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Kamper Kroniek 2010

door Ita Gunnink en Jeany van den Berg

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. De maanden januari tot en met juli zijn van de

hand van Ita Gunnink. Vanaf augustus is Jeany van den Berg de nieuwe

chroniqueur van de Kamper Almanak.

Januari

1-1 Twaalfhonderd jongeren vierden hun Nieuwjaarsfeest in de Delta -

manege in IJsselmuiden; andere IJsselmuidenaren knalden met een

megamelkbus; bij de tien vuurcontainers verzamelden zich carbid-

schutters, zodat het op andere plekken rustiger was dan normaal.

Kortom: de eerste Oudejaarsnacht van burgemeester Koelewijn ver-

liep nagenoeg zonder ernstige incidenten.

2-1 Nut en noodzaak van de Bypass, de hoogwatergeul die Kampen moet

beschermen, staan voor wethouder Boerman als een paal boven water.

Het nieuwe jaar begon echter met een ongunstig rapport. Gevolg: ver-

ontruste CDA’ers en aarzelende raadsleden; wat zal de toekomst

brengen?

4-1 ‘In deze economisch moeilijke tijden is saamhorigheid van belang’,

dat was de kern van de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.

Met de opmerking dat van raadsleden in het nieuwe jaar naast indi-

viduele kwaliteiten ook het vermogen wordt gevraagd te investeren

op het relationele vlak, refereerde hij aan de soms moeilijke verhou-

dingen binnen de raad.

5-1 Zelden was Kampen zo fraai winters getooid als in de eerste dagen

van het jaar. De sneeuwdeken, die isolerend werkt, was echter een

ramp voor de ijsbanen. Welke van de acht ijsbanen gaat als eerste

open?

6-1 De boekenbus, de rijdende nevenvestiging van de Bibliotheek Kampen,

komt nu ook in Zalk en op het Kampereiland. De bewoners van de

 kernen, die het tot nu toe met wisselcollecties moesten doen, zijn
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enthousiast. Op de even donderdagen doet de bibliobus het Kamper -

eiland en Wilsum aan, op de oneven Zalk en ’s-Heerenbroek. De hal-

tes zijn vlakbij de scholen, zodat jeugd en volwassenen ervan profi-

teren.

7-1 De bestuurders van de ijsbanen zitten nog steeds met de handen in

het haar, maar op een stukje Drontermeer tussen Elburg en Kampen

wordt geschaatst. Vrienden uit Kamperveen, Noordeinde en Ooster -

wolde wapenden zich met ouderwetse sneeuwschuivers en bezems

om een parcours van twee kilometer schoon te vegen. Als Avercamp

had geleefd, zou hij vanaf de zomerdijk het wintertafereel hebben

vastgelegd.

8-1 Egbert Drost is door het bestuur van Go-Ahead Kampen gehuldigd

vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap. Jarenlang zette hij zich in voor

zijn club en op zijn negenentachtigste bezoekt hij nog vrijwel alle

thuiswedstrijden. ‘Echte clubliefde bestaat dus nog steeds’, aldus de

voorzitter, die hem een horloge met inscriptie overhandigde.

9-1 De Willem-Alexanderschool is de eerste school in Kampen waar de

middagpauze wordt afgeschaft. Alle leerlingen blijven over op school,

waardoor de pauze met een half uur verkort kan worden. In die tijd

geven de docenten Engelse lessen aan de kinderen van alle groepen.

11-1 Het Rijksmuseum in Amsterdam eert de schilder Hendrik Avercamp

met een tentoonstelling. Kampen volgt in het kielzog met de work-

shop Winterlandschap schilderen à la Avercamp. De belangstelling is

zo groot dat er sprake is van een Avercamp-hype. Deelnemers ont-

dekken dat de schilder zijn schilderijen toneelmatig in elkaar zette

en proberen hem daarin te volgen.

12-1 Twintigduizend euro brachten de Rotaryleden bij elkaar met de ver-

koop van 300 zeefdrukken van kunstenaar Johann van den Noort.

Het geld is bestemd voor de Pola van der Donck Stichting. Deze

stichting bouwt in Zambia het kinderdorp Palabana. Hier wonen al

honderd kinderen die hun ouders verloren hebben aan aids en het is

de bedoeling dat het dorp op den duur plaats biedt aan 250 kinderen.

13-1 Dat de recessie vindingrijk maakt, blijkt uit het voorstel in deze tijd

nota bene vier kantoren te bouwen op het sportpark De Venen en De

Maten. Wanneer er gegadigden voor zouden zijn, is er geld om één of

meer kunstgrasvelden aan te leggen voor de voetbalverenigingen

DOS en KHC. Tevens zou de ingang verlegd kunnen worden naar de

Europa-allee, wat vermindering van de verkeersoverlast voor de Maten
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en toevoerwegen betekent. Hopelijk geldt hier niet dat de wens de

vader is van de gedachte.

14-1 Wanneer je duizend euro over hebt voor de klokken van de Kamper

Bovenkerk, mag je je Heer van Campen noemen. Kapitaalkrachtige

dames bestaan kennelijk niet. Het genootschap De Heeren van Campen

heeft de gietopdracht voor de eerste van de vijf ontbrekende klokken

gegeven aan Simon Laudy. De klok zal ruim 1400 kilo wegen.

15-1 Wethouder Jan Wieten opende het eerste Centrum voor Jeugd en

Gezin (CJG). Daartoe moest hij op een knop drukken om de website

(www.cjgkampen.nl) in werking te stellen. Het werd een vlammende

opening, doordat er plotseling een steekvlam ontstond. Achteraf

bleek het een geplande act te zijn. Wel schrik, geen schade. Kampe -

naren kunnen dagelijks met al hun vragen over opgroeien en opvoe-

den terecht aan de Wederiklaan.

16-1 De leefbaarheid van de kernen rondom Kampen krijgt alle aandacht

van het gemeentebestuur en de provincie, die goede plannen subsi-

diëren. De plannen moeten wel aangedragen worden door de inwo-

ners. Dat gebeurde in Grafhorst. De bewoners uitten zich over de toe-

komst van hun dorp. Ideeën met betrekking tot jeugd en water staan

bovenaan de lijst van zeventien wensen. Tijdens de dorpsbijeenkomst

moet blijken welke er dit jaar worden uitgevoerd.

18-1 Het is weer zover. De bunker is van kleur ‘verschoten’. De Werkgroep

Zwartendijk verfde de kazemat groen met daarop de tekst 5 voor 12.

Het is een zoveelste poging de uitvoering van de Bypass bij Kampen

tegen te houden. Zal de vasthoudendheid van de werkgroep het win-

nen van de macht van de politiek?

19-1 Krijgt Kampen zijn megaproject? Komt de Bypass er? Niet als je naar

de werkgroep Zwartendijk luistert, wel toen aan het eind van de

raadsvergadering bleek dat dertien raadsleden tegenstemden en zes -

tien voor. Het gezang van de tegenstanders mocht niet baten: Kampen

hou eigen wijsheid in het oog, Kampen bouw liever geen luchtkastelen, hou

stad en land mooi droog. 

20-1 Toen de Marnixschool startte met het project Maak je eigen Boek,

ontdekte Hanna Wiekeraad haar passie om te schrijven. Ze was toen

elf jaar en nu op haar dertiende is haar eerste boek uitgegeven. Het heet

Amber en het geheim van zijn dagboek en is uitgegeven bij Free Musketeers.

Deze uitgeverij hanteert de leeftijdsgrens van zestien jaar, maar maak-

te voor Hanna een uitzondering gezien de kwaliteit van haar werk.
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21.1 Weer een echtpaar dat elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog leerde

kennen, dus weer een briljanten bruiloft. Aaldert Braad en Hendrikje

Marie Braad-Bakker waren 65 jaar getrouwd. De burgemeester kwam

eerst en daarna arriveerden de twaalf kinderen en 42 kleinkinderen

om het feest te vieren. Vlak na de oorlog bestond de bruidstaart uit

zelfgebakken krentenbrood, nu waren er echte taartjes.

22-1 De verschrikkelijke aardbevingsramp die Haïti trof, deed ook in

Kampen allerlei initiatieven om geld bijeen te brengen ontstaan.

Leerlingen van de Rehobothschool in IJsselmuiden haalden vierdui-

zend lege frisdrankflessen op; Gerwin van der Plaats, de nieuwe diri-

gent van DEV, organiseerde twee benefietconcerten, één met koren

en een psalmzingavond in de Bovenkerk. Leden van de Eudokiakerk

haalden geld op met behulp van een luchtkussen; bij banketbakker

Smit kocht je een heerlijke slof voor 5,55 euro, waarvan 55 eurocent

gestort werd op giro 555. Kinderen van de Dirk van Dijkschool gingen

juist niet eten en het bedrag dat ze hiermee ophaalden, ging naar

555. Dit is slechts een greep, teveel initiatieven om op te noemen.

23-1 Wat te doen als de partij waarin je jaren actief was, vóór de Bypass

stemt en dit voor jouw gevoel de druppel is die de emmer doet over-

lopen, omdat je de landelijke standpunten ook al niet kunt onder-

schrijven? Dan zeg je je lidmaatschap op; dat deden Paul Rill en

Aloys Vierstraete na meer dat veertig jaar lidmaatschap van de PvdA. 

24-1 Bijna tien jaar bestaat het Literair Café. Eénmaal per maand komen de

deelnemers bijeen in ’t Kroegje in de Geerstraat om in een literaire bij-

drage hun licht te laten schijnen over een van tevoren vastgesteld

onderwerp. In januari is het thema Eiland, De deelnemers krijgen de

kans vrijuit te schrijven en voor te dragen over allerlei eilandgerela-

teerde zaken. In februari gaat het over Crisis, dit item is gekozen met

het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. 

26-1 De langdurige winter betekent voor de één ijspret, voor de ander

overlast, maar voor de vissen is de koude een bedreiging. Ze snakken

naar lucht. Na de vorstperiode zal blijken hoe het de vissen in de

Singel is vergaan. Lagen er teveel bladeren op de bodem, was er veel

sneeuw, werd er veel geschaatst? Door dat laatste gaan de vissen meer

rondzwemmen wat hen weer extra zuurstof kost. 

27-1 Brandveiligheid en historische panden, zaken die moeilijk verenig-

baar lijken. Wanneer de regels van de brandweer in de binnenstad

toegepast worden, betekent dat ingrijpende verbouwingen en een
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aanslag op het cultureel erfgoed. B en W stelt echter dat de mens

gaat voor het gebouw en hoopt met gekoppelde rookmelders de vei-

ligheid van bewoners en winkelklanten te waarborgen.

28-1 Het gemengd dubbelkwartet Penlight trekt de stekker er na ruim

twaalf jaar uit. Vier leden stoppen wegens hun leeftijd met zingen en

het lukte het ensemble niet nieuwe zangers te interesseren. Een

uniek koor, dat bekendheid kreeg met het vertolken van bewerkin-

gen van Tom Parker, is uitgezongen.

29-1 Al 25 jaar wordt de coffeeshop in Het Keldertje gedoogd. Voor de

bewoners van de Schoolstraat geen reden voor een feestje. Integen -

deel, zij dienen een klacht in bij de gemeente en doen aangifte bij de

politie. Zonder vergunning is in hun straat een serieus drugsver-

kooppunt ontstaan, waar klanten hun auto’s met ronkende motoren

en schallende muziek regelmatig foutparkeren en waar gebruikt en

gehandeld wordt bij de speelweide aan het Muntplein. Ze eisen actie

van gemeente en politie.

30-1 Dat Kampen vele kerken met mooie orgels heeft is algemeen bekend,

minder bekend is dat in onze stad ook ambachtelijk orgels worden

gebouwd. Kaat en Tijhuis Orgelmakers bouwden niet alleen orgels

voor Kamper kerken, maar ook voor gebouwen in Texas (USA) en het

Canadese Hamilton. Dit jaar krijgt de Gereformeerde Gemeente in

het Zeeuwse Krabbendijke een orgel uit Kampen.

Februari

1-2 Komen de binnenstad, de Mastenbroekerpolder en het Kampereiland

op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO? De Kamper raad steunt de

aanvraag en natuurlijk deed De Stentor navraag onder Kampenaren.

De meningen lopen uiteen van fantastisch, tot te hoog gegrepen en

angsten als: ‘Als dat maar geen beperkingen voor de boeren met zich

meebrengt’.

2-2 Sneeuw en gladheid zijn er de oorzaak van dat ouderen al weken de

deur niet uitkomen. Gisteren was het zo erg, dat zelfs scholen de

deuren een dag sloten, omdat vele docenten en leerlingen door het

slechte weer niet kwamen opdagen. Maar de winterse dag was ook

prachtig. Kampen lag erbij alsof het al Werelderfgoed was.

3-2 De Partij van de Arbeid maakte een videoclip om jonge kiezers te

bewegen naar het stemhokje te gaan. De raadsleden liepen al zingend

een polonaise in de Raadszaal: ‘allemaal naar het stemlokaal’. Kampe -
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 naren waren gematigd positief, maar geenstijl.nl had er geen goed

woord voor over. Jammer dat Kampen door de ongetwijfeld goede

bedoelingen van de PvdA weer negatief in het nieuws kwam.

4-2 Tussen de vele zaken die bij de Kringloopwinkel worden aangebo-

den, bevindt zich soms iets bijzonders. Dat was ook het geval met het

schilderij van oud-journalist Hans Wiersma, geschilderd door Kees

Kieft. Zo maar afgegeven aan de Trekvaart. Harry Stalknecht, histori-

cus en medewerker bij Kringloop Kampen, wist het werk naar

waarde te schatten en overhandigde het aan Herman Harder van het

Frans Walkate Archief.

5-2 De gladheidsbestrijding is dit jaar lang en intensief, daardoor is het

zout op. Bij het binnenrijden van de stad zien automobilisten de

waarschuwing: Pas op gladheid. Er wordt niet gestrooid.

6-2 Benjamin Koolstra verruilt de Stadsgehoorzaal Kampen voor de Keizer

Karel Podia in Nijmegen. Elf jaar lang was hij de drijvende kracht ach-

ter ‘Ons Theater’, waarnaast hij ook nog een periode interim-direc-

teur was van het Stedelijk Museum. Een mannetjesputter, cultureel

Kampen zal hem missen, Nijmegen deed een goede keus.

8-2 Het badmintonwalhalla dat in 1982 door Phoenix werd neergezet in

sportpark De Maten heeft een nieuwe bestemming: The Real Gym.

Weliswaar het vijfde fitnesscentrum in de stad, maar de Gooise

ondernemer gelooft in zijn formule: voor nog geen twee tientjes per

maand zeven dagen per week sporten. Via een vragenlijst op internet

wordt een persoonsgebonden programma opgesteld: de virtuele

coach. Wil je een persoonlijke coach, dan moet je daarvoor extra

betalen. In alle opzichten dus eigentijds.

9-2 Staande op de Broederbrug over de Burgel zijn zeven kerken te zien

en dat werd aangegeven door een tegel KP7. Tijdens de herbestrating

van de brug is de tegel gesneuveld, maar gemeentewerken bestelde

een replica. Zo gauw de vorst uit de grond is zal het ‘zevenkerken-

punt’ weer duidelijk herkenbaar zijn.

10-2 Door de herinrichting van de IJsselkade en het Van Heutszplein ver-

dwenen er 53 parkeerplaatsen. De ondernemers die hun nering in de

Oudestraat benedenstrooms hebben missen die plaatsen node. Op

het plein zijn 27 parkeerplaatsen en de rest is ingericht als evene -

mententerrein. Minder dan tien dagen per jaar wordt dat als zodanig

gebruikt en de overige dagen is het er leeg. Creëer er parkeerplaatsen

die worden ontruimd tijdens evenementen, suggereren de winkeliers
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die het in dit deel van de Oudestraat toch al moeilijk hebben. Het

idee viel in goede aarde.

11-2 In Zuid-Nederland lijden veel geiten aan Q-koorts, waarmee ook men-

sen besmet kunnen worden. Bij bedrijven in Kampen zijn geen teke-

nen die op de ziekte wijzen. Toch maken ouders die de kinderboer-

derij Cantecleer bezoeken zich zorgen. Ten onrechte, volgens Hanjo

IJkhout. De dieren zijn Q-koortsvrij, maar bovendien komen er alleen

bij de geboorte van een lam bacteriën tevoorschijn en dat is eind

april. Er zullen dan wel verschillende maatregelen genomen worden,

zodat er geen enkele kans op besmetting zal zijn.

12-2 Wat is de overeenkomst tussen de VVD-ers Henk Krans en Annie van

’t Zand? Ze stapten beiden over naar een andere partij. Henk Krans

deed het, Annie van ’t Zand doet het. Henk dacht het te vinden bij

Kijk op Kampen, Annie van ’t Zand bij GroenLinks. Die partij ervaart

zij als een warm bad, zo deelde zij mee, ‘de mensen van GroenLinks

zijn stuk voor stuk integer’. Je zult maar lid zijn van de VVD na zo’n

uitspraak! 

13-2 Er werden weer 27 kampioenen toegevoegd aan het Gouden Sport -

boek 2009. René van der Meulen, Nederlands sprintkampioen skee-

leren bij de masters en dit jaar eerste op de Oostenrijkse Weissensee

tijdens het NK over zeventig kilometer voor masters, ontsnapte bijna

aan de aandacht van de gemeente, maar kon toch nog in het boek

worden opgenomen. De uitstralingsprijs ging naar de tachtigjarige

Willem van Dieren uit Wilsum. Sinds jaar en dag is deze actieve,

opgewekte man in de weer voor de plaatselijke voetbalclub.

15-2 150 jaar geleden werd de schilder Willem Bastiaan Tholen geboren.

Een figuur die in Kampen in de schaduw van zijn vriend Voerman

staat, maar landelijk meer bekendheid geniet. Beiden hebben veel te

danken aan tekenleraar Belmer. ‘Zonder Belmer was Voerman waar-

schijnlijk boer gebleven en was ik straatveger geworden’, aldus Tholen.

In het Stedelijk Museum Kampen wordt terecht aandacht geschonken

aan de veelzijdige Tholen.

