verenigde Staten om een
op internet beschikbare database te vervolmaken over alles wat te
maken heeft met de Zwitserse theoloog Karl Barth (1896-1968). Waar
is de tijd gebleven dat je bij gereformeerden niet met Barth moest
aankomen?

26-11 Kampenaar Hans van ‘t Hul won de publieksprijs van een fotowed-
strijd met als thema ‘Het mooiste natuurplekje van Nederland’, uit-
geschreven door de Volkskrant en het 130-jarige Koninklijk Aardrijks-
kundig Genootschap. Van ‘t Hul schoot het mooiste plaatje op de
Oostvaardersdijk bij Almere. Dat kan eigenlijk niet kloppen, want
het mooiste natuurplekje vind je bij Kampen.

27-11 Tot grote spijt van de vele fans gaan de leden van de Kamper band De
Boswachters uit elkaar. En dat na zes fantastische jaren, aldus zanger
Hans Hulsebos in zijn ‘Uuskamer van Campen’. Eén van de frustra-
ties is, dat het Nederlandstalige lied nog steeds weinig kansen krijgt
op de radio.
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27-11 Bij boer Jager aan de Dorpsweg in Wilsum werd Jeannette ‘63 gehul-
digd, omdat ze op bijna 18-jarige leeftijd de mijlpaal van de levering
van 10.000 kg vet en eiwit passeerde.

28-11 Jeugdboekenschrijfster Thea Beckman (80) nam het eerste exemplaar
in ontvangst van het boekje dat de wandelaar begeleidt op de Thea
Beckman-route door Kampen. De fraai geïllustreerde gids voert langs
de vele bezienswaardigheden die in de in Kampen spelende boeken
van Thea Beckman voorkomen.

29-11 Het Kamper Ichthus College (2.600 leerlingen) en het Zwolse
Agnieten College (4.180 leerlingen) gaan fuseren. Het schijnt dat aan
deze schaalvergroting alleen maar voordelen verbonden zijn: ver-
sterking van de positie van het christelijk onderwijs in de regio, gro-
tere efficiëntie, voor docenten een grotere interne arbeidsmarkt. Gij
gelooft het?

30-11 Op 87-jarige leeftijd overleed Klaas Kruithof. Begonnen als ambte-
naar ten stadhuize, raakte hij in de Tweede Wereldoorlog diep
betrokken bij het verzet tegen de Duitsers. Hij was onder meer ver-
antwoordelijk voor de aanslag op het Kamper bevolkingsregister. Na
de oorlog terugkerend op zijn post werd hij met verloop van tijd
directeur van de Kamper VVV. Als rondborstig-openhartig man was
hij een bekende Kampenaar. Bij zijn pensionering in 1981 werd door
zijn persvrienden op het Koepleintje te zijner ere een van de eerste
steentjes gevleid, dragende het opschrift ‘Toeter van Kampen’.

december
1-12 Onder het motto ‘Delen met elkaar’ haakten leerlingen, ouders en

leerkrachten van de Avercampschool in op de landelijke ‘Operatie
Schoenendoos’, met het gevolg dat vele tientallen schoenendozen
gevuld met spullen, speelgoed en lekkers op weg konden naar
Moldavië, Malawi en India om daar met de kerst te worden uitgepakt.

2-12 Gescheiden door de oude stadsmuur leidden café De Bastaard aan de
IJsselkade en restaurant Het Bastion op de Oudestraat hun eigen
afzonderlijke bestaan. Voortaan vormen zij dankzij een doorbraak in
de muur een twee-eenheid onder de naam De Bastaard.

2-12 Klaas Sijbrand en Jenny Kasperink vierden hun 60-jarig huwelijk.
Naar de krant berichtte, kwam burgemeester Van Blommestein- ken-
nelijk uit het graf herrezen - het paar namens het gemeentebestuur
feliciteren.
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3-12 Vooruitgrijpend op het 75-jarig jubileum in 2004 van de beide
Gereformeerde Kerken (‘synodaal’ en ‘vrijgemaakt’) in IJsselmuiden
lichtte in De Bron dr. Hommo Reenders, emeritus-docent van THUK
(Koornmarkt), tipjes op van de sluiers die het wonderlijke kerkelijk
leven van de 19de en 20ste eeuw aan het hedendaagse oog onttrekken.

3-12 Sportwethouder Breman mag zich gelukkig prijzen met al die top-
sporters in de gemeente. Dit keer stond Bianca Roosenboom in de
schijnwerper. Bij het NK skeeleren was zij onder de junioren de snel-
ste op de 100 en 300 meter.

