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Kamper Kroniek 2005

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 kleine kanttekening.

januari
1-1 Oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht verliepen zonder opzienbarende

incidenten. Ter voorkoming van door alcohol aangejaagd vandalisme

vonden attractieve afleidingsmanoeuvres plaats. Zo werden op het

IJsselmuider Markeresplein na een imitatiedollemansrit twee auto’s

door vuurspuwer Klaas van der Hoek in brand geblazen, tot vermaak

van de toeschouwers. De 24ste Oudejaarsloop bracht 268 hardlopers

op de been. Aan de Kidsrun namen 54 kinderen deel. De winnaars:

Michelle van der Meer eerste, Thijs van der Meulen tweede. Voorts

waren op de Kinderboerderij - ongewoon vroeg voor de tijd van het

jaar - twee kuikentjes er als de kippen bij om het levenslicht te aan-

schouwen.

2-1 Op de drempel van het nieuwe jaar werd de historie van Brunnepe

gediend met het boekje Brunnepe: een wandeling door het verleden,

geschreven door Wim Pleijsier, hoe kan het anders: Brunneper in

hart en nieren.

3-1 De ramp die de tsunami op Tweede Kerstdag teweegbracht op de

kustgebieden van Zuidoost-Azië liet de inwoners van de gemeente

Kampen niet onberoerd. Met spoed werden tal van initiatieven op

touw gezet om bij te dragen in de leniging van de nood.

5-1 Tijdens het evenement Kerst in Oud Kampen vervaardigden Gert Jan

Prins en Martin Jan van Santen een schuttersstuk naar analogie van

Rembrandts Nachtwacht met de koppen van het Kamper stadsbe-

stuur. Op de nieuwjaarsreceptie boden zij hun kunstwerk aan. Om

de gelijkenis met de werkelijkheid te laten beoordelen gingen de

stadsbestuurders voor het front van de schutters door de knieën.

6-1 Je moet het maar leuk vinden als kerstboom. Zo ben je nog het



219

stralend middelpunt van kerstvreugde stralende kinderogen, een

paar dagen later ben je goed genoeg om versnipperd en wel het tuin-

pad te effenen. De mannen van de gemeente hielpen een handje om

al te uitbundige vreugdevuren te voorkomen.

7-1 Over het algemeen in alle stilte draagt al 40 jaar het Kamper bedrijf

Bomefa bij aan het verantwoord bewaren van cultuurschatten overal

ter wereld. Een belangrijke opsteker voor de werkgelegenheid in het

bedrijf betekent de order van het Instituut Beeld en Geluid uit

Hilversum om over een lengte van tien kilometer, om zo te zeggen

Zwolle-Kampen, de ontelbare schatten aan beeld en geluid voor het

nageslacht veilig te stellen.

7-1 Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Wijkvereniging Binnenstad

werd de trofee van de Steenbickerprijs uitgereikt aan de heren

Kappers (zakelijk) en Aalbers (particulier). Zij ontvingen de prijs uit

handen van Geraart Westerink.

8-1 Vrijwilligers van de Koggewerf toverden de zolder van de werf om tot

werkplaats en honk voor de Stichting tot Behoud van Kamper

Botters. Wie anders dan Gait Berk was de aangewezen persoon om de

opening te verrichten van het ‘Botterhok’. Wie een betere naam

weet, mag het zeggen.

8-1 De benefietactiviteiten ten bate van de tsunamislachtoffers brachten

in Kampen vele tienduizenden euro’s bijeen. De benefietmarkt was

een doorslaand succes, terwijl het AC-Milan-shirt van profvoetballer

Jaap Stam 350 euro opbracht.

8-1 Directeur Dekker van het Stedelijk Museum Kampen heeft de ver-

werkelijking van zijn kostbare droombeeldmuseum in het voor-

malige stadhuis niet willen afwachten. Hij zag zijn kans schoon om

voortaan als commercieel directeur het Haagse Panorama Mesdag

aan de man te brengen. 

9-1 Het zo fraai geheten duale stelsel brengt raadsleden totaal van hun

stuk. Zo blijkt Ruud Töller het niet langer te kunnen vinden met zijn

CDA-makkers en gaat zijns weegs. De VVD zal in de loop van het jaar

haar wel wat erg rondborstige flapuit Albert Holtland verliezen. Ook

hij zal het nauwelijks begaanbare pad van de lonely rider verkiezen.

De vrouwelijke raadsleden lieten eveneens van zich horen met de

bewering, dat de vergaderingen met meer vrouwen aan tafel korter

zullen duren. Mannen hebben te veel geldingsdrang, zij willen per se

scoren, menen zij zonder blikken of blozen. 
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10-1 Zalencentrum De Hanzestad bleek al weer tien jaar gevestigd aan de

IJsseldijk. Waar blijft de tijd! Dat wilden de uitbaters ook wel eens

weten en zij nodigden hun gasten uit de voorbije jaren uit hun foto’s

of andere herinneringen in te zenden voor een jubileumexpositie.

11-1 Zonder dat ze zich daar nu meteen zo bewust van waren, zetten

honderd jaar geleden IJsselmuider tuinders hun dorp op de kaart: de

coöperatieve groenten- en fruitveiling De Vereenigde Tuinbouwers

werd opgericht. Plaats van actie: het schoollokaal van bovenmeester

Ravenhorst, die zoals een goed schoolmeester betaamt meer deed

dan rekenen en taal aanleren en spannende verhalen vertellen over

Floris V.

13-1 Mevrouw F. Gunnink, Kamperse in hart en nieren, maar woonachtig

in Apeldoorn, begiftigde het Kamper stadsmuseum met een groot

aantal zilveren voorwerpen, meest uit de 19de eeuw. De opgetogen

conservator van het museum, René van Mierlo, maakte erop attent

dat van één van de voorwerpen, een zilveren beurs, de levenscirkel

praktisch gesloten werd, aangezien zilversmid Bartheld Ples haar

indertijd vervaardigde in het pand juist naast het Gotische Huis.

14-1 Te midden van bedaagde senioren schoof de 12-jarige Michel Stempher

zich met zijn damschijven op de provinciale kampioenschappen op

weg naar de halve finale van de noordelijke provincies in Leeuwarden.

Wie weet kan hij daar doorschuiven naar de landelijke finale.

15-1 In hun nieuwe multifunctionele centrum sloegen de Wilsumers het

oog naar boven om in ogenschouw te nemen hoe fraai het nieuwe

gebouw onderdak was gekomen. Nu de binnenkant nog.

16-1 In Zutphen bezorgden roodrugparkieten de gebroeders Arjan en

Robin van Dijk lauweren op de Nederlandse Kampioenschappen

Vogelshow 2005. De kruising van een kanarie en een kapoetsensijs

bracht Rein Knol op een eerste plaats in een andere categorie. Het

was een en al Vogelweelde.

17-1 De hoop op een betere toekomst hoeft nog niet te vervliegen. Op de

Dr. H. Bouwmanschool voor protestants-christelijk basisonderwijs

werd als eerste basisschool in Kampen begonnen met de nieuwe

methode Leefstijl. Voor het optimaal functioneren van kinderen zijn

vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen,

luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren onmisbaar. Met

Leefstijl zijn goede resultaten te bereiken, blijkt in de praktijk.

18-1 Op de hoek van de Hanzelaan en de Dr. Damstraat is de nieuwe
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Hanzepraktijk van start gegaan. De huisartsenpraktijk zal worden

bemenst door de afgaande dokter Annema en het aantredende dok-

tersechtpaar Fia Rijneke en Erik de Vries, aan wie patiënten zich met

een gerust hart kunnen toevertrouwen, aangezien de nieuwe dokters

in Tanzania en Oldebroek ruime ervaring hebben opgedaan.

18-1 Voor een goed huwelijk is een trouwring niet onontbeerlijk. Dat

bleek, toen de detector van schatzoeker Wouter van der Weerd in het

bouwgebied van Onderdijks de trouwring van Hillie en Geuje van

der Linden na 38 jaar aan het licht bracht. De ring was kort na de

huwelijksluiting op 2 maart 1966 bij werk op het land zoekgeraakt. 

19-1 In het kader van de nationale Voorleesdagen maakte bij het voor-

leesontbijt Olleke Bolleke kennis met beertje Olivier en daarmee met

de bieb. Nog zo’n kleine 400 peuters zullen de weg naar de Kennedy-

laan vinden in de komende dagen.

19-1 Om bij op leeftijd gekomen Kampenaren herinneringen los te weken

kondigde schrijver Johan Degewij aan, dat hij een biografie in de

maak heeft over theaterkunstenaar Henk van Ulsen, die in 2007

tachtig jaar hoopt te worden.

20-1 Steeds weer verdwijnen schijnbaar minder belangrijke stukjes oud

Kampen onder het geweld van slopershamers en bulldozers. Waar eens

de geurig-verse broodjes van bakker Nijland over de toonbank gingen,

zadelt ondernemer Heutink, uit Genemuiden, ons op met ‘vijf statige

stadspanden’ met extra brede vensterbanken voor de geraniums. 

20-1 Vergezeld van bloemen en fruit complimenteerden burgemeester

Oosterhof en zijn vrouw mevrouw H.M. Braad-Bakker (81) en haar

echtgenoot A. Braad (83) met hun 60-jarig huwelijk.

20-1 Uit handen van voorzitter M. Knol van de IJsselacademie ontving

mevrouw Hetty Reisinger een bronzen penning met oorkonde als

eerbewijs voor haar niet-aflatende bevlogen en nauwgezette activi-

teiten als chef de bureau aan de IJsselacademie vanaf de oprichting

in 1977, bij elkaar 27 jaar.

21-1 Leerlingen van onderwijsinstelling Landstede organiseerden in de

kringloopwinkel Kampen een aantrekkelijke winkelpresentatie van

het mooiste en leukste blikgoed, dat na een omlooptijd van vele

jaren in groten getale bij de Kringloop terechtkomt. De presentatie

dient om het blikgoed een nieuwe levensloop te bezorgen.

22-1 Het Grafisch Atelier aan de Plantage moest wijken voor de nieuwe

bioscoop. Het vond een nieuw onderkomen in het voormalige han-
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delskantoor van Kanis en Gunnink aan de Hofstraat 78. Directeur

Marco van Vulpen van Kunst en Cultuur Overijssel deed officieel de

deur los. Bestuursvoorzitter Jo Kleinmeulman overhandigde cul-

tuurwethouder Remmelt de Boer het eerste exemplaar van de voor

deze gelegenheid vervaardigde prentenset Zwart - Wit.

24-1 De IJsseldelta kent een voor Nederland unieke vereniging: de KIJG

ofwel de Peurdersvereniging Kampen-IJsselmuiden-Genemuiden. De

nachtelijke bezigheid om paling te verschalken werd jarenlang door

de overheid op aandringen van de palingvissers zoveel mogelijk

tegengegaan, onder meer door het aantal peurvergunningen te

beperken. De werken der duisternis waren echter onuitroeibaar. De

verenigde volharding van de peurders van KIJG heeft weten te berei-

ken dat het peuren als tak van de vissport erkenning heeft gekregen.

24-1 In het kader van het voorlezen aan kinderen zette burgemeester

Oosterhof zich temidden van leerlingen van De Schakel. Hij wist de

moeilijk lerende kinderen te boeien, maar dat behoeft geen verwon-

dering te wekken: als burgervader heeft hij in de Raad veel ervaring

opgedaan.

25-1 Met het Kamper Gemeentearchief sloot de familie Slomp een bruik-

leenovereenkomst, zodat de verzameling boeken over de Tweede

Wereldoorlog van de vroegere verzetsman Frits de Zwerver (ds. F. Slomp

(1898-1978) voortaan op het Gemeentearchief geraadpleegd kan

worden.

25-1 Aan de Pannekoekendijk vierden mevrouw A.D. Terlouw-van Turen-

hout (81) en haar echtgenoot C. Terlouw (89) hun 65-jarige huwelijks-

band. Burgemeester Oosterhof en zijn vrouw verhoogden met

bloemen en fruit de feestvreugde.

28-1 De naam Faust werkte op de achterban van de Bovenkerk als de

bekende rode lap. De kerkenraad van de Bovenkerk vond het beter

geen medewerking te verlenen aan het initiatief van de Stichting

Behoud Bovenkerk om Gounods gelijknamige opera in de Kamper

kathedraal ten uitvoer te laten brengen door Opera- en Operettekoor

St. Caecilia. Teleurstelling alom.

29-1 Kunst- en Kitschkenner Ivo Bouwman verrichtte de opening van de

expositie in het Stedelijk Museum genaamd ‘Maastricht aan de

IJssel’, waarin romantisch-expressionistisch werk getoond werd van

de Limburgers Robert Graafland (1875-1940) en François Graafland

(1879-1939).
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29-1 In de Gemeentelijke Expositieruimte van de voormalige synagoge

opende Johann van den Noort een expositie van gouaches van de in

Kampen geboren Hendrik Marinus (‘Hens’) van der Spoel (1904-1987).

Hens van der Spoel was docent aan de Rietveldacademie, een vak-

man, wars van het vertrouwde en altijd op zoek naar het onbekende. 

29-1 Voor het derde achtereenvolgende jaar stonden de deuren van de

Stadsgehoorzaal open voor de peuters, die kennis wilden nemen van

alles wat de peuterinformatiemarkt hun te bieden had. 

29-1 Teneinde op 25 februari tot een finale te komen begonnen in

Quintus de voorronden van het Herman Krebbers Viool- en

Celloconcours. Uit het hele land meldden zich ruim veertig jeugdige

amateurs op de viool en cello.

februari
1-2 De Kringloopwinkel leeft van de nostalgie. Het was er theelepeltjes-

week, tot grote vreugde van de verzamelaars aan wier verzameling

nog net dat ene lepeltje van de Lange Brugge of een Kamper stads-

poort ontbrak. Toen in de jaren vijftig van de vorige eeuw geluk nog

heel gewoon was – naar men achteraf zei – was een theelepeltje voor

de gastvrije huismoeder een welkome attentie.

2-2 De vernieuwing van de Hanzewijk gaat een volgende fase in. Namens

deltaWonen zal Joke Braam de komende tijd steun en toeverlaat zijn

voor de 400 uitverhuizers, die de 174 portiekflats tussen Rondweg,

Dr. Damstraat en Volcmarstraat zullen verlaten en op zoek zijn naar

een andere woning, bijvoorbeeld in het nieuwe seniorenonderko-

men naast de ijsbaan van VZOD.  

2-2 De deftige ruimte van de raadzaal kon Willemijn van de Meent

(Rehobothschool-IJsselmuiden) niet van de wijs brengen. Met opval-

lende stemwisselingen – aldus de jury – voorlezend uit Raadsels rond

het Ravendal werd zij eerste in de eerste ronde van de Kamper voor-

leeswedstrijd voor basisscholen. In een tweede voorleessessie voegde

zich Marieke Hulzinga (Wegwijzer-Kampen) bij de voorleeskampioen

van de eerste sessie. Zullen zij straks een gooi kunnen doen naar het

landskampioenschap op de Nationale Voorleesdag? 

3-2 Tijdens de eerste nationale Klantmanagementdag in Utrecht werd de

36-jarige Christina Veloo uitgeroepen tot klantmanager van het jaar

2005. De eretitel gaat vergezeld van een trofee en een reis naar de

bakermat van het klantmanagement in Wisconsin-USA. Christina
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Veloo is één van de pronkstukken van de Gemeentelijke Sociale Dienst

als consulente werk en scholing.

3-2 Het team van de Dirk van Dijkschool, bestaande uit Alie Amierie,

Joey Beks, Emre Ekici en Tom Hanekamp, behaalde de titel in de jaar-

lijkse strijd op het dambord tussen de Kamper basisscholen. Het toer-

nooi werd zoals gebruikelijk aangestuurd door de Kamper damclub

Strijt Sonder Spijt.

4-2 Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam verdedigde oud-Kampenaar

Michiel de Boer zijn proefschrift Quality of life of visually impaired elderly

ofwel over de kwaliteit van leven van slechtziende ouderen. De basis

voor de wetenschappelijke arbeid van de jonge doctor werd indertijd

gelegd op het VWO van het Johannes Calvijn-Lyceum (Ichthus).

4-2 Onder de armen genomen door de vrouwelijke adjudanten van prins

carnaval ging burgemeester Oosterhof d’Uidelvers voor in de polo-

naise, nadat hij eerst op het koepleintje achter het oude raadhuis de

sleutels en daarmee de teugels van de stad uit handen had gegeven.

5-2 IJsclub De Hoop, met 400 leden de trots van Grafhorst, bestaat 100

jaar. Dus is februari de feestmaand, compleet met receptie, feest-

avond en jubileumboek. 

7-2 De Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling keurde Arno Hiemstra

en zijn medewerkster, te weten de Kamper tak van De Hypotheker het

600ste keurmerk van de stichting waardig.

9-2 Ten overstaan van notaris Goedegebure tekenden voorzitter Joost

Lemette, secretaris Eric Groenendijk en penningmeester Annemarie

Kamp de statuten waarmee de Wijkvereniging Onderdijks een feit

werd.

11-2 ‘Chaos troef bij in zichzelf gekeerde organisatie’. Voor veel geld

maakte Bestuur en Management Consultants het gemeentebestuur

aan het schrikken, juist op het moment dat ook het gemeentelijk

huishoudboekje niet klopt. Een uitgelezen kans voor de dualistische

verontruste raadsleden om te laten horen dat ze dat altijd al gezegd

hadden.

12-2 In de Stadsgehoorzaal brachten de amateurs van De Kleine Komedie

het Dagboek van Anne Frank op de planken: woede, nijd en wrevel in

het Achterhuis onder de dreiging van de jodenvervolging.

14-2 De heer Tiem Evink (87) en mevrouw Frouke Evink-Botma (82) vier-

den hun 60-jarig huwelijksfeest, dat uiteraard werd opgeluisterd

door de felicitaties van burgemeester Oosterhof. Zij konden hem ver-
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tellen over de dagen van 1945, toen na de oorlog zoveel dingen

schaars waren, behalve geluk. Waar zijn de dagen gebleven dat we

Tiem Evink de aubade op Koninginnedag zo uitermate geestdriftig

zagen dirigeren?

15-2 Rasuitvinder Johann van den Noort ontwierp naar aanleiding van de

zeebeving in Azië een tsunamibreker. Mogelijk zal de profeet, die om

zijn beweegbare kade in eigen stad niet werd geëerd, straks waar-

dering oogsten in Thailand. 

17-2 Kampen beleefde een primeur. In de Buitenwacht organiseerde

André Venema met zijn bedrijf Smash Sound de eerste echte christe-

lijke dance-tranceparty.