16-2 Noortje Licht, het Kamper Theatercollectief voor jongeren, brengt

Gedaanteverwisseling naar het boek van Franz Kafka. Het gezelschap

kiest voor een tegendraadse insteek: niet de hoofdpersoon verandert,

maar de wereld. Een multimediale voorstelling waaraan de Stads -

gehoorzaal alle medewerking verleent.

17-2 ‘Wat mij betreft is er geen discussie meer of de Bypass er komt. Die
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is gewoon noodzakelijk om naar de toekomst toe het huidige niveau

van waterveiligheid te kunnen vasthouden’. Brengen deze woorden

van staatssecretaris Tineke Huizinga een einde aan het Bypass -

gekrakeel? In ieder geval werd de bestuursovereenkomst getekend.

18-2 Parkeren in de binnenstad wordt toegestaan aan eigenaren van een

garage of pakhuis waar op de deur staat geschreven: Verboden te

Parkeren. Dat levert veertig parkeerplaatsen op. Het ei van Columbus

ontdekt door inventieve ambtenaren of meedenkende burgers?

19-2 Nog meer parkeerruimte nu het camperprobleem lijkt te zijn opge-

lost. Campers mogen geen parkeerplaatsen meer bezetten op het

Burgemeester Berghuisplein als er voor hen een terrein tussen de

Cellesbroeksweg en het zwembad is ingericht. Het wordt geen

gemeente camping, want er zijn geen voorzieningen. Toch zijn de cam-

pinghouders tegen, ze blijven spreken van oneerlijke concurrentie.

20-2 De Westerkerk in Brunnepe houdt al 25 jaar ‘de lofzang gaande’ met

Zingend naar de Zondag. De formule, ooit bedacht door dominee Land -

heer en organist Jan Zwanepol, is eenvoudig: veel samenzang, vooral

liederen van Johannes de Heer, een koor en een overweging van

maximaal tien minuten. Mensen uit verschillende kerkgenootschap-

pen genieten van deze laagdrempelige diensten.

22-2 Eindelijk duidelijkheid voor ’t Ukien? De raad besliste: het jongeren-

centrum gaat verder als poppodium en wordt daarmee een cultureel

jongerencentrum. Daarnaast komt er een tienercentrum, zoals het

succesvolle The Take in IJsselmuiden, voor de jeugd van elf tot zestien

jaar. Twee vragen bleven over: hoe wordt het gefinancierd en wie

gaat het tienercentrum besturen? Youth for Christ of Stichting

Jongerenwerk Kampen? Nog steeds geen echte duidelijkheid dus.

23-2 Tien jaar geleden werd door het realiseren van eilandjes ‘natuur

gemaakt’ in het Ketelmeer en Vossemeer. Tien jaar lang kon de

natuur zijn gang gaan. Om de biodiversiteit te waarborgen is ingrij-

pen toch noodzakelijk en daarom worden er nu door vele vrijwilli-

gers bomen en struiken gesnoeid. Vóór 15 maart moet de klus

geklaard zijn, want daarna moeten de vogels er weer broeden.

24-2 De dieren- en bloemenspeciaalzaak Petshop in IJsselmuiden verlegt

zijn grenzen door Chris Hoogstra ruimte te bieden voor zijn Terra

Varia. Dertig grote terraria gaat hij inrichten, waarin allerlei reptielen,

amfibieën en geleedpotigen te bewonderen zijn. Een kijkshop met

levende have als kameleons, vogelspinnen en wandelende takken.
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25-2 De stichting Vischrookerij heeft al bereikt dat het afbreken en afvoe-

ren van de oude palingrokerij van de baan is. Afbreken en elders

opbouwen is het huidige standpunt van B en W. Onmogelijk, zeggen

bouwkundigen. Onwenselijk, roepen de leden van de Stichting, die

ter plaatse een buurtmuseum willen realiseren waarin de geschie-

denis van Brunnepe, nota bene een nederzetting die vermoedelijk

ouder is dan de stad Kampen, centraal staat. Samen met de Kamper

Botterstichting is volgens hen van het geheel zelfs een heuse toe-

ristische attractie te maken.

26-2 De strenge winter zorgde voor grote schade aan het Kamper wegdek.

Liefst 85.000 vierkante meter moet worden gerepareerd, een opper-

vlakte te vergelijken met twaalf voetbalvelden.

27-2 De Steenbickerprijzen, die jaarlijks in de binnenstad worden uitge-

reikt aan een particulier en een zakelijk pand dat het mooist werd

gerenoveerd, zijn toegekend aan Het Posthuys (boven het oude post-

kantoor) en administratiekantoor J.C. van Mierlo in de Groenestraat.

Maart

1-3 De gemeenteraad stelt middelen beschikbaar om de leefbaarheid van

de kernen rondom Kampen te verbeteren. De Vereniging Streek -

belangen Kamperveen ontwierp een dorpsplan van tien projecten.

Niet op de lijst staat echter het stembureau. Met bijna vijfhonderd

stemgerechtigden kan een stembureau volgens de gemeente niet uit.

Woensdag moeten de Kamperveners nog naar het Onderdijks komen

om hun stem uit te brengen, maar de mensen van Streekbelangen

hopen de landelijke verkiezingen ‘binnen te halen’. 

2-3 De band PraiseMen5 uit Kampen probeert een brug te slaan tussen

traditionele kerkmuziek en populaire gospelrock, en met succes. Het

lukt hun mensen op een andere manier met dezelfde boodschap aan

het denken te zetten. Ze doen dat in kerkdiensten, gevangenissen en

op jongerendagen. Ze slagen erin volwassenen, kinderen en jongeren

te bereiken. Een knappe prestatie.

3-3 Het oversteken bij de Engelenbergschool was voor de leerlingen niet

zonder risico. Automobilisten en fietsers trokken zich soms niets aan

van de klaar-overs, tegenwoordig verkeersbrigadiers geheten. Nu de

Entlich-arm (een door de Westfaalse ingenieur H.J. Entlich ontwor-

pen slagboom die het verkeer tegenhoudt) is geplaatst bij de Hendrik

van Viandenstraat, is aan de gevaarlijke situatie een eind gekomen,
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net als eerder bij De Fontein en de Koningin Emmaschool.

4-3 De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en dat betekent

vreugde en verdriet. Vreugde bij de VVD, die van één naar drie zetels

gaat en uitroept dat de partij klaar is om te regeren. Verdriet bij de

PvdA, die twee zetels af moest staan. ‘Links versnippert en vliegt alle

kanten op’, aldus PvdA-er Wieten. Individuele winnaars waren er

ook. Natuurlijk Rie Woning van Gemeente Belang Kampen met 688

voorkeurstemmen en de CDA’ers Hilde Palland en Cor Adema, die

742 en 735 stemmers trokken.

5-3 Het werd een soort Voorlees-Idols, toen achttien leerlingen van even-

zovele basisscholen in de Quintuszaal hun verhaal voorlazen. Joanne

van der Gulik van de Wegwijzer en Cennet Altuntekin van de Dr. H.

Bouwmanschool gaan naar de regionale voorronde. Hun recept? Veel

oefenen, duidelijk lezen, af en toe de zaal inkijken en natuurlijk ont-

spannen zijn.

6-3 De Kamper schrijfster Véronique Renting debuteert met haar boek

Sam krijgt een zusje. Het is een bijzonder verhaal over adoptie. Een

onderwerp waarover veel geschreven is, maar dit boek vertelt over

ouders die een tweede kind adopteren en de problemen die dat geeft

bij hun eerste kind. De auteur is ervaringsdeskundige: ze heeft drie

kinderen uit Colombia geadopteerd.

8-3 Twee tewaterlatingen: bij Scheepswerf Peters ging de vijfde van

negen Jumbo 6500-tonners spectaculair te water. Deze schepen gaan

op de Noord-Amerikaanse meren varen en kunnen diverse soorten

droge lading tegen een laag brandstofverbruik vervoeren. Het zijn de

grootste schepen ooit in Kampen gebouwd. Voor spektakel zorgden

ook de Skonenvaarders, toen zij met hun kano’s vanaf de duikplank

in het zwembad te water gingen.

9-3 Er worden jaarlijks gemiddeld tweehonderd honden voor korte of

langere tijd opgevangen in het asiel. Ze zitten niet steeds in hokjes

te wachten op een nieuw baasje, maar dollen ook op de speelweide.

Met het plaatsen van speeltoestellen krijgen ze het nog leuker. Vooral

voor honden die de straat niet kennen, wordt de wereld met ‘speel-

huizen’ uitdagender. 

10-3 De Biddag voor gewas en later ook voor arbeid leefde vroeger in heel

Nederland. ’s Morgens waren er kerkdiensten en op christelijke scholen

werd die dag geen les gegeven. Tegenwoordig geldt dat in Kampen uit-

sluitend binnen reformatorische en orthodox-gereformeerde kringen.
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In Zalk en Wilsum trekken school en kerk echter tijdens die dag en

ook tijdens dankdagen samen op. De predikant komt daags tevoren

op school de betekenis van de dag uitleggen en ouders, leerkrachten

en leerlingen bezoeken op woensdag gezamenlijk de kerkdienst.

11-3 Gaat Romy van Zuthem op den duur in het voetspoor (of hoefspoor?)

treden van Anky van Grunsven? In ieder geval is ze op haar dertien-

de jaar al Nederlands kampioen dressuur in de klasse M/B. Ze won

met haar pony Zomerdijks Willie Wortel al verschillende prijzen,

maar de wedstrijd in Wanroij werd een hoogtepunt! 

12-3 Piet de Krijger-Brouwer, in de jaren zestig het gezicht van de VVD in

Kampen, overleed op 96-jarige leeftijd. Een vrouw die standhield in

de mannenwereld van de gemeenteraad. Zij was een geëmancipeerde,

betrokken vrouw, die er onder meer voor zorgde dat in Kampen

gehuwde vrouwelijke ambtenaren konden (blijven) werken. Werkende

vrouwen bleven volgens haar ‘fris van geest’. De ‘Aletta Jacobs van

Kampen’ noemde oud-burgemeester Kleemans haar. 

13-3 Tijdens het lustrum van De 32 van Kampen lopen deelnemers 32

kilometer als voorbereiding op de marathonwedstrijden. Het par-

cours leidt naar en door het Roggebotsebos. Naast deze afstand zijn

er trajecten van vijf, tien en 21,1 kilometer. Ruim 600 atleten gingen

van start. De Zuid-Afrikaan Shayne Rookhuyzen (32 km) finishte als

eerste en ook nog binnen twee uur. De wedstrijden waren ook een

prestatie van de vrijwilligers van de atletiekvereniging Isala, die de

organisatie stevig in handen hadden. 

15-3 Quintus organiseerde een concours voor jonge pianisten. De talent-

volle Valentina Tóth, vijftien jaar, was uitgenodigd om als afsluiting

van de dag de aanwezigen te laten genieten van haar spel. Een goede

zet van de organisatie, want hierdoor schreven maar liefst zestig

ambitieuze pianisten in. Velen hadden Valentina al via YouTube

bewonderd. ‘Iemand van je eigen leeftijd horen en zien spelen maakt

meer indruk dan een docent’, aldus Erna Ensing, organisator van het

concours.

16-3 De Kamper brandweer is doorgelicht en behaalde de beste resultaten

van de regio. Een compliment voor de negen beroepskrachten en de

zeventig vrijwilligers. Toch blijft de praktijk de echte toets, want het

is een onvoorspelbaar vak. Waar iedereen wegrent, daar gaan zij er

op af en dat betekent risico lopen. 

17-3 Dankzij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen hebben de bomen
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in het plantsoen weer namen. Meer dan honderd boomsoorten sie-

ren het stadspark, iets wat volgens initiatiefneemster Gerdien de

Ruiter weinig Kampenaren weten. De historisch verantwoorde naam-

bordjes, die bovendien ‘hufterproef’ zijn, dragen bij aan de kennis

van het park. Ze zijn ‘tot nut van ’t algemeen’, zeker nu Hanjo IJkhout

van de kinderboerderij er een biologieles over maakte. 

18-3 Loon naar werken kregen de medewerkers van de zelfstandige apo-

theek Flevowijk, toen zij brons ontvingen op de Wetenschapsdag

van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der

Pharmacie. Hun project Chronische Medicatie Service verbetert de

medicijnverstrekking aan chronische patiënten. Veertienhonderd

collega’s vonden dat de medewerkers van deze apotheek de derde

prijs dik verdienden. 

19-3 Vier jaar geleden kocht Jan Vayne de Doopsgezinde kerk aan de

Broederweg, zonder dat hem voor ogen stond wat ermee te doen.

Inmiddels is er duidelijkheid: zeven improvisatieconcerten in 2010.

De populaire pianist ziet zich al heen en weer lopen tussen zijn vleu-

gel en het oude (1897) Properorgel. Een ‘bloedmooie stek’ noemt

Vayne het kerkgebouw waarvan de fundamenten stammen uit de

15de eeuw, toen het als kapel van het Sint-Annaconvent werd opge-

trokken.

20-3 Wordt de vijfentwintigste TankS Rally voor auto’s op het Kamper -

eiland de laatste? Niet als het aan de deelnemers ligt, wel als je naar

de Kampereilanders luistert. In het belang van de veiligheid worden

er langdurig wegen afgesloten, waardoor de bewegingsvrijheid van

de bewoners is beperkt. De boeren worden veertien dagen van tevo-

ren geïnformeerd, terwijl de datum al een jaar vaststaat. Kortom:

gebrek aan communicatie. Volgend jaar weer een rally? Uiteindelijk

heeft de gemeente, die de vergunning toe moet kennen, het laatste

woord.

21-3 Iedere zondag halen tientallen vrijwilligers asielzoekers uit de cen-

tra in Dronten en Luttelgeest op om hen in de gelegenheid te stellen

kerkdiensten in IJsselmuiden of Kampen bij te wonen. De preken

worden in vier talen simultaan vertaald, zodat er Babylonische tafe-

relen ontstaan. In dit geval niet om te verwarren, maar om te kun-

nen horen en begrijpen.

22-3 Op deze dag is het zestig jaar geleden dat Klaas en Jentje van den

Belt-van Keulen trouwden. Na een werkzaam leven als tuinder en
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veehouder in de Koekoek woont het echtpaar (84 en 86 jaar) zelf-

standig in IJsselmuiden. Het feest werd gevierd in Ons Erf met kin-

deren (3), kleinkinderen (10), en achterkleinkinderen (14).

23-3 De filmclub Amfika oogstte tijdens het regionale filmfestival drie

‘amateur-Oscars’ en twee tweede prijzen. Leo Harland met een repor-

tage over de bouw van een Lemster Aak, Henk de Koning met een

clubproductie over dr. Kolff en Cor van Dijk met een documentaire

over het Kampereiland. Nas van Bruggen sloot de rij met Struinen in

de natuur. Hopelijk geeft Amfika ons Kampenaren de gelegenheid

ook van dit alles te genieten.

24-3 Het Ichthuscollege kent vier talentrichtingen: sport, cultuur, maat-

schappij en techniek. Door extra lessen en faciliteiten worden talen-

ten aangewakkerd en ontwikkeld. Prima voor de individuele ontwik-

keling van de leerling, en dankzij bijvoorbeeld de extra sportlessen

kunnen de ‘classes’ kweekvijvers voor regionale talenten worden.

25-3 Aalt Selles, pleitbezorger van het vastleggen van de Kamper historie,

is vandaag gecremeerd in Lelystad. Al in de Kamper Almanak van 1967-

1968 verscheen van zijn hand een artikel over ‘De Timmermansbus’

in Kampen, gevolgd door vele publicaties, ook in de plaatselijke kran-

ten. In 1973 richtte hij de Vereniging Vrienden van het Kamper

Museum op (nu Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van

Arkel’). Vanwege deze verdiensten voor de stad ontving hij als eerste

de dr. C.N. Fehrmannprijs, maar ook de erepenning van de gemeen-

te Kampen. Dat zijn verdiensten uitstegen boven Kampen alleen

bleek uit de koninklijke onderscheiding die hem ten deel viel.

27-3 Het project ‘Kampen met Taal’ won tijdens een symposium over laag-

geletterdheid in Groningen de Alfabetiseringsprijs van Rotary Neder -

land en Unicef. In het Kamper project werken gemeente, openbare

bibliotheek, Rotary Kampen, Soroptimistclub Isalania en het Deltion -

 college samen. Veertien procent van de Kampenaren heeft moeite

met lezen of schrijven. Omdat de drempel om te praten over laagge-

letterdheid erg hoog is, worden rijschoolhouders ingeschakeld.

Cursisten die slecht lezen hebben ook vaak problemen met het halen

van het rijbewijs. Maar ook het bedrijfsleven heeft een signalerende

functie en ook van daaruit worden medewerkers gestimuleerd een

cursus uit het ruime aanbod te volgen.

29-3 Wim Zegers werkt al veertien jaar met veel plezier bij de Stormgieter,

een werk- en dagbestedingproject van Stichting Philadelphia Zorg.
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Vandaag is ‘zijn’ brandnieuwe kippenschuur geopend. Zijn blijdschap

uit hij met de woorden; ‘Ik ben hartstikke tevreden. Misschien wel tè

tevreden’. Prachtig dat Philadelphia mede dankzij sponsors dit pro-

ject voor vele andersbegaafden kan laten voortduren. Ook prettig

voor de Kampenaren die er verse eieren kunnen kopen.

30-3 Wim en Gré van der Vaart zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden

echtpaar zou een zaaltje kunnen huren om een receptie te houden

voor familie en kennissen, maar dat doen ze niet. Ze gaan door

Nederland wandelen en worden daarvoor gesponsord: vijfduizend

kilometer à 69 cent per kilometer, maar dat moet één euro worden!

Alles voor de stichting Meerwaarde, die zich inzet voor scholenbouw

in India. De wandeltocht gaat in etappes langs familie en vrienden

en wanneer er in Culemborg en Emmen een kleinkind wordt gebo-

ren, zorgen de opa- en oma-wandelaars dat ze erbij zijn!