4-12 De positieve ervaringen die zij opdeden met de kunstzinnige aankle-
ding van de schutting rond het stadhuis, inspireerden de artistieke
initiatiefnemers tot het oprichten van de stichting Kunststreken, die
het publiek op een bijzondere manier wil verrassen met kunst. Aan
de Plantage werd de etalage van de voormalige ijzerhandel Prins
omgebouwd tot een groot formaat adventskalender, waarvan elke
dag een luik wordt geopend om de burgers een blik op een kunst-
werk te gunnen.

4-12 De gemeenteraad sloeg zich in een tijdsbestek van zeven uur door
een gemeentebegroting van pakweg 84 miljoen euro. Dat kan
natuurlijk een teken zijn van grote besluitvaardigheid.

5-12 Sinterklaas genoot van een drukke maar alom gewaardeerde ver-
jaardag.

6-12 De Stichting Promotie Kampen had nog iets goed te maken bij de
Sint en arrangeerde het vertrek van de goedheilig man daarom zo,
dat hij bij de stadsbrug zijn collega-weldoener de Kerstman tegen het
lijf liep. Hij kon met een gerust hart naar Spanje terugkeren, want
het uitdelen van geschenken zal onverdroten worden voortgezet.

7-12 Ook de inwoners van Kampen en omstreken verheugden zich over de
geboorte van het Oranje-prinsesje (Catharina-Amalia Beatrix Carmen
Victoria), dat prinses Maxima als een wolk van 52 cm en 3.310 gram
ter wereld bracht.

8-12 Alle ruim 5.000 basisschool-kinderen in de gemeente Kampen kregen
ter ere van het nieuwe prinsesje beschuit met muisjes. Als herinne-
ringsgeschenk ontvingen zij ook nog een vorstelijke placemat.
‘s Avonds konden de muziekkorpsen na hun feestelijke rondgang uit-
blazen bij het stadhuis, waar burgemeester Oosterhof om klokke
acht een toost uitbracht op de Oranjetelg. Vervolgens kon een ieder
zich te goed doen aan een glaasje oranjebitter. Wie over geboortes in
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de koninklijke familie nader geïnformeerd wilde worden, kon zijn
licht opsteken bij een kleine expositie, een initiatief van de gemeen-
tearchivaris. Vanzelfsprekend ging ook in de kleine kernen de
muziek rond ter verhoging van de feestvreugde.

9-12 Mevrouw Stoel-Selles van de Nesweg was de gelukkige winnares van
de ballonvaart boven Kampen. Op de door de Kamper Oranje
Vereniging uitgeschreven wedstrijd omtrent de geboortedatum van
het nieuwe prinsesje zat zij er met 12 december ‘niet zo ver’ naast.

10-12 Rechercheur Dries Welink (60) nam afscheid van de politie
Kampen/IJsselland, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan door-
bracht. Aan zulke mensen is de gemeenschap veel dank verschuldigd!

10-12 Al geruime tijd pakten zich dreigende onweerswolken samen boven
de Kamper festiviteiten. Nu sloeg dan de bliksem in: het bestuur van
de SPK gaf er de brui aan. De knal/flits werkte heilzaam op de onder-
nemingsgeest. Op instigatie van Rob Alferink en Hans Bolwerk ging
Bert Endedijk op zoek naar de steen der wijzen.

11-12 Wie de brontekst niet zelfstandig kan bestuderen, kan de bijbel niet
goed uitleggen. Een predikant moet daarom Hebreeuws, Grieks en
Latijn beheersen. Deze grondgedachte was het onderwerp van een
symposium bij de THUK (Broederweg).

11-12 Burgemeester Oosterhof overwon zijn hoogtevrees bij de overdracht
aan brandweercommandant Bastiaan van de nieuwe hoogwerker, die
nogmeer kan en nog hoger reikt dan de vorige. Je zal er maar om ver-
legen zitten, als je boeltje in de fik staat!

12-12 In de Koornmarktspoort opende Joop Kroon, militair buiten dienst
en onderzoeker van het militaire leven in Kampen, de door het
Gemeente Archief opgezette fototentoonstelling Aanwinsten in
Beeld. Geëxposeerd werd een selectie uit de grote stroom van foto’s,
die van alle kanten binnen kwamen op de uitnodiging van het
archief om foto’s van vroeger voor het nageslacht veilig te stellen.
Onder de inzenders was oud-burgemeester Kleemans, die zijn plak-
boeken en de honderden kiekjes die zijn burgemeesterschap vastleg-
den, aan het archief afstond.