17-2 Postzegelliefhebbers en muntenverzamelaars konden in het Stedelijk

Museum hun verzameling deskundig laten taxeren. Tekenen van

teleurstelling dan wel blijde verwondering waren op de gezichten af

te lezen.

21-2 De ene PKN-kerk helpt de andere. De Noorderkerk (hervormd PKN)

stelde zijn ruimte, zij het in afzonderlijke diensten, open voor de

broeders en zusters van de Westerkerk (gereformeerd PKN). Een gron-

dige opknapbeurt moet ervoor zorgen dat straks de Westerkerk bij de

viering van het 75-jarig bestaan goed voor de dag kan komen.

21-2 Na 45 jaar gaat de Kamper Phildar-winkel sluiten. Daarmee zal in de

Geerstraat de vertrouwde vertrouwenspersoon van Nanny Kanis (61)

verdwijnen. In 1984 begonnen in Zwartsluis kwam ze in 1987 naar de

Oudestraat om daar de Phildar-winkel over te nemen. Inmiddels is

Phildar alweer 13 jaar een bekend adres in de Geerstraat. Daar komt

nu een eind aan.

22-2 In Wilsum werd herdacht dat 100 jaar geleden de kermis werd afge-

schaft. Gelukkig hebben de Oranjefeesten in Wilsum ervoor gezorgd

dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

23-2 De Reformatie heeft het middeleeuwse katholieke erfgoed geen goed

gedaan, zacht gezegd. Toch hebben in IJsselmuiden restanten van

het Karthuizerklooster op de Sonnenberch het nog eeuwen uitge-

houden. Nu dreigen dan toch ondanks de monumentenstatus de

allerlaatste overblijfselen aan de ondergang te worden prijs gegeven.

24-2 Omdat de gemeenteraad veelal niet bij machte is in hoofdlijnen van

beleid te denken, wordt er geregeld achter de feiten aan gelopen.

Jarenlang sudderden de plannen van een Kamper ondernemer en

Kamper woningbouwcorporatie om de oude ietwat vervallen ‘stads-
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villa’ aan de Bovenhavenstraat door een modern woonblok te ver-

vangen. Niemand deed een handreiking voor wat anders en beters.

Op de valreep moest er nu dan toch opeens een renovatie plaats-

vinden, maar geld is er niet voor.

25-2 Onder het jurerend oor van Herman Krebbers en Anner Bijlsma won-

nen Mirjam Vierhuizen uit Genemuiden op de viool en Irene Enzlin

uit Zutphen op de cello het Kamper Herman Krebbers Viool- en

Celloconcours voor amateurs.  

26-2 ‘Een andere kijk op mensen’. Geïnspireerd door Kleusien uit Zalk

zette oud-Etosdrogist Dries van der Vegt zich aan een veeljarige

intensieve scholing in de homeopathie. Nu opent hij een homeo-

pathische praktijk, zonder wondermiddelen.

26-2 Met 55 combinaties organiseerde de Menvereniging ‘De Kroon-

menners’ een succesvolle Indoor Menmarathon in de manege van de

Deltaruiters. In de nieuwe categorie Belgische werkpaarden showden

Cees en Jan Stuij van het Kampereiland hun favoriete ‘knollen’.

maart
1-3 Voor wie zich graag in de toekomst verdiept brachten de knappe kop-

pen van Goudappel Coffeng een rapport uit over het toekomstig

openbaar vervoer tussen Kampen en Zwolle. Omstreeks 2013 zullen

de reizigers tussen de twee steden worden vervoerd via een lightrail-

verbinding. Een Nederlands woord hebben de studiehoofden niet

kunnen of willen bedenken. Het gaat erom dat er ‘een helder en een-

duidig vervoersaanbod’ komt. Dat schijnt te betekenen dat er een

railverbinding is, als er geen busverbinding is of omgekeerd. Voor de

kern ’s-Heerenbroek zal het uiterst helder en eenduidig betekenen:

er is niks. Daarom werd het dorp maar gemakshalve helemaal van de

bijbehorende kaart geveegd.

2-3 Het schijnt een moeizame weg te zijn naar de nieuwbouw van een

Kamper moskee. Er zijn afgelegen speelveldjes te weinig om voor de

bouw van een islamitisch bedehuis in aanmerking te komen. Thans

is bij gebrek aan beter het speelveldje aan de Kievitstraat in beeld. De

eenvoudige burger vraagt zich af waarom bij de bouw van nieuwe- of

te vernieuwen stadswijken als de Hanzewijk of Onderdijks niet

gewoon een planologisch verantwoord plekje wordt ingeruimd, net

als voor de eerste de beste christelijke kerk. 

3-3 Schoolmeester Andries van der Veen van de Dirk van Dijkschool ont-
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ving de Vrijwilligersprijs Weidevogelbescherming van Landschap

Overijssel. De provinciale prijs werd hem in Zwolle overhandigd aan

de vooravond van het weidevogelseizoen in Overijssel.

4-3 Na de flop met de vestiging van een eetgelegenheid in de vroegere

Latijnse School zal het gebouw een waardiger bestemming tegemoet

gaan als onderkomen voor de iconenverzameling van de Genemuider

Alexander Stichting.

5-3 De AMDG-familie toonde haar kunnen in allerlei facetten voor een

volle Stadsgehoorzaal. De saamhorigheid van de muziekvereniging

werd gedemonstreerd door de hulde die gebracht werd aan Lub Post

(65 jaar lid), Francisca Jonker (25 jaar lid) en Arjan Vahl (25 jaar lid en

medeontwerper van kleding en logo van AMDG).

7-3 Het schijnt met het historisch besef van de basisschoolleerlingen

slecht te zijn gesteld. Waar moet dat heen! Dankzij educatief mede-

werker Ton van der Meijden uit Kampen kreeg in de nieuwe geschie-

denismethode van uitgever Thieme-Meulenhoff de roemrijke Hanze-

stad met kogge-kopie en al een prominente plaats. Nu is het maar te

hopen dat Kampen er ook in latere tijdperken aan te pas komt,

bijvoorbeeld in het tijdperk ‘Burgers en stoommachines’, toen het

maken en roken van sigaren nog een eerlijke bezigheid was.

8-3 Voor de Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’, voorheen de Museum-

vrienden, hield mevrouw Iet Erdtsieck, vooruitlopend op een boek

van haar hand, een lezing over de bijdrage van vrouwen aan de

Kamper politiek. In 1923, kort na de invoering van het algemeen

vrouwenkiesrecht, waren het liberale vrouwen die het voortouw

namen bij de afvaardiging naar de gemeenteraad. In later tijd had-

den bij een overmaat aan mannelijke ambitie de meeste partijen

steeds weer grote moeite op hun verkiezingslijst plaats in te ruimen

voor vrouwelijke representanten van de burgerij. De hoop van

mevrouw Erdtsieck is gevestigd op de raadsverkiezingen van 2006.

8-3 Bij gelegenheid van de Internationale Vrouwendag werd de Ruimte-

prijs 2005 van de Stichting Vrouwenraad Kampen toegekend aan

mevrouw Renske Kuipers vanwege haar vele activiteiten als vrijwil-

ligster op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Terloops nam bij de

Vrouwenraad Kampen Rimke Wijbrandts het roer over van Bea

Lichtendahl.

9-3 Van de Stadsgehoorzaal stonden de deuren wagenwijd open voor de

senioren die niets wilden missen van de seniorendag vol muziek en
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zang, voor de vierde keer georganiseerd op initiatief van de Kamper

Toepclub ‘Drie in de Blind’ en gesponsord door het Kamper bedrijfs-

leven. Voor meezingen en meedeinen was er alle gelegenheid. In de

avonduren was het podium vrij voor het Kamper Koren Festival.

9-3 Begeleid door de Overijsselse gedeputeerden Jansen en Rietkerk gaf

minister Veerman van Landbouw zijn ogen de kost op de gevoelige

plekken van de IJsseldelta: het Kampereiland, de Mastenbroeker-

polder, de Koekoek en de toekomstige IJsselbypass. 

10-3 Het is een treurige ervaring dat burgers er door de overheid te laat

bijgehaald worden, wanneer in hun buurt de boel overhoop gehaald

wordt. Wel wat aan de late kant bemerkten Brunnepers dat de ver-

nieuwing van het Berk-terrein tevens de vernieling van restanten van

het oude Brunnepe betekent. 

11-3 De GGD in de regio IJssel-Vecht constateerde via een diepgaand

onderzoek dat het overgewicht van jonge kinderen in de Kamper

Flevowijk zienderogen toeneemt. De eetgewoonten moeten drastisch

veranderen. Grootste probleem: ouders durven nog nauwelijks neen

te zeggen tegen hun kinderen, aldus het rapport. Met voorlichting of

zachte dwang moeten we terug naar de sobere jaren van na de

Tweede Wereldoorlog. Toen hadden de ouders nog overwicht en de

kinderen minder overgewicht.

12-3 De Stadsgehoorzaal was wederom het toneel waarop een Kamper ver-

eniging haar kunnen tentoonspreidde. Ditmaal was het de Vol-

harding, die liet horen hoe men in Kampen muziek maakt. Ook de

Volharding kent een grote mate van solidariteit, hetgeen immers ook

in de naam tot uitdrukking komt.

15-3 In de Openbare Bibliotheek lieten Wim Pleijsier, schrijver van een

boekje over oud-Brunnepe, en Aleid Kanis, fervent verzamelaar van

ansichten van oud-Kampen, met een diaprojectie en bijpassende ver-

halen zien hoe Kampen er lang geleden bijlag. Dankzij de soldaten

van het garnizoen kwamen meer dan normaal ansichten in omloop,

zodat het aanzicht van Kampen tot in vele details kan worden gere-

construeerd.

16-3 De Nationale Boomplantdag zette voor de 49ste keer bomen in het

centrum van de belangstelling. Leerlingen van de Dillenburgschool

verzetten het zware karwei om jeugdige populieren te plaatsen langs

de Buitenbroeksweg. In IJsselmuiden zorgden leerlingen van het

Ichthus College voor een lommerrijke Zandbergstraat in de toekomst
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door het plaatsen van een aantal zuileiken.

17-3 Orthopedagogisch dagcentrum De Klim-Op krijgt de beschikking

over een geheel nieuw gebouw aan de Cellesbroeksweg-Harmonie-

pad. De eerste steen werd gelegd door Nina Hartman (3), de jongste,

en Juul Habes (59), de oudste bewoner, onder het toeziend oog van

mevrouw A. van Dijk, de weduwe van de grondlegger van de

Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten.

18-3 Tegen de tijd dat bij de gemeente het gemeenschapsgeld al te royaal

over de balk gaat vloeien, moeten vreemde bokkensprongen en wilde

bezuinigingen de kar weer in het spoor brengen: vijf miljoen bezui-

nigen. Het voornemen is op 1-1-2007 een nieuwe ambtelijke organi-

satie operationeel te hebben, die efficiënt en klantvriendelijk werkt

en waarbij de ambtenaren daadwerkelijk op prestaties worden afge-

rekend. Daadwerkelijk? Deze grootspraak en pseudo-daadkracht

werd in opdracht van het gemeentebestuur uitgedacht door de

denkers van Bestuur en Management Consultants. 

19-3 Op 61-jarige leeftijd overleed Johanna Lucia Maria Kleinmeulman-

Balster. Anny Kleinmeulman was vanaf 1978 met hart en ziel werk-

zaam bij het Frans Walkate Archief. Zij was de levende vraagbaak

voor ieder die wat over Kampen aan de weet wilde komen. ‘Vraag het

maar aan Anny’, was het gevleugelde woord in het Walkate Archief.

Met name de totstandkoming van de Kamper Almanak was de jaar-

lijkse arbeidsintensieve klus, waaraan zij ieder jaar weer met veel

enthousiasme werkte.

21-3 In Zalk paradeerde een ooievaarsechtpaar op het fraaie paalnest

aldaar, alsof ze van plan waren er flink tegenaan te gaan.

22-3 Juist op Wereldwaterdag opende dijkgraaf Sybe Schaap, samen met

leerlingen van de nabijgelegen Kampereilander  Ds. J. van de Wende-

school, het nieuwe balgstuw-informatiecentrum bij Ramspol.

22-3 Kampen en burgemeester Oosterhof konden opgelucht ademhalen

toen in de Eerste Kamer het D’66 kroonjuweel van de gekozen burge-

meester werd geveild maar niet verkocht. Burgemeester Oosterhof

had al eerder laten weten dat hij het niet zag zitten op een zeepkistje

op het Berghuisplein te moeten staan, teneinde de continuering van

zijn ambt te bevechten.

23-3 In de Stille Week gaf het Hervormd Kerkkoor onder leiding van Harry

Hamer een passie- en paasconcert in de Bovenkerk.

24-3 Een intensieve kwaliteitsaudit(!) door het team van de Stichting
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Perspekt leidde tot de toekenning van vier zilveren kwaliteitskeur-

merken aan Woonzorgconcern IJsselheem, respectievelijk voor

Huize Margaretha, De Amandelboom, De Vijverhof en Verpleeghuis

Myosotis. Als de cliënten nu nog niet overtuigd zijn!

24-3 In het Frans Walkate Archief werd de expositie ‘Oude Mechanica I en

II’ geopend van grafisch werk van de Kamper beeldend kunstenaar

Henk Tichelaar. Geboeid door de relatie mens-machine werd

Tichelaar geïnspireerd door de gedichten van oud-Kampenaar

Sybren Polet (1924), die even terug in Kampen gewillig poseerde voor

de woning in de Veen Valckstraat, waar hij opgroeide.

25-3 Op verzoek van de Kamper Oranjevereniging stelde oud-journalist en

fervent filmer Henk de Koning een film samen over Kampen in oor-

logstijd Kampen ‘40-’45. De bezettingsjaren, waarin oude beelden en

getuigenissen van nog levenden zijn verwerkt.

25-3 Dankzij het Comité Luidklokken Bovenkerk en de gulle hand van het

gemeentebestuur kon op Goede Vrijdag de grote Martinusklok van-

uit den hoge de kerkgangers nodigen. De grote en kleine klok lieten

samen op Paaszondag hun jubel klinken over de stad. Kampen is veel

dank verschuldigd aan Geert van Wou, die in 1484 de klokken goot

die sindsdien zo’n belangrijke bijdrage leverden aan het feestelijk ter

kerke gaan.   

25-3 Op 69-jarige leeftijd overleed Ab Teune, een persoonlijkheid in de

Kamper korfbalwereld. Hij was 30 jaar trainer en bestuurslid van KV

Dos en derhalve (het enige) erelid. 

26-3 Op stille zaterdag zongen onder leiding van hun dirigent Martin

Mans als één koor de mannen van het Chr. Streekmannenkoor ‘NW

Veluwe’ uit Nijkerk, het Woerdense Chr. Mannenkoor ‘Con Forza’  en

het Chr. Waddinxveens Mannenkoor ‘De Gouwestem’ passie- en paas-

liederen in de Bovenkerk.

27-3 In de vroege paasmorgen brak in IJsselmuiden op het grasveld nabij

de Maarlenhof de paasjubel uit op initiatief van gelovigen uit ver-

schillende kerken. 

27-3 Op de dag van de Opstanding van de Heer overleed op 85-jarige leef-

tijd Dirk Strijbos. Vele jaren was hij werkzaam als directeur van de

Nutsspaarbank Kampen/SNS Bank Kampen. Hij verdiende dankzij

zijn financiële deskundigheid zijn sporen als bestuurder van de

Verenigde Gasthuizen (nu IJsselheem) en de Hervormde Kerk, die

hem lief was. 
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28-3 Naar men zegt werd op de Heugte in Brunnepe al in de 17de eeuw op

Paasmaandag een markt gehouden. In de traditie van eeuwen boden

ook dit keer weer honderden kooplieden hun waar aan. Ondanks de

hevige regen stroomden naar schatting enkele tienduizenden toe.

29-3 Op instigatie van misdaadauteur Jacob Vis werd de Kamper beelden-

kunstenares Judith Vasquez uitgenodigd het beeldje te vervaardigen

dat verbonden is aan de Gouden Strop, de trofee voor de beste mis-

daadroman van het jaar.

31-3 Als 177ste uitgave van de IJsselacademie verscheen Van Klooster tot

Theologisch Instituut. De auteurs F. van der Pol en G.D. Harmanny ver-

tellen daarin over het hooggestemde religieuze leven van de

Cellezusters in hun St. Annaconvent. Als gevolg van de Reformatie

wachtte het kloostercomplex een wisselend lot: van Linnewevers-

gildehuis via Stadswerkhuis en wijnfabricagecomplex tot boekerij

van de Theologische Universiteit (Broederweg). 

31-3 Het was niet aan de aandacht van de gemeenteraad ontsnapt dat

ds. Van Coeverden Adriani († 1911) zich in zijn graf had omgedraaid,

toen zorgwethouder Wieten en deltaWonen het plan smeedden om

zijn Van Gelderstichting aan de Ebbingestraat om te turnen tot ver-

blijf van dak- en thuislozen. Tot opluchting van de omwonenden en

tot verdriet van de wethouder vonden de raadsleden in meerderheid

het plan niet geslaagd.

31-3 Het was 60 jaar geleden dat aan de Meppelerstraatweg in Zwolle – de

Bevrijding was op handen – vijf mannen door de Duitsers werden

geëxecuteerd. Van hen kwamen er twee uit Kampen: Hermannus

Bosch (31 jaar) en Berend Jan IJzerman (34 jaar). 

april
1-4 Het verdwijnen uit het straatbeeld per 1 april van de blauwe en gele

afvalcontainers die lege petflessen en melkpakken inzamelden, leek

velen geen wijs besluit, maar eerder een slechte aprilmop. Daarom

dumpten zij hun troep op straat, tot groot ongenoegen van de man-

nen van de reinigingsdienst.

2-4 Voor de 28ste keer mochten duizenden bezoekers in de Koekoek het

‘Kom in de Kas’-evenement beleven, eerst nadat gedeputeerde Rietkerk

het startsein had gegeven. 

2-4 Iets gemakkelijker dan eenmaal Livingstone en Stanley trokken Coosje

Bakker en Co van Marsbergen voor twee maanden naar Zimbabwe in
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het hart van Afrika. Niet alleen met geld en goede woorden, maar

metterdaad assisteerden zij in een door de stichting Help to Help

gesponsord weeshuis.

5-4 Het onderbrengen van zorgvoorzieningen is geen eenvoudige zaak.

Iedereen is als de dood voor zijn eigen leefomgeving. Tegen de voor-

genomen komst van Trajectum, behandelcentrum voor gedragsge-

stoorden, liep alles wat wijk- en buurtvereniging was te hoop.