31-3 Waar andere gemeenten hun gelden voor een procentje meer in

IJsland onderbrachten om vervolgens de kous op de kop te krijgen,

was Jan Kattenberg slimmer. Deze wethouder van financiën belegde

het gemeentegeld verstandig in aandelen en haalde hiermee een

kwart miljoen dividend binnen. Geld dat wordt aangewend om de

schade die de wegen opliepen tijdens de vorstperiode te repareren.

Hopelijk is de toekomstige wethouder net zo deskundig als onze

Kattenberg.

April

1-4 Geen aprilmop, het is de harde werkelijkheid: de Protestantse Theo -

logische Universiteit verdwijnt uit Kampen. In 2012 komt er een eind

aan 156 jaar academisch onderwijs. Ook de theologische faculteiten

van de universiteiten in Utrecht en Leiden moeten sluiten.

Groningen en Amsterdam blijven over als steden waar de PKN-predi-

kanten gevormd en opgeleid worden. Steden die garant staan voor

academische inbedding. De status van Kampen als universiteitsstad

hangt nog aan een dun draadje, gevormd door de Theologische

Universiteit Kampen (vrijgemaakt) met enkele tientallen studenten.

2-4 Goede Vrijdag, voor de één het bijwonen van een ingetogen kerk-

dienst, voor de ander genieten van een indrukwekkende vloot-

schouw. Goede Vrijdag, de kinderen van de protestantse Koningin

Emmaschool zien in de rooms-katholieke kerk aan de hand van de

veertien staties wat zij met christenen uit de hele wereld op die dag
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herdenken. Goede Vrijdag, de dag waarop ook Sail Kampen 2010 van

start gaat met de roeisters in de Berend Koster, die ten bate van

Tarpania’s Hoeve en de stichting SAHA aan een marathon van 64 uur

beginnen. Erica Terpstra geeft het startschot.

3-4 De organisatie gaat ervan uit dat 200.000 mensen Sail Kampen

bezoeken. De één komt met de trein, de ander met de auto en moet

dan zoeken naar een parkeerplaats, nu het Van Heutszplein en het

Hagenplein gereserveerd zijn voor attracties. De campers zijn er ook

en ook zij moeten speuren naar een plek. De tien officiële plaatsen

waren aan het begin van de week al bezet, de twintig laatkomers

moeten passen en meten. Kampen is geliefd bij camperkampeerders.

Wordt de nieuwe camperplaats wel groot genoeg?

5-4 Tweede paasdag, een zonnige laatste Saildag waar vele duizenden

van genoten. Door de drukte ’s middags werd de Stadsbrug zelfs even

afgesloten voor het verkeer. Veel gasten maakten een tochtje op de

prachtige schepen. Anderen genoten op de Koggewerf van stoomde-

monstraties. De roeiende dames (zie 2 april) finishten na 64 uur en

haalden daarmee ruim vierduizend euro op!

6-4 Introduceert Henk Woudenberg een nieuw beroep? Als orchideeën-

dokter hield hij gedurende twee dagen spreekuur in tuincentrum

Palland, waar de orchideeënbezitters zelfs in de wachtkamer moesten

wachten. De ‘dokter’ kocht zijn eerste orchidee in 1959 en daarmee

ontstond zijn liefde voor deze planten. Met vijfhonderd verschillende

wilde soorten in zijn kas noemt hij zich een ‘orchidiool’. Velen waren

dan ook diep geschokt toen een maand later, 15 juni, bekend werd

dat deze bevlogen man plotseling was overleden.

7-4 ‘School, bekijk het eens anders’ was het thema waarover scholen in

het kader van de Dag van de Leerplicht collages maakten. De win-

naars werden de Marnixschool, Trimaran en de Rehobothschool. De

leerplichtambtenaar en wethouder Kattenberg delen als prijs Italiaans

ijs uit op de winnende scholen. Een vergankelijke prijs, maar het knip-

en plakwerk is blijvend, want de collages sieren de wanden van het

stadhuis.

8-4 Stichting Jeugdtheater Ventura timmert weer eens aan de weg met

een educatief project. De jongste theaterklas brengt Mijn oorlog, een

stuk dat draait om de Joodse Kampenaren Dave en Saar. Tijdens het

instuderen bleek al dat het verhaal de ogen van de speelsters opende

en het zal ongetwijfeld ook het publiek, zevenhonderd leerlingen,
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duidelijk maken hoe vreselijk de Jodenvervolging tijdens de Tweede

Wereldoorlog was.

9-4 Sportverenigingen kunnen nauwelijks leden vinden die zich inzetten

voor hun club. De bestuursleden van DOS Kampen gooien de hand-

doek in de ring als daar geen verandering in komt. Ook de hockey- en

de tennisclub kampen met het probleem, maar zij hebben Arjen Kale,

de man die gestrest raakt van inactief zijn. Kale, vader, advocaat, ten-

nisser en hockeyer, voorzitter van twee clubs, gelooft niet in nood-

kreten richting alle leden. Je moet volgens hem een paar overactieve

leden hebben, die de kar trekken. Mensen met een groot sociaal net-

werk die uitstralen: ‘Ik doe iets voor de club, doe met me mee’.

10-4 Vijfenzestig jaar geleden reden de Canadese bevrijders Overijssel

binnen. Via dezelfde route kwamen leden van de club Keep Them

Rolling in Kampen aan. Meer dan veertig voertuigen deden mee aan

de Liberty Tour. Het werd een onvergetelijk schouwspel, zeker toen

twee amfibievoertuigen via de IJssel de tour begeleidden.

11-4 Aan ‘WegVanKunst’ deden 23 bewoners van panden in de binnen-

stad mee. Zij boden kunstenaars de gelegenheid hun werk te exposeren

door zaterdag en zondag hun huizen open te stellen. Uiteraard waren

ook de musea open. Een jaarlijks evenement dat weer zo’n achthon-

derd kunstliefhebbers meer dan tevreden stelde.

12-4 De dertig leden van Wildbeheereenheid Jachtvereniging Kampen

doen precies wat de lange naam verwoordt: wildbeheer. Jagers zijn

volgens de scheidende voorzitter begaan met de natuur en geen men-

sen die lukraak beesten afknallen. Dat Nederland het beste reeënbe-

stand van de wereld heeft, komt door de jacht. Vandaag wordt Maas

van den Heuvel, die 36 jaar voorzitter was, opgevolgd door Wim van

Werven.

13-4 Het Waterschap Groot Salland kent maar liefst achthonderd dijk-

wachten en leden van de Hoogwaterbrigade Kampen-Midden. Vrij -

willigers die elk jaar van oktober tot april klaar staan om de water-

veiligheid te garanderen. Hoe bedank je al die mensen? Door hen uit

te nodigen de film De Storm te komen bekijken. Na het zien van de

film, die de watersnood in Zeeland in 1953 indringend weergeeft,

beseffen de dijkwachters waarvoor ze iedere keer weer paraat zijn.

14-4 De coalitie is geboren: vertegenwoordigers van CU, CDA, VVD en PvdA

gaan zich inzetten voor onze stad. Dat gaan ze doen door vijf miljoen

te bezuinigen. Niet met de kaasschaaf, maar door knopen door te



259

hakken. Het thema luidt: ‘zichtbaar en effectief’. Het nieuwe college

wil de gemeente de komende vier jaren door de economisch zware

periode loodsen, daar sterker uitkomen en dat bereiken door duide-

lijke keuzes te maken. Hopelijk biedt de gemeenteraad hun die kans.

15-4 De Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC) huldigt de

havenmeester van de Buitenhaven als Havenmeester van het jaar.

Een grote eer voor Wiebe Muizelaar (58), die zeven jaar geleden min

of meer als leek begon en nu geprezen wordt om zijn vaartechnie-

ken, zijn betrouwbaarheid en zijn sociale vaardigheden.

16-4 Op deze dag begon een vulkaan op IJsland te werken, wat tot gevolg

had dat vijf dagen lang het luchtverkeer boven Europa bijna geheel

tot stilstand kwam. De aswolk werd zo gevaarlijk geacht dat Euro -

control het vliegen verbood en dus bleven de vliegtuigen aan de

grond. Achteraf bleek dat 100.000 vluchten werden geannuleerd.

17-4 Het fietspadennetwerk is uitgebreid met het fietspad Kattenwaard.

Natuurliefhebbers kunnen de vier kilometer van Ramspol naar de

IJsselbrug genieten van de stilte en het landschap. Weg van de

bewoonde wereld fietsend door het domein van de vogels. 

19-4 De eerste paal van het Kulturhus in IJsselmuiden zit in de grond.

Gezondheidszorg, bibliotheek, kinderopvang, sociale activiteiten, alles

kan er een plaats vinden. De IJsselmuidenaren moesten er lang op

wachten. Toch waren bij navraag de reacties onderkoeld. Dat zal toch

geen kwestie zijn van eerst zien en dan geloven in dit christelijke

dorp?

20-4 De Stichting Welzijn Senioren Kampen organiseerde een modeshow

van klederdrachten. Dat lijkt in Kampen met zijn kledingtraditie

niets bijzonders, maar als er naast kleding uit Staphorst en het

Kampereiland ook kleding uit Turkije wordt getoond is dat een pri-

meur. Turkse en Nederlandse oude dames samen op de catwalk.

21-4 Wat doe je als je de keuze hebt voor een Avercamp 2,8 miljoen of

8800 euro uit te geven? Uiteraard koos B en W voor het laatste en laag-

ste bedrag. Dat betekent wel dat het een schilderij is van neef Barent

en niet van Hendrik. Bovendien krijgt het museum het Winterlandschap

met schaatsers niet in bezit, maar voor vijf jaar in bruikleen, weliswaar

met de hoop en verwachting dat het daarna in Kampen zal blijven

hangen. Zoiets heet nu de tering naar de nering zetten.

22-4 Het Camper Algemeen Steunfonds (CAS) bood in 2005 een muziek-

koepel en vier fonteinen aan. Deze zouden geplaatst moeten worden
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in het plantsoen. Nu in 2010 is één fontein geplaatst, de Burger meester

Oosterhoffontein. Omdat er plannen zijn het gebied opnieuw in te

richten, paste volgens burgermeester Koelewijn terughoudendheid,

dus werd er toestemming gegeven voor slechts één fontein. Het later

moeten weghalen van cadeautjes voor de samenleving zou te pijnlijk

zijn. Pijnlijk is het echter nu al, want de borden die bij het geschenk

prijken, oogsten alom kritiek. De bordjes die onlangs (zie 17-3) aan de

bomen bevestigd werden, moesten aan vele eisen voldoen. Worden in

dit geval lelijke borden, die zonder toestemming zijn geplaatst, wel

toegestaan? 

23-4 Zijn er wel genoeg plaatsen voor leerlingen van het voortgezet onder-

wijs om hun verplichte maatschappelijke stage te lopen? Die vrees

blijkt in Kampen ongegrond. Dankzij de inzet van Marianne de

Graaff, stagemakelaar bij de Vrijwilligerscentrale en haar contacten

met velerlei organisaties, zijn er voor de leerlingen voldoende moge-

lijkheden hun stage uit te voeren. Ook de stagemarkten die de

Vrijwilligerscentrale op scholen organiseert, helpen mee beide par-

tijen, stagelopers en stageaanbieders, enthousiast te maken.

24-4 De Kamper rioolwaterzuivering aan de Oslokade is uitgebreid en

daar mogen Kampenaren naar komen kijken. Ook worden belang-

stellenden ingelicht over het gebruik van een warmtekrachtcentrale

die draait op zelfvervaardigd biogas. Hiertoe gaat het ingedikte riool-

slib in een gistingstank, waardoor methaangas ontstaat waarmee

stroom wordt opgewekt. De elektriciteit die de centrale levert wordt

gebruikt voor de zuivering en ’s nachts gaat de overblijvende stroom

naar het net.

25-4 Jan Zwanepol, de organist van de Westerkerk, overleed op deze zon-

dag. Een man die meer dan vijftig jaar tijdens de zondagse en ande-

re diensten met zijn orgelspel de lofzang gaande hield. Zijn trouwe

en dienstbare inbreng zullen de Westerkerkgangers node missen. 

26-4 Wat Sail is voor Kampen, is de Boerentrekkertrek voor Kamperveen.

Naast brullende motoren zijn er skelters die aanhangers trekken,

modelbouwauto’s met aanhangers en vliegers te bewonderen. Zo wordt

de jeugd erbij betrokken. Het is het enige grote jaarlijkse evenement in

Kamperveen, dat 15.000 euro opbracht voor het Koningin Wilhelmina

Fonds voor de kankerbestrijding. De organisatoren hopen volgend jaar

weer een trekkertrek te kunnen bieden, ondanks de milieuvervuiling

die het evenement veroorzaakt. 
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27-4 De Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden bestaat 25

jaar. Al die jaren ondervonden gehandicapten de heilzame werking

van het paardrijden. Het huifbed rijden, waarbij de ruiters liggen op

een matras dat tussen twee paarden ‘hangt’, heeft een gunstige

invloed op welzijn, ontspanning en zelfs het medicijngebruik van

zwaar gehandicapten. Dankzij 75 vrijwilligers die in de manege wer-

ken is de stichting van groot belang voor anders begaafden uit

IJsselmuiden en wijde omgeving. 

28-4 Zeezeiler Henk de Velde beweerde in 2007 dat hij nooit terug zou

komen in Nederland. Nu geeft hij toe dat hij te vroeg ‘nooit’ heeft

gezegd. Niet alleen geldgebrek deed hem naar huis terugkeren. Hij

bleek niet zo los van de wereld en zeker niet van zijn zoon te zijn als

hij dacht. Een maand in Nederland moet zijn financiële problemen

oplossen. In mei gaat hij terug naar Japan, waar zijn boot ligt, om via

de Beringstraat naar Vancouver en vervolgens naar Paaseiland te

varen. De boot komt niet terug, Henk wel.

29-4 Het Kamper echtpaar Ruiter-Net ontmoette elkaar 63 jaar geleden,

trouwde drie jaar daarna en is nu nog steeds verliefd. Zestig jaar

getrouwd, een diamanten huwelijk. Reden voor de burgemeester hen

te bezoeken en te feliciteren.

30-4 Koninginnedag, dus regende het ook in Kampen lintjes. Negen actie-

ve inwoners werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. In Kampen:

M.J.G. Bos, W. van Capelle, K. van ’t Oever-Koopman en H. Stoel. In

IJsselmuiden: J. Brink, D.L. van Maanen, G.A.M. Draaijer-Steenwinkel

en K. van der Sluis. A.J. Prins uit Wilsum sloot de rij. Een kleine

maand later volgde Gert van Heerde van het Kampereiland.

Mei 

1-5 Pieter Kapenga, in de oorlog politieagent in Kampen, is de opa van

wethouder Treep. Agent Kapenga weigerde joodse Kampenaren op te

pakken en kwam in Dachau terecht. Hij was een man die stelling

nam, iets wat kleinzoon Pieter van hem leerde en hem goed te pas

kwam in de politiek. Het gevangenenpak van grootvader hangt in de

synagoge waar de tentoonstelling Kampen 65 jaar Bevrijd te zien is.

Kampen vernoemde verzetshelden als Hilbert van Dijk en Marinus

Post. Waarom is Pieter Kapenga nooit vernoemd? Omdat hij alle

ellende overleefde?

2-5 Kwekerij Hoogendoorn in IJsselmuiden doet aan roomservice voor
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planten. Vroeg in de winter stroomt zijn plantenhotel vol. Eigenaren

brengen hun planten, maar soms haalt Hoogendoorn zijn ‘gasten’

op. Van palmbomen tot geraniums, van olijfbomen tot fuchsia’s, alle

‘klanten’ worden met liefde verzorgd.

3-5 Sensoren regelen het openen en sluiten van de brug bij de Mand -

jeswaard, maar de brug gaat zijn eigen gang en blijft soms open-

staan. Dan zitten de bewoners van de Kamper polder Mastenbroek

opgesloten, want de enige weg vanaf het eiland wordt erdoor ver-

sperd. De samenwerking tussen de sensoren die het verkeer op het

water regelen en de scanners in het wegdek die dat doen met het

wegverkeer hapert. Zou hierdoor het verlangen naar een brugwach-

ter de kop opsteken?

4-5 Naast herdenkingen bij de verschillende monumenten in Kampen,

IJsselmuiden en de omliggende kernen wordt 4 mei indrukwekkend

gevierd in de Bovenkerk met een speciaal voor de dodenherdenking

in Kampen geschreven Requiem. Een hybride compositie waarbij

componist Bart Oenema zich liet inspireren door Brahms, Britten,

Bach en Fauré, terwijl hij naast de Latijnse requiemtekst een gespro-

ken verhaal laat horen. Een stampvolle Bovenkerk; dus is een reprise

op zijn plaats.

6-5 65 jaar geleden werd Nederland bevrijd en dat werd ook in Kampen

gevierd. De gemeente verzocht KOV in samenwerking met de Brunne -

per Oranjevereniging (BOV) het feest te organiseren. Tussen de Celles-

en de Broederpoort heerste een echte Vondelparksfeer. Natuurlijk werk-

te Ventura mee, maar ook verschillende Kamper verenigingen droegen

hun steentje bij en niet te vergeten: de zon. Het werd een geslaagd fami-

liefeest op een locatie die daarvoor uitermate geschikt bleek.

7-5 We kunnen spreken over topsport in Kampen nu de volleyballers van

Combo Design/Reflex Kampen bij de twintig beste teams van Neder -

land horen. De ploeg promoveerde naar de B-League. Supporters

zorgden daarna voor een echte Reflexkaravaan, compleet met vlag-

gen en sjaaltjes en natuurlijk claxonerende auto’s. De hele stad wist

toen dat Kampen een sportstad is.

8-5 Een eeuw vakmanschap. G.A. Kroes en Zonen Boutbouwers B.V. luidt de titel

van het gedenkboek dat Klaas Doorgeest schreef ter gelegenheid van

het honderdjarig bestaan van Jachtwerf Kroes. Veel van de resulta-

ten van dat vakmanschap, de overnaadse houtenschepen, gaven de

haven aan het Ganzendiep een sprookjesachtige aanblik. De jacht-
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werf kent geen haast, aldus werfbaas Nico Bakker, want alles is maat-

werk. Ook de Zoutrif die tijdens het eeuwfeest te water werd gelaten.