12-12 De synodes van de Samen opWeg-kerken, namelijk de Ned. Hervormde
Kerk, de Geref. Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk,
bezegelden het fusieproces: voortaan is er de PKN, de Protestantse Kerk
in Nederland. Stellig zal dat ook in Kampen - misschien niet meteen -
te merken zijn.
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12-12 Op de Nieuwe Markt sloeg Circus Hanson zijn tenten op teneinde de
liefhebbers van het circus in de Stadsgehoorzaal te tonen wat het in
huis had.

13-12 Schepen van de bruine vloot hadden met de kerstdagen in het voor-
uitzicht heimwee naar Kampen, waaraan de schippers met veel
gemopper over de hoge elektriciteitsnota tegemoet kwamen.

14-12 Bij gebrek aan voldoende passagiers rijden er voortaan op zondag
geen stadsbussen meer. Misschien is dat toch niet helemaal wat de
voorstanders van de zondagsrust bedoelen.

15-12 Hoewel sportwethouder Breman bij het 100-jarig bestaan eigenlijk
wat anders en daarmee teveel beloofd had, zat er voor de ijsclub
VZOD niet anders op dan akkoord te gaanmet de gemeentelijke plan-
nen van ruimtewethouder Piederiet. Gelukkig blijft het bij wat
inschikken, terwille van de senioren, die straks op de ijsbaan kunnen
uitkijken.

16-12 In een tot de nok met vrijwilligers gevulde Stadsgehoorzaal werd de
Vrijwilligersprijs Kampen 2003 uitgereikt aan de Dierenambulance
Kampen.

17-12 Niet alleen de Kamper binnenstad vormde een sfeervol kerstdecor. In
de Hanzewijk was het speelplein van de Dr. Bouwmanschool het
middelpunt van een door de leerlingen van de school georganiseer-
de Kerstsingin, waarvoor ook de buurt was uitgenodigd.

18-12 In het verre Gyergyószentmiklós, een door Hongaren bewoonde
plaats in Roemenië, werd Kampenaar Jan Post tot ereburger benoemd.
Via de stichting Helpende Hand is Jan Post, geholpen door tal van vrij-
willigers, al een reeks van jaren bezig met praktische hulpverlening
aan de verre naasten in Oost-Europa.

18-12 Het Frans Walkate Archief mocht uit handen van mevrouw Lies
Pennekamp een borstbeeld in ontvangst nemen, dat kunstenares
Ursula van der Snee-Thalheim (overleden 5 november 2003) in 1965
vervaardigde van de alom bekende evangeliste juffrouw Hendriks
(1888-1974).

18-12 Op 86-jarige leeftijd overleed Jan Schrijver, boer van het Kamper-
eiland. Hij was imker met hart en ziel. Zijn bijen leven voort onder
de hoede van de stichting Ons Erfgoed. Jan Schrijver runde jarenlang
een KNMI-weerwaarnemingsstation.

18-12 In de raadzaal van het stadhuis werd stevig gedebatteerd volgens de
lagerhuismethode tussen teams van het Almere College, het Ichthus
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College en de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Enkele Kamper
raadsleden jureerden het debat, dat geleid werd door gedeputeerde
Rietkerk.

19-12 Terwijl merkwaardig genoeg twee op de drie Nederlanders niet
weten waar het om gaat bij het Kerstfeest, welt er in de donkere
dagen rond Kerst een onweerstaanbare behoefte op aan nostalgie.
Wat Kampen betreft kan in die behoefte worden voorzien dankzij de
inzet van velen bij de organisatie van ‘Kerst in Oud Kampen’. Terwijl
de lichten op de Nieuwe Markt terwille van het effect praktisch wer-
den gedoofd, ontstak burgemeester Oosterhof een lichtje in het
duister ten teken dat het tot in alle hoeken uitwaaierende sfeervolle
theaterfestival kon beginnen.

20-12 Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Stichting Stadsherstel
Kampen werd in het gerenoveerde pand Buiten Nieuwstraat 103, in
1928 gebouwd als sigarenfabriek van J.H. Breuker, de gevelsteen
‘Segaren Petreuntien’ ingemetseld. De steen moet meehelpen de her-
innering aan Kampen als stad van sigarenfabrieken/fabriekjes en siga-
renmakers levend te houden.

21-12 In deze dagen van bezinning startte Waterschap Groot Salland een
tweede ronde om vrijwilligers te werven die een handje willen hel-
pen om, als de nood aan de man komt, de 84 hef-, schuif-, klep- en
schotbalkkeringen in de Kamper waterkering op tijd te sluiten.