5-4 In de ’s-Heerenbroeker werden aan de hand van dagboekaantekeningen

van de overleden weerman Jan Pelleboer herinneringen opgehaald

aan de Hongerwinter ’44-’45: 60 jaar geleden trotseerden talloos

velen de barre weersomstandigheden en de pesterige controles van

de landwachters door op miserabele vervoersmiddelen uit de noor-

delijke provincies wat eten aan te slepen voor de hongerlijders in de

Randstad. ‘Halverwege’, in ’s-Heerenbroek, vonden velen op hun

hongertocht eten en onderdak.

6-4 In de Broederstraat realiseerden Tina van Ittersum en Ingrid van den

Berg hun droom: een eigen EKO-shop.

6-4 De kunstzinnige stellage bij het nieuwe stadhuis was al enige tijd

aan de kritische of bewonderende blikken blootgesteld. In aanwezig-

heid van de ontwerpster Marijke de Goey vond de officiële presenta-

tie plaats van wat de kunstenares zelf ‘Vensters in de ruimte’ noem-

de. Het dieptepunt in kanttekeningen bij de presentatie scoorde

alleengaand raadslid Töller, die meende dat je een klimrek niet offi-

cieel hoefde te openen. 

7-4 Mogelijk gedachtig aan het spreekwoord waarnaar hun naam ver-

wees, vertrok de familie Netjes in navolging van vele landverhuizers

naar Canada, niet per schip maar per vliegtuig. De 30 ha Kamper-

eiland ruilen zij in voor 650 ha Canadese bossen en graanvelden. Dat

is nog eens schaalvergroting naar wethouder Bremans hart!

7-4 In de RK-kerk van IJsselmuiden werd een avondwake gehouden voor

de overleden paus Johannes Paulus II. Pastoor Zandbelt sprak een

kort in memoriam uit. Opvallend was onder de kerkgangers het aan-

tal Polen, werkzaam in de IJsselmuider tuinbouw.

7-4 Met pijn in het hart kwamen de bestuurders van VZOD met de

gemeente overeen, dat hun met bloed, zweet en eigen handen

gebouwde schaatsonderkomen wordt afgebroken en voor een

belangrijk deel op kosten van de gemeente wordt vervangen door een

groter en mooier honk een stukje verderop. Dat alles ter wille van de
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opdringerige senioren, die de buren van VZOD moeten worden.

8-4 Na 35 jaar de steunpilaar van Wilsum te zijn geweest nam Ab van

den Belt afscheid van de Wilsumer Oranjevereniging. Het voorzitter-

schap van die club is allesbehalve een rustig erebaantje. Ab van den

Belt was in elk geval nooit te beroerd als manusje-van-alles mee aan

te pakken om festiviteiten tot een succes te maken.

8-4 Het zou de foto van het jaar kunnen worden: burgemeester Ooster-

hof, die bijna onderuitgaand op een zeer ongewoon hellend vlak, de

vernieuwde skatebaan in het stadspark in gebruik stelde.

9-4 De bijna 45-jarige Kamper Amateur Toneelgroep KAT zette in de

Stadsgehoorzaal het blijspel Eten en dansen op de planken onder regie

van Regina Vanfrachem.

9-4 In de KWC-Hoeve aan de Haatlanderdijk werd een jubileumbord ont-

huld en ging een expositie van start waarin een beeld werd gegeven

van 50 jaar Kamper wielersport. Overigens, ook de rest van het jaar

zou in het teken staan van het jubileum van een halve eeuw. 

10-4 In het Museumweekend was de Kamper binnenstad voor het derde

achtereenvolgende jaar vol kunstminnaars en andere belangstellen-

den op de Weg van Kunst, die door de stad voerde langs diverse

ateliers. Een aantal bereidwillige bewoners bood belangstellenden

een blik in hun interieur.

11-4 Het vergeten speelt de mens soms danig parten. Zelfs minder belang-

rijke wetenswaardigheden vervagen in de tijd. Het Frans Walkate

Archief nodigde iedereen uit te helpen bij het traceren van het echte

Rozenlaantje in het stadspark. Een foto van de Kamperse mevrouw

Van den Berg bracht aan het licht dat het Rozenlaantje dankzij de

Stichting CAS Kampen op een heel andere plek terecht is gekomen.

12-4 Aan de vooravond van Koninginnedag en Bevrijdingsdag was er voor

de bestuurders van de Kamper Oranje Vereniging nauwelijks tijd om

stil te staan bij het 95-jarig bestaan van de KOV. Teun de Man mocht

van de stokoude vereniging de laatste 25 jaar als secretaris in touw

zijn.

12-4 De zucht om het altijd weer mooier en exclusiever te maken dan nor-

maal bracht het gemeentebestuur in de verleiding de Oudestraat-

promenade te plaveien met natuursteen. Niet de keiharde kinder-

kopjes, die eens de Oudestraat begaanbaar hielden, maar een

vreemd soort gele natuurstenen plakjes koek, die niet alleen bij de

aanschaf maar vooral in het onderhoud veel geld zouden verslinden.
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Bij nader inzien voelde de raad toch meer voor klinkers, zozeer tot

ongenoegen van burgemeester Oosterhof dat deze dreigde zich op

zijn positie van binnenstadsportefeuillehouder te zullen bezinnen.

13-4 Het Kamper Mandoline- en Gitaarorkest KMC vierde het 75-jarig jubi-

leum met een concert in de Stadsgehoorzaal. Het orkest werd in 1930

opgericht door Gerrit Winkler en Gerrit van ’t Veen. Met name de

familie Winkler speelde door de jaren heen een hoofdrol bij het

orkest, dat in hoogtijdagen, voor de uitvinding van de televisie, zo’n

50 leden telde. 

13-4 Ten stadhuize tekende burgemeester Oosterhof de overeenkomst

met de Hanzestad Compagnie en Rederij Faim en Co, waarbij de

tweemastbrigantijn ‘Jannes van Campen’ en het stoomsalonschip

‘Succes’ als officiële huwelijkslocaties alias huwelijksbootjes werden

erkend. Wie dat wil, kan dus met zijn of haar huwelijk meteen het

schip in.

14-4 Het was 60 jaar geleden, dat Canadese verkenningswagens de Bevrij-

ding aankondigden voor ’s-Heerenbroek en IJsselmuiden. De Duitsers

bliezen de Lange Brugge op en markeerden daardoor zelf voor

Kampen het aanstaand einde van de Tweede Wereldoorlog. De

Canadezen moesten nu een stuk omrijden of met een bootje de IJssel

oversteken. Dat deden ze op 17 april in de roeiboot van de 17-jarige

Warner Pap uit Kampen.

15-4 Voor haar vele werk ten dienste van de Kamper geschiedenis werd

Lies van Vliet geëerd met de Fehrmannprijs, die de herinnering

levend houdt aan dr. C.N. Fehrmann, in leven leraar aan het

Gemeentelijk Lyceum/Almere College en beheerder van het Frans

Walkate Archief. Mevrouw Lies van Vliet publiceerde vele malen over

de Kamper historie. Zij was indertijd een van de oprichters van de

Vereniging van Museumvrienden, thans Historische Vereniging voor

de IJsseldelta Jan van Arkel. 

15-4 Het Zalkerveer kreeg de beschikking over een drijvende steiger, die

aan de problemen van de wisselende waterhoogten een einde maakt.

Het was alweer negen jaar geleden dat de Stichting Dagverblijven

voor Gehandicapten de exploitatie van het Zalker veer op zich nam.

Het werd een doorslaand succes: van 5000 overzettingen in 1995

naar 20.000 per jaar.

16-4 Het centrum voor kunst- en cultuureducatie Quintus aan de

Vloeddijk leverde aan de vooravond van de 60-jarige herdenking van
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de Bevrijding van Kampen in 1945 een bijdrage tot herinneren en

feestvieren door een play-in met tal van presentaties. In het kader

van het landelijke muziekproject ‘Onbekend maakt onbemind’ werd

werk van minder bekende Kamper componisten gespeeld, met tek-

sten van Ida Gerhardt.

18-4 In sportpark Hagenbroek maakten bijna 1100 kinderen van de

Bevrijdingsloop een feestelijke happening. De Willem van Oranje-

school ging met de Schoolbeker aan de haal.

21-4 In de grote zaal van de Coeborch werd aan het zeskoppig team van

het Kamper Rode Kruis de wisselbeker uitgereikt die verbonden is

aan de nationale eerste-hulpwedstrijd. Het team zegevierde in

Dronten over twintig andere ploegen en zal nu in Tsjechië de hand-

schoen opnemen op het internationale vlak.

21-4 De brandweer nam afscheid van het onderkomen aan de Werfweg.

Mannen en materieel werden overgebracht naar de gloednieuwe

kazerne aan de Jan Ligthartstraat.

21-4 De Buitenkerk was het passende decor voor de uitvoering door de

Chr. Oratoriumvereniging Immanuel van Antonín Dvoráks Stabat

Mater. Samen met een keur aan solisten en het Promenade Orkest

zorgde het koor voor een ‘gloedvolle uitvoering’.

22-4 In navolging van de hype die een landelijke ‘grootste’ moest creëren,

werd oud-Kampenaar dr. Willem Johan Kolff voorshands als zesde

‘grootste van Overijssel’ geplaatst. Hij mocht zich gelukkig prijzen

terecht te zijn gekomen te midden van cabaretier Herman Finkers,

staatsman Johan Rudolf Thorbecke, schrijver Willem Wilmink,

artiest Herman Brood en Thomas a Kempis, de navolger van Christus.

23-4 Het echtpaar Evink-Botma vierde het 60-jarig huwelijk op een heel

originele manier: in de Burgwalkerk gaf de muzikale en ook anders-

zins kunstzinnige familie een feestelijk concert.

23-4 Theo van Mierlo organiseerde een eendaagse ontdekkingsreis langs

en in de Boven- en Buitenkerk, inclusief lunch in het voormalige

klooster van de Zusters van Liefde.

23-4 In Kamperveen vierde de Christelijke Gemengde Zangvereniging

Door Eendracht Verbonden het 50-jarig bestaan met een concert in

de kerk aan de Hogeweg. Speciale huldiging viel ten deel aan Ruth

Koers en secretaris Albert Kragt (69), die al die vijftig jaren het koor

trouw bleven.

24-4 Veertig jaar lang bewaakte Henk Diender, overleden in 2004, het

˘
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kerkelijk archief van de Kamper parochie. Zijn opvolger Theo van

Mierlo wil het archief meer bekendheid geven en openstellen. Na de

hoogmis konden belangstellenden via de wenteltrap het heilige der

heiligen betreden. Het archief omvat zeer interessante stukken,

waarvan de oudste dateren uit 1369.

25-4 Verkeersminister mevrouw Peijs was op bezoek in Kampen om te

zien of er voor haar nog wat te doen was. Het werd haar getoond en

in geuren en kleuren verteld: de Zuiderzeehaven, de IJsselbypass, de

dodenweg N50. 

27-4 Oud-majoor Roy Eddy (80) was één van de eerste Canadese oud-

strijders die in IJsselmuiden arriveerde. Het ontvangstcomité

IJsselmuiden - Genemuiden organiseerde voor zo’n 50 gasten, vetera-

nen en verdere familie een degelijk programma, dat de gasten met

heel veel goede herinneringen huiswaarts zal doen keren. Mogelijk

is het de laatste keer.

27-4 Na een duchtig debat over ingrijpende bezuinigingen had de

gemeenteraad er goed aan gedaan meteen eens een degelijk woord te

besteden aan het hooghouden van normen en waarden in de raads-

kring. Nu kon de krant verslaan dat een raadslid een oud-wethouder

– van een andere partij natuurlijk – een trap nagaf; dat een onaf-

hankelijk geworden raadslid ongeremd zijn gal spuwde; dat nog

weer een ander raadslid expres te laat kwam uit gebrek aan respect

voor het ambtsgebed, dat ze niet mee wilde bidden vanwege de ver-

onderstelde huichelarij van haar collega-raadsleden.

28-4 Na 40 jaar nam de Wilsumer gymnastiekvereniging afscheid van De

Meulenbelt en daarmee van beheerder Herman Boeve, die er al die

veertig jaar actief was. Ook Wilsum kan zich niet onttrekken aan de

geest van de tijd, die om meer en groter vraagt. Dus op naar het nieu-

we multifunctionele centrum!

28-4 In het Stedelijk Museum werd een tentoonstelling geopend over

kaartenmakers met een voorliefde voor Kampen: Jacob van Deventer,

Paulus Utenwael, Joan Blaeu en de hedendaagse cartograaf Jan

Schilder.

29-4 Ter gelegenheid van Koninginnedag daalde in de Kamper dreven een

milde lintjesregen neer. De koninklijke versierselen werden in het

stadhuis door burgemeester Oosterhof uitgereikt aan G.R.J. van den

Akker, Joke Alferink, Els Berger, A. van Dam (IJsselmuiden), J. de

Groot (’s-Heerenbroek), A. Habekotté, G.K. Jansma, Renske Kuipers-
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Kloosterhuis, Jan Liefting, Jan Lindeboom, Bas Regelmeijer, P. de

Rooij en oud-gemeentebode Wim Schrijer. Te decoreren oud-

IJsselheemdirecteur Bert Schelhaas was met vakantie. Apart en voor

het oog van Neêrlands volk ontving uitvinder Johann van den Noort

de hoge onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse

Leeuw uit handen van burgemeester Oosterhof.

30-4 Koninginnedag stond in het teken van de 60-jarige herdenking van

de Bevrijding en het 25-jarig regeringsjubileum van koningin

Beatrix. De hele dag en overal was voor een ieder iets van zijn of haar

gading te beleven. Een criticaster zou kunnen menen dat

Koninginnedag te weinig innovatieve trekken vertoonde, maar mis-

schien schuilt daar nu juist de kracht van het feest in: het was als

vanouds. In de Bovenkerk vond het traditionele Oranjeconcert

plaats. Vaste Bovenkerk-organist Ab Wegenaar concerteerde samen

met Lubbertus Leutscher, solotrompettist van het Noord- Nederlands

Orkest. Uiteraard was er aan de vooravond van Koninginnedag de

KOV/BOV Lampionoptocht.

In IJsselmuiden weten ze ook wat Koninginnedag is. De zanghulde

voor koningin Beatrix in de Maarlenhof werd besloten met het mas-

saal oplaten van ballonnen, met een wedstrijd uiteraard. De vrij-

markt was ongekend druk. Het Oranjeconcert in de Oosterholthoeve

was groots en emotioneel, omdat het voor de Canadese veteranen

mogelijk een afscheid-voor-altijd betekende. Het vaarwel werd wel-

licht enigszins verzacht door de herinneringsmedaille die burge-

meester Oosterhof de veteranen op 2 mei aan boord van de Stede-

maeght opspelde.

mei
1-5 De heer en mevrouw Buzepol-Boom herdachten dat ze 60 jaar geleden

in Zalk trouwden, juist na de Bevrijding van Kampen en omstreken.

Zo kreeg ieder jaar een extra herdenkingsaccent. De burgemeester

ontbrak uiteraard niet op de feestdag.

3-5 Eveneens in Zalk vierden de heer en mevrouw Boeve-Van Dijk hun 60-

jarige trouwdag, uiteraard met vele herinneringen aan de gecompli-

ceerde situatie direct na de Bevrijding.

4-5 De Dodenherdenking kreeg door het gedenken van 60 jaar Bevrij-

ding een extra accent. Scholieren legden bloemen bij de plaatsen

waar de oorlog in het bijzonder zijn tol had geëist, zoals aan de
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IJsselkade. Daar speelden zich in de oorlogswinter ’44-’45 erbarme-

lijke taferelen af, toen schepen afmeerden met voor dwangarbeid

opgepakte mannen uit het westen van Nederland. Op de begraaf-

plaats in Grafhorst waren de graven van zes met hun bommenwer-

per neergestorte vliegers het middelpunt van de Dodenherdenking.

5-5 Er zijn mensen die menen een deel van hun huwelijksgeluk te kun-

nen ontlenen aan de trouwdatum. Pech voor hen dat het op 05-05-05

net Hemelvaartsdag is en de deuren van het stadhuis gesloten zijn.

Zij moeten genoegen nemen met de datum 20-05-2005. Het loopt

storm!

5-5 Geen Bevrijdingsdag zonder muziek. De Kamper Trompetters haalden

de Isala-hardlopers in, die het bevrijdingsvuur uit de capitulatiestad

Wageningen waren wezen ophalen, waarna burgemeester Oosterhof

het vreugdevuur op de Plantage ontstak in aanwezigheid van een aan-

tal Canadese oud-strijders. In de Stadsgehoorzaal vertolkte Ventura

het speciaal voor deze gelegenheid in opdracht van de KOV geschre-

ven Mijn Oorlog in muziek, beeld en dans.

5-5 Vrijheid moet onderhouden worden. Zo ook de monumenten die

daarbij horen. Het monument van Hildo Krop aan de IJsselkade uit

1949 moet gerestaureerd worden. Het travertin, ook gebruikt voor

het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, vertoont teke-

nen van slijtage. Het gemeentebestuur trok 60.000 euro uit voor het

herstel, dat – oh symboliek! – in Duitsland zal plaatsvinden.

7-5 Door de sonoor-schetterende klanken van de Egerländer blaas-

muziek waande menigeen zich in een Tsjechische of Duitse Altstadt

in plaats van op de Oudestraat. Voor de 19de keer was Kampen de

wedstrijdring voor het Egerländer Blaaskapellen Festival. 

9-5 De Stichting Kamper Kasteleins zag haar hoge ambitieniveau, zoveel

mogelijk horecastoelen in de binnenstad, in gevaar gebracht door de

gemeenteraad, die het luxueuze, kostbare en onberekenbare natuur-

stenen ‘stedelijk tapijt’ toch liever vervangen zag door degelijke klin-

kers. Volgens de horecaondernemers ging daarmee de binnenstads-

visie onderuit en dat wilden ze niet meebeleven.

11-5 Het Kampereiland is in de loop der tijd op allerlei manieren ontsierd,

maar er kan nog meer bij: binnenkort zullen vijf Domtoren-hoge

windmolens parallel aan de N50, daar waar de Zuiderzeehaven

komt, de horizon vervuilen. Nu maar hopen dat ze enige winst in het

laatje brengen en niet als louter reclamepalen functioneren om te
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laten zien hoe vooruitstrevend Kampen wel niet is.