‘Een boot bijna te mooi om te gebruiken’, was de verzuchting van

een liefhebber. 

10-5 ProRail is niet alleen bezig met het bouwen van het tracé van de

Hanzelijn, waarbij de spoorbug die onlangs over de IJssel werd gelegd

een waar kunststuk was, maar ze probeert ook de burgers bij het

gigantische project te betrekken. Zevenhonderd mensen liepen het

negen kilometer lange ProRail Parcours waarover in 2012 treinen

gaan rijden, tussen Kampen-Zuid en Dronten. Van asfalt op zand, stij-

gen en dalen in de tunnel, een uniek maar ook zwaar traject.

11-5 In Kampen duurde het 28 jaar, in IJsselmuiden 23 voor er weer een

vrouwelijke wethouder kwam, Lidi Kievit (CU). Drie dames gingen

haar in de 20ste eeuw voor. Na vier jaar gemeenteraad weet zij ‘hoe

de hazen lopen’, om met Iet Erdtsieck te spreken, die een boek met

die titel schreef. Wethouder Kievit is verantwoordelijk voor de porte-

feuille WMO, sociale zaken en onderwijs.

12-5 Catootje uit het bekende versje van Wim Sonneveld komt tot leven

in Myosotis. Maakte Catootje haar figuren van boter, deelnemers van

de dagbehandeling creëerden elf bijzondere portretten met behulp

van allerlei materialen. Een dominee met een bril op, een wafel-

vrouw, een barones. Alle figuren kregen gestalte onder de bezielende

leiding van Wim de Kleine.

13-5 In het kader van het honderdjarig bestaan van Scouting Nederland

zetten de scouts van Admiraliteit Hanze hun tenten op bij het Gat

van Seveningen. Dat het een eeuwfeest betrof was ook zichtbaar op

de bekende bunker. Liefst 350 jongeren roeiden, zeilden, wrikten en

maten hun krachten bij wedstrijden op het land. Scouting Nederland

is weer populair, zeker in Kampen met twee groepen, de Martin

Gasmangroep en die van Henk Brunt.

14-5 De Bypass was weer in het nieuws. Het Centraal Planbureau had

 kritiek, maar minister Eurlings gaf geen krimp. Volgens hem levert

de hoogwatergeul een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid.

Bovendien zal de combinatie met woningbouw en recreatie de regio

een ongekende impuls geven. Kan de Werkgroep Zwartendijk op

tegen de samenwerking tussen vier gemeenten, twee provincies, drie

ministeries en twee waterschappen? Begin 2011 zal het blijken, wan-

neer de Tweede Kamer een besluit neemt.
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15-5 Het Stedelijk Museum Kampen voldoet ruimschoots aan de ver-

wachtingen. Velen weten het unieke museum te vinden. Ook trouw-

lustigen, want honderd maal klonk het jawoord in de Gouden Zaal

van het museum. Reden voor directeur Stan Petrusa het honderdste

bruidspaar een fles champagne aan te bieden. 

17-5 In het Noorddiep op het Kampereiland werd 300 kilo karper uitgezet

door de hengelsportvereniging Ons Vermaak. Maar aalscholvers en

snoeken snaaien de vissen voor de neus van de hengelaar weg. Door

de levensloop van de uitgezette vis te volgen hopen de leden het kar-

perbestand weer op niveau te brengen. Iedere vis werd gefotogra-

feerd en dat wordt ook van de hengelaars die ze vangen voor het

terugzetten verwacht. Zo kan worden gevolgd hoe zwaar de vissen

worden, want per jaar moeten ze drie tot vier pond groeien.

18-5 Het Wereldkampioenschap voetbal werpt zijn schaduwen vooruit.

Iedere supermarkt levert gogo's, landenbandjes of andere hebbedin-

getjes. Maar niet alleen de commercie stort zich op de nationale

sport. De Baptistengemeente Kampen deint ook mee op de WK-golf

door het kerkgebouw aan de Triangel voor een dag om te toveren tot

voetbaltempel. Op 19 juni hopen de gemeenteleden dat veel voetbal-

liefhebbers over de ‘lage’ kerkdrempel zullen komen. 

19-5 Tweehonderd nieuwe brugklasleerlingen van het Ichthus College

zullen naast hun boeken ook dagelijks hun laptop mee naar school

moeten zeulen, wat niet betekent dat de school voor ‘laptoponder-

wijs’ kiest. De pc is en blijft een hulpmiddel, maar wel onmisbaar. Zo

schrijdt de beschaving voort! 

20-5 Aart Kleijer, oud-directeur van de Trimaran, de school voor speciaal

basisonderwijs, organiseerde in partnerstad Pápa een congres over

dat type onderwijs. Het is de bedoeling dat de ideeën die daar bespro-

ken worden in heel Hongarije ingevoerd worden. Jarenlang zette

Kleijer zich in voor het speciaal onderwijs in Pápa; dat was voor het

stadsbestuur reden hem tijdens het congres tot ereburger te benoe-

men.

20-5 De Kamper gemeenteraad heeft gesproken: geen legale verkoop van

softdrugs vanuit Het Keldertje. De politiek is ervan overtuigd dat

een coffeeshop een aanzuigende werking op de criminaliteit heeft.

Dus slaat men adviezen van verschillende deskundigen, inclusief dat

van de burgermeester, in de wind en trekt men zich ook niets aan

van de zestienhonderd handtekeningen van diegenen die tegen de



265

sluiting zijn. Gaan de softdrugs nu ‘ondergronds’, waardoor er hele-

maal geen controle mogelijk is?

22-5 De bouw en verbouw van het verzorgingscentrum de Amandelboom

bereikten een mijlpaal. Hierdoor heeft Kampen weer een zorgcen-

trum dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Het breken en bouwen

gaat nog door met de realisatie van zeventig seniorenwoningen,

meer dan twintig appartementen en een kerkzaal. IJsselheem, waar-

onder de Amandelboom valt, zet duidelijke lijnen uit naar de toe-

komst.

24-5 De karakteristieke kerk aan de Baan in IJsselmuiden werd in 1932

voor de vrije hervormde gemeente gebouwd. Sinds 1982 kerkten

leden van de gereformeerde gemeente in Nederland (buiten verband)

er. Vandaag voor het laatst, en na afloop van de dienst namen de 35

leden weemoedig afscheid van het gebouw en van elkaar. Iedereen

gaat op zoek naar een ander kerkgenootschap.

25-5 De Kamper vloot heeft er een blikvanger bij: de Gulden Leeuw. Een

romp van 70 meter, die door Robert en Mirjam Postuma en Arjen en

Charissa Töller werd omgetoverd tot de grootste topzeilschoener van

Nederland. Een schip dat door haar diepgang (4,20 meter) zelden

hier te zien zal zijn, maar Kampen blijft op papier de thuishaven. Het

zeilgebied wordt Noord-Europa.

26-5 Kees en Neeltje van ’t Oever-Bosch uit Zalk trouwden zestig jaar

geleden en dat werd deze week gevierd: thuis, met de burgemeester

en met DEV. Hun boerenbedrijf in Kamperveen, waar ze hun hele

leven leefden en werkten, bestaat nog steeds en wordt geleid door

een kleinzoon.

27-5 De ontwikkelingen rond de turborotonde bij de Europa-Allee en De

Slaper betekenden voor tuinderij Palland steeds weer nieuwe bereik-

baarheidsproblemen. Vlak voor Pinksteren was de maat vol, de tuin-

der plaatste rieten bloembakken en een bakfiets langs de weg en bij

de ingang van zijn bedrijf. ‘Gevaarlijk’, oordeelden provinciemede-

werkers, ‘weghalen die bakken’. ‘Eerst de richtingborden’, reageerde

Henk Palland. ProRail zorgt na deze dialoog ongetwijfeld snel voor

duidelijkheid.

28-5 Naast het niet langer gedogen van softdrugverkoop vanuit Het

Keldertje, speelt in de Kamper buitengebieden het gebruik van alco-

hol in de zogenoemde keten. Caravans, schuren, of kassen, die op

eigen terrein als ontmoetingsplaats voor jongeren zijn ingericht. Zo
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lang er geen commercieel ‘luchtje’ aan hangt is er juridisch niets

aan de hand. Wel blijft het gevaar van verslaving en van de brand-

veiligheid een zorg voor de gemeente. Leden van de brandweer, ver-

slavingszorg en jongerenwerk gaan dan ook een ‘ketenbeleid’ for-

muleren.

29-5 Als je op je derde jaar al op het huisorgel speelt en dan als jong vol-

wassene organist wordt van de Burgwalkerk met zijn prachtige orgel,

komt een jongensdroom uit. Zo ervaren Sander van den Houten (23)

en Martin de Jong (35) hun benoeming als organistenduo van deze

125 jaar oude kerk met het beroemde twee jaar jongere Zwier van

Dijkorgel. Geen grijze, oude organisten, maar jonge musici, die niet

alleen prachtige muziek ten gehore brengen, maar ook alles over

‘hun’ orgel willen vertellen, vooral aan de jeugd.

31-5 De jeugd moet weten dat een bij meer kan dan steken. Dat vinden de

leden van de Bijenvereniging Kampen en daarom gaan ze langs de

groepen acht van de basisscholen om de leerlingen te vertellen over

bijen, fruit en honing en hen uit te nodigen het werk van een imker

van dichtbij te aanschouwen. Hopelijk worden daardoor nieuwe

imkers ‘geboren’.

Juni

1-6 De gevel van het Olde Vleishuus aan de Oudestraat wordt opgeknapt

en zal er weer ‘als nieuw’ uit komen te zien. Het monument stamt

vermoedelijk uit 1557. De huidige eigenaar van het pand, waarin

restaurant Kota Radja is gevestigd, draait voor de kosten op, omdat

de subsidiepotjes leeg zijn. Wel kan hij op deskundige assistentie

rekenen van de Stichting Stadsherstel Kampen. De jonge steenhouwer/

kunstenaar Mulder (32), die zijn werk met dat van een tandarts ver -

gelijkt, is ervan overtuigd dat hij, nadat hij de klus geklaard heeft,

 tijdens zijn loopbaan niet meer voor reparatie bij de gevel geroepen

zal worden, en dat kan een tandarts als hij met ons gebit bezig is niet

zeggen. 

2-6 Melkfabriek Lyempf werd vorige week overgenomen door een Grieks

bedrijf. Dat betekent investeringen en uitbreiding van werkgelegen-

heid. Vreugde alom? Geenszins, want oud zeer deed zich voelen.

Omwonenden begonnen weer te klagen over overlast en de discussie

over het lelijke uiterlijk van de fabriek dat bij het binnenrijden de

stad ontsiert, werd opgerakeld. Omdat verplaatsen, naar de Zuider -
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zee haven bijvoorbeeld, onbetaalbaar wordt, is het beter de lelijke

fabriek als industrieel erfgoed te omarmen.

3-6 Hoe houd je het vol in het onderwijs? Door er iets naast te doen dat

ook interessant is. Deze waarheid sprak Sjaak Poot, leraar scheikun-

de aan de Pieter Zandt scholengemeenschap kennelijk aan. Hij is al

een kwart eeuw ‘in de wieken’, wat wil zeggen dat hij 25 jaar molenaar

is. De combinatie historie en techniek boeit hem, maar naast mole-

naar die d’Olde Zwarver laat draaien, is hij ook bestuurlijk binnen

de Overijsselse molenaarswereld actief. Hoogtepunt in zijn carrière

is niet het klimmen in de wieken, maar de leskist voor basisscholie-

ren, die onder zijn leiding werd ontwikkeld.

4-6 Meer dan 3200 wandelliefhebbers schreven in voor de Kamper Avond -

vierdaagse. Door het mooie weer kwamen er daar tijdens de start 280

bij, en dat betekende dat aan de 65ste editie van dit jaarlijks sport-

festijn 125 wandelaars meer meededen dan in 2009. Femmy van Sloten-

Broekhuizen, Adriaan van den Berg en Truus van Dijk liepen vier avon-

den voor de veertigste maal. Femmy werd door familie en vrienden ver-

rast met een versierde rollator en een groot uitgevallen medaille.

5-6 Weer een historische aderlating in onze stad? Gaat behalve de

Theologische Universiteit ook Uitgeverij Kok Kampen verlaten? Wan -

neer directeur Bert Endedijk het niet bevestigt noch ontkent en stelt

dat het voortbestaan van het bedrijf belangrijker is dan de locatie, is

wel duidelijk hoe de vlag erbij hangt. Kok, marktleider van religieus

geïnspireerde boeken, merkt dat het boek onder druk staat van het

internet. Innovatie is dan het antwoord en waar die plaatsvindt, is

niet belangrijk, maar wel de grote vraag.

7-6 Het eerste groene lintje, in leven geroepen door GroenLinks Kampen,

is uitgereikt aan Martijn Karel. Zijn concurrenten mochten er zijn:

Dorothé Kok, die ijvert voor een bomenbeleidsplan, Hans Schuring,

die een eco-huis bouwt en Johan Derks met zijn buurtauto. De win-

naar voorziet groenstroken van zaadjes, fietst naar zijn werk in

Dronten en trekt met zijn eigen kinderen en die uit de buurt de

natuur in. Niet spectaculair, maar wel krijgen anderen door hem het

idee: ‘hé, dat kan ik ook’ en daarom kreeg hij het groene lintje.

8-6 Negenmaal goud voor de turners van RKDOS tijdens het Nederlands

kampioenschap. Trainer Michael Hollander kan tevreden zijn over de

meerkampprestaties van Romme Kamps, Ben van den Berg en Wouter

Bastiaan en de gouden winst van Arnoud Brink (ringen), Romme
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Kamps en Jelle van de Putte (brug), Erik Kamerman en Rowan

Bruinsma (sprong) en Thijs Kamerman (vloer). 

9-6 Het Venturagebouw aan de Noordweg was van binnen al het aanzien

waard, terwijl er buiten nogal wat te wensen over bleef. Twee gla-

zenwassers van Riphagen, Richard Bongers en Rico Latué, lapten de

ramen gratis als vroeg vaderdagcadeautje voor Jan Liefting, de

‘geestelijk vader’ van de Stichting Jeugdtheater Ventura. Op deze

originele manier werd de man, die mensen weet samen te binden,

door de vrijwilligers bedankt.

10-6 Marco Brouwers, eigenaar van Bed & Breakfast ‘t IJsselhuys, lanceer-

de het voorstel de IJsselkade benedenstrooms van mei tot oktober

autovrij te maken. De boulevard die dan ontstaat, zal volgens hem de

toeristenstroom doen toenemen. Natuurlijk kwamen er direct posi-

tieve en negatieve reacties. De meest opvallende kwam van wethou-

der Treep, geheel in stijl met het WK voetbal stelde hij: ‘Brouwers

piekte te vroeg, het kan aan de orde komen als het nieuwe station

Kampen-Zuid klaar is, dan gaan de meeste bussen daar naartoe en rij-

den niet over dat stuk IJsselkade’. 

11-6 De multimediatour van het Stedelijk Museum Kampen gaat nu ook

naar buiten. Postuum loodst Henk van Ulsen de bezoekers door de

stad. Hij vertelt over heden en verleden, terwijl het geheel onder-

steund wordt door beeldmateriaal. Tijdens de voorbereidingen over-

leed deze beroemde Kampenaar, waardoor een andere bekende in

onze stad, Jaap van Gelderen, de microfoon als het ware overneemt

door de laatste stops in te spreken. 

11-6 Stralend weer tijdens het Full Color Festival, dus moest de vijftiende

editie wel slagen. Achtduizend bezoekers vermaakten zich geduren-

de de middag en avond in het plantsoen, waar als besluit het Gipsy

Ska Orchestra uit Antwerpen optrad. Het kweken van wederzijds

begrip, de oorspronkelijke doelstelling, blijkt inmiddels ‘elck wat

wils’ te zijn geworden. Hulde aan de medewerkers van ’t Ukien, die

er elk jaar weer iets moois van maken.

15-6 De rooms-katholieke Buitenkerk wordt gerestaureerd, dat betekent

dat de erediensten elders in Kampen gevierd moeten worden. De

gereformeerde Burgwalkerk opende de deuren voor de rooms-katho-

lieke broeders en zusters. De Buitenkerk die in de steigers staat,

wordt niet beschermd door een saai hek maar door een kleurrijke

‘muur’ van spaanplaten, waarop leerlingen van de Mgr. Zwijsen school
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hun creativiteit mochten botvieren na het startsein door pastor

Schoorlemmer.

16-6 Lies en Klaas Hollander ontmoetten elkaar ruim zestig jaar geleden

en het klikte meteen. Het klikt nog steeds, want ze zijn inmiddels

zestig jaar getrouwd. Het stel (82) is wel wat slecht ter been, maar de

scootmobiel biedt het diamanten bruidspaar bewegingsvrijheid.

17-6 Op deze dag werd in de aula van het crematorium in Zwolle dokter

Ad van der Hoeven herdacht. Hij was de laatste directeur van het

Kamper Stadsziekenhuis dat in 1994 sloot en werd vervangen door

een polikliniek. Na een werkzame periode in Nieuw-Guinea vestigde

hij zich in 1964 als huisarts in IJsselmuiden om in 1979 zijn benoe-

ming als directeur van het ziekenhuis te aanvaarden, een functie die

hij tot zijn pensioen uitoefende.

18-6 De eerste Kamper veteranendag is een feit. Meer dan honderd oud-

gedienden ontmoetten elkaar in het stadhuis. Oude veteranen, die in

Indië dienden en jongere die deelnamen aan vredesmissies. De dag

betekende in het bijzonder voor de eerste groep erkenning, iets waar-

aan het lang heeft ontbroken. Het verschil tussen de uitzendingen

van vroeger en nu werd door een Indiëveteraan (82) opmerkelijk ver-

woord: de jongens van nu komen vanuit de luxe terecht in de armoe-

de, wij waren armoede gewend en konden de ellende die we zagen

beter opvangen. De middag werd besloten met een indringende pre-

sentatie, een drieluik: Mijn vader was een veteraan.

19-6 Door de restauratie van de Nieuwe Toren blijft de koe dit jaar op stal.

