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Fotokroniek 2003

1 07-01. De combinatie van plotseling lage temperaturen (-9) en een rela-
tief hoge watertemperatuur levert een fraai plaatje op van de IJssel
nabij Kampen.

2 17-01. Door de hele avond op en neer te reizen in de trein Kampen-
Zwolle, vieren studenten van de Kamper Kunstacademie - samenmet de
conducteur - dat ze met de OV-jaarkaart nu ook vrijdags na 19.00 uur
kunnen reizen.

3 21-01. Met een spetterende lichtshow en vuurwerk wordt onder grote
publieke belangstelling de Eilandbrug geopend en is het laatste traject
van de N50 tussen Zwolle en Emmeloord (voorlopig) afgerond.

4 19-02. Cultuurwethouder Remmelt de Boer en conservator René van
Mierlo van het Stedelijk Museum Kampen tonen vol trots de nieuwste
aanwinst van het museum: een paneel, voorstellende de kruisiging van
Christus uit 1593, van de Kamper schilderes Cornelia toe Boecop, doch-
ter van de beroemde schilderes Mechtelt toe Boecop.

5 12-03. Als gevolg van de problemen rond de Latijnse School als nieuw
onderkomen voor het Restaurant de Roggebot, dreigt dit restaurant
met Michelin-ster - gefinancierd door Harry van Dalfsen en gerund
door André Delput en Ingrid Bareman - nu uit Kampen te verdwijnen.

6 13-03. Auteur Jacob Vis met zijn nieuwste roman ‘De Muur’, een boek
geïnspireerd door de bouw van de waterkering in Kampen en geschre-
ven in opdracht van het Waterschap Groot Salland als geschenk voor de
bij deze waterkering betrokken bewoners.

7 01-04. Het witten van de Koornmarktspoort blijkt een 1 aprilgrap, door
burgemeester Oosterhof ‘onthuld’ door het beschilderen van een stuk
plastic.

8 24-04. De in Kampen geboren schrijver Willem G. van Maanen toont -
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geflankeerd door zijn echtgenote - de zojuist door hem voor zijn ver-
diensten als schrijver ontvangen Cultuurlegpenning van de stad
Kampen.

9 03-05. Tijdens het bouwrijp maken van de nieuwe wijk Onderdijks ten
zuiden van de Molenbrug, wordt het toekomstige stratenpatroon reeds
zichtbaar.

10 07-05. Het lijkt haast dat deze witte pauw bij het Kamper dierenasiel
Edo Hammers aan de Melmerweg probeert de Eilandbrug de loef af te
steken, in plaats van het vrouwtje (tevergeefs?) te imponeren.

11 16-05. Steeds meer eenden blijken een broedplaats te zoeken in de druk-
ke binnenstad, zoals deze ‘WC-eend’, die een broedplaats heeft gevon-
den bovenop het tegenover de Burgwalstraat gelegen urinoir langs de
Burgel.

12 23-05. De Kamper verloskundigen - v.l.n.r. Jeanette van Capelleveen,
Martijntje Zwiep, Janneke Koppert en Hanneke Brüheim - organiseren
ter gelegenheid van hun samenwerkingsverband een open dag in hun
praktijkruimte aan de Wilhelminalaan.

13 06-06. Thomas Klaphake van de zojuist geopende thee- en koffiebran-
derij De Eenhoorn aan de Oudestraat, ruikt aan koffiebonen bij de kof-
fiebrander.

14 02-06. Een korte maar buitengewone zware wolkbreuk boven Kampen
en IJsselmuiden veroorzaakt veel wateroverlast en doet vooral in
Kampen vele straten en huizen - zoals hier in de Voorstraat - blank
staan.

15 17-06. Na ruim een eeuw wordt het uit 1627 daterende weeshuispoortje
aan de Vloeddijk weer van kleur voorzien en daarmee in oude luister
hersteld.

16 25-06. Met de opening in de Bovennieuwstraat op nr. 118 van de tatoo-
en piercingshop ‘Adrenaline’ van Marjanne de Boer en Thom Looijenga,
gaat ook Kampen mee in de vaart der volkeren.
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17 01-08. Na vele vertragingen kan de balgstuw in het Ramsdiep eindelijk
door Waterschap Groot Salland geïnspecteerd worden, alvorens de ople-
vering door HBGciviel plaats zal vinden.