11-5 De bewoners van het nieuwe Myosotis aan het Engelenbergplantsoen

zullen in een kunstzinnige omgeving komen te verkeren, met de

bedoeling ze via herkenbare Kamper kunst te laten merken dat ze

niet buiten het gewone bekende dagelijkse leven gesloten zijn. Ruim

twintig Kamper kunstenaars en fotografen brengen bekende plekken

van Kampen in beeld. Zo komt er – enigszins spectaculair – over een

lengte van drie verdiepingen een Nieuwe Toren te hangen van Jan

Schilder. De Stichting Vermogensbeheer De Verenigde Gasthuizen is

dankzij de spaarzaamheid en beleggingskunst van het voorgeslacht

in de gelegenheid dit alles te betalen.

12-5 In De Amandelboom mocht mevrouw Jeane van Westervoort – voor

bijna iedereen Tante Sjaan – beleven dat ze honderd jaar werd en

daarmee de oudste inwoner van Kampen. Na een leven als verpleeg-

ster bracht zij van de honderd levensjaren er 32 in De Amandelboom

door. Loco-burgemeester Van der Maat kwam haar namens de

gemeente verwennen met bloemen en fruit. 

12-5 Op het Kampereiland, om precies te zijn op het erf van boer Van der

Weg aan de Nesweg, gaf gedeputeerde Jansen het startsein voor het

project ‘Koplopers Weidevogels’, geïnspireerd op de landelijke cam-

pagne ‘Nederland Gruttoland’. De bedoeling is dat met subsidie van de

provincie de boeren of hun loonwerkers er maar niet op los maaien,

maar hun percelen zo indelen dat de jonge weidevogels in het hoge

gras, dat langer blijft staan, de tijd hebben uit het nest te komen en

aan de monstermachines kunnen ontsnappen.

16-5 De Turkse gemeenschap rond de Nebi Camii-moskee aan de Groene-

straat hield open huis. Het was een gelegenheid met de werkelijk-

heid kennis te maken en vooroordelen ten aanzien van de islam en

zijn gelovigen bij te stellen. Een van de bestuursleden meende dat de

verdraagzaamheid in Kampen mogelijk groter is dan elders vanwege

de talrijke christelijke geloofsgemeenschappen. Om over na te denken! 

18-5 De Kamperse Mariska Vos (31), moeder van drie kinderen, schreef het

prentenboek Een stoel in de hemel, bedoeld om kinderen een hand-

reiking vanuit christelijk perspectief te doen bij verdriet en rouw.

Aanleiding voor Mariska Vos om het boek te schrijven was haar ver-

legenheid toen zij haar zesjarig zoontje na het overlijden van zijn

schoolvriendje moest uitleggen wat doodgaan betekent.

19-5 Met de ingebruikneming van het nieuwe Myosotis aan het Engelen-
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bergplantsoen voor de deur dringt het punt van de bestemming van

de oude plek aan de Burgwal zich op. Een maquette werd in de open-

baarheid gebracht die laat zien hoe het worden kan, respectievelijk

worden moet. Pluspunt is de combinatie van wonen en zorg in ver-

schillende variaties. Minpunt is de massaliteit van het gebouwen-

complex. Ongelukkigerwijs is de schaalvergroting op deze plek 40

jaar geleden ingezet, toen de kleinere schaal van de Gasthuizen en

omgeving werd opgeofferd aan het goede doel van de ouderenver-

pleging.

20-5 In koffie- en theeschenkerij ‘De Eenhoorn’ opende wethouder Wieten

een expositie van werk van grafisch vormgever en kunstenaar Jan

Asje van Dijk, bekende zoon van een (eertijds) wellicht nog bekender

Kamper vader, bakker en raadslid Lammert van Dijk.

20-5 Wat zei ik u op 5-5? Het liep inderdaad op 20-05-2005 storm op het

stadhuis. Maar liefst zeven paren in Kampen staken met die datum

in hun trouwring in het huwelijksbootje van wal.

22-5 In de IJsselmuider dorpskerk preekte ds. J.A. van der Velden afscheid,

na 25 jaar evangelieverkondiging. Er waren schaduwzijden: confes-

sioneel hervormden scheidden zich af en grondvestten De Hoek-

steen, terwijl in 2004 degenen die de PKN niet wilden meemaken,

beschutting zochten onder de paraplu van de Hersteld Hervormde

Kerk. 

24-5 Met ruim 500 monumenten staat Kampen hoog genoteerd onder de

monumentensteden, maar geld is er niet voor beschikbaar, althans

niet zoveel, want we hebben ook nog sporthallen, een theater, een

kunstzinnig centrum, een museum dat we te klein vinden, enz. enz.

Daarom schaart Kampen zich in het jammerkoor dat geld uit Den

Haag wil hebben. Als we nu eens een keuze maken en bijvoorbeeld

die rare Van Heutsz-kazerne afbreken of dat bakbeest van een vroe-

gere HBS! 

27-5 Juist voordat het in gebruik genomen zou worden, toonde IJsselheem

met voldoening en enige trots de nieuwe locatie van Myosotis aan

het Engelenbergplantsoen. Duizenden stroomden toe om met eigen

ogen te zien hoe de verpleeghuiszorg voor Kampen en omstreken een

geweldige stap voorwaarts doet. Het nieuwe zorgconcept met de

nadruk op kleinschaligheid en privacy betekent een omslag voor

bewoners en personeel. Op de dinsdag ervoor (24-5) kon de grote zaal

annex restaurant van het nieuwe Myosotis al een waardige inwijding
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beleven. De oud-IJsselheembestuurder (ouderwets: algemeen-directeur)

Bert Schelhaas kreeg er door de burgemeester de koninklijke onder-

scheiding opgespeld die hij door zijn vakantie bijna was misgelopen.

Sinds hij in 1994 bij de Verenigde Gasthuizen als directeur aantrad

ijverde de heer Schelhaas met succes voor de totstandkoming van

Woonzorgconcern IJsselheem, een breed samenwerkingsverband in

de IJsseldelta, en tevens voor een nieuw Myosotis naar de eisen van

de tijd.

27-5 De dirigent Klaas Jan Mulder – juist 75 jaar geworden – vierde zijn 45-

jarig jubileum bij zijn DEV. Het koor deed de jubilaris een reis naar

Rome ten geschenke als dank voor de onschatbare bewezen diensten.

28-5 De Stichting Koraal vierde haar 10-jarig jubileum. Ter gelegenheid

daarvan trad in de Stadsboerderij aan de Groenestraat acteur en ver-

teller Henk van Ulsen op met een uiteenlopend en gevarieerd literair

programma, van Ida Gerhardt tot Liselore Gerritsen.

28-5 Het schijnt dat al eeuwenlang componisten en toehoorders de zang

van jongenskoren associëren met de zang van de engelen in de velden

rond Bethlehem. In het schip van de Bovenkerk bewezen de jongens-

koren van Roden en Kampen onder leiding van hun dirigent Bouwe

Dijkstra dat ook zij de kwaliteit van de engelenzang benaderen.

29-5 Zich losmakend van de Open Monumentendag organiseerde de

Stichting Ateliervoorzieningen Kunstenaars Kampen, kortweg StAKK,

een weekend met een Open Atelierroute langs zo’n 25 ateliers. Voor

de bezoekers van het Berk-complex was het de laatste gelegenheid er

kunstzinnig rond te struinen, aangezien de slopers voor de deur

staan.

31-5 Vóór maar ook vooral achter de schermen deden zich in de Kamper

VVD merkwaardige dingen voor: een soort politieke bijltjesdag. De

VVD-raadsprominenten fractievoorzitter Krans en enigszins loslopend

raadslid Holtland werden door de VVD-afdeling niet op de groslijst

geplaatst. Zij zullen na de verkiezingen in maart 2006 niet terugkeren

in de gemeenteraad, tenzij er wonderen gebeuren.

juni
1-6 Op initiatief van veilig-verkeersorganisatie 3VO werd ook in Kampen

op enkele plekken de jaarlijkse Straatspeeldag gevierd: in Brunnepe

op de Reijersdijk en op Zuid in de Jan van Arkelstraat. 

2-6 Bij het referendum over de Europese grondwet werden ook in
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Kampen regering en parlement voor schut gezet met een overduide-

lijk (73%) nee tegen Europa. Nederland, met Frankrijk, gidsland!

Positief punt: de opkomst bij de stemming was hoog: 70,12% tegen-

over landelijk 62,8%.

3-6 Als het aan de minister van Verkeer en Waterstaat ligt zal het verlaten

van het Kampereiland bij Ramspol in het jaar 2009 gestroomlijnder

en vlotter verlopen: de automobilist stuift bij Ramspol over een zeven

meter hoge brug de Noordoostpolder in, om via een kruisingsvrije

autoweg zijn weg naar Emmeloord te vervolgen.

4-6 In de Koornmarktspoort ging een expositie van start van het werk

van illustrator Jaap Kramer (Bolsward 1936 ). De expositie toonde het

vakmanschap dat Kramer in een dikke veertig jaar ten toon spreidde

bij het illustreren van vele jeugdboeken van meest protestants-

christelijke schrijvers.

4-6 Op uitnodiging van de Stichting Kampen Cultuur concerteerden op

het koororgel van de Bovenkerk de oud-organist van de Zutphense

St. Walburgiskerk Bert Matter en Cor Ardesch van de Grote Kerk in

Dordrecht. 

4-6 Op het Nationaal Jeugd Festival in Vlissingen kwam het jeugdkorps

van AMDG onder leiding van Ronny Palland voor de derde maal aan

de top als Nederlands kampioen in de afdeling marsen. 

6-6 Uitstekend wandelweer was het voor de 60-jarige Avondvierdaagse.

Ruim 3300 wandelaars schreven in op het wandelfeest.

8-6 Mogelijk bij gebrek aan geliefden kwijnden de rozen in het Rozen-

laantje, dat een aantal jaren geleden op kosten van de CAS in het

stadspark werd aangelegd. Onder toeziend oog van de gemeente-

mannen van groen en bloemen – want een politicus wil de zaken

nog wel eens op z’n kop zetten – plaatste CAS-voorzitter Henk Krans

de eerste rozen in een gerenoveerde versie van het Rozenlaantje. 

9-6 De 25-jarige christelijke basisscholen in Cellesbroek-Middenwetering

Het Kompas en de Dillenburgschool, stammend uit twee verschil-

lende maar thans gefuseerde schoolverenigingen, gaan na een

gedegen voorbereiding samen op weg. Op de laatste avond van de

Avondvierdaagse presenteerden de leerlingen stoer op T-shirt en

spandoek de nieuwe naam van hun school: de Morgenster, een

bloemrijke naam met christelijke symboliek.

10-6 Met een receptie in het soosgebouw aan de J.H. Kokstraat en een

feestavond in het vooruitzicht vierde de Algemene Nederlandse
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Bond voor Ouderen ANBO Kampen het 50-jarig bestaan. En ze leef-

den nog lang en gelukkig!

10-6 Om het beeld te logenstraffen dat de SGP een partij is van conserva-

tieve oudere mannen die de aansluiting bij de moderne tijd hebben

gemist, werd in De Zaaier in IJsselmuiden de oprichtingsvergadering

gehouden van de jongerenafdeling van de Kamper SGP.

11-6 Het ziet ernaar uit dat de reeds vóór zijn totstandkoming fameuze

IJsselbypass juist ten zuiden van Kampen zal komen te lopen. De

Stuurgroep IJsseldelta-zuid zal naar alle waarschijnlijkheid deze

oplossing aan de politieke besluitvormers voorleggen. De inwoners

van Kamperveen vreesden tot nu toe dat hun dorp door de bypass

gespleten zou worden.

13-6 IJsselmuiden bleef natuurlijk niet bij Kampen achter: ruim 1600 wan-

delaars volgden het parcours van de 28ste Avondvierdaagse aldaar.

14-6 Bouwbedrijf  Mateboer speelde in op de gretigheid waarmee mensen

aan de IJssel willen wonen: het Berkpark. Het is nog niet zover – in

2008 moet alles klaar zijn – maar de maquettes en virtuele projecties

laten zien dat straks het gezicht op Kampen van de overkant van de

IJssel geen gezicht zal zijn.

15-6 Zorgwethouder Wieten heeft het niet gemakkelijk met zijn dak- en

thuislozen. Zijn plan voor een onderkomen in de voormalige Van

Gelderstichting aan de Ebbingestraat liep vast in een stroom van pro-

testen. Zijn nieuwe plannen om de oplossing heel ergens anders, aan

de Loswal/Werfweg, te zoeken werd op een info-avond in het stadhuis

ook niet bepaald met applaus begroet.

16-6 In het Kamper Tabaksmuseum aan de Botermarkt werd een tentoon-

stelling geopend van luciferhouders, verzameld en beschreven door

de kenner bij uitstek dr. J.U. Postuma. Bij het licht van lucifers en hun

houders wordt de bezoekers een blik gegund in de dingen die voor-

bij gingen in de 19de en 20ste eeuw. De luciferhouder legde het af

tegen het luciferdoosje en de aansteker.

18-6 De Kamperveense Eline Koers (17), leerlinge van de Pieter Zandt

Scholengemeenschap, werd derde op de nationale biologie-olym-

piade in Wageningen/Nijmegen. Samen met de andere winnaars

moet/mag ze nu uitkomen op de internationale biologie-olympiade

in China, tegen 200 biologievechters uit de hele wereld. 

18-6 Het koor van de Bovenkerk weergalmde van de 16de- en 17de-eeuwse

Engelse kerkmuziek. De uitvoering kwam op naam van het Vocaal
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Ensemble Magnificat, begeleid door solisten op orgel en cello.

20-6 Ook historici profiteren van de moderne kennis verbreidende

elektronische snelweg. De Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’

gaat de historie van de kleine kernen rond Kampen op internet

onder de aandacht brengen, te beginnen met de geschiedenis van

Grafhorst.

21-6 Burgemeester Oosterhof kreeg de kans van zijn leven, toen hij tijdens

het bezoek van koningin Beatrix aan Overijssel Hare Majesteit in

Zwolle mocht bijpraten over Kampens Zuiderzeehaven.

22-6 De Stichting Aangepast Paardrijden en Kinderboerderij Cantecleer

werden verblijd met geschenken: een aangepast zadel, spelattri-

buten en een graanmolen, betaald uit de opbrengst van het boekje

Brunnepe, een wandeling door het verleden van Wim Pleijsier. 

23-6 In Ons Erf presenteerde drs. K.J. Poppe van het Landbouw Econo-

misch Instituut LEI het rapport Herijking van het gemeentelijk pacht-

beleid voor het Kampereiland en omstreken. Het werd geschreven in

opdracht van het gemeentebestuur en met subsidie van de provincie.

Het moet anders en beter met het Kampereiland, vindt men en de

weg erheen wordt in het rapport uitgestippeld.

24-6 Er ging een schok door de stad: er is een rapport opgesteld, een

Economisch Businessplan Kampen, dat aangeeft hoe Kampen de ‘al

jaren durende malaise’ te boven kan komen. De gemeenteraad toon-

de zich enthousiast.

25-6 In Kamperveen was het: Kom in de stal. Bij zeven boeren met ver-

schillende bedrijven konden belangstellenden de boerenbuitenlucht

opsnuiven en kennismaken met het rijk geschakeerde boerenbestaan.

25-6 In de plooien van het stadspark ter hoogte van de Wijde Blik ont-

plooide zich het Full Color-festival voor de tiende keer. Met name

voor de jeugd was er van alles te beleven, maar ook de oudjes van het

nieuwe Myosotis werden bij het festival betrokken.

25-6 Op de IJssel werd voor de 13de keer de botterrace gehouden, waaraan

bijna 30 schepen deelnamen. Notaris Associatie IJsseloevers won de

race, volgens de jury.

28-6 Uit lijfsbehoud, maar met behoud van eigen identiteit gaan de zes

peuterspeelzalen in de gemeente Kampen fuseren. In het stadhuis

werd een intentieovereenkomst getekend, die moet leiden tot het

opgaan in één stichting per 1 januari 2006. 

28-6 In de Hilbert van Dijkstraat vierden de heer C. Kanis en mevr. J. Kanis-
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Kwakkel, dat zij 60 jaar geleden in de echt werden verbonden. Het

diamanten paar mocht de gemeentelijke felicitaties en bijpassende

geschenken ontvangen uit handen van wethouder Van der Maat.

29-6 Het Politiek Café stierf een zachte dood, nadat het bestuur de stekker

eruit had getrokken. De argumentatie voor deze euthanasie deed

wat wonderlijk aan: er is te weinig politiek draagvlak. Met ups en

downs rekte het Politiek Café zijn bestaan gedurende 25 jaar. In elk

geval is er over een poosje weer wat op te richten.

30-6 ‘Geschilderd Kampen’ werd de nieuwe fietsroute van 21 kilometer

door stad en ommeland, gebaseerd op zestien door Kamper schilders

vereeuwigde plekken. Schilder Tiem Evink ontving het eerste exem-

plaar uit handen van VVV-directeur Henk van Hoornveld.

30-6 Na een tijdperk van 41 jaar, waarvan 33 als directeur, nam Jenny van

Assen afscheid van haar bieb, sinds 1983 aan de Kennedylaan. Zij is nog

een van de weinigen, die verhalen kan hoe sober, maar tegelijk intiem

– ‘moderne’ mensen zeggen kneuterig – het was in het Gothische Huis

op de Oudestraat, lang geleden.

30-6 Aan boord van de ‘Jannes van Campen’ werd het eerste scheeps-

huwelijk in Kampen voltrokken door ervaren huwelijkssluiter Wim

Schrijer. Het bruidspaar was uit het verre Helmond gekomen om

deze primeur te beleven. Dat leverde voor Kampen weer een bed en

breakfast-overnachting op. 

juli
1-7 Het Digestum Vetus, misschien het beroemdste, maar niet het meest

gekende boek uit de Kamper schat der eeuwen, verlaat de schat-

kamer van het Gemeentearchief om in Zutphen onder handen geno-

men te worden. Over een poosje zal iedereen waar ook ter wereld van

het boek kennis kunnen nemen, want het komt op internet, inclu-

sief transcriptie, vertaling en commentaar. Het project wordt uit-

gevoerd door een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit

Groningen, het Kamper Gemeentearchief en de IJsselacademie.

2-7 VZOD legde er zich bij neer dat de almaar talrijker wordende senioren

de ijsbaan van zijn plaats verdrongen. Bestuurslid Henk Post sloeg te

midden van belangstellenden de eerste paal voor een nieuw ijsbaan-

honk.

3-7 In de Vijverhof vierden de heer G.L. Ensing (85) en mevrouw T. Ensing-

Kroon (83) dat ze 60 jaar getrouwd waren. Wethouder Piederiet
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bracht namens de gemeente felicitaties, bloemen en fruit.