Vorig jaar hing zij nog aan de steigers, maar dat is haar slecht beval-

len. Ze krijgt nu de gelegenheid op krachten te komen, om volgend

jaar met veel spektakel de traditie voort te zetten.

21-6 Ventura bracht een indrukwekkende eindejaarspresentatie op de

planken in de Stadsgehoorzaal. Een afwisselende theateravond, van

jong tot oud, van klassiek tot pop. Compleet uiteenlopende werelden

werden moeiteloos met elkaar verbonden. Daar is creativiteit voor

nodig en die hebben ze bij Ventura.

22-6 Wanneer het gaat om het inzamelen van plastic vertonen veel inwo-

ners van onze gemeente kuddegedrag. Als er één in een straat de

plasticafvalzak buiten zet, volgen andere bewoners onmiddellijk zon-

der de afvalkalender te raadplegen. Als de ‘belhamel’ zich een week

vergist, staan alle zakken dagenlang buiten als prooi voor vandalen

en niet te vergeten voor de honden. Je moet ook wat het plastic betreft
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‘de kop goed los hebben’, om het maar eens op z’n Kampers te zeggen.

23-6 Zalk kent al jaren een wormenkweker, Bert Ekkelboom, die per jaar

ruim drie ton wormen kweekt. Dankzij het door hem ontwikkelde

kantel- en voerapparaat kan hij de productie opvoeren tot ruim twin-

tig ton. Dat betekent wel dat hij er twee schuren bij moet bouwen. Na

veel ‘gewurm’, dat een jaar geleden begon, heeft hij alle vergunnin-

gen binnen en mag de wormenboer uitbreiden.

24-6 ‘Fietsparkeren kun je leren’, daarvan was wethouder Markusse twee

jaar geleden overtuigd. Hij realiseerde bewaakte fietsenstallingen bij

de Stadsbrug en de Broederkerk, maar had niet het inzicht dat velen

de fiets als pakezel gebruiken. Je neemt je fiets gewoon mee naar je

doel, de winkel, en daar zet je hem neer. Fietsparkeren kun je ken-

nelijk niet leren, was dan ook de conclusie van wethouder Treep. 

25-6 ‘U kijkt zo lief’, complimenteerde premier Balkenende een RTL-pre-

sentatrice. Het hele land reageerde op die opmerking, in de meeste

gevallen negatief. Dieuke Boogaard, ontwerpster in de Voorstraat,

maakte een button met die uitspraak. ‘De u-kijkt-zo-liefbutton’ werd

door de premier zo gewaardeerd, dat hij de website www.Knetter -

leuk.nl noemde in een radio-interview.

26-6 Gewone mensen fotograferen mooie gebouwen of leggen het gezellig

samenzijn vast. Zo niet Linda Westera, zij maakt foto’s van wasgoed.

In Nederland, maar ook in exotische oorden, legt zij wapperend was-

goed vast op de gevoelige plaat. Ze maakte er een mooi fotoboek van.

Bij iedere foto staat een beginzin. Met uitgeverij Rozhanitsa nodigt

zij lezers uit het verhaal bij de foto af te maken. Doen!

28-6 Nacht Zonder Dak, IJsselmuiden voor Bolivia, is een actie waarbij

jongeren slapen in zelfgebouwde onderkomens van karton of plastic.

Hiermee betuigen zij hun solidariteit met de straatkinderen in

Bolivia. Maar liefst 18.000 euro werd door 190 kinderen ingezameld.

Het was zo gezellig en zulk mooi weer dat de straatkinderen wat op

de achtergrond raakten. Dat was vorig jaar anders, toen de actie-

voerders bijna wegregenden.

29-6 In het Frans Walkate Archief is een dubbelportret te zien van het

Kamper kunstenaarsechtpaar Evink-Botma. Tiem en Froukje hadden

jarenlang een kunsthandel in de Geerstraat en produceerden beiden

daarnaast veel beeldend werk. Tekeningen, aquarellen, illustraties

bij dichtbundels van Nel Benschop. Dat alles is te zien in het archief

aan de Burgwal.
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30-6 Voor het schoolzwemmen is het doek gevallen. De ouders van dui-

zend basisschoolleerlingen moeten zelf gaan betalen voor de zwem-

lessen. Hopelijk doen de ouders dat en zal de zwemvaardigheid van

de Kamper jeugd niet te lijden hebben onder de bezuinigingen. Ook

voor de zwembaden heeft het gevolgen. Het is een financiële strop,

die het personeel hoopt op te vangen door ‘andere producten’ te

bedenken en te ontwikkelen.

Juli

1-7 De kinderboerderij is niet meer weg te denken uit Kampen. Door

steeds initiatieven te ontplooien en in te spelen op nieuwe situaties

voorziet de Cantecleer in een behoefte. De hoge voerprijzen, de Q-

koorts en minder bezoekers zijn de oorzaak van de rode cijfers waar-

mee de instelling nu te maken heeft. Voor een tientje per gezin kun-

nen donateurs hulp bieden, en wanneer ook grootouders die met

hun kleinkinderen genieten op de boerderij, donateur worden, is de

kou snel uit de lucht.

2-7 Op 78-jarige leeftijd overleed in Noord-Brabant oud-Kampenaar Frits

Scheltens. Door zijn veelzijdige creativiteit mag hij één van Kampens

kleurrijke zonen genoemd worden. Hij was een begenadigd etaleur,

een groot acteur, knipkunstenaar, schepper van sprookjespoppen,

kunstschilder en muzikaal entertainer. Telg uit een beroemd geslacht,

wanneer we denken aan neef Joop Scheltens van Ontdek je Plekje, een

veelbekeken NCRV-programma en broer Harry Scheltens, die vele hoe-

den ontwierp, ook voor koningin Beatrix.

3-7 Een delegatie van het gemeentebestuur bezoekt de Internationale

Hanzedagen in Letland. De één vindt het een snoepreisje (SP) en de

ander is overtuigd van de noodzaak tot contact. ‘Zeker in de aanloop

naar 2017, wanneer Kampen de Hanzedagen organiseert, is het van

belang goede contacten, ook persoonlijk, te onderhouden’, aldus de

burgemeester. ‘Maar het doel en het belang van dergelijke bezoeken

zal in de toekomst duidelijker verklaard moeten worden’, vervolgt hij.

5-7 Het is niet te geloven, maar de gierzwaluwen zijn Mateboer te slim

af. Deze beschermde vogels nestelen zich onder het dak van de Van

Heutszkazerne, die door de aannemer gerestaureerd wordt. Ondanks

het dichten van de gaten, ondanks een cd die zwaluwen naar de tij-

delijke bewoning (nestkasten) moet lokken, konden de vogels hun

oude nesten bereiken en daar hun eitjes leggen. Mateboer stelt de
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werkzaamheden uit tot augustus, wanneer het nageslacht van deze

beschermde vogels is uitgevlogen. 

6-7 Aan het eind van het schooljaar zijn er altijd veel optredens door

leerlingen die al dan niet de school verlaten. Zo verzorgt het Ichthus

College ieder jaar een spetterende musical met dit jaar Daan Goede -

gebure in de hoofdrol. Maar de leerlingen van de Koningin Emma -

school spannen dit jaar de kroon met een eigen film, die vertoond

wordt in de echte bioscoop. Als ware sterren schreden de spelers in

galakleding over de rode loper. Het werd een avond met glamour en

glitter.

7-7 Gerrit-Jan Voerman en Mina Voerman-Dekker zijn zestig jaar

getrouwd en ondanks de voetbalwedstrijd van Oranje wilden ze dat op

de dag zelf vieren. Ze herinneren zich de fietstochten aan het begin van

hun huwelijk tijdens de weekends in de jaren vijftig. Schoonmoeder

zat achterop bij Gerrit-Jan en de zoon voorop.

8-7 De Stichting Live Life bezorgde op deze zonnige dag 340 verstande-

lijk en lichamelijk gehandicapten en vele vrijwilligers een topdag. Ze

mochten meerijden op motoren, trikes en zijspannen, waarmee ze

naar De Weerribben bij Ossenzijl reden om daar mee te doen aan de

spellendag. De jaarlijkse happening kreeg weer veel belangstelling,

zowel bij vertrek als bij aankomst. 

9-7 Het was geen gewone almanak die de inwoners van Kampen in het

Frans Walkate Archief konden afhalen. Het cultuur historisch jaar-

boek van Kampen verscheen als een luxe cassette waarin zich ook de

Kamper Canon bevond. Een juweel, met aandacht voor Henk van

Ulsen, de kapel van het Sint Geertruidengasthuis en de IJsseldelta.

De canon vertelt in vijftig hoofdstukken over de historie van Kampen

en omgeving. Subliem! In welke stad krijgen de inwoners jaarlijks

zo’n geschenk?

10-7 Vier dagen per week om half tien trekt Piet Hollander (77) met zijn

bloemenstal de brug over naar de Plantage. Daar verkoopt hij al meer

dan 35 jaar zijn bloemen om rond 6 uur terug te gaan naar IJssel -

muiden. Een vertrouwd beeld in Kampen, want zijn vader startte in

de jaren dertig met de bloemenhandel op de Oudestraat. Toen de

brug in 1948 hoger werd, motoriseerde hij zijn bloemenstal, dat

gebeurde vakkundig, want het vehikel functioneert na al die jaren

nog uitstekend. 

12-7 Het Brunneper bloed vloeit door de aderen van Berry Zandbergen,
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Jan Scholte, Henk van Enk en Bert Diender. Daarom richtten zij de

Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe op, in de wandelgangen al

‘tante BEB’ genoemd. Veel van de oorspronkelijke structuur van

Brunnepe is verdwenen en de stichting maakt zich sterk om dat wat

nog over is te behouden. ‘Veel ambtenaren komen van buiten Kampen

en hebben geen emotionele binding met een dorp als Brunnepe, daar-

om treedt de stichting op als hoedster’, aldus Berry. 

13-7 In het buitengebied van Kampen wonen veel ooievaars met hun jon-

gen, die worden gevoed met mollen, muizen en regenwormen. Tijdens

warme en droge perioden is dat voedsel schaars en voeden de ouders

hun jongen met takjes, stenen en zelfs met glas. Dat blijkt uit de

zogenaamde braakballen, vertelt ooievaardeskundige Wietske van de

Rozenberg. Zij controleert de nesten dagelijks en grijpt in als dat

nodig is, door bijvoorbeeld bedreigde jongen naar het ooievaarscen-

trum De Lokkerij (bij De Wijk) te brengen.

14-7 Na tien jaar overleg gloort er nieuw leven voor industrieterrein Het

Haatland, dat ontstond in de jaren vijftig en zestig. Met elf miljoen

euro hoopt de gemeente het gebied te revitaliseren, doen herleven.

Tien jaar geleden stelde Kampri Group directeur Kamphuis: ‘De

gemeente heeft maar één belang en dat is het verkopen van nieuw

industrieterrein, de rest laat ze verpauperen.’ Burgemeester Ooster hof

pakte deze handschoen op en in samenwerking met de Industriële

Club Kampen ontstond na veel overleg het ‘masterplan Haatland’.

15-7 Het zalencentrum De Buitenwacht is volledig door brand verwoest.

Ingrijpend, want in de Buitenwachtdisco leerde de Kamper jeugd

alle facetten van het uitgaansleven kennen. ‘Een stukje nostalgie is

niet meer’, verzuchtte een Kampenaar die duidelijk de discoleeftijd

te boven was. Nadat velen de brand en de smeulende resten hadden

aanschouwd, bleken er vele wensen voor de toekomstige invulling

van het terrein te bestaan: van parkeerterrein tot appartementen,

van horeca tot parkeergarage. Maar… de eigenaar heeft tot 2029 de

erfpacht van de grond, die de gemeente toebehoort, dus doen alle

meningen die direct ‘te drogen werden gehangen’ er niets toe. 

16-7 Het Camper Algemeen Steunfonds (CAS) deed weer een schenking:

een prachtige roeiboot voor de Kamper Roei- en Zeilvereniging De

IJssel. De ‘dubbel-twee’ werd uiteraard door de voorzitter van de CAS,

Henk Krans gedoopt. Naast de Waterdroom, de Waterviolier, de Water -

 bobo en vele andere ‘waterboten’ is er nu een WaterCAS. 
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17-7 Het Kamper gemeentearchief is gevestigd in een verouderde locatie

aan de Molenstraat. Een opslagruimte die niet aan de wettelijke eisen

voldoet. De gemeente krijgt van de inspectie twee jaar de tijd om een

alternatief onderkomen te vinden. De Van Heutszkazerne is daarvoor

een optie. Het onderzoek daarnaar loopt al geruime tijd, met als

resultaat dat dit jaar de constructie van het gebouw wordt gerestau-

reerd. Hopelijk zorgt de druk van de inspectie voor een versnelling,

zodat het archief op verantwoorde wijze wordt opgeslagen en het

historische kazernegebouw eindelijk een nieuwe bestemming krijgt.

19-7 ‘De één zijn dood, is de ander zijn brood’, geldt niet voor de taxi-

chauffeurs op het stationsplein. Door het afbranden van De Buiten -

wacht zoeken de discogangers hun heil in Het Haasje. De beheerder

stelt daartoe gratis busjes beschikbaar. De taxi’s op het stationsplein

staan daardoor tevergeefs op klanten te wachten.

20-7 IJsselmuiden heeft een D-daykenner en hij heet Ab Roetman. Met

zijn legerjeep bezocht hij in 2004 tijdens de zestigste herdenking van

de invasie de Normandische stranden. Met 3500 oude legervoertui-

gen denderden de wagens van Keep them Rolling door de Franse stra-

ten. Vol verhalen kwam hij terug in IJsselmuiden, waar familie en

vrienden lieten blijken daar ook weleens een kijkje te willen nemen.

Sindsdien gaat hij driemaal per jaar met een bus vol geïnteresseer-

den naar de invasiestranden.

21-7 Ook al gelooft niet iedereen in de realisatie of het nut van de Bypass,

de instanties gaan door. Tijdens de bouw van de Hanzelijn wordt er

al rekening mee gehouden maar ook de weidevogels spelen een rol.

Ongeveer 400 hectare weidevogelgebied in de IJsseldelta-Zuid moet

wijken voor de Bypass, dus buigen drie adviesbureaus zich over het

‘weidevogelcompensatieplan’. Zou er ook iets als een ‘Zwartedijk -

compensatieplan’ bestaan?

22-7 Op de eerste Kamper Ui(t)dag sloeg het Campement van Campen

haar tenten op aan de boorden van de IJssel, bij het Van Heutszplein.

Zwaardvechters, vuurspuwers, tegelbakkers, houtsnijders en veel

meer oude ‘beroepen’ bevolkten het middeleeuws campement. Het

ging om het proeven, ruiken, beleven en meedoen in de Middel -

eeuwen en dat lukte wonderwel.

23-7 Door het project Weidse Waarden zullen de boeren op het Kamper -

eiland hun boterham optimaal blijven verdienen. Maar ook het behoud

van het kenmerkende karakter van dit stukje Kampen als open en
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waterrijk landbouw- en natuurgebied krijgt de volle aandacht. De

Stadserven - Kampereiland en omstreken neemt het voortouw, maar

naar pachters en andere belanghebbenden zal goed worden

geluisterd.

24-7 De Huifkar aan de Zande heeft nieuwe uitbaters die het café weer

ouderwets gezellig willen maken. ’s Zomers hopen ze fietsers op het

terras te lokken, iets wat moet lukken met een zogenoemd fiets-

knooppunt in de nabijheid. Ook voor de winter zijn er al plannen

voor onder meer biljarten, darten en niet te vergeten live muziek.

27-7 We kennen allen gastgezinnen en kinderopvang, maar er is meer.

Linda Spin startte in Onderdijks een gastgezin voor kittenopvang.

‘Alleengaande’ jonge poesjes vangt zij professioneel op. Haar bedrijf

is een dependance van de kittenopvang Moederloos uit Lelystad.

Voor minder dan 100 euro krijg je een gechipt en tweemaal ingeënt

poesje mee, maar dan moet je wel slagen voor de geschiktheids-

screening.

28-7 In twee weken tijd tweemaal goud, dat presteerde de Kamper zeilster

Michelle Broekhuizen (17) met haar Laser Radial. Eerst de wereld -

titel in Istanbul en daarna in Schotland ook nog Europees goud.

Volgend jaar moet ze zich als senior proberen te bewijzen en de

Olympische spelen in 2016 lokken ook al.

29-7 Na een handtekeningenactie, een actie van de scholengemeenschap

Pieter Zandt, vele brieven van particulieren en inmenging van de

politiek (CU) is er nu zekerheid voor het Iraanse gezin Maniyan uit

IJsselmuiden. Dertien jaar leefden de gezinsleden tussen hoop en

vrees, maar nu hebben ze een verblijfsvergunning en beginnen ze

een nieuw leven. Als christenen zouden ze in Iran gevaar lopen en de

minister heeft op basis van ‘schrijnendheid’ een uitzondering voor

hen gemaakt. Ook blijdschap bij de velen die hen al die jaren bij-

stonden.

31-7 Aan de Historische Midzomer Koetsentocht Kampen deden 35 authen -

tieke aanspanningen mee. Mooie koetsen, verzorgde passagiers, een

lust voor het oog. De route liep zowel door de stad en IJsselmuiden als

het buitengebied en overal stonden kijkers die wilden genieten van al

dat moois uit vorige eeuwen. Op het Kampereiland bij de museum-

boerderij werd geheel in stijl geluncht. Hopelijk beseft het stads -

bestuur dat deze officiële klassementsrit voor het Nederlands

Kampioen schap voor Kampen van toeristisch belang is. 
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Augustus

2-8 Wie bang is voor spinnen zal zo’n achtpoter liever niet nauwkeurig

bekijken en daardoor niet snel zo’n bijzondere vondst doen als Chris

Hoogstra. Hij ontdekt een onbekend, klein bruin spinnetje tussen

de struiken in IJsselmuiden. Gelukkig geen giftige vioolspin, zoals

Hoog stra eerst dacht, maar de Thanatus Vulgaris. Volgens een spin-

nendeskundige van Naturalis in Leiden is deze spin nooit eerder in

Nederland waargenomen. Vermoedelijk is het diertje meegekomen

met een (scheeps)lading vanuit Amerika. Met welke Nederlandse

naam zal dit spinnetje voortleven?