18 15-08. Onder het motto ‘Kampen schildert terug’ maken diverse
Kamper kunstenaars op initiatief van Stichting Kunststreken een kunst-
werk op de schutting rond het in restauratie zijnde Oude Raadhuis.

19 16-08. Tijdens de Oogstdag, die voor de achtste keer op het Kamper-
eiland wordt gehouden, wordt onder meer in klederdracht met oude
machines graan geoogst.

20 01-09. Na de start op de Oudestraat verlaten de deelnemers aan de
Ladiestour via de Stadsbrug de stad, om later op de dag op de Europa-
allee nabij het nieuwe gemeentehuis te finishen.

21 09-09. Dr Willem Kolff (93), ter gelegenheid van het Dr Kolff Festival
wederom in Kampen, staat hier met zijn vroegere assistent J. van
Noordwijk - die tijdens het festival de Kolffprijs ontving - in zijn voor-
malige werkkamer in het Stadsziekenhuis bij een replica van de door
hem ontwikkelde kunstnier.

22 09-09. Als oefening wordt onder grote publieke belangstelling, de klep-
kering op de IJsselkade stroomopwaarts van de stadsbrug door de
Hoogwaterbrigade van het Waterschap Groot Salland geopend.

23 13-09. Het jubilerende korps AMDG verzorgt als afsluiting van de Open
Monumentendag, op de Nieuwe Markt samen met diverse solisten en
een koor een zeer geslaagde eerste editie van de Kamper ‘Night of the
Proms’.

24 29-09. Als één van de laatste onderdelen van de restauratie van de
Burgwalkerk, plaats mw I. Gunnink-Tulp - voorzitter van de bouwcom-
missie van de Gereformeerde Kerk Kampen - het gerestaureerde kruis
met haan en bol (waarin een 'Renovatum’document) terug op het toren-
tje.

25 30-09. Hét gezicht op straat van het Kamper Trompetterkorps, Ron
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Palland, neemt na bijna zeventien jaar afscheid als tamboer-maître van
dit Kamper showkorps.

26 23-10. De Nationale Reisopera tijdens de repetitie in de Stadsgehoorzaal
van Händel’s ‘Arianne in Creta’, die enkele dagen later de landelijke
première zal beleven in dezelfde schouwburg.

27 29-10. Met de restauratiewerkzaamheden aan het interieur van de
Schepenzaal nadert de restauratie van het Oude Raadhuis na ruim een
jaar zijn einde.

28 03-11. Omdat de zeldzame varenbeuk op de aan de Prinsenstraat gele-
gen binnenplaats van de Theologische Universiteit Kampen ernstig
blijkt te zijn aangetast door de ‘dikrand onderzwam’ moet de karakte-
ristieke en 150 jaar oude boom gekapt worden.

29 21-11. Bij Scheepswerf Peters in Kampen gaat de MS Altena te water
nadat het te doop is gehouden door het huwelijkspaar - en eigenaars -
Peter Dalemans en Marloes Faber.

30 27-11. Op de Plantage wordt onder auspiciën van de Stichting
Kunststreken een adventskalender onthuld, waarbij dagelijks een luik-
je - met daarachter een klein kunstwerk van een Kamper kunstenaar -
wordt geopend.

31 27-11. De ‘bak’ onder de Stadsbrug van Kampen, die wandelaars langs
de kade in staat stelt de brug ongehinderd te passeren, wordt steeds
vaker een hangplek voor jongeren - reden voor sommigen om de
gemeente Kampen te verzoeken deze passage af te sluiten.

32 08-12. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia, krijgen alle
5000 leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Kampen - waar-
onder deze leerling van de Willem van Oranjeschool - beschuit met
muisjes, aangeboden op een speciaal ‘oranje’ onderlegger.

33 27-12. De 100-jarige Albertus van Dijk uit Kampen wordt door één van
zijn 29 kleinkinderen gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal.
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