4-7 Aan het profijtelijke van kunst twijfelt Aart Kleijer niet meer, als hij

het al ooit gedaan had. Als voorzitter van de Stichting Aangepast

Paardrijden mocht hij een cheque van 1650 euro in ontvangst

nemen, zijnde de toegezegde opbrengst van het duurst verkochte

schilderij uit de expositie van de Maltezer kunstenaar James Vella

Clark in de voormalige synagoge.

5-7 Het op z’n kop zetten van het Van Heutszplein was voor stadsarcheo-

loog Alexander Jager een uitgelezen kans om het beloop van de

middeleeuwse stadsmuur bij de Botervatsteeg nader te onderzoeken.

Resten van een rivierdijk en een scheepshelling werden gevonden.

7-7 Tijdens de raadsvergadering werd enkele ogenblikken stilte in acht

genomen vanwege de terroristische aanslagen in de Londense metro.

Burgemeester Oosterhof sprak een kort gedenkwoord.

8-7 Middenstanders en politie sloegen de handen ineen om de overmaat

aan winkeldiefstallen tegen te gaan. Voortaan zullen de winkel-

dieven aan de schandpaal genageld worden door de vermelding van

de wandaad op in het oog lopende borden. Of het helpen zal?

Niemand kan de dieven herkennen, want hun foto staat er niet bij.

Ook overtreders hebben recht op privacy.

9-7 Op 92-jarige leeftijd overleed Jo van der Zee. Hij was vele jaren com-

mercieel directeur van de textielfabriek Favorita, een familiebedrijf.

Hij was ‘daarnaast’ sportsman, bekwaam in verschillende takken van

sport: hij voetbalde bij Go Ahead, hij schaatste bij TOG, hij zeilde bij

ZC’37; in 1989 – hij was toen 76 – stopte hij als trainer bij het dames-

hockey.

11-7 Op het Wereld Muziek Concours leverden de prestaties van het

Kamper Trompetter Korps en Oranje IJsselmuiden een beloning in

goud op, maar over het aantal toegekende punten waren de twee

korpsen niet tevreden. 

12-7 De heer D. van den Belt (83) en mevr. J. van den Belt-ten Hove (83)

mochten herdenken dat ze kort na de Bevrijding trouwden, nu 60

jaar geleden. Vele jaren runde het echtpaar een groentezaak op het

Van Heutszplein. Burgemeester Oosterhof kwam langs met bloemen,

fruit en gelukwensen. 

14-7 Om het 60-jarig bestaan te vieren gaf de Oranjevereniging van het

Kampereiland in de openlucht van de Pijperstaart nabij ZC’37 en bij het

licht van de ondergaande zon een voorstelling van Hasse Simonsdochter,
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een toneelstuk naar het boek van Thea Beckman.

15-7 Je kunt niet alles bewaren en de slopershamer moet per slot steeds

weer een karwei hebben, maar het is toch sneu dat de oude

Avercampschool aan de Skonevaardersstraat gaat verdwijnen. De

school uit 1956 was de trots van wijlen schoolhoofd Keuter, en bood

onderwijskundig iets nieuws: een halschool met in het midden een

ruimte die voor allerlei doeleinden gebruikt kon worden. Dat had-

den andere scholen niet. Die hadden hooguit een gymlokaal. En

Keuter wist altijd wat goeds, nuttigs of leuks te bedenken om in die

hal te doen. Daar vervaardigde – ook iets bijzonders – kunstenaar

Willem-Jan van der Kerke (overleden in 1991) een wandschildering

van 4,5 x  8,5 meter ‘Ouders met spelende kinderen’. Het is straks

allemaal verleden tijd.

16-7 Op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade deed AMDG niet onder

voor het Kamper Trompetter Korps en Oranje uit IJsselmuiden: een

gouden medaille en 87,10 punten, net geen 90. 

20-7 In het Frans Walkate Archief presenteerde directeur Herman Harder

de nieuwe Kamper Almanak 2005. Het eerste exemplaar was voor Jo

Kleinmeulman, als eerbewijs aan zijn in maart overleden vrouw, aan

wie vanzelfsprekend een In Memoriam was gewijd voorin de bundel.

Anny Kleinmeulman-Balster voerde vele jaren de hoofdredactie van

de almanak en wist elk jaar samen met de andere werkers van het

Walkate Archief de strijd te winnen om de publicatie op tijd gereed

te krijgen.

20-7 Het zal niet vaak gebeuren dat het werk van een auteur uit de

IJsseldelta in het Engels wordt vertaald. Die eer viel te beurt aan Het

Koekoeksnest van Gerrit Schinkel. Ter wille van de over Engelstalige

landen als Canada uitgezwermde kinderen en kleinkinderen van

Nederlandse emigranten werd het boek vertaald door Frank Korzaan

uit Nunspeet. Zo blijft in verre landen en tot in verre geslachten iets

van de historie van Grafhorst en IJsselmuiden in herinnering.

20-7 CDA-kamerlid Jan Mastwijk was vroeg uit de veren. Hij wilde de

glastuinbouw in De Koekoek niet alleen door een bezoek leren ken-

nen, maar door een werkbezoek met de nadruk op werken. Zo was

hij één van de scholieren die op het bedrijf van de familie Van den

Belt zijn aandeel had in de pluk van 15.000 kilo tomaten per dag.

21-7 Bij wijze van afsluiting van de artistieke collectie van de Stichting

Vermogensbeheer Verenigde Gasthuizen, die gangen en ruimten van
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het nieuwe Myosotis zal sieren, werd het schilderstuk van Wouter

Berns opgehangen: een portret van dr. Kolff. Het is een hommage aan

de inventieve internist van het Kamper Stadsziekenhuis, die tijdens

de Tweede Wereldoorlog aldaar de eerste kunstnier in werking

bracht.

22-7 De vroegere stadhuisbode Wim Schrijer zette een punt achter zijn

loopbaan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Stijlvol en serieus, maar tegelijk gemoedelijk en met een grapje wist

hij bij de 1744 aanstaande echtparen die hij trouwde, op het hoogte-

punt van hun leven de spanning weg te nemen, zodat zij met een

gerust hart hun jawoord konden geven.

22-7 Schooldirecteur Hette Meijering van de Marnixschool bracht Kampen

in de landelijke pers. Tijdens de vossenjacht van zijn leerlingen

betrok hij in het stadspark verkleed als marineman met geweer en al

de wacht bij het borstbeeld van dokter Kolff. De politiemensen kon-

den het niet zo waarderen als de schoolkinderen. Je kunt beter met

een fles drank in het park gaan zitten. Dan word je met rust gelaten.

26-7 Voor het eerst in 55 jaar deed de jaarlijkse fietsvakantie door

Nederland ‘Ome Joops Tour’ Kampen aan. Een reuzengroep van 180

fietsers en 80 begeleiders stapte af bij de familie Kanis aan de

Melmerweg, om de volgende dag na het startschot van burgemeester

Oosterhof verder te peddelen richting Harderwijk.

27-7 De Kampense Janke Greving (40) debuteerde met Gelukkig met vrienden,

een informatief boek met verhalen, kleurige foto’s en goede adviezen

over vriendschap in allerlei variaties.

28-7 Het was alweer tien jaar geleden dat Ab Wegenaar organist van de

Bovenkerk werd. Een goed moment voor een feestconcert op het

majesteitelijke Hinsz-orgel uit 1743 en het koororgel uit 1999.

28-7 Na 33 jaar nam Aalt Felix, hoofd van het magazijn, afscheid van I&M

om van de VUT te gaan genieten.

28-7 De eerste Kamper Ui(t)dag had als thema ‘Gezinsdag’. De Stichting

Evenementen City Kampen (STECK) had vele ondernemers en bedrijven

enthousiast gekregen er een spectaculaire dag van te maken, waarbij

vooral de kinderen volop aan hun trekken zouden komen. Traditie-

getrouw hees de burgemeester de koe omhoog aan de Nieuwe Toren.

31-7 In Bercy bij Parijs werd Willy Kanis wereldkampioen fietscross Elite

Women. Met de medaille bij deze wereldtitel kon zij haar prijzenkast

completeren.
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augustus
1-8 Zo gaat het vaker: eenmaal begonnen moet je verder. De voorspelling

van de Ontwikkelingsmaatschap De Koekoek is, dat over vijf jaar de

Koekoek is volgebouwd met glastuinbouw. Dan zijn er enkele hon-

derden hectares nodig om de glastuinbouw in de Koekoek een toe-

komst te verzekeren. Er is enige bezorgdheid over de mogelijkheden

tot uitbreiding.

2-8 De Bovenkerk trekt jaarlijks talloze bezoekers, zo’n 200 per dag in

het vakantieseizoen. Dankzij de belangeloze inzet van ruim dertig

vrijwilligers kan de kerk open zijn voor wie wil genieten van ruimte

en rust onder de hoge gewelven of van indrukwekkende orgelmu-

ziek. Onder de bezienswaardigheden is opvallend de urn, waarin het

hart van admiraal De Winter wordt bewaard, terwijl zijn gebeente

rust onder de Franse groten in het Parijse Pantheon, als dank voor de

bewezen diensten: hij versloeg in de Franse Tijd de Engelse zeemacht

bij Kamperduin.

2-8 Dankzij het gedurende tientallen jaren volhardend verzamelen van

prenten, ansichten en kiekjes van Kampen kon Aleid Kanis (67) in de

Stadsboerderij in de Groenestraat een deel van zijn omvangrijke col-

lectie tentoonstellen. 

4-8 Tot de varende monumenten, de aandacht meer dan waard, behoor-

den op de tweede Kamper Ui(t)dag de botters, die eens de Zuiderzee

bevoeren. Zij worden vertroeteld door de Stichting tot behoud van

Kamper botters. De tweede Kamper Ui(t)dag stond overigens in het

teken van de countrymuziek. Het was dé gelegenheid in de linedan-

cetent de door patat en andere lekkere zaken opgedane calorieën

weer kwijt te raken.

5-8 De voortgaande sloop van de Europa-allee maakte duidelijk dat het

huidige gemeentebestuur niet hecht aan de richting die vorige gene-

raties insloegen. En passant werd ook het aardige straatmozaïek uit

de weg geruimd dat vijftien jaar geleden door de werkers van

gemeentewerken in de middenberm van de Europa-allee werd aan-

gebracht. Het is geen kunstwerk, aldus de gemeente. Dankbaarheid

is maar alles!

5-8 IJsselmuiden-kenner Gerrit Schinkel bracht onder de aandacht dat

de hondenbelasting in IJsselmuiden haar 160-jarig jubileum vierde.

In 1846 werd op voorstel van burgemeester Engelenberg deze heffing

ingevoerd om het houden van honden in te perken. Inmiddels dient
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de hondenbelasting niet meer zozeer dit oorspronkelijke doel, maar

is voor het keuterbedrijf van de gemeente Kampen een van de vele

melkkoetjes. 

6-8 De organisatoren van het derde 8mm-filmfestival hadden het er

maar niet op laten aankomen en een droog onderkomen betrokken

voor de vertoning van de films en filmpjes. In de strijd tegen de digi-

tale geest van deze tijd trok het festival veel belangstellenden. De

Vergeten Lensdop-prijs 2005 ging naar Jeroen Hoekstra.

6-8 De driejarige hengstpony Wollings Dante van IJsselmuidenaar Jan

Flier werd op de vijftiende internationale Welsh Show Belgium uit-

geroepen tot de beste Welsh hengstpony van Europa. 

11-8 Het ongewoon slechte zomerweer zorgde voor een toeloop van

vakantiegangers naar overdekte attracties. In zwembad De Steur was

het ongewoon druk. De weergoden waren echter de Kamper Ui(t)dag

goedgezind. Dat was vooral plezierig voor de deelnemers aan de histo-

rische-koetsentocht. Van heinde en ver waren de koetsen- en paarden-

liefhebbers naar Kampen gekomen om hun aandeel te showen.

12-8 Na een verblijf van vier maanden keerde ds. Jan den Boer terug in

Grafhorst. In Afghanistan was hij gestationeerd in een kamp met

Nederlandse mariniers en commando’s, waar de geestelijke verzor-

ging van de militairen zijn taak was.

13-8 Het was een min of meer zonovergoten oldtimerdag in Kampen,

waar Kampers en toeristen zich gemakkelijk een halve eeuw terug in

de tijd konden wanen. In en rond de Oudestraat stonden ruim 300

oude voertuigen opgesteld, die aan het eind van de middag defileer-

den voor burgemeester en wethouders.

14-8 Natuurfotograaf Gerrit Koopman spotte bij Roggebot een tijgerspin,

zo genoemd naar de opvallende geelzwarte strepen op zijn lijf. De

tijgerspin was in de nabijheid van Kampen nog niet eerder waar-

genomen, maar is bezig op te rukken naar het noorden. In 1980 werd

de spin voor het eerst gezien in Limburg.

15-8 Wietske van den Rozenberg, bij uitstek op de hoogte van de ooievaars

in de IJsseldelta, maakte de trieste balans op: geen enkele van de op

verschillende nesten geboren ooievaars had het overleefd, vermoede-

lijk als gevolg van de slechte weersomstandigheden. Inmiddels

verzamelden – uniek gezicht – een groot aantal ooievaars zich in de

weilanden bij Wilsum om te foerageren, aanstalten makend voor de

reis naar het verre Afrika. 
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16-8 Heultjesweg 12 was 70 jaar lang de boerderij van de familie Van Dijk.

Nu staat de ontruiming voor de deur, een emotionele aangelegen-

heid. Over enige tijd zullen bezoekers van de dan tot streekmuseum

teruggerestaureerde hofstee kunnen zien hoe het leven op het

Kampereiland omstreeks 1920 zich afspeelde. 

17-8 Vanuit de Kamper kerken worden al 35 jaar campingdiensten ver-

zorgd in de kantine van Roggebotsluis. Na evenzovele jaren actief te

zijn geweest in de organisatie van deze campingdiensten kon Gerrit

Frank, inmiddels 77, de verantwoordelijkheid overdragen aan zijn

opvolger Roel van Zuylen.

18-8 De vierde en laatste Kamper Ui(t)dag liet de Kamper binnenstad bruisen

van activiteiten door middel van een grote braderie en veel levende

muziek. Helaas ontbraken in de late zomerschemering de donderknal-

len en lichtflitsen van het vuurwerk. De Stichting Evenementen City

Kampen blikte met voldoening terug op de reeks Ui(t)dagen, die uit alle

windstreken gemiddeld tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers trokken.

20-8 Op de tiende Oogstdag haalde de stichting Ons Erfgoed de oogst

binnen, voor het laatst op het I&M-terrein bij ZC’37 aan de Friese

weg. Volgend jaar zal het Streekmuseum Heultjesweg 12 het middel-

punt zijn.

20-8 Voor de zevende maal organiseerden Paul Reichenbach en zijn strip-

medestanders het Kamper Stripspektakel. Zo’n 35 bekende en min-

der bekende striptekenaars streken neer in Kampen en lokten daar-

mee 10.000 bezoekers naar de IJsselstad. 

21-8 Op 84-jarige leeftijd overleed in IJsselmuiden Frans van den Berg, de

laatste melkrijder uit Kampen en IJsselmuiden. In 1981 was het

gedaan met het ‘ouderwetse’ melkrijden, dat bepaald niet tot de lich-

te werkzaamheden behoorde. Naar schatting zwaaide Van den Berg

in zijn werkzame leven per jaar 60.000 melkbussen à 40 liter op zijn

melkwagen.

23-8 Gisteren beleefde het beroemde Kamper Digestum Vetus een histo-

risch moment, toen Tycho Kloek van boekrestauratieatelier Peters in

Almen bij Zutphen de 157 bladen loshaalde om ze te scannen en voor

internetpublicatie gereed te maken. Als ze nu alle 157 maar weer bij

elkaar in de band komen, want elke pagina is goud waard!

24-8 Het gerucht deed de ronde dat de bekende stripheld De Rode Ridder

binnenkort scheep zou gaan op de Kamper Kogge om verwikkeld in

allerlei bloedige intriges avonturen te beleven, waar de Kamper hon-
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den geen brood van lusten. Wie wil mee? Zwaard meenemen.

26-8 Bij uitgeverij Callenbach verscheen het spannende jeugdboek (8 jaar

en ouder) Paard ontsnapt. Het werd geschreven door de in Indonesië

wonende oud-Broederwegstudente Corien Oranje. Het verhaal van

Tessa en Matthijs, die een verwaarloosd paard van een wisse dood in

het slachthuis redden, is in Kampen gesitueerd. Daarmee treedt de

schrijfster in de voetsporen van Thea Beckman.

27-8 In het Kamper Stedelijk Museum hadden drie taxateurs zich opge-

steld, opdat RTV-Oost opnamen kon maken voor het programma

‘Geen kaf maar koren’. Menig Kampenaar, argeloos of stiekem

hopend een schat van grote waarde te bezitten, liet zijn ‘kostbaar-

heden’ door de deskundige ogen naar waarde schatten.

27-8 Op de jaarlijkse Paardendagen van de Koninklijke Vereniging van

Warmbloedpaarden in Nederland sloeg het Kamper veulen Anna een

bijzonder goed figuur en werd daarmee Nederlands kampioen, tot

meerdere eer en glorie van de familie Schilder van de Friese weg.

27-8 Traditiegetrouw vierde Wilsum drie dagen lang Oranjefeesten, die

werden afgesloten met een zeskamp tussen tien teams, die elkaar fel

bestreden om de dit jaar voor het eerst uitgeloofde wisseltrofee in de

wacht te slepen. Speciaal werden in het Oranjezonnetje gezet: Albert

van de Belt (35 jaar bestuurslid, waarvan 25 als voorzitter), Albert

Boeve (31 jaar bestuurslid), Joop Goudbeek (27 jaar bestuurslid) en de

nieuwe voorzitter Klaas Riezebos (25 jaar in het bestuur).

29-8 Wegwerkzaamheden aan de Molenbrug brachten aan het licht hoe

ongeduldig automobilisten hun heilige koeien besturen. Velen dach-

ten slim te zijn en de ‘oude’ stadsbrug te nemen om de overkant van

de IJssel te bereiken. Zij zorgden voor IJsselkade-files, die oudere

Kampenaren de dagen in herinnering brachten uit de jaren zestig

van de vorige eeuw, toen de stadsbrug echt te smal werd en oom

agent de toegangen met de hand regelde. 

30-8 Voor de tiende keer ging gezamenlijk in ’s-Heerenbroek, Zalk,

Mastenbroek en Kamperzeedijk de vakantiebijbelweek van start.