3-8 Wijkvereniging Binnenstad voert een pleidooi bij de wethouder om

de aanleg van geveltuintjes beleidsmatig te stimuleren. Argument?

De smalle straten en nauwe steegjes van de Kamper binnenstad hoe-

ven echt niet alleen uit stenen te bestaan. Met enkele fleurige plan-

ten kunnen binnenstadbewoners de stad van heel wat kleur voor-

zien. Groen Links ondersteunt het pleidooi. 

3-8 ‘Samen een eindje opfietsen’, zo is het begonnen. En dat samen duurt

nu al zestig huwelijksjaren lang. B. van Dijk en J. van Dijk-van den

Hul vieren hun diamanten huwelijksdag. 

4-8 Kampen heeft de toerist steeds meer te bieden. Toeristen zijn over

het algemeen ook erg tevreden over de sfeer in de stad: ‘Iedereen

loopt zo lekker rustig, het is er gemoedelijk’. Maar op één vraag heeft

Kampen onvoldoende antwoord: waar is hier een toilet? Sinds juni

heeft Kampen weliswaar twee nieuwe urinoirs, maar die zijn alleen

geschikt voor mannen en ze moeten er vanuit de binnenstad ook een

eindje voor lopen: naar sporthal De Reeve of naar het terrein van de

Buitenwacht. 

5-8 Eindelijk wordt een wens van Groen Links uitgevoerd: op drie loca-

ties komen ‘wildplakzuilen’ te staan. Iedereen die dat wil kan daar-

op zijn boodschap achterlaten. Een flyer met de aankondiging voor

een concert of tentoonstelling, een oproep of hartenkreet.

6-8 Kerkdiensten trekken op zondag niet meer zoveel mensen als weleer,

monumentale kerkgebouwen staan echter nog volop in de belang-

stelling. De Bovenkerk heeft op de derde Kamper Ui(t)dag ver over de

duizend bezoekers. Veel mensen wagen een poging om, onder des-

kundige leiding van vaste organist Ab Weegenaar, uit het Hinsz-orgel

mooie klanken te toveren. 

7-8 De kazemat aan de overkant van de IJssel heeft sinds het WK Voetbal
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in juni een oranje kleurtje gekregen. Ooit zag de kazemat eruit als

een gele gatenkaas. Worden die grapjes verleden tijd als de Stichting

Menno van Coehoorn haar zin krijgt? Deze vrijwilligersorganisatie

zet zich in voor het behoud van historische verdedigingswerken en

zij heeft de gemeente Kampen opgeroepen om de kazemat een monu -

mentale status te geven en in oude luister te herstellen. 

9-8 Nog niet zo lang geleden was de ooievaar zeldzaam in Nederland.

Maar wie nu een fietstocht maakt langs de IJssel richting Zwolle,

heeft in het voorjaar veel kans om bij Wilsum en ’s-Heerenbroek een

stel ooievaars op het nest te zien broeden. Johan Prins uit Wilsum

laat per mail aan De Stentor weten dat maar liefst zes ooievaars deze

zomer geregeld bezit nemen van het weiland achter zijn huis. 

10-8 Richard en Annet Kalter uit IJsselmuiden zijn met hun aardbeien-

kwekerij Held van de Smaak 2010 van Overijssel geworden. Ze reage-

ren nuchter op de titel Held, die reserveren ze liever voor heldhafti-

ge brandweerlieden, maar zien de titel wel als beloning voor jaren-

lang hard werken. Hun geheime wapen willen ze best prijs geven:

‘Geef de plant de tijd om te bloeien en om smaak te ontwikkelen.’

11-8 Vorige week nog haalde het bericht de krant dat de Bovenkerk meer

dan duizend bezoekers trok op een Kamper Ui(t)dag. Dat is mooi,

maar nog mooier is het als dat over tientallen jaren ook nog kan.

Onderhoud van het kerkgebouw is daarom van essentieel belang.

Vandaag zijn de steigers geplaatst, zodat het leistenen dak deels ver-

vangen kan worden. Gelukkig nemen het Rijk en verschillende fond-

sen het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening.

12-8 ‘Op de step, op de step; ik ben zo blij dat ik hem heb’, zong Wim

Sonneveld eind jaren zestig. Nog groter zal de blijdschap geweest zijn

van de steppers van Selles-Kamperzeedijk. Het stepteam nam deel

aan het WK in Italië, naast zo’n 150 wereldtoppers. Met enkele gou-

den plakken, een zilveren en een bronzen kwam het team vol trots

terug in Nederland.

13-8 Een brand is voor de betrokkenen meestal een ramp. Van die ervaring

kunnen Jaap en Han Siersema van de Buitendijksweg meepraten.

Vorig jaar brandde hun boerderij tot de grond toe af. De plicht tot

herbouw zijn de Siersema’s echter ondanks hun hoge leeftijd (de 80

gepasseerd) vlot nagekomen. Van de boerderij, die uit het einde van

de 18de eeuw stamde, staat nu een prachtige replica op dezelfde

plaats. Gezond, vitaal en met levenslust kunnen de Siersema’s genie-
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ten van een hypermoderne boerderij met een historische aanblik.

14-8 Bewegen is essentieel voor de gezondheid, voor iedereen, voor jong

en oud. Zonder scholing zal er op korte termijn echter een groot tekort

aan docenten ontstaan die bewegingslessen voor ouderen kunnen

geven. Sportservice Overijssel start daarom twee nieuwe opleidingen

in de gemeente Kampen.

16-8 Goud voor Oranje in IJsselmuiden: de Show- en Drumfanfare Oranje

viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. De vereniging kan terugzien

op een periode waarin heel wat successen op wedstrijdniveau

behaald zijn. Een hoogtepunt was de titel tijdens het Wereld Muziek

Concours in Kerkrade in 1997. En met 160 leden anno 2010 ziet de

toekomst er zonnig uit.

17-8 Geparkeerde fietsen in de Oudestraat zijn een bekend straatbeeld.

Hoe praktisch het ook is om met de fiets boodschappen te doen, voor

velen kunnen de fietsen lastige obstakels zijn. Om klanten, vooral

mensen met rollators, een vrije doorgang te geven, heeft de HEMA

felrode matten laten maken met het opschrift Fietsvrij. 

18-8 De Kamper Kogge is met een groot aantal vrijwilligers naar Amster -

dam vertrokken. Daar zal Kampens trots tijdens Sail Amsterdam

2010 veel bekijks trekken. 

19-8 In de boekenkast van Kampenaar Henk Krans komt tijdens een

opruim actie een belangwekkend handschrift uit 1780 te voorschijn.

Het Gemeentearchief Kampen is blij met deze nieuwe aanwinst,

omdat het een waardevolle aanvulling biedt op informatie over aller-

lei stadswetten en privileges uit de eerste helft van de 16de eeuw.

20-8 De busreiziger deelt mee in de voordelen van het computertijdperk.

De eerste informatiepanelen bij de bushaltes op de Flevoweg zijn

geplaatst. Nu kunnen reizigers tot op de minuut nauwkeurig zien

wanneer de bus eraan komt. Ook vertragingen en calamiteiten kun-

nen direct worden doorgegeven.

21-8 Twee weken van commotie rond het wachtgeld van PvdA-wethouder

Jan Wieten worden afgesloten. De wethouder moest, in verband met

bezuinigingen, een kwart van zijn functie-uren inleveren. Over die

uren ontvangt hij wachtgeld en daar blijken veel mensen moeite

mee te hebben. Burgemeester Bort Koelewijn springt voor Wieten in

de bres door duidelijke informatie te geven over de wettelijke rege-

lingen die in zo’n situatie gelden.

23-8 Jaco Faasse keert voldaan terug van Goeree-Overflakkee, waar hij
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deelnam aan een wandeltocht van 110 kilometer, die binnen het

etmaal moest worden afgelegd. Zijn conditie was zo goed dat hij de

laatste veertig kilometer nog iemand - in figuurlijke zin - op sleep-

touw kon nemen.

24-8 Oud-IJsselmuidenaar Martin van Ittersum is blij verrast dat hij zich

nu hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen mag noemen.

Zijn grote bijdragen aan onderzoeksmethoden voor de analyse van

landbouw- en milieubeleid hebben tot deze benoeming aanleiding

gegeven. 

25-8 Ook Kampen kent mensen die leven zonder eigen postadres. Het

Leger des Heils Kampen heeft het initiatief genomen om deze men-

sen bekend te maken met het aanpakken van juridische zaken en het

oplossen van financiële problemen. Samen met advocatenkantoor

Warnink & Both organiseert het Leger bijeenkomsten waarin men-

sen gratis advies kunnen krijgen.

26-8 Zware regenval in de vorm van hoosbuien teistert het hele land. De

regio Kampen heeft er in verhouding tot andere regio’s betrekkelijk

weinig last van. Toch moeten de organisatoren van het Oranjefeest in

Wilsum unieke maatregelen nemen: voor het eerst in 38 jaar vindt

de braderie niet buiten op de Dorpsweg plaats, maar in de feesttent.

27-8 Oproep van het Meertens Instituut in Amsterdam: ‘Ben je vrouw, tus-

sen de twintig en veertig jaar oud en spreek je IJsselmuider dialect?

Neem dan contact met ons op!’ Het Meertens Instituut brengt dia-

lecten en veranderingen in de streektaal in kaart, maar het kan tot

zijn verbazing nauwelijks IJsselmuider vrouwen vinden die het dia-

lect machtig zijn. Vandaar deze oproep.

28-8 Op indrukwekkende wijze is, een jaar na zijn dood, het leven en werk

van acteur Henk van Ulsen herdacht. Na een bijeenkomst in het

Frans Walkate Archief wordt aan zijn ouderlijk huis, Koornmarkt 7,

een plaquette onthuld. Een expositie in het Archief belicht leven en

werk van de Kamper toneelkunstenaar. Zijn bronzen buste zal waar-

schijnlijk een plekje krijgen in de binnenstadstuin aan de Marksteeg

en wethouder Wieten gaat op zoek naar een straat of plein om te ver-

noemen naar ‘deze grote Kampenaar’.

30-8 Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) geeft het start-

sein voor een omvangrijk aardwarmteproject in de Koekoekspolder in

IJsselmuiden. Het is een noviteit in Nederland dat meerdere bedrijven

(drie tuinders) gebruik gaan maken van een aardwarmtebron.
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31-8 Zouden het Kamper Stadsfront, de Mastenbroekerpolder en het

Kampereiland een plekje krijgen op de voorlopige Werelderf -

goedlijst van UNESCO? De commissie die over plaatsing beslist,

krijgt het promotieboek Kampen in de IJsseldelta - geschreven door

Michiel Satink - aangeboden. Illustraties en teksten kunnen niet anders

dan overtuigend werken.

September

1-9 Op je eigen tijd, met je eigen gezelschap naar een door jezelf uitge-

kozen film kijken en dan ook nog op groot scherm. Het Filmhuis en

de openbare bibliotheek bieden die gelegenheid met de Huiskamer -

bioscoop. In de bibliotheek is een gerieflijke ruimte voor twintig

personen te reserveren.

2-9 De laatste lichting van het proefproject flexibel examen van het

Ichthus College heeft een diploma gekregen. Vijftien leerlingen heb-

ben in de zomervakantie hard gewerkt en met succes deelgenomen

aan de eindexamens in augustus. Tijdens dit proefproject konden

leerlingen op drie momenten in het jaar eindexamen doen in één of

meerdere vakken. Het project stopt, omdat het volgens het Mini sterie

te veel geld kost om zoveel eindexamenmomenten in het jaar te

financieren.

3-9 ’s-Heerenbroek staat op de kaart met een eigen museum, gevestigd

in de oude doorrijdschuur van voormalige herberg De Kroon. De eer-

ste tentoonstelling is gewijd aan de nationaal bekende weerman Jan

Pelleboer die in 1924 in het dorp geboren is. Veel oudere Nederlan -

ders hebben goede herinneringen aan zijn radioweerpraatjes in de

jaren zeventig en tachtig. Ook regen, wind en sneeuw wist hij met

zijn gevoel voor humor en zijn noordelijke tongval aantrekkelijk te

brengen. Pelleboer overleed in 1992. 

4-9 Dansen is niet meer taboe voor jongens. Dansen is juist hip en stoer

geworden. RKDOS durft het aan om een aparte groep voor jongens te

starten. De zeventienjarige Jeffrey Groen leidt de groep Dance4boys

waar maar liefst 25 jongens zich voor aanmeldden.

4-9 Groot feest bij kinderboerderij Cantecleer in het groene hart van

Kampen. Al 25 jaar leert de boerderij kinderen iets over dier en

natuur. Hanjo IJkhout heeft vele generaties kinderen de kans geboden

om te ontdekken hoe een kalfje wordt geboren, om met een pony te

gaan stappen en om zich te verwonderen over de groei van aardappe-
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len in de grond. Zo lang, met zoveel plezier, met zoveel vrijwilligers

ook, dat is een feestje waard.

6-9 De eerste rails voor de nieuwe Hanzelijn worden bij Kampen gelegd.

Elke dag komt er een traject van ruim 2 kilometer bij en daarmee

kruipen de rails langzaam op van Lelystad naar Zwolle. De eerste

trein moet 12-12-12 rijden. Ondertussen lijkt een streefdatum voor

een eerste Kamper trammetje op het oude Kamper lijntje nog ver

weg. Er zijn zoveel voorwaarden gesteld dat de aanbieders op de ver-

gunning meer tijd nodig hebben dan voorzien. 

7-9 Wie in het onderwijs werkt, weet maar al te goed hoeveel moeite het

jongeren kost om een goede planning te maken. En voor jongeren

met ADHD of een andere aan autisme verwante stoornis is het nog

moeilijker. Bernadeth Arends (leerlingbegeleider Ichthus College)

heeft speciaal voor deze laatste groep de 1-Blik agenda ontwikkeld.

Kleuren vormen de basis voor deze agenda, waardoor een jongere bij

wijze van spreken aan één blik genoeg heeft om afspraken goed na

te komen. Dat Bernadeth succes heeft met haar agenda is af te leiden

uit de verkoopcijfers en uit het feit dat de Nederlandse Vereniging

voor Autisme er aandacht aan besteedde.

8-9 Een bedrijf dat 116 jaar lang toonaangevend was in Kampen en waar

veel Kampenaren trots op waren moet weg: uitgeefmaatschappij Kok

redt het niet meer alleen. Ook in de huidige organisatie (samen met

Ten Have) is het niet in staat om de noodzakelijke innovatieslag te

maken. Het bedrijf gaat daarom samenwerken met een vijftal andere

bedrijven, maar moet daarvoor ook het gezamenlijke pand in Utrecht

betrekken en Kampen verlaten. Blijft over een zoete herinnering aan

Kok Kampen.

9-9 Als het aan het Kamper gemeentebestuur ligt, dan zullen hondenbe-

zitters in het vervolg met een zakje en een schepje in de hand hun

hond uitlaten. B en W wil een nieuw artikel toevoegen aan de Alge -

mene Plaatselijke Verordening: hondenpoep moet niet alleen verwij-

derd worden van voetgangerswegen, maar uit de gehele openbare

ruimte. Als een hondenbezitter geen zichtbare tekenen van opruim-

middelen kan tonen, kan hij een boete van zestig euro krijgen. 

10-9 Dirigent Bouwe Dijkstra heeft het Kampen Boys Choir naam gege-

ven. Onder zijn muzikale leiding ontstond in 2002 een jongenskoor

dat landelijke bekendheid heeft gekregen. Bouwe Dijkstra draagt nu

zijn stokje over aan de 25-jarige Wouter Verhage. Een geweldige uit-
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daging en een hele eer voor een jonge musicus.

11-9 Het is stralend weer als Kampen voor de zoveelste maal zijn monu-

menten openstelt tijdens de landelijke monumentendag. In het

kader van het thema De Smaak van de 19e Eeuw is de aandacht voor-

al gevestigd op panden in de neostijlen van de 19de eeuw: de synago-

ge (neoclassicistisch) of het voormalige postkantoor (neorenaissance).

Eigentijdse elementen ontbreken ook niet, want nieuw op deze

monu mentendag is de Kunstmarkt in de Geerstraat, waar kunste-

naars hun werk presenteren en verkopen.

13-9 De Schokkervereniging kan terugkijken op een geslaagde viering

van haar 25-jarig bestaan. In die kwart eeuw heeft de vereniging veel

bereikt. Mede dankzij de activiteiten van Frans de Boer en Cor

Diender staat Schokland bijvoorbeeld op de werelderfgoedlijst. Deze

twee oud-bestuursleden van het eerste uur werden bedankt met de

eerste, handgemaakte, zilveren Schokkerspelden.

14-9 Ruim 36 jaar lang heeft Herman Hagen met veel plezier zijn werk

als dierenarts gedaan in Kampen en omgeving. Nu stopt hij, omdat

hij de leeftijd daarvoor heeft bereikt. In al die jaren heeft hij veel ver-

anderingen ten goede meegemaakt, in technische mogelijkheden,

maar vooral ook in de omgang met dieren. 

15-9 De vele campers op het Burgemeester Berghuisplein waren een

doorn in het oog van vele Kampenaren, omdat overnachting aldaar

gratis door de gemeente werd aangeboden. Het werd gezien als valse

concurrentie voor campinghouders in de omgeving. De gemeente

wil nu verandering brengen in het beleid: eigenaren van een camper

zullen in de toekomst een (gering) bedrag moeten gaan betalen. 

16-9 Wie dacht dat mandolinespel uit de tijd is, vergist zich: het Kamper

Mandoline en Gitaar Orkest viert zijn tachtigste verjaardag en heeft

er sinds een jaar een jeugdorkest bij. De vereniging heeft een stabiel

aantal leden en voldoende plannen om het muzikale niveau op een

hoger plan te brengen. 

17-9 Heel Nederland staat in het teken van bezuinigingen en ook Kampen

ontkomt daar niet aan. De ambtenaren hebben een pakket bezuini-

gingsmaatregelen voorgelegd aan de Kamper politici en zij buigen

zich over alle voorstellen om minimaal vijf miljoen euro te kunnen

besparen. Avonden van discussie en schermutselingen zullen volgen.