23-12 Er zijn van die karweitjes die niemand graag wil doen en waarvan
eigenlijk niemand weet dat ze gedaan worden. Vandaar dat wethou-
der Van Pijkeren volkomen terecht Wolter Edink thuis met een bloe-
metje kwam bedanken. Samen met zijn zoon beheert Edink de een-
denpopulatie in het stadspark. Hij zorgde er afgelopen hete zomer
voor dat al die eenden, die het slachtoffer werden van botulisme, op
de juiste plek kwamen.

23-12 Terwijl het pleit voor de parkeervoorziening onder Myosotis aan de
Burgwal nog lang niet was beslecht, schokte architect Verweij de
publieke opinie met zijn opzienbarend voorstel onder de Burgel een
parkeerhaven aan te leggen.

24-12 Aan de vooravond van het Kerstfeest openden de kerken hun deuren
voor kerstnachtdiensten, waarin het Stille Nacht en het Ere zij God
konden weerklinken.

26-12 Hoewel het bij concerten niet om records gaat, was het toch een
opmerkelijk feit dat DEV in de Bovenkerk voor de 55ste maal een
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Tweede Kerstdag-concert gaf, waarvoor zoals gebruikelijk de hoor-
ders van heinde en ver kwamen toegestroomd. Voor Klaas Jan Mulder
was het de 43ste keer dat hij de leiding had. Als solist verhoogde de
Belgische tenor Ludwig van Gijsegem de muzikale vreugde.

27-12 Bij de boekhandel kwam het tiende boek op de presentatietafel te lig-
gen van Cock Grandia uit IJsselmuiden, met de titel Confrontatie.
Bijbels dagboek voor jongeren. Misschien juist omdat Grandia geen the-
oloog is, durfde hij het aan voor jonge mensen te schrijven, een kar-
wei waar hij overigens drie jaar mee bezig was.

27-12 Dat De Vijverhof een goede plek is om oud te worden, bewees oud-
sigarenmaker en oud-stukadoor Albertus van Dijk. Te midden van
zijn talrijke nakomelingen vierde hij zijn 100ste verjaardag. Daarbij
ontving hij ook speciale felicitaties en bloemen van de gemeente,
want op honderdjarigen moet je als gemeenschap zuinig zijn.

28-12 En nooit wordt zij van zingen moe! Gini Lindeboom (80) van de
Bisschopswetering in ‘s Heerenbroek was van het begin af, dus 60
jaar, lid van de christelijke gemengde zangvereniging Irene, die na
de oprichting in 1943 de eerste tijd vanwege de Duitse bezetter
schuil ging achter de naam Hervormd Kerkkoor.

29-12 Onderzoek en registratie van veldnamen in het Kamperse. Het was
een project dat boven aan het lijstje stond, toen 30 jaar geleden de
vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum werd opgericht. Als
een laatste der Mohikanen van de werkgroep heeft Jaap de Vries het
monnikenwerk afgerond: een verzameling van duizend veldnamen,
vergezeld van 36 kadastrale kaarten. Een werk van belang, want wie
zou het in vergetelheid rakend materiaal over een poosje nog kun-
nen achterhalen?

30-12 Ouders hadden geen kind aan hun kids, tenminste wanneer ze die
onderbrachten in Kids Play World, waarin de KHC-hal ook dit jaar
een week lang was omgetoverd.

30-12 In sporthal De Maten was het getikketak van de pingpongballetjes
niet van de lucht. Voor het 33ste Hubo Scholieren Tafeltennis-
toernooi van Kampenion hadden zich maar liefst 264 jongens en
meisjes ingeschreven. Uiteindelijk ging de Krans-beker voor aanstor-
mend talent naar de 9-jarige Robin Horstman. De Schoolbeker ging
naar Het Kompas. De onderwijsinspectie mag wel eens gaan kijken of
ze op het Kompas nog wat anders doen dan tafeltennissen, want er
waren van die school wel erg veel finalisten.
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31-12 Op initiatief van de 21-jarige Marco Hylkema konden in een reuzen-
tent op het Burgemeester Berghuisplein jongeren volop feestelijk
afscheid nemen van het oude jaar. De talrijke bezoekers maakten er
‘s avonds een geslaagd feest van. Er werd nauwelijks een wanklank
vernomen, hetgeen eigenlijk gold voor de hele door de stad versprei-
de viering van de overstap van oud naar nieuw.