Ongeveer 200 jongere en 50 oudere kinderen waren onderdak bij de

familie Van Ittersum aan de Zwolse weg. Een grote schare vrijwilli-

gers verzorgde allerlei vakantie-actviteiten. Uiteraard stond het

bijbelverhaal in het middelpunt.
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september
1-9 Het is traditie dat de nazaten Zwart hun vaderen en voorvaderen in

ere houden. In die traditie bespeelde Everhard Zwart het orgel van de

Bovenkerk ter nagedachtenis aan zijn vader Willem Hendrik Zwart,

die 80 jaar geleden werd geboren en 40 jaar lang het majesteitelijk

orgel bespeelde.

2-9 De Grafhorsters laafden zich aan een bron van nostalgie: de visserij.

Op de twee visserijdagen werden de botters en punters, die eens de

glorie van het harde leven in de IJsseldelta waren, getoond door de

Stichting tot behoud van Kamper botters.

2-9 De 60-jarige IJsselmuider Voetbalvereniging IJVV liet zich bij het inte-

rim-jubileum terecht de mogelijkheid niet ontglippen lof en prijs te

incasseren. Dat geschiedde dan ook op de receptiebijeenkomst, waar

allerlei autoriteiten en gewone mensen de vereniging prezen voor de

rol in de afgelopen zestig jaar. De vereniging prees op haar beurt de

inzet van de ontelbare vrijwilligers en voetbalfans, zonder welke de

club niet zou kunnen bestaan.

2-9 Het 60-jarig predikantschapsjubileum van ds. Berend van Smeden,

inmiddels 86 jaar en emeritus van de Chr. Geref. Kerk, bracht de laat-

ste jaren van de Tweede Wereldoorlog in herinnering, toen de chr.

geref. predikant Willem Ramaker als gevolg van een hartaanval bij

een Duitse razzia overleed op 31 juli 1943. Als zijn opvolger werd in

1944 ds. Van Smeden bevestigd, die daarmee zijn loopbaan in de Chr.

Geref. Kerk begon.

3-9 Stadsbeiaardier Frans Haagen verzorgde het jaarlijkse verzoekconcert

op het carillon van de Nieuwe Toren. Het regende verzoekjes – zij het

enigszins voorgeprogrammeerd – en dus daalde een milde regen van

dartele klanken op de stad neer.

3-9 Met een feestelijke introductie wilde de directie van Connexxion de

aandacht vestigen op de concessie (7,8 miljoen euro), die het moge-

lijk maakt dat de Hanzeliner de verbinding Lelystad-Zwolle via

Kampen gaat onderhouden. Ondanks de aanmoedigende muziek

van het Kamper Trompetter Korps wilde de bus echter niet van start

gaan, hetgeen enige afbreuk deed aan de feestvreugde, maar tegelijk

zorgde voor voorpaginanieuws.

7-9 Menige stad die weinig te bieden denkt te hebben op historisch

gebied, laat zich verleiden tot merkwaardige historiserende vond-

sten. Een stad als Kampen heeft zoiets niet nodig. Toch zijn er ergens
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mensen met merkwaardige gedachtespinsels. Zij grepen de toch al

zo problematische waterkering aan om op het Van Heutszplein, dat

30 jaar verpest was door een benzinestation, bij gebrek aan beter en

tot ergernis van de omwonenden op te leuken met absurde pseudo-

rondelen.

8-9 ‘De stad gaat naar de knoppen’, zegt men. Daarom presenteerde zich

een verzameling plaatselijke politici met een nieuw soort burger-

initiatief. Verontruste Burgers als Rie Woning en Alerte Democraten

als Jan Elhorst hadden elkaar gevonden. Aangevuld met de afge-

scheiden Ruud Töller en idem Albert Holtland willen zij de kiezers

uitnodigen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 op hen te

stemmen.

8-9 In de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Burgwal nam wethouder

Breman het eerste exemplaar in ontvangst van de Kamper Kerkenroute,

die voert langs 19 locaties en zijn eindpunt vindt op de Broederbrug,

waar je zeven kerken – met inbegrip van de vrijzinnige Levensbron

zijn het er acht – kunt zien. Aan deze jongste VVV-route werd mee-

gewerkt door Dicky Haze, Theo van Mierlo en Jaap van Gelderen,

samen goed voor een allesomvattende kennis van Kampen.

9-9 Voor hetzelfde geld had het een zoele nazomeravond kunnen zijn.

Nu was een beetje mistroostig regenweer op het Berghuisplein, de

ambiance van de musical Anna, door de jeugdtheatergroep Ventura

ten tonele gebracht als eerste van een reeks opvoeringen.

10-9 De Kamper Wielerclub vierde in de KWC-hoeve op informele wijze

het 50-jarig bestaan. Sportwethouder Breman was daarbij de vrolijke

officiële noot namens de gemeente. Van de KNWU waren er allerlei

eerbewijzen voor de jarenlange inzet van bestuurders/vrijwilligers.

10-9 Opnieuw raakt Kampen een ijkpunt in de binnenstad kwijt. Café

’t Centrum, kortweg café Koek, gaat na 75 jaar dicht. Uitbater Jos

Koek, wiens grootvader in de jaren dertig van de vorige eeuw met het

café begon, moet er om gezondheidsredenen een punt achter zetten.

10-9 Massaal klokgelui onderstreepte dat Open Monumentendag in het

teken stond van ‘religieus erfgoed’, waarvan Kampen rijkelijk is voor-

zien, al ontbreekt het geld om alles in stand te houden. Om het reli-

gieus erfgoed in het buitengebied te kunnen aanschouwen reden

bussen en huifkarren de nieuwsgierigen naar hun bestemming. Ook

niet-religieus erfgoed greep de gelegenheid aan zich te laten zien.

14-9 Bij de Zwartendijkruiters zetten Henk Timmerman en Marina Sterken
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een punt achter hun vrijwilligerswerk. Henk Timmerman was vanaf

1986 penningmeester. Hij werd in 2003 door de Kamper Sportraad

uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Nu werd hij erelid en mocht

als beloning de wereld in een ballon van bovenaf gaan bekijken.

Marina Sterken-van Lenthe was vijftien jaar instructrice en daarmee

de spil in het geven van nieuwe motivatie en zelfvertrouwen aan wie

het te paard wilde proberen. Als waardering kreeg zij pony Joker ten

geschenke.

15-9 Vooruitlopend op het succes van de nieuwe bioscoop bevestigden

mevrouw Piety van den Berg van de Stichting Vrienden van het Kamper

Citytheater en wethouder Piederiet gezamenlijk een memoriesteen

aan de gevel van het nieuwe filmhuis.

17-9 In IJsselmuiden herdacht de hervormde PKN-predikant ds. R. Veldman

dat hij 25 jaar geleden in zijn eerste gemeente Goudswaard werd

bevestigd. Door de scheuring in de IJsselmuider Dorpskerk is predi-

kant en gemeenteleden de lust tot het vieren van dit jubileum een

beetje vergaan. 

17-9 Dat er in Kampen acteertalent schuilt, wisten we al sinds Henk van

Ulsen zijn carrière begon. De 11-jarige Arisca Wiegersma bewees de

stelling opnieuw. Zij speelt sinds jaar en dag bij Ventura, maar op de

weg omhoog naar de toneelschool deed ze nu een gooi naar een rol

in de musical Pietje Bell. 

17-9 Terwijl enerzijds de Brunnepers hun hart vasthouden of er van de

restanten van het vroegere Brunnepe nog iets overblijft, stroomden

anderzijds de belangstellenden toe nu de eerste 42 woningen van het

Berkpark(!) in de verkoop gingen.

17-9 De Zalker Jaarmarkt was met bijna honderd standhouders groter

dan ooit. Het dorp doorstond de toeloop van bijna 2000 belangstel-

lenden en de daarbij behorende auto’s goed. De kas van Excelsior

voer er wel bij.

19-9 Terwijl de raadsleden in spe bij bestaande politieke partijen of splin-

ternieuwe burgerinitiatieven als paddestoelen uit de grond rijzen,

lijdt Groen Links op dit punt wat aan bloedarmoede. Het ziet ernaar

uit dat Edy Prick (‘Er zit totaal geen muziek meer in de raad’) zijn

kruistocht eenzaam maar niet alleen zal moeten voortzetten. Toch

gaat men ook bij gesettelde politieke partijen soms langs wonder-

lijke wegen. Zo koos de ledenvergadering van het Kamper CDA – het

was natuurlijk al bekokstoofd – iemand tot ‘nieuwe leider’ van een
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fractie die nog gekozen moet worden. Fractievoorzitter Adema werd

gewoon afgeserveerd.

19-9 In de Vijverhof is men goed verzorgd onderdak. Dat bewezen de heer

M. Winkler (87) en zijn vrouw E. Winkler-van der Weerd (84): zij vier-

den hun 60-jarige huwelijksband. De burgemeester en zijn vrouw

waren getuigen.

20-9 Het Ichthus College locatie IJsselmuiden ontwikkelde een vooruit-

strevend onderwijsprogramma onder de titel ‘Ruimte om te leren’.

Voortaan kunnen kinderen hun eigen leerroute kiezen. Zat ik nog

maar op school! Het wordt nog leuk. En dan nog een laptop toe! Voor

mijn leerroute gaf ik vroeger de voorkeur aan grote omwegen en ik

stond ook voortdurend stil, tot ergernis van mijn leraren. 

20-9 In het kader van hun politieke scholing brachten leerlingen uit

groep acht van de basisschool De Fontein op Prinsjesdag een bezoek

aan Den Haag. De VVD-prominenten Bolkestein en minister van

defensie Kamp glimlachten breed toen zij met de kinderen op de foto

mochten.

24-9 Woorden verwaaiend in de wind. De Deltion-leraressen Liesbeth de

Lange en Hanneke van Vilsteren hadden voor hun moedige strijd

tegen het analfabetisme wethouder Wieten, gedeputeerde Rietkerk

en Kamper dialectkenner Lammert van Dijk uitgenodigd om en

plein public op het Koepleintje Kamper Uien voor te lezen onder het

motto ‘Lezen? Doe er wat aan!’ Het schaarse publiek meed echter de

ontmoeting en ging schichtig aan de overzijde voorbij, als ging het

om een merkwaardige sekte en opdringerige gelovigen.

24-9 Wethouder Piederiet opende het Open Huis van het Diergenees-

kundig Centrum, dat tien jaar bestond. Zo’n 1500 belangstellenden,

jong en oud, vermaakten zich met belangwekkende en gezellige

demonstraties.

26-9 De heer M. den Boer (85) en mevr. E. den Boer-Huisman dachten

terug aan de dag dat ze in het huwelijk traden, zestig jaar geleden.

Wethouder van der Maat kwam hen feliciteren uit naam van de

gemeente.

28-9 Als nieuwste hype werden in de media berichten verspreid, als zou-

den volgens recent onderzoek kinderen steeds meer lijden aan over-

gewicht. Natuurlijk doen de Kamper scholen ook mee in de strijd

tegen het overgewicht (wel te onderscheiden van overwicht): ‘het

belangrijkste is een stukje bewustwording bij leerlingen en ouders’.
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Daarom gaat bijvoorbeeld één van de twee snackautomaten de

school uit om plaats te maken voor eentje met melk en broodjes

gezond, mits dik belegd. Het ‘voedingspatroon’ zal rijkelijk aandacht

krijgen bij het vak verzorging.

28-9 Traditiegetrouw hadden enkele duizenden vrijgemaakt-gereformeer-

den een dag vrijgemaakt om zich in de stad van hun theologische

universiteit te laven aan preken, toespraken, gezellig samenzijn,

rondstruinen en paling eten. Dat heet nog steeds Hogeschooldag.

Heel vroeger waren er journalisten op pad die er in speciale edities

de Kampenaren verslag van deden, aangezien Kampenaren op die

dag, als het enigszins kon, de binnenstad meden en dus niet op de

hoogte waren.

29-9 Burgemeester Oosterhof had het voorrecht namens Hare Majesteit de

Koningin een koninklijke Oranje-Nassau-onderscheiding te mogen

uitreiken in Het Trefpunt aan de heer G.J. Gerrits (70) uit Masten-

broek, die zich jarenlang inzette voor de Hervormde Kerk in zijn

woonplaats. Hij was 22 jaar de financiële steunpilaar van de christe-

lijke basisschool Prinses Juliana in ’s-Heerenbroek en vijftien jaar

van Het Trefpunt in Mastenbroek.

30-9 Nu deltaWonen de VZOD-ijsbaan en kantine van hun plek verdron-

gen heeft, zullen de senioren van de Hanzewijk zich binnenkort kun-

nen nestelen tussen de Hanzewijk en Hagenbroek. Om de start van

de bouw van het seniorenblok te vieren was een feesttent opgetrok-

ken, waarin toekomstige bewoners en andere belangstellenden wer-

den ontvangen. Wethouder Piederiet onthulde de naam van het

complex: ‘Baanzicht’, het resultaat van een prijsvraag.

30-9 De Ouderendag van de Stichting Welzijn Senioren had zijn startpunt

in De Kandelaar in ’s-Heerenbroek. Vandaar ging het in drie bussen

over het Kampereiland naar Urk. Onderweg gaf Warrie Meuleman

van Waterschap Groot Salland toelichting op de bescherming tegen

de wateroverlast. Verheugend was de deelneming van een aantal

allochtone Kampenaren.

oktober
1-10 Het was precies 75 jaar geleden dat de gereformeerde Westerkerk

aan de Wilhelminalaan in gebruik werd genomen. Alle reden tot

dankbaar feestvieren: een royaal ontbijt voor de vroege opstaanders,

ballonnen oplaten, AMDG met muziek door de buurt, opgewekte
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dankdiensten op zondag en de presentatie van een boekje over ver-

schillende aspecten van Brunnepe en de 75-jarige Westerkerk onder

de titel De meester is daar en hij roept u, de bijbeltekst die de torenklok

siert. 

1-10 Na 75 jaar kwam een eind aan het bekende taxibedrijf Stoel. ‘Bel

Stoel maar even’, en dan wist iedereen waar het om ging. De sterke

concurrentie in het personenvervoer maakte een eind aan een

bedrijf, dat begon als Eerste Kamper Taxibedrijf, waarin vervolgens

drie generaties Stoel hun boterham verdienden. Grootvader Willem

Stoel zag in de magere jaren dertig van de vorige eeuw brood in het

personenvervoer, toen hij als groenteventer mensen meenam op zijn

wagen.

3-10 Het duister van de oktoberavond rond het voormalige Stadszieken-

huis werd plotseling verbroken door een zee van licht, toen voorzit-

ter Jan Visser van de Stichting Vermogensbeheer De Verenigde

Gasthuizen de schakelaar omdraaide van het nieuwste project van

de Stichting Lichtstad Kampen: de aanlichting van het voormalige

Stadsziekenhuis alias IJsselheem Locatie Myosotis. De eer kwam de

heer Visser toe omdat de Stichting Vermogensbeheer het leeuwen-

deel van de rekening had betaald.

5-10 Voor 60.000 euro laat de gemeente onderzoeken wat de beste rechts-

positie is voor Stadsgehoorzaal en Quintus. ‘Het proces van verzelf-

standiging is begonnen’, predikte cultuurwethouder De Boer. Als hij

Prediker had laten spreken, had hij geweten: Wat is, was er reeds

lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest.

6-10 De winkeliers en bewoners van de Geerstraat vierden met hun

‘Geerstraat-Sfeerstraat’ een lustrum. Gedurende de maand oktober

werden in de etalages 80 kunstwerken van 20 kunstenaars geëx-

poseerd. De moed van de winkeliers wordt beloond met een wissel-

trofee voor de etalage die het beste de samenhang met het tentoon-

gestelde kunstwerk laat zien.

7-10 De Burgel, stammend uit de 14de eeuw, heeft in de loop der tijd heel

wat meegemaakt aan varen en gevaar, laden en lossen, vissers op de

walkant en de jeugd op de schaats, zodra het maar even vriezen

wilde. Het huidige stadsgrachtje is weliswaar nog maar een schamel

overblijfsel van wat eens één van de peilers van Kampens welvaart

was, maar het is toch in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog net

ontkomen aan de drieste plannen tot demping, omdat het als open
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riool een gevaar voor de volksgezondheid en een aanfluiting voor de

reukorganen was geworden. Alle reden in het Stedelijk Museum een

tentoonstelling te wijden aan dit waterfenomeen tussen Burgwal en

Vloeddijk. Journalist Carel de Goeij wijdde de tentoonstelling in.

8-10 Het was alweer 20 jaar geleden dat een aantal enthousiaste mensen

een kinderboerderij van de grond probeerde te krijgen. Het werd in

toenemende mate een succes: Kinderboerderij Cantecleer is niet

meer weg te denken uit het Groene Hart van Kampen.

8-10 Je weet wel waar je aan begint, maar niet waar je eindigt. Geuje van

der Linde (68) begon 17 jaar geleden in het eerste nummer van het

contactblad Erfnummer met de beschrijving van Erf 1. Thans is de

beschrijving van Erf 69 klaar. Nu op naar de laatste van de 173 erven!

Nog vele jaren!

8-10 De tijden zijn wel veranderd! De senioren van nu, die de eerste

deltaWonen-markt bezochten, konden hun ogen en oren niet gelo-

ven. Het was dan ook een meer dan hemelsbreed verschil: de manier

waarop deltaWonen, voorheen Eenvoud en Kampen, de beschikbare

en toekomstige woningen aanlokkelijk maakt, vergeleken met de

moeite, die zij in hun jeugd, de dagen van woningnood, moesten

doen om een woning, zeg maar op de Hanzewijk, los te bedelen.

10-10 Waarin al niet gestreden kan worden om een Nederlands kampioen-

schap! Stephanie van den Beld (19) deed mee aan de voorrondes van

het Nederlandse Kampioenschap Latte Art, de kunst om op artistieke

wijze een kopje cappuccino te schenken. En dan moet je als

Stephanie niet van koffie houden!

11-10 Een Biestemark van Grafhorst zonder beesten en niet in het centrum

is eigenlijk geen Biestemark meer. En toch stroomden de belang-

stellenden toe en werd het een familiefeest met veel gasten en een

lekker weertje.

12-10 Niemand minder dan staatssecretaris Ross van volksgezondheid

knipte het lint door dat kinderen, ouders, belangstellenden, auto-

riteiten en bestuurders scheidde van het nieuwe orthopedagogisch

centrum, ‘een bijzondere accommodatie voor bijzondere mensen’,

dat aan het Harmoniepad was verrezen op de plek van de oude

Klimop. De Klimop groeit verder.

12-10 Eindelijk was het dan zover. Omgeven door Kampereilanders, zoals

ze niet meer bestaan, stelde toerismewethouder Breman het recrea-

tieve fietspad over de Pijperstaart in gebruik. Voortaan kunnen
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fietsers van Seveningen tot de Eilandbrug de boorden van de IJssel

volgen. Het Kampereiland rondpeddelen is daarmee een stuk attrac-

tiever is geworden.  