18-9 Niet veel mensen zullen nog weten dat Grafhorst tot 1 januari 1937

een zelfstandige gemeente was. Eén pand herinnert nog aan die tijd: op
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de hoek van Voorstraat en Kerkstraat staat het gebouw dat raadhuis en

dorpsschool onder zijn dak had. Dit pand, dat als enige de grote brand

van 1849 overleefde, is nu aangewezen als gemeentelijk monument.

20-9 Een zegen: twee echtparen vieren hun 65ste trouwdag. Zowel Mannie

en Reindert Menninga als Tom en Dina den Boer ontvangen de feli-

citaties van burgemeester Bort Koelewijn. 

21-9 Kampen staat bekend om zijn vele zangkoren. Toch is er een nieuw

koor van start gegaan: in verpleeg- en reactiveringcentrum Myosotis

zijn logopediste Dorothea van Gaalen en muziektherapeute Gerdien

Lindeboom begonnen met een afasiekoor. Voor afasiepatiënten is

spreken een lastige opgave, maar muziek en zang kunnen dat spre-

ken ondersteunen en stimuleren. 

22-9 Vanaf vandaag is Kampen een achtste trouwlocatie rijker: de Sint

Anna kapel aan de Broederweg, oftewel de Doopsgezinde Kerk. De kerk

is sinds enkele jaren in het bezit van Jan Vayne, landelijk bekend als

pianist. Op verzoek wil de eigenaar ook de Bruidsmars van Wagner

spelen op het Properorgel.

23-9 Een snelle doorgangsroute via Kampen van zuid naar noord - de N50

- vraagt ook om de mogelijkheid van een snelle hap. Fastfoodgigant

McDonald’s beantwoordt aan deze vraag en opent officieel zijn nieuwe

vestiging aan de Zambonistraat. 

24-9 Op het veld van voetbalclub Go Ahead moet echt gras wijken voor

kunstgras. Vieze kleren en een vervelende grasgeur zijn dan voor-

goed van de baan en wedstrijden hoeven niet meer te worden afge-

last vanwege een onbruikbaar veld. In woonwijk De Maten daarente-

gen wordt gras volop aangelegd: in plantsoenen waar heesters en

struiken niet goed aanslaan kiest de gemeente voor een nieuwe aan-

pak in de vorm van grasvelden.

25-9 Voor- en tegenstanders van een coffeeshop weten nu waar ze aan toe

zijn: de gemeenteraad heeft, met een minimale meerderheid, beslo-

ten dat er, vijf jaar lang, één gedoogde coffeeshop in de stad mag

komen, maar niet in de Schoolstraat waar nu Het Keldertje gevestigd

is. De voorwaarden waaraan het nieuwe legale verkooppunt moet vol-

doen zijn geformuleerd en Het Keldertje moet sluiten wanneer een

geschikte locatie is gevonden.

27-9 De Nationale Burendag heeft in meerdere wijken in Kampen de

buurtbewoners nader tot elkaar gebracht. In de nieuwe wijk Ooster -

holt-Noord in IJsselmuiden ontmoetten oud en jong elkaar bij een
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spellencircuit en een partytent. De bewoners van de Acacialaan in

Kampen genoten met elkaar van een barbecue op hun zelf opge-

knapte plein achter de huizen.

28-9 Het Stedelijk Orkest Kampen haalt de krant met een berichtje over

zijn promotie naar de tweede divisie: tijdens een marsconcours haal-

de het orkest de eerste prijs binnen.

29-9 Een stroomstoring komt wel eens voor, maar als dat gebeurt op een

avond in de Kamper binnenstad, dan heeft dat onaangename gevol-

gen. De Stadsgehoorzaal moest publiek en theatermaker naar huis

sturen, restaurants konden de magen van hun gasten niet vullen en

de bioscoop kon geen film draaien. 

30-9 Als juffen en meesters hard werken aan de toekomst van het onder-

wijs op de Nationale Onderwijsdag, dan zit er voor kinderen niets

anders op dan zich te vermaken met andere activiteiten. Die werden

volop voor hen georganiseerd in onder meer Sporthal De Reeve, in het

Stedelijk Museum en bij Quintus.

Oktober

1-10 Veertig jaar onderwijs in Grafhorst: Kees Zeedijk heeft in die tijd

heel wat kinderen onder zijn hoede gehad. Hij begon op de School

met den Bijbel, maakte daar veel onderwijsveranderingen mee, waar-

onder een naamsverandering. Basisschool Het Visnet eert meester

Zeedijk met een feestelijke dag.

2-10 Ongeveer 3300 muziekliefhebbers genieten binnen een tent van het

eerste tweedaagse Berghuisfestival. Overigens, ook buiten de tent,

die stond opgesteld op het plein naast het stadhuis, konden Kampe -

naren meegenieten! 

2-10 Buiten de stad kunnen natuurliefhebbers in alle rust speuren naar

de zeearend. Tussen de balgstuw en de Eilandbrug aan de Rechter -

veldweg is een kijkertoren in gebruik genomen. Deze Jan Nap-toren

is genoemd naar een overleden voorzitter van vogelwerkgroep

IJsseldelta.

4-10 Pachtboeren op het Kampereiland zien volop kansen en mogelijkhe-

den voor bedrijfsontwikkeling, duurzame energie en samenwerking.

Hun ideeën zijn tijdens een eerste bijeenkomst van het project

Weidse Waarden geïnventariseerd. De Stadserven, eigenaar van de

gronden van het Kampereiland, heeft een miljoen euro beschikbaar

gesteld voor behoud van het gebied en voor een economische impuls.



285

Wellicht vult de provincie Overijssel het bedrag aan met een flinke

som aan.

5-10 Ook in deze tijd van economische en financiële recessie ontstaan

nieuwe initiatieven. Ondernemende mensen starten een eigen

bedrijfje. Sprak men eerder van freelancers, nu is de term zzp’er in

zwang geraakt. In Kampen zijn honderden zzp’ers (zelfstandigen

zonder personeel) actief. Meer dan honderd verenigen zich onder de

naam Vereniging Zelfstandige Professionals Kampen. Het eerste

zeven koppige bestuur is binnen korte tijd gevormd en maakt de eer-

ste initiatieven bekend.

6-10 Waar gehakt wordt vallen spaanders. De Oranjesingel in Kampen heeft

een flinke opknapbeurt gehad: nieuwe riolering, nieuwe bestrating en

nieuwe straatlantaarns. Het is er alleen nog pikkedonker en dat was

natuurlijk niet de bedoeling. Bij de werkzaamheden zijn kabels kapot-

getrokken en de nieuwe masten kunnen daardoor niet aangesloten

worden op het lichtnet. Opnieuw werk aan de winkel: nieuwe kabels

moeten de grond in.

6-10 Tijdens de Kinderboekenweek debuteert Marleen Barelds met het

prentenboek De Heerser van Zayvan bij de koningin als illustratrice.

Samen met schrijver Berry Wezenberg brengt zij een grappig verhaal

over ‘een vreemde man in onderbroek’, bedoeld voor kinderen van

drie tot zeven jaar.

7-10 Ook dit mag in de krant: Kampen is een wereldkampioene rijker.

Patricia Fuchs heeft met haar hond een gouden medaille gewonnen

op de Para-Agility World Cup. Zij heeft vanuit haar rolstoel één van

haar honden zo getraind dat hij als eerste eindigde. Para-Agility is

een behendigheidssport voor honden met een begeleider met een

beperking. 

8-10 De jeugd in beweging krijgen en houden is voor de toekomst van het

Nederlandse volk belangrijk. Het is daarom jammer als jeugdig

enthou siasme voor sport niet omgezet kan worden in daden. De

IJsselmuider voetbalclub IJVV heeft een ledenstop voor de jeugd

moeten instellen vanwege onvoldoende kleedkamers, velden en par-

keergelegenheid. Het is te hopen dat de gemeente mee wil werken

om al die trappelende voetballertjes in spe sportruimte te bieden.

9-10 Als ondernemer is Jan Dirk van de Kamp uit Mastenbroek wel zeer

ondernemend. Hij is de eerste particuliere agrariër in de regio die

een biogasinstallatie heeft laten bouwen. Hij gaat met maïs en mest
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elektriciteit en warmte opwekken. Een deel daarvan heeft hij nodig

voor zijn eigen bedrijf in melkvee en vleeskuikens. Het grootste deel

gaat hij verkopen. 

11-10 In een periode dat er veel huizen te koop staan (ongeveer 650 in de

gemeente Kampen) is creativiteit geboden om de aandacht op een

pand te vestigen. De eigenaars van een huis aan de Vloeddijk brach-

ten op een opvallende manier hun woning onder de aandacht van

mogelijke kopers: een groot zeil (een banner) versierde de gevel en

daarop was de flink gereduceerde vraagprijs te lezen. 

12-10 Nooit te oud om te leren: een aantal 75-jarigen heeft een oproep van

de gemeente gekregen om zich aan te melden bij de basisschool. De

brief was gericht aan de ouders/verzorgers van alle Kampenaren uit

het geboortejaar 1935. Dit (computer?)foutje heeft in menig huiska-

mer voor hilariteit gezorgd. 

13-10 Stapvoets achter een landbouwtrekker aanhobbelen over de Stads -

brug behoort weer tot de mogelijkheden. Het gemeentelijke inrijver-

bod voor langzaam landbouwverkeer is op last van de rechter terug-

gedraaid. De gemeente kon niet aantonen dat de alternatieve route

over de Molenbrug verkeersveiliger was. Boeren zijn er gelukkig mee:

de alternatieve route kostte meer tijd en brandstof. Bewoners aan de

IJsselkade zijn minder verheugd: zij ondervinden hinder van het

lawaai en het gedreun.

14-10 Over de lusten en lasten van een volkstuin weet Ep van der Stege van

alles te vertellen. Hij is net zo lang lid van Tuinlust in IJsselmuiden

als deze tuinvereniging bestaat: veertig jaar! Hij heeft in ieder geval

opgemerkt dat volkstuinen in de loop van de tijd een andere functie

kregen. Vroeger ging het de eigenaren vooral om opbrengst in groente,

fruit of bloemen, nu gaat het hun meer om tijdverdrijf of recreatie.

15-10 Het dagactiviteitencentrum IJsselwelle aan de Industrieweg in Kam -

pen is officieel geopend. Bijna vijftig medewerkers met een verstan-

delijke handicap dragen daar hun steentje bij aan de samenleving

met onder andere kopieerwerk, inpakwerk of kaarsen maken. Ze zijn

apetrots op hun werk en het bedrijfspand. Locatiemanager Wijke

Klumpje hoopt dan ook dat meer bedrijven met opdrachten zullen

komen.

16-10 Het Kamper Gemeentearchief laat tijdens de Landelijke Archie ven -

dag opnieuw zien dat het uniek materiaal in huis heeft: bijzondere

Latijnse Atlassen vormen een hoogtepunt op de expositie. Historicus
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Peter Bakker is trots op het materiaal; hij is van mening dat het

archief behoort tot de top tien van archieven van Nederland. Hij

hoopt dan ook dat de gemeenteraad toestemming geeft voor een ver-

huizing naar het Van Heutszplein, zodat het archief veel meer voor

het publiek kan betekenen. Binnenkort krijgt het publiek op moder-

ne wijze inzage via een digitale beeldbank. 

19-10 Beeldhouwers uit de Kamper regio werken in de Week van de

Geschie denis nauw samen met leerlingen van klas 3 vmbo van het

Almere College. Aan de De la Sablonièrekade verrijzen kunstwerken

van rivierklei. Het project Modderment/s is niet voor de eeuwigheid

bedoeld, regen spoelt de klei na verloop van tijd weer de rivier in.

20-10 Het College van B en W heeft de bezuinigingsmaatregelen in een

meerjarenbeleidsplan 2011-2014 gepresenteerd en de eerste reacties

komen snel binnen. De Sportraad verwoordt de zorg van de sport-

verenigingen: grote vraag is hoe de gemeente de doelstellingen in de

Sportnota wil realiseren als de kosten voor de sportclubs zoveel

hoger zullen worden.

21-10 Ook al moet er bezuinigd worden, de gemeente trekt voldoende geld

uit voor een blijk van waardering voor de ruim honderd vrijwilligers

van het Stedelijk Museum en het Gemeentearchief. Zij mogen voor-

taan mee met het personeelsuitje: een excursie waardoor ze ook hun

kennis kunnen vergroten.

22-10 Een kasteel bij Zalk! Romantische harten gaan kloppen als archeolo-

gisch onderzoek uitwijst dat er nog resten van kasteel Buckhorst in

de grond zitten. Het middeleeuwse slot werd in 1841 gesloopt, maar

wie weet lukt het om het landgoed en de grachtengordel weer zicht-

baar te maken in het landschap. Het is in ieder geval een grote wens

van eigenaar baron Bentinck tot Buckhorst en van Nationaal

Landschap IJsseldelta.

23-10 Een actie van Regiotaxi Overijssel werkte voor veel Kampenaren zeer

verrassend. Wie de Regiotaxi deze zaterdag bestelde, is opgehaald

met een witte limousine. Winkelend publiek kon een gratis ritje

maken en een enkele vaste klant werd verblijd met een bos bloemen. 

25-10 Op de jaarlijkse korpsavond van de Kamper en IJsselmuider brand-

weerploeg zijn drie vrijwilligers door burgemeester Koelewijn in het

zonnetje gezet. Henk de Vries, Dries van de Velde en Siem Zwanepol

hebben zo’n lange staat van dienst (25, 30 en 30 jaar) dat ze daarvoor

gehuldigd werden. 
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26-10 Maar liefst 55 jaar organist in de kerk van Kamperveen! Jubilaris

Evert Schoonhoven heeft heel wat goede woorden in ontvangst

mogen nemen. Dankbare kerkleden hebben uitgerekend dat hij in al

die jaren zo’n 4300 kerkdiensten met zijn orgelspel heeft onder-

steund. Hoeveel psalmen hij heeft mogen begeleiden, valt nauwelijks

uit te rekenen.

27-10 Twee jonge voetballers van KHC Kampen zijn geëerd met een beker

voor hun inzet. Michel Duiveman kreeg de Harm Kanisbeker. Hij

maakte voetbaltechnisch gezien zo’n vooruitgang dat hij kan over-

stappen van het G1 naar het C1-team. Burak Alp won de Geert

Brandsbeker voor de meest talentvolle jeugdspeler.

28-10 In zo’n veertig plaatsen verspreid over het land is Stichting Present

actief. Ook Kampen krijgt een afdeling van deze Stichting. Zij zet

 projecten op waarbij groepen vrijwilligers een kleine of grotere klus

klaren. Eén van de eerste klussen in Kampen is een opknapbeurt voor

de kantine van de Stichting Aangepast Paardrijden. 

29-10 Een nieuw initiatief van Stichting Welzijn Senioren Kampen en ver-

pleegcentrum Myosotis is in goede aarde - of beter in goede magen -

gevallen. Ruim vijftig ouderen genoten van het ‘koninklijk diner’ in

het restaurant van Myosotis. Elke eerste donderdag van de maand

staat dit diner op het programma. Ouderen uit heel Kampen en

omgeving kunnen erop intekenen. Een prachtige gelegenheid voor

hen om elkaar te ontmoeten.

30-10 De brug bij de Mandjeswaard haalt nogal eens het nieuws. Het blijkt

een brug met kuren en nukken te zijn, als een ezel die zijn eigen

gang gaat. De brug weigert soms naar beneden te gaan als een boot

is gepasseerd. Omwonenden zullen blij zijn als de brug in de winter

niet omhoog gaat, en nog meer als er een oplossing wordt gevonden.

November

1-11 Een hele winkel vol met kinderboeken! De eerste in Kampen en om stre -

ken. De Kleine Rozhanitsa heeft in de Oudestraat haar deuren geopend

voor jonge boekenliefhebbers. Het is een gewaagde onderneming in

een tijd van economische crisis. De tijd zal leren of het aanbod voorziet

in een verborgen behoefte van Kampen en omgeving.

2-11 De restauratie van de Nieuwe Toren vordert. En één dag staan ze in

het zicht: drie basklokken van het carillon wachten op het Koeplein

tot ze naar boven worden gehesen. Een paar duizend kilo brons zon-
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der ongelukken naar boven transporteren is een hele klus, maar dan

zijn de klokken ook voor vele jaren weer uit het zicht verdwenen. 

3-11 Theaterkoor Caecilia - het is even wennen! Het van oudsher bekende

Opera- en operettekoor St. Caecilia heeft na 85 jaar een nieuwe naam

gekregen. Een naam die beter past bij deze tijd en bij de huidige acti-

viteiten. Dans en musical maken de laatste jaren ook deel uit van het

repertoire van de vereniging.

4-11 Kampen heeft veel mooie panden in de binnenstad, maar over de

historie ervan is lang niet alles bekend. Helaas. Een vervallen pandje

aan de Muntsteeg 3 moet wijken voor een appartementencomplex.

En dat blijkt een pand uit de 17de eeuw te zijn. Bij toeval ontdekt en

te laat, want de vergunningen voor de sloop zijn al verstrekt. Jammer,

jammer.

5-11 De gemeente Kampen gevangen in vijftig tekeningen. Kunstenaar

Hans van der Horst laat zien dat dat kan. Vanuit een soms verrassend

perspectief geeft hij zijn kijk op gebouwen en plekken in Kampen en

de dorpskernen. De vijftig prenten verschijnen in het boek Tekenend

voor Kampen, met een uitgebreide inleiding van Geraart Westerink

en uitgegeven door de IJsselacademie in samenwerking met het

Gemeentearchief. 

5-11 Wat moet kinderen met de paplepel ingegoten worden? Dat gezonde

voeding gecombineerd met beweging goed is voor een mens. De

gemeente Kampen is één van de initiatiefnemers voor het basis-

schoolproject IK Lekker Fit. Vijftien basisscholen werken met een

speciaal lespakket rond het thema voeding, gezondheid en bewegen.

Wethouder Pieter Treep ondersteunde het initiatief door mee te

doen met de bliksemcursus Zumba in de sporthal.