13-10 Nu de reconstructie van de omgeving van het voormalige Stads-

ziekenhuis, voortaan IJsselheem-Myosotis, zijn voltooiing naderde,

leek het de mannen van gemeentewerken het juiste moment om het

de laatste jaren wat uit de gratie en het zicht geraakte beeld van

dokter Kolff, één van de groten van Overijssel, een beter plekje te

geven. Opnieuw zullen velen zich afvragen wat die man toch met die

plaat voor zijn borst moet.

14-10 Nadat oud-minister Borst van Volksgezondheid door locatiemanager

Gerard Booij was rondgeleid en zij had kunnen zien hoe het onder

haar ministerschap afgedankte Stadsziekenhuis, door grondige

restauratie en het bijbouwen van een fors nieuw gedeelte, was omge-

toverd tot een verpleeghuis met een heel moderne aanpak, ver-

klaarde zij ten overstaan van de in de restaurantzaal verzamelde

menigte het IJsselheem-Myosotiscomplex voor geopend. De heer Jan

Visser, voorzitter van de Stichting Vermogensbeheer De Verenigde

Gasthuizen, die samen met andere sponsoren fiks had bijgedragen

aan de nieuwbouw en de kunstzinnige aankleding daarvan, bood de

oud-minister het eerste exemplaar aan van het boek Myosotis. Een

bundel vergeet-mij-nieten, dat ter gelegenheid van de ingebruikneming

van het nieuwe Myosotis kon verschijnen en van De Kamper

Gasthuizen, IJsselheem en Myosotis het verre en het jongste verleden

belicht.

14-10 Als levend bewijs dat de tijden voor ouden van dagen/bejaarden/-

senioren veranderd zijn, vierde mevrouw Jantje Kanis-Vinke als 79-

jarige dat zij twintig jaar geleden in Huize Margaretha aan de

Burgwal kwam wonen. Tegenwoordig heb je een indicatie nodig om

in een verzorgingshuis te worden opgenomen en dan moet je onge-

veer net zo oud zijn als mevrouw Kanis nu, die op 59-jarige leeftijd al

toegang kreeg. Eens was Margaretha een riant ‘bejaardenpension’,

zoals men toen zei. Nu zijn de kamers te klein om de woonwensen

van de huidige senioren te kunnen vervullen. Binnenkort gaat

Margaretha tegen de vlakte om plaats te maken voor een vele malen

groter seniorencomplex.

15-10 Als kruimeltjes, die naar het bijbelverhaal van de welvoorziene tafel

van de rijke man afvielen, werden 125 uitstekende bedden van het
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afgedankte Myosotis op verzoek van Wit-Rusland hulpwerkgroepen

afgevoerd naar Wit-Rusland, waar men er hartstikke blij mee is. En

wij kunnen gewoon doorgaan met hartstikke rijk zijn!

15-10 Het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst onder leiding van Freddy

Veldkamp, met Harry Hamer op het orgel en begeleid door een aan-

tal solisten, vulde met sonoor-bronzen stemgeluid de gewelven van

de Bovenkerk.

20-10 Zalk ziet er weer een stuk netter uit, nu het ‘koppie’ van het beschei-

den torentje van de Nederlands Gereformeerde Kerk weer op zijn

plaats is gebracht, min of meer als sluitstuk van de restauratie van

het 19de-eeuwse kerkje. 

20-10 Ichthus-leerlinge Esther Polman was de beste van alle vmbo-leer-

lingen in Overijssel die meededen aan een tiendaagse digitale quiz

van de Overijsselse Bibliotheekcentrale. Zij ontving uit handen van

Janny ten Hove van de Kamper Bibliotheek de bijbehorende toepas-

selijke prijs: een laptop.

22-10 Na vijf maanden verbouwing vierde de Stadsgehoorzaal op feestelijke

wijze de heropening, met optredens in alle hoeken van de

Stadsgehoorzaal, die er als nieuw uitziet met zijn nieuwe stoelen,

nieuwe trekkenwand, klimaatbeheersing en gerestaureerde wand-

schilderingen.

25-10 Vanuit de Vijverhof was werkneemster Linda Pietersma (26) voor-

gedragen voor ‘Verzorgende van het jaar’. De jury van het Tijdschrift

voor Verzorgenden nomineerde haar als één van de vijf beste. Dat

wordt misschien plaats één! 

26-10 Als je de smakelijke rechtbankverslagen in de Stentor leest, kun je

toch nauwelijks aan de indruk ontkomen dat de misdaad, of wat

daar bij in de buurt komt, in Kampen welig tiert. Maar schijn

bedriegt. De cijfers wijzen uit dat per 1000 inwoners Kampen slechts

30 misdrijven scoort, maar het stroomopwaarts gelegen Zwolle 55 en

Deventer 60,2.

26-10 Toerismewethouder Breman liet de kans van zijn leven voorbijgaan

om aan zijn toeristische speerpunten er eentje toe te voegen, die net

als de Kogge het verre verleden van de Hanzestad aanschouwelijk

zou kunnen maken. Het college wilde het idee van de CAS niet om-

armen in de binnenstad een schandpaal op te richten. Mogelijk

vreesden burgemeester en wethouders tot de eersten te behoren die

men er aan zou nagelen.
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26-10 In een soort cyclische golf is er steeds weer behoefte aan speel-

gelegenheden in de wijken. Helaas, na een tijdje intensief gebruik

raakt de speelplek door vandalisme en honden in een neerwaartse

spiraal en verwordt tot plek voor hangjongeren. Tot het moment dat

de speelplaats gerenoveerd en wel aan een nieuw leven begint. Dat

ervoeren de bewoners en vooral de kinderen van Hagenbroek, die

eigen initiatief paarden aan gemeentelijke investering. Wethouder

Piederiet stelde de hernieuwde speeltuin in gebruik.

28-10 Een wervelwind van vandalisme trok over Onze Tuin, tot verdriet en

ergernis van de volkstuinders, die have en goed aan flarden vonden.

Is er iets mis met onze samenleving of zijn vernielzuchtige jongeren

van alle tijden? Misschien ontbreekt er in onze ‘moderne’ samen-

leving iets aan de sociale en politionele controle? Je kunt toch niet

in vijf minuten van alles ruïneren zonder dat het wordt opgemerkt?

28-10 De totstandkoming van een ‘kulturhus’ in IJsselmuiden is door een

raadsbesluit dichterbij gekomen. Alles wat aan zorg en welzijn doet,

komt erin. Als ze nu maar een fraaier woord bedenken dan dat idiote

‘kulturhus’.

29-10 De Week van de Geschiedenis ging van start. Het Kamper Gemeente-

archief hield open huis om belangstellenden een kijkje in het depot te

gunnen en enkele topstukken te tonen, waaronder het 13de-eeuwse

charter van de Deense koning Abel, dat de Kampers een bevoorrechte

positie verleende in de Deense wateren. Dit alles onder de noemer

‘Buren, vrienden en rivalen’. 

29-10 Weergalmden nog kortgeleden de gewelven van de Bovenkerk van de

zware mannenstemmen van de koorzangers uit IJsselmuiden en

Grafhorst, nu waren het de lichte stemmen van het Kampen Boys

Choir, dat concerteerde onder leiding van Bouwe Dijkstra.

29-10 Het zal wel een algemeen verschijnsel zijn dat na verloop van tijd

niemand meer weet welke persoon achter een bepaalde straatnaam

schuil gaat. Wie van IJsselmuiden over de Molenbrug komend in het

voorbijgaan ziet, dat hij via de Niers-allee – voluit mr. J.L.M. Niers-

allee – Kampen induikt, zal waarschijnlijk geen weet meer hebben

van leven en werken van de vroegere Commissaris der Koningin, die

van 1972 tot 1988 het gezicht van de provincie Overijssel was. Hij

overleed op 80-jarige leeftijd.

31-10 Met gevoelens van weemoed namen de medewerkers en begeleiders

afscheid van hun Zalkerveer-boot, die een kleine tien jaar diende bij
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het overzetten van fietsers en wandelaars van Zalk naar ’s-Heeren-

broek en terug. Er komt een splinternieuwe pont.

november
1-11 De Buitenkerk is alweer aan restauratie toe, maar het geld is er niet.

Het kerkbestuur moet zijn toevlucht nemen tot vangnetten, die de

gelovigen voor vallend gesteente zullen behoeden. Vroeger had men

daar heiligen voor.

2-11 Samen met leden van het Interkerkelijk Kerkkoor uit Dronten maakte

– voor de derde maal – het Hervormd Kerkkoor Kampen onder

artistieke leiding van Gerwin van der Plaats en Harry Hamer een

tiendaagse concerttournee door Hongarije en Oostenrijk. Haast van-

zelfsprekend werd opgetreden in de partnerstad Papa, maar ont-

roerend was in het bijzonder een concert op de binnenplaats van de

vrouwengevangenis in Kalocsa.

3-11 De ijsclub Wintervreugd van het Kampereiland bestond 60 jaar. Bij

gebrek aan ijs vierde men het feest niet met gladde ijzers op de baan

bij Ons Erf, maar in Ons Erf met gladde stenen in de sjoelbakken.

Voor het schaatsen moest naar Heerenveen worden uitgeweken.

4-11 In Quintus zette St. Caecilia op twee muzikale avonden de opera- en

operettebloemetjes buiten vanwege het 80-jarig bestaan. 

4-11 Plantage Boekhandel Bos werkte samen met een uitgever het idee uit

om Kamper kunstenaars mooie of typische plekjes van Kampen en

omstreken te laten vereeuwigen via een kalender, waarin elk jaar een

andere kunstenaar centraal staat. De primeur was aan Jan Schilder,

inmiddels bekend van zijn drie verdiepingen hoge Nieuwe Toren in

verpleeghuis Myosotis. Burgemeester Oosterhof nam het eerste

exemplaar van de kalender in ontvangst.

5-11 In de hervormde kerk van Wilsum liet de christelijke gemengde

zangvereniging Hosanna horen, dat het koor niets had ingeboet aan

enthousiasme en kwaliteit in de loop van zijn 60-jarig bestaan. Op

1 november 1945, kort na de Bevrijding, onder dirigent Hendrik

Evink begonnen met 72 leden, telt het koor nu 37 leden en staat

onder de inspirerende leiding van Didy van der Stouwe. Een muzi-

kaal herdenken waard.

5-11 Bij de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt) werd vanwege

de Gereformeerde Bond in de PKN tot parttime bijzonder hoogleraar

benoemd dr. J. Hoek, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het
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zal de opdracht worden van dr. Hoek met de studenten naar de bron-

nen van de gereformeerde vroomheid, vooral uit de 17de en 18de

eeuw, te zoeken en die voor het heden toegankelijk te maken.

6-11 De 76-jarige Christelijk Gereformeerde predikant dr. T. Brienen her-

dacht dat hij 50 jaar geleden in het Groningse Mussel als predikant

werd bevestigd. Van die 50 jaar bracht hij de jaren 1976 tot 1982 in

Kampen door.

7-11 In zekere zin was het verzoek uit de burgerij te begrijpen om het

monument op de Dam, aan het eind van de Ebbingestraat, terug te

plaatsen naar de Nieuwe Markt. Immers, daar werd het geschenk van

Schokbeton en machinefabriek De IJssel ter gelegenheid van het

50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina geplaatst. In

1953 ging de sta-in-de-weg naar de huidige plaats en dat wil het

gemeentebestuur graag zo laten.

8-11 In de Koornmarktspoort exposeerden gezamenlijk fotografe Jos

Poeder, kleindochter van de Kamper kunstschilder Henk Poeder en

beeldend kunstenares Bernadette Palsma, oud-studente van de

Kamper Kunstacademie, onder de noemer ‘Kampen, heden en ver-

leden: tastbare herinneringen’.

8-11 De stadsarcheoloog Alexander Jager heeft het er knap druk mee,

wanneer de fundamenten voor de toekomstige welvaart en het

wonen en werken in Kampen worden gelegd. Bij de Zuiderzeehaven

in wording moest hij er als de kippen bij zijn om in kaart en foto vast

te leggen wat de bodem prijs wilde geven: een boerderijfundament

uit de 17de eeuw, zilveren lepels, glas- en aardewerkscherven. 

8-11 Bij de Morrensteeg werd het bruggetje vernieuwd. Dat was hard

nodig, want het was de laatste tijd niet meer goed te doen vanuit de

stad komend in één ruk over het bruggetje via de Nauwe

Morrensteeg de Groenestraat te bereiken.

9-11 Het is natuurlijk helemaal niet een herbouwd City Theater, maar

gewoon een met veel gemeenschapsgeld gebouwde bioscoop aan de

Plantage, waar nooit een filmhuis is geweest. Toch is het te hopen,

dat Movie Unlimited de belofte voor de toekomst kan waar maken,

want zoals men terecht meent: een bioscoop heeft een belangrijke

sociale functie. De Stichting Vrienden van het City Theater verdient

een compliment voor de vasthoudendheid.

10-11 Wie de voortstormende scharen aanschouwt die elke dag het Pieter

Zandt achter zich laten op weg naar de vrijheid, kan de docenten en
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andere medewerkers alleen maar veel heil en zegen wensen bij hun

pogingen ‘de verkeersveiligheid in het schoolprogramma in te bedden’.

Locatiedirecteur Wiggers en verkeerscoördinator Zweers tekenden een

convenant over dit onderwerp. Eerst de leerlingen maar eens uitleggen

wat al die fraaie woorden betekenen!

10-11 Om de cultuur een hart onder de riem te steken showde VVD-fractie-

voorzitter Krans tijdens de raadsvergadering een zilveren vislepel,

omstreeks 1765 vervaardigd door de Kamper zilversmid Jacob

Elseneur. Krans kocht de vislepel op een veiling in Amsterdam. De

moraal van Krans’ verhaal: de gemeente heeft te weinig geld beschik-

baar voor dergelijke aankopen ten behoeve van het Stedelijk

Museum. Verkoop dan maar iets van minder belang.

12-11 Om op tijd al zijn cadeautjes kwijt te raken kwam Sinterklaas dit jaar

zo vroeg als zijn oude gestel het toeliet aan wal in de Kamper

Buitenhaven, waar een onafzienbare menigte van jonge en oude

kinderen hem opwachtte en zingend welkom heette. Een drom

Pieten zwermde uit om alle begerig uitgestrekte handen te vullen.

12-11 Bij Plantage Boekhandel Bos knielde schrijver Jan Siebelink op een

bed violen en signeerde met vlotte pen de exemplaren van zijn werk,

terwijl hij geïnteresseerd luisterde naar wat zijn aanstaande lezers

hem in vertrouwen toefluisterden.

15-11 Je vraagt je af hoe zo’n uitverkiezing tot ‘Overijssels grootste’ tot

stand komt, wanneer het overgrote deel der Overijsselaars slechts

van horen zeggen van de betrokken personen heeft vernomen. De

bekendheid van voetballer Epi Drost – waarschijnlijk ook maar van

korte duur – is zonder twijfel groter dan die van Johan Rudolf

Thorbecke of Willem Kolff. Hoe het ook zij, op de een of andere

manier schopte de 94-jarige Kolff, eens de uitvinder van de kunstnier

in het Kamper Ziekenhuis, het tot de ‘Grootste Overijsselaar aller

tijden’. En die roem straalt natuurlijk ook op Kampen af.

15-11 De statistiek van het Kamper inwonertal kwam beschikbaar: in 2004

nam de bevolking van de gemeente Kampen met 31 zielen toe tot

48.980; er vertrokken 1594 personen uit de gemeente, ruim 300 meer

dan er zich vestigden; we zorgden met elkaar voor 721 baby’s. 

16-11 Onverwachts liep het storm in de Kamper Isala-polikliniek, toen daar

in het kader van de Wereld COPD-dag de gelegenheid werd geboden

tot een gratis longfunctietest.

17-11 Het nieuwe IJsselmuider Interkerkelijk Kinderkoor, inmiddels al aan-
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gegroeid tot 45 leden, koos voor zich de toepasselijke naam ‘Children

of Praise’. De naam werd in een prijsvraag bedacht door de 11-jarige

Peter Brink.

17-11 Het architectenduo Kragt en Van ’t Veen was een begrip in Kampen

en elders als het ging om de sociale woningbouw door woningcor-

poraties. Na 40 jaar zetten ze er een punt achter met een afscheid in

de Stadsgehoorzaal.

18-11 Opdat vrijwilligers zich op tijd zouden kunnen melden, gaven Annie

van den Berg en Mia Schrijer te kennen dat zij per 1 januari wilden

rusten van hun goede werken. Ruim 25 jaar zorgden zij er samen

voor dat het interieur van de Rooms-Katholieke kerk van IJssel-

muiden er elke week meer dan netjes bijstond. 

20-11 Op Zuideinde vierde Evert van Schoonhoven een uniek jubileum. Op

z’n twaalfde schoof hij in de Gereformeerde Kerk aldaar achter het

orgel en daar zit hij nu nog, na 50 jaar. Een vaste kern in een kleine

kern.

23-11 Op de Maten werd op het grasveld tussen Orkestlaan en Symfonie-

laan een kunstwerk geplaatst van Koos Kroon. Het is een elf meter

hoog blikvangend beeld onder de titel ‘De Maten van Wonen’. Zoals

bij elk goed kunstwerk waren de meningen erover verdeeld. Voor

sommigen was het een maatje te groot.

23-11 De Maarlenhof in IJsselmuiden wil echt een zorgcentrum worden en

ook zorg gaan aanbieden aan de senioren rondom. Om dat te bena-

drukken konden omwonende ouderen een gratis maaltijd komen

genieten. Ongeveer vijftig gegadigden kwamen op de etensgeur af.

25-11 Zorgwethouder Wieten opende officieel het multifunctionele centrum

van Wilsum ‘De Toekomst’. Voorzitter Boeve van ‘Dorpsbelangen’ be-

nadrukte dat De Toekomst voor iedereen bedoeld is en daarom – met

een duur woord – van groot belang voor de sociale cohesie. Meer dan

150 vrijwilligers hadden die cohesie in de praktijk gebracht door de

mouwen op te stropen en bij de totstandkoming te helpen, terwijl

inzamelingsacties het geld van alle kanten hadden doen toestromen. 

25-11 Kampen-kenner Henk van der Hoven stelde uit zijn rijke verzameling

ansichtkaarten een duo boekjes samen onder de titel Kampen in kleurige

oude ansichten, een bonte verzameling ansichten van historische plek-

jes in Kampen en omstreken uit de periode 1892-1950, en wel – heel

bijzonder – in kleur, door de deskundige zorgen van Wessels Print en

Copy Service. Het was dankzij de militairen, die in Kampen gelegerd
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waren of er hun opleiding kregen, dat er nu zoveel Kamper ansich-

ten uit vroeger tijd zijn.

25-11 Ook dit jaar tastte de anonieme dankbare ‘rijke oom’ uit Canada in

de beurs om zijn geboortestad Kampen te plezieren. Op zijn kosten

concerteerde tijdens een inloopconcert in de Bovenkerk het Chr.

Kamper Mannenkoor DEV, onder leiding van Klaas Mulder, terwijl Ab

Wegenaar het orgel bespeelde.

26-11 Aan de Botermarkt runden José en Stef Klappe gedurende 23 jaar

hun restaurant De Bottermarck. Om gezondheidsredenen moest er

een punt achter worden gezet. Met een receptie in eigen huis namen

ze afscheid van hun gasten. Het restaurant zal worden voortgezet

door de chef-kok van de Koperen Hoogte bij de Lichtmis.

26-11 Met ‘Heavenly Light’ bouwde het Kamper Vocaal Ensemble Kavoca

onder leiding van Luthine Postuma samen met het koperensemble

Imperial Brass verder aan de traditie van een Adventsconcert. Voor

de tiende keer werd het in de Buitenkerk een bezielende en indruk-

wekkende muzikale avond.

26-11 De intocht in de gemeente Kampen was Sinterklaas zo goed bevallen,

dat hij speciaal terugkeerde om in het IJsselmuider deel van de

gemeente de hulde van de bevolking en vooral het verlangend

gejuich der kleinen te genieten.  

28-11 De ballon van de familie Pelleboer, opgelaten te midden van vele

andere bij de start van de rioleringswerkzaamheden in het ’s-Heeren-

broeker deel van het buitengebied, kwam met geluk en gunstige

wind het verst van allemaal, tot bij Bremerhaven, en zorgde daarmee

voor de hoofdprijs: gratis aansluiting van de riolering van hofstede

Pelleboer op het hoofdriool. 

29-11 In Wilsum vierde Gerrit Evink een bijzonder jubileum: 72 jaar op de

kornet. Gerrit Evink, jongere broer van Tiem Evink aan de Kamper

kant van de IJssel, werd als 10-jarige lid van de Wilsumer Christelijke

Muziekvereniging Euphonia, in 1917 opgericht door zijn vader

Hendrik Evink. In Euphonia blaast hij nog steeds zijn partijtje mee

en bij leven en welzijn blijft dat zo.

29-11 Bij het O&O-schoolschaaktoernooi moest het team van titelverdedi-

ger Dirk van Dijkschool het afleggen tegen het team van de Willem

van Oranjeschool: Niels van der Kamp, Nick Koster, Jurriën Warnink

en Marc Westerhof.

29-11 Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van haar directeur Bert
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Endedijk deed uitgeverij Kok-Ten Have Sinterklaas – hij had net even

zijn hielen gelicht – concurrentie aan door de senioren van de

Amandelboom te verblijden met honderden boeken uit de oude

bestofte doos. Bij de herinnering aan zoveel oude schrijvers en

schrijfsters uit hun jonge jaren gingen de harten der senioren

gevaarlijk sneller kloppen.

30-11 Het ziet ernaar uit dat het Kamper spoorlijntje aan de provincie

wordt overgedragen. Voor de NS is het immers onrendabel. Naar ver-

luidt hebben de gedeputeerden van de provincie toegezegd één

morgen in de week zonder vergoeding de kaartjes te komen knippen

om het lijntje wat minder onrendabel te maken. 

30-11 Er wordt tegenwoordig van alles op het bordje van de juffen en

meesters gelegd. In dit geval gaat het om een alleszins smakelijk aan-

bod. De Stichting Schoolfruit Flevoland zal de scholen van Kampen

en omstreken – als ze dat willen – gaan voorzien van gewassen appels

en nog wel tegen een lage prijs. Dat is voor de huismoeders en

werkende vrouwen een hele zorg minder. 

december
1-12 De vrijwilligers van de Dierenambulance Kampen-Noordoostpolder-

Urk waren in de wolken. Juist vierden zij het vijfjarig bestaan van de

afdeling Kampen, toen als een geschenk uit de hemel de afdeling een

splinternieuwe dierenambulance kreeg aangeboden, een geschenk

van de Wilhelmina Davyt Keuchenius Stichting, die maar liefst 21

ambulanceauto’s aan diverse afdelingen ter beschikking stelde.

1-12 Zo kort nadat hij en zijn vrouw afscheid hadden genomen van hun

restaurant De Bottermarck overleed op 58-jarige leeftijd Stef Klappe.

Hij was de man achter wat er in De Bottermarck aan heerlijks op

tafel kwam, 23 jaar lang.

5-12 De mogelijkheid het dagelijks leven in een bepaalde tijd te reconstru-

eren hebben we vaak te danken aan wat mensen in alle eenvoud ergens

bewaarden. De IJsselmuider tuinder Wolter de Lange was bewaarderig

aangelegd en zo ontstond een uniek archief van paperassen, die een

ander normaliter zou weggooien. Nu geven ze een beeld van het zware

bestaan van een tuinder in de magere jaren voor de Tweede

Wereldoorlog.

6-12 Toen Kampenaren vlak voor Sinterklaas in de krant lazen dat er in

Kampen naar verhouding veel mensen met een kleine portemonnee
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wonen, dachten ze vast en zeker: dat zullen we wel eens laten zien.

Het resultaat was voor de middenstand een verrassend goede

Sinterklaas-omzet: ‘In één woord geweldig’ en ’Nee, ik mag zeker niet

klagen’.

7-12 De film Burgwalkerk, Heerlijk Monument van de bekende Kampenaar en

oud-journalist Henk de Koning werd door een jury van de

Nederlandse Organisatie van Amateurfilmers regio Midden

Nederland gekozen als de beste van in totaal tien filmproducties,

gemaakt en ingezonden door leden van AMFIKA, de amateur-filmers

uit Kampen. 

7-12 In de Stadsgehoorzaal maakte wethouder Wieten de uitslag van de

nominatie voor de Vrijwilligersprijs 2005 bekend. De winnaars van

Tafeltje Dekje ontvingen de vrijwilligersprijs uit handen van de

Vrijwillige Thuiszorgers, de winnaars van vorig jaar.

7-12 Cultuurwethouder De Boer hield zich aardig in evenwicht toen hij als

volleerd rietdekker een officiële bijdrage leverde aan de restauratie

van de Museumboerderij aan de Heultjesweg.

8-12 Henriëtte en Rein Kloppenburg zagen hun ideaal verwezenlijkt: een

zorgboerderij met een aantal woonappartementen voor verstande-

lijk gehandicapten. Zorgboerderij De Kattewaard op het Kamper-

eiland werd geopend: de aanstaande bewoners werden met tractors

aangevoerd, waarna zij met een speelse plechtigheid zich toegang

konden verschaffen tot hun onderkomen.

8-12 ‘Christmas songs to warm your heart’: in de Buitenkerk trad het

Vocaal Ensemble Penlight op in een Kerstconcert van bekende en

minder bekende kerstmuziek, afgewisseld met instrumentale inter-

mezzi. Op hetzelfde moment zorgde aan de andere kant van

Kampen, in de Bovenkerk, het Holland Boys Choir onder leiding van

Pieter Jan Leusink voor een hartverwarmend kerstconcert met

Christmas carols en pianomuziek van Louis van Dijk en Jan Vayne.

9-12 De KHC-hal aan de Venedijk werd twee dagen bevolkt door ruim 800

dieren: grote kippen, krielkippen, grote en kleine konijnen, water-

vogels, siervogels, sierduiven en kleine knagers. Het was de jaarlijkse

Hanzeshow van de Hoender-, Konijnen- en Sierduivenvereniging

Kampen en omstreken. 

10-12 De zangers van het Huygens Vocaal Ensemble – ‘gedreven amateurs

uit de wijde regio’ – voerden in de Buitenkerk een programma van

bijzondere kerstmuziek uit, bijzonder door het aantal verschillende
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muziekstijlen van de Middeleeuwen tot heden.

12-12 Eén van de twee ‘Verzorgenden van het jaar 2005’ in den lande werd

Linda Pietersma (26), werkzaam als ‘eerst verantwoordelijke verzor-

gende’ in De Vijverhof. De jury oordeelde dat zij visie heeft op het

vak verzorging en grote inzet toont voor de bewoners. Haar streven

naar het bieden van kwalitatief goede zorg combineert zij met een

intense en warme betrokkenheid bij de bewoners. Als je daar niet

van gaat blozen…

12-12 Arend (86) en Gerritdina Pasop vierden hun 65-jarig huwelijk, met

dank aan de PTT (KPN), die indertijd de verbinding mogelijk maakte.

De burgemeester en zijn vrouw kwamen feliciteren.

13-12 Jarenlang had de Kamper gemeenschap tijd en gelegenheid om uit te

maken of het hoekhuis aan de Bovenhavenstraat de moeite waard

was om als ‘stadsvilla’ behouden te blijven. Taal noch teken werd

gehoord. Nu probeert een stel snotneuzen als zogenaamde krakers

de show te stelen. Ergerlijk!

13-12 Als hulde aan hun dirigent Jan Zwanepol (69), die zijn 50-jarig jubi-

leum vierde als organist en dirigent, gaven zijn koren Asaf uit

Dedemsvaart, het Chr. Mannenkoor uit ’t Harde en Soli Deo Gloria

uit Kampen, gezamenlijk een concert in de Bovenkerk. Zwanepol

begon zijn muzikale carrière als jongen van 14 jaar achter de toetsen

van het Burgwalkerk-orgel. Sinds jaar en dag is hij vaste organist van

de gereformeerde Westerkerk.

13-12 Op de jaarvergadering van de Brunneper IJsclub VZOD paste het

bestuur een bekende truc toe om terugtredende bestuursleden te

binden: maak ze erelid. Dat gebeurde dan ook met de scheidende

bestuurders Gerrit Flier en Henk Stam. Bijzonder was, dat bestuurs-

lid Henk Voerman erelid werd, terwijl hij bestuurslid blijft. Hij was

namelijk 50 jaar in de weer voor VZOD, eerst als ‘banenboas’ daarna

als ‘gewoon’ bestuurslid. Henk weet niet van ophouden!

14-12 Nadat de golven hoog waren gegaan in een turbulent jaar, waarbij

een aantal bestuursleden en medewerkers stevig met elkaar over-

hoop lag, kwam het scheepje van de lokale omroep IJsselmond  in

rustiger vaarwater. Met frisse moed en nieuwe bestuursleden en

medewerkers koerst men op het nieuwe jaar af. 

15-12 In Grafhorst overleed op 95-jarige leeftijd ds. W. Kamp, emeritus van

de Oud Gereformeerde Gemeente van Grafhorst. Uit de timmer-

manswerkplaats weggeroepen om het Woord te bedienen, eerst als
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lerend ouderling, daarna als predikant, diende ds. Kamp in Graf-

horst meer dan 30 jaar. 

15-12 Voor stadsarcheoloog Alexander Jager was er werk aan de winkel, nu

met de sloop van het Berkcomplex een begin werd gemaakt. De oogst

van de opgravingen was wel niet opzienbarend, maar elk gegeven

over de vroegere bebouwing van Brunnepe is welkom. Een eenkamer-

woning en een stukje IJsseldijk werden blootgelegd.

15-12 Nadat burgemeester en wethouders door een rondleiding er hun

zegen aan hadden gegeven, namen de eerste bewoners intrek in het

luxe 33 appartementen omvattende complex Parkstaete. Met een

extra e is dit woonblok natuurlijk van veel meer standing dan het

gewone Baanzicht aan de Beneluxweg.

15-12 I&M (Industrie en Mens) kreeg er een nieuwe tak van activiteiten bij.

Onder naam IMpost bezorgen medewerkers van de sociale werkvoor-

ziening voortaan post in Kampen en omstreken. Wat de gemeente

Kampen betreft zal IMpost op zo’n dikke 250.000 poststukken per

jaar kunnen rekenen.

15-12 Na drie maanden van hard werken was het Iconenmuseum in het

voormalige gemeentepand aan de Buiten Nieuwstraat gereed om het

publiek te ontvangen. Burgemeester Oosterhof verrichtte de feeste-

lijk-plechtige opening.

15-12 De 81-jarige Henk Verdam vierde een opmerkelijk jubileum: 40 jaar

in huis bij de Amandelboom. Op 41-jarige leeftijd kwam hij inwonen

bij zijn moeder in het Hervormde Rusthuis aan de Ebbingestraat en

ging daarna met de andere ‘oudjes’ over naar De Amandelboom.

16-12 ‘Vorstelijke stukken: de Oranjes in het Gemeentearchief’. In de Koorn-

marktspoort werd een tentoonstelling geopend, waarin de banden

tussen Oranje en Kampen in kaart werden gebracht aan de hand van

Kamper archiefstukken, enkele kostbare topstukken uit Paleis het

Loo en eenvoudige koekblikken uit de persoonlijke verzameling van

stadsarchivaris Dicky Haze.

16-12 In de Gemeentelijke Expositieruimte werd opnieuw een kerst-kunst-

markt georganiseerd. Kamper kunstenaars boden de gelegenheid

schilderijen, grafiek, keramiek, objecten en beelden tegen betaalbare

prijzen te verwerven.

16-12 Op allerlei plekken en podia in de Kamper binnenstad ontplooide

‘Kerst in Oud Kampen’ een tweedaagse reeks van activiteiten.

Voortbouwend aan een traditie werd in eendrachtige samenwerking
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in de bar donkere dagen voor Kerstmis een Dickensiaans openlucht

theaterfestival ten toon gespreid. Voor zeer velen – naar schatting

was het bezoekersaantal 90.000 – was dat hartverwarmend.

17-12 Waarom het juist voor Kerst moest, wie zal het zeggen. Voor een

groot aantal Kampenaren was er dit jaar de aardigheid af toen de fir-

ma’s Borrias en Sunframe hen ontslag moesten aanzeggen, omdat de

zaken meer dan slecht gaan, tot het faillissement toe. 

17-12 Bij Plantage Boekhandel Bos werd een boekje gepresenteerd dat

opnieuw aandacht vraagt, niet alleen voor de uien uit het verleden,

waarmee Kampen zijn roem vestigde, maar ook voor de uien uit een

recenter verleden. Oud-journalist Henk de Koning vertelt ze allemaal

in humoristische rijmvorm onder de titel De gUItigsten. Ze zijn ver-

lucht met toepasselijke illustraties van de Kamper beeldend kunste-

nares Geertje Aalders.

19-12 In de strijd om het behoud van het goede/oude werd gescoord.

Dankzij een royale gemeentesubsidie kan de restauratie van de hoe

langer hoe meer in verval rakende RK-kerkhofkapel aan de Plasweg

in IJsselmuiden een aanvang nemen. Kosten: € 450.000.

19-12 Er zijn burgers die denken dat gemeentebestuurders hun loopjon-

gens zijn en moeten opdraven als zij dat nuttig vinden. Burgemeester

Oosterhof denkt daar anders over en wilde van de stichting Dieren-

ambulance een protestbrief over meningsverschillen niet aannemen,

omdat de brengers zonder afspraak naar het stadhuis waren gekomen.

Misschien had de burgemeester ondanks zijn verstoordheid als een

onverstoorbaar burgervader toch beter de minste kunnen zijn. Maar

dat valt niet altijd mee.

20-12 Bezielende klanken golfden door de Bovenkerk, waar het Kiev Koor

onder dirigent Mykola Gobdych concerteerde met Oekraïense en

Russische kerk- en kerstmuziek.

21-12 Gedeputeerde Klaassen en burgemeester Oosterhof openden met ver-

eende krachten de nieuwe brug over het Ganzendiep, compleet met

fietspad en al. Opmerkelijk was dat de protesten van de Kamper-

eilanders ertoe leidden dat de plannen werden aangepast en er alsnog

een veilig fietspad-in-beide-richtingen kwam.

22-12 In de Maten bouwde men verder aan de traditie om aan de voor-

avond van het Kerstfeest op het Oratoriumplein een Kerstsamenzang

te houden. Het Leger des Heils zorgde voor muzikale ondersteuning.

23-12 Er was in de decemberdagen bijna geen kerkgebouw in Kampen of
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het bood gastvrijheid aan een koor, zodat in alle toonaarden de blijde

boodschap aan den volke werd bekendgemaakt. In de Bovenkerk klon-

ken de hoge stemmen van het Kampen Boys Choir, die ‘Kerst in

Kampen’ vertolkten naar Engelse traditie.

24-12 Gereformeerden van honderd jaar geleden hadden niet kunnen

denken dat hun Burgwalkerk nog eens het vertrekpunt van een ‘pro-

cessie’ met kaarsen zou zijn op weg naar de Stadsgehoorzaal en dat

leerlingen van het Ichthus College een deel zouden opvoeren van een

NCRV-musical De Erfenis. De tijden veranderen en het brengen van de

kerstboodschap met hen.

24-12 Ter gelegenheid van het Kerstfeest werd in de Eudokiakerk aan de

Wederiklaan een speciale kerkdienst gehouden voor Arabisch spre-

kende gasten. De voorganger was ds. M. de Vries, evangelisatiepredi-

kant in Rotterdam.

26-12 De avond van Tweede Kerstdag was traditiegetrouw voor het Chr.

Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden. Onder leiding van

dirigent Klaas Jan Mulder gaf het koor een kerstconcert met mede-

werking van een aantal solisten.

28-12 De kerstvakantie bood volop gelegenheid tot sporten. Zo was er de

derde editie van het badminton-scholieren-toernooi, waaraan negen

Kamper basisscholen deelnamen. De beker ging naar de Mgr. Zwijsen-

school.

29-12 De run op het vuurwerk markeerde het einde van het jaar. In de

vuurwerkwinkels was het een en al vrolijke gezichten. Vooral de

jeugd beleefde de voorpret van het moment dat klokslag 12 uur in de

oudejaarsnacht het vuurwerkgeweld losbarst.

31-12 Kennelijk heeft het iets aantrekkelijks zich, voor het jaar ten einde

loopt, nog één keer de benen uit het lijf te lopen. De door KWC en AV

Isala georganiseerde Oudejaarsloop was – misschien wel omdat het de

25ste keer was – een groot succes: over de 300 deelnemers. De meeste

van hen kozen voor een korte afstand, maar 75 maakten er liever een

halve marathon van. Aan de Kidsrun van één kilometer namen 43

jongens en meisjes deel. Winnares Michelle van der Meer deed er 4.30

minuten over, gevolgd door Koen van Laar met 4.32 en Marleen Stoel

met 4.42 minuten. 