6-11 Inwoners van Kampen en omgeving geven gemiddeld een ruime vol-

doende aan hun gemeente. Dat is in onderwijsnotaties een cijfer 7.

Onderzoeksbureau Tangram uit Zeist peilde de meningen over leef-

baarheid, sportvoorzieningen, uitgaansleven, winkel- en cultuur-

aanbod en dienstverlening van het gemeentebestuur. Het uitgaans-

leven trekt het gemiddelde omlaag, maar de leefbaarheid scoort

rond de 8 punten.

8-11 Wielertalenten zijn vaker afkomstig geweest uit Kampen en omge-

ving. Wie weet wordt de 18-jarige Emiel Dolfsma een volgende. In

Frankfurt eindigde hij bij de Europese kampioenschappen veldrijden

op de vijfde plaats. Een, ook voor hemzelf, onverwacht hoge positie. 
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9-11 Magneetvissen is een nieuwe hobby die een speciale aantrekkings-

kracht krijgt. Er zijn steeds meer beoefenaars die een krachtige mag-

neet aan een touw over de bodem van een sloot, gracht of rivier

 slepen. Harmen van Bruggen en Danny Bredewout ontdekten dat

zo’n visactie niet zonder risico is. Zij haalden uit de IJssel een hand-

granaat naar boven. De Explosieven Opruimingsdienst bracht de

 granaat op een veilige plek tot ontploffing.

10-11 De aanleg van de Hanzespoorlijn vordert gestaag. Het station moet

nu vorm gaan krijgen. De plannen voor de nieuwe stationswijk zijn

op hoofdlijnen klaar. De nieuwsgierigheid naar al dat nieuwe kan

alleen bevredigd worden door te kijken naar de ingekleurde schetsen

van een ruime, rustige, groene wijk. En die staan in de krant. 

11-11 Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Dat geldt ook voor een bedrijven -

terrein. De Dieselstraat ondergaat een facelift en krijgt nieuwe riole-

ring en een regenwaterriool. De pijn? Een glibberige straat vol modder

trekt minder klanten en dat voelen de bedrijven wel een paar weken

lang.

12-11 De Taalschool in Kampen (onderdeel van de Stichting Cares) mag

dan niet door officiële instanties erkend zijn, ze ontvangt wel erken-

ning van haar cursisten. In haar tienjarig bestaan heeft deze vrijwil-

ligersorganisatie veel buitenlanders wegwijs gemaakt in Kampen en

hulp geboden bij het aanleren van de Nederlandse taal. Vooral het

geduld van de docenten wordt geroemd.

13-11 Helaas, Kampen is niet op de voorlopige Werelderfgoedlijst van

UNESCO terechtgekomen. De commissie vond de samenhang tussen

stad, de polders Mastenbroek, Kampereiland en Mandjeswaard en de

IJssel met haar oevers niet van uitzonderlijke universele betekenis. 

13-11 Een eeuwfeest vieren is niet voor iedere vereniging weggelegd. Wel

voor postduivenvereniging De Postduif, in november 1910 opgericht

door vier mannen die ware duivenliefhebbers waren. Leden van het

eerste uur zijn er niet meer, maar oudere leden kunnen nog genoeg

vertellen over de romantische tijden van vóór het computertijdperk.

Een Koninklijke Erepenning uit handen van de burgemeester is de

kroon op honderd jaar verenigingsleven.

15-11 Burgemeester Koelewijn had het druk met eeuwfeesten. Hij felici-

teerde ook mevrouw Stuurop-Van der Wolde met haar honderdste

verjaardag. Deze honderdjarige woont nog steeds zelfstandig en ook

haar boodschappen regelt ze nog zelf. Ze had een tip voor de burge-
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meester. Als hij ook deze leeftijd wilde bereiken, dan moest hij niet

roken, niet drinken en veel wandelen. 

15-11 Wat heerlijk dat kinderboerderij Cantecleer zoveel ruimte heeft. En

dat er zoveel dieren zijn. Want waar zouden de Paardenpiet en de

Dierenpiet anders naar toe moeten in deze weken voor het Sinter -

klaasfeest? Ook dit jaar is voor hen een gezellige woon- en slaapkamer

ingericht op de zolder van de boerderij. 

16-11 Nog een week of zes en dan is het weer zover: 31 december, een jaar-

wisseling met knallen, schieten en vuur. Voor de ene groep een dag

en nacht van groot plezier, voor een andere groep een periode van

angst en onveiligheid. Burgemeester Koelewijn heeft veel tijd en

energie gestoken in het maken van goede afspraken met jongeren en

wijkbewoners. Nieuwe spelregels verschijnen in de kranten. En nu

afwachten of deze nieuwe mix van maatregelen iedere burger een

prettige jaarwisseling bezorgt.

18-11 Kan uit Kampen iets goeds komen? Jazeker! Oud-studenten uit Kampen,

nu mannen en vrouwen van naam en met faam, waren aanwezig bij de

presentatie van Blauw Haar. Het mirakel van academiestad Kampen.

Auteur Herman Broers geeft in ruim 120 interviews een beeld van het

studentenleven in Kampen in de jaren zeventig en tachtig. De oud-

studenten (drama, journalistiek, kunst, sociaal werk, theologie) delen

met elkaar een gevoel van spijt over een goede tijd die verdwenen is.

19-11 Lijden Kampenaren onder een streng christelijk imago? Het ant-

woord op deze vraag haalde zelfs de radio. ‘Meer dan de helft van de

Kampenaren lijdt eronder’, zo wijst een onderzoek van het bureau

Tangram uit Zeist uit. Wie zouden ze geïnterviewd hebben? Dezelfde

mensen die aan Kampen een ruime voldoende geven voor leefbaar-

heid? 

20-11 Lopend naar school, van Genemuiden naar het Pieter Zandt College

in Kampen, en toch op tijd in de les zijn. Die sponsorloop leverde 26

leerlingen 1150 euro op voor een school op Haïti. Ze moesten er wel

om vijf uur in de vroege ochtend voor vertrekken. Maar ze lieten daar-

mee zien dat ze niet alleen in woorden met andere wereldburgers

meeleven, maar ook in daden.

22-11 Nooit geweten dat de NS zo’n bijzondere service boden en dan ook

nog exclusief voor het Kamperlijntje: de sms-schoonmaakservice.

Reizigers kunnen een sms-bericht sturen over de netheid in de trein

en als die niet voldoende is, komt er spoorslags een schoonmaker om
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de boel in orde te maken. Een goede zaak, maar toch jammer dat

zo’n service kennelijk nodig is!

23-11 Het lijkt alsof IMpact (uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoor -

ziening) in zwaar weer terecht gaat komen. Van twee kanten komen

donkere wolken aanzetten: de gemeente moet bezuinigen en het is

de vraag of de gemeente het groenonderhoud onderhands mag gun-

nen aan het werkvoorzieningsschap. Het werk moet mogelijk

Europees aanbesteed worden. Het is te hopen dat de gemeente alles

in het werk zal stellen om mensen met een beperking een vol-

waardige plek in de samenleving te laten houden.

24-11 Het project Energiezuinig wonen, dat 1 september is gestart loopt

goed. Het gaat om een gecombineerde subsidie voor energiebespa-

rende maatregelen in huizen die vóór 1996 gebouwd zijn. Wet hou -

der Pieter Treep kon de vijftigste Kampenaar die subsidie aanvroeg,

een beschikking overhandigen. 

25-11 Het pleidooi van de stichting Menno van Coehoorn heeft resultaat

gehad: burgemeester en wethouder kennen aan de ‘IJsselbunker’ de

gemeentelijke monumentstatus toe. Voor alle veranderingen zal nu

een monumentenvergunning nodig zijn. De kazemat beschilderen

mag, mits teksten of afbeeldingen niet kwetsend zijn. 

26-11 ‘Ik woon in De Burgelstee’ - hoe klinkt dat? De nieuwe naam van acti-

viteitencentrum en woonlocatie van Interakt Contour aan de Burg -

wal straat in Kampen klinkt meteen vertrouwd. De organisatie biedt

dagbesteding en woonruimte aan mensen met niet-aangeboren her-

senletsel. Deze week is de locatie officieel geopend en de nieuwe

naam onthuld.

27-11 Als het aan burgemeester en wethouder ligt, dan wordt de villa aan

de Bovenhavenstraat in alle glorie hersteld. Menig Kampenaar kent

het pand als vervallen en zal nauwelijks weten dat het vroeger een

statige directeurswoning is geweest. 

29-11 Officieel is het nog niet eens winter, maar Kamper ijsclub VZOD heeft

maar liefst 43 nieuwe leden erbij. De verwachtingen voor een paar

rondjes op de schaats zijn gunstig.

30-11 Het Frans Walkate Archief komt met een nieuwe website, 

www.sns-historischarchief.nl. De site geeft een beeld van de geschie-

denis van de Nutsspaarbank en de Bondsspaarbank, die zijn samen-

gevoegd tot de huidige SNS Bank.
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December 

1-12 Vrieskou is leuk voor schaatsliefhebbers. Minder leuk is het dat gft-

containers niet goed geleegd kunnen worden, omdat het afval bevro-

ren in de bak blijft zitten. Boze burgers bellen, maar de gemeente

kan weinig anders doen dan via alle media goede tips geven.

2-12 Jan Liefting stapt na bijna veertig jaar uit zijn rol van docent. Hij

geeft zijn vmbo-leerlingen op het Almere College als afscheidscadeau

een boekje met een zelfgeschreven verhaal.

3-12 Wie zich wel eens heeft afgevraagd hoe al die Zwarte Pieten aan hun

fleurige kleding komen, heeft deze week het antwoord gekregen:

Riek Duiveman produceert al bijna veertig jaar per Sintseizoen zo’n

25 Pietenpakken voor Kampen en omstreken. De 83-jarige denkt nog

niet aan stoppen. Zolang ze er zin in heeft, gaat ze door. 

4-12 Staatsbosbeheer is druk bezig om de leefsituatie voor bedreigde riet-

vogels, waaronder de grote karekiet, te verbeteren. In de rietlanden

tussen Ramspol en het Kattendiep zijn nu graafmachines aan het

werk. Er is hoop dat het gebied in het voorjaar meer vogels trekt dan

voorgaande jaren. 

6-12 De winkels nodigen uit om de oude kerstversiering te vervangen

door nieuwe in andere kleuren of vormen. De etalage van de Kring -

loopwinkel in IJsselmuiden laat zien dat het ook anders kan.

Sierlijke engeltjes zweven er door de ruimte en verbinden oud met

nieuw. Anga Bremer maakte ze van afgedankte badmintonshuttle -

tjes, een stukje karton en een paar veertjes.

7-12 Voor de jury van de Vrijwilligersprijs 2010 moet het moeilijk geweest

zijn om een keus te maken. Voor alle genomineerden kan de samen-

leving haar petje afnemen: Dick ten Hove is al een halve eeuw betrok-

ken bij activiteiten voor DOS, Brigit Anneese zet zich in voor senio-

ren in wooncomplex Havenoord. Maar de prijs ging naar de vrijwilli-

gers van verpleegcentrum Myosotis, omdat zonder hen het huis niet

zou kunnen functioneren. 

8-12 Foto’s van bouwplaatsen sieren de Kamper pagina’s van De Stentor:

mannen met helmen op, steigers en hoogwerkers. Zij werken aan de

nieuwbouw van de Maarlenhof in IJsselmuiden en aan de restauratie

van de Buitenkerk in Kampen. Ondanks deze barre tijd van sneeuw

en kou ligt de bouw op schema. In het voorjaar van 2011 kunnen

senioren in IJsselmuiden en katholieke kerkgangers in Kampen hun

tijdelijke onderkomen verlaten.
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9-12 Een historische binnenstad autoluw houden, maar ook toerisme en

economische belangen van de middenstand dienen - in deze spagaat

bevinden Kamper politici zich. De pijn van die spagaatpositie voelen

ze nu er een nieuw verkeersplan ter beoordeling ligt: eenrichtings-

verkeer over de Stadsbrug, ja of nee? Wat is wijsheid?

9-12 Het is alleen weggelegd voor de zeer sterken en de zeer trouwen: een

platina huwelijk. Slechts 140 stellen in heel Nederland ervaren deze

zegen. De heer en mevrouw Pasop horen erbij en zij ontvangen op

hun zeventigste huwelijksdag onder meer een bloemstuk van het

Koninklijk Huis.

10-12 De elfjarige Naomi Wolf, leerling van basisschool De Wegwijzer in

Kampen, doet mee met het Groot Kinderdictee der Nederlandse

Taal. Het is een geweldige prestatie en een hele eer dat ze met 59

andere kinderen mee mag doen met de landelijke spellingwedstrijd.

In de banken van de Eerste Kamer doet ze haar best: met maar acht

fouten eindigt ze in de middenmoot. Applaus!

11-12 Een Sinterklaasviering en een feestelijke kerstviering is iedereen

gegund. Het is toe te juichen dat de gemeente Kampen een finan cieel

extraatje geeft aan de minima. Wethouder Lidi Kievit loopt daarmee

wel op het randje van wat de minister van Sociale Zaken goedkeurt,

maar ze heeft er een mogelijke waarschuwing voor over.

13-12 Drie Kampenaren hebben een weekend met een zilveren randje

 achter de rug. Indoorroeier Wiecher Dalsem is een zilveren medaille

rijker. Tijdens het NK Indoorroeien in Amsterdam eindigde Wiecher

op de tweede plaats. Cynthia Schuurman en Michelle van der

Meulen behaalden zilver met hun tangoshow op het Nederlands

Kampioenschap Majorette in Almere.

14-12 Het strooizout raakt op, nu al, maar een gewaarschuwd mens telt

voor twee. En aan waarschuwingen ontbreekt het in de gemeente

niet. Aan de invalswegen staan borden met de tekst: beperkt strooi-

beleid. Nieuw dit jaar zijn de Ice Alert-verkeersborden. Kampen

heeft ze op proef: op drie plaatsen staan borden die verkleuren van

wit naar blauw als de temperatuur het vriespunt nadert. Hoe kouder,

hoe blauwer. Net als onze neuzen of vingers. 

15-12 Hoe omstreden de nieuwe Hanzelijn ook was in het buitengebied

van Kamperveen, het is wel fascinerend om de aanleg te volgen. Deze

week verschijnen in rap tempo de bovenleidingmasten op Kamper

grondgebied. Boeiend, maar ook tot weemoed stemmend. Het zicht
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op het landschap, op de lucht, op het groen, is opnieuw veranderd.

16-12 Onaangename primeurs halen ook de krant: de Dirk van Dijkschool

voor basisonderwijs is voor de eerste keer geconfronteerd met dief-

stal. Televisie en computers zijn weggehaald. Een treurige opstap

naar de kerstvakantie.

17-12 Een sprookjesachtige witte Kerst in Oud Kampen. En in het Stedelijk

Museum wordt vol trots de nieuwste aanwinst gepresenteerd:

Winterlandschap met schaatsers van Barent Avercamp. Dankzij de in -

spanningen van Cor Adema en Hans van de Horst heeft het museum

dit schilderij ongelimiteerd in bruikleen gekregen van het ICN

(Instituut Collectie Nederland).

18-12 De meester die zijn kinderen bijna veertig jaar lang de weg heeft

gewezen heeft zijn laatste schoolweek erop zitten. De meester van ‘er

op uit, de natuur in’. De meester van de verhalen en van de school-

kampen. De meester die geen directeur wilde worden en daardoor

een échte meester was. Reijer van ’t Hul nam afscheid van basisschool

De Wegwijzer in Kampen met een nieuw, zelfgeschreven schoollied.

20-12 De organisatoren van Kerst in Oud Kampen kijken tevreden terug op

een geslaagd winterfestijn. Een kleiner budget bepaalde de omvang

van het parcours: dat was kleiner dan voorgaande jaren. De sfeer ech-

ter was geweldig en dat was niet alleen te danken aan de witte winter-

se wereld. Het is wel triest dat deze KiOK voor enkelen een bittere

nasmaak heeft: één Ridder van de IJssel werd ’s nachts door jongeren

in elkaar geslagen. Zijn herstel zal maanden vergen.

21-12 Liefst 25 jaar lang werkte hij achter de schermen, één dag trad hij

voor het voetlicht: Henk Kalter, theatertechnicus bij de Stads -

gehoorzaal. Hij ontving de Zilveren Krommer, een onderscheiding

van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties,

voor een kwart eeuw trouwe dienst.

22-12 Ze leerden elkaar kennen op de ijsbaan, ze trouwden in 1950 nadat

er 16 centimeter sneeuw gevallen was en ze vierden hun zestigste

huwelijksdag in een koud en wit Kampen: Johan en Corrie Rill-

Tennekes.

23-12 Eind december maakt menigeen de balans op. Directeur Stan Petrusa

van het Stedelijk Museum kan tevreden zijn: meer dan 25.000 bezoe-

kers hebben genoten van de vaste en wisselende tentoonstellingen.

Het museum heeft de verwachtingen meer dan waargemaakt.

24-12 Het drankgebruik onder jongeren is de afgelopen decennia toegeno-



296

men en dat wordt met veel zorg aangezien. Wat is wijsheid: verbie-

den of goed begeleiden? De gemeente Kampen kiest voor het laatste

en heeft een nieuw ketenbeleid ontwikkeld: jongerenketen ontvan-

gen een keetcertificaat als ze voldoen aan alle gestelde eisen. De

eisen staan vermeld in het Handboek Keten in Kampen. ’t Spoorzicht en

De Doppe zullen als eerste een certificaat ontvangen.

27-12 Kamper judoka Gert van Mierlo is op 55-jarige leeftijd overleden. In

de jaren zeventig en tachtig werd hij bekend in de judosport.

Eenmaal werd hij open Nederlands Kampioen en meerdere malen

districtskampioen in Oost-Nederland. 

27-12 Het klokgelui van de kerstdagen is nog niet verstomd of het knallen

van de melkbussen is hoorbaar. Toch is het dit jaar rustiger dan

andere jaren: de gesprekken tussen jongeren, buurtbewoners, wijk-

agenten en burgemeester lijken effect te hebben. De burgervader

geeft de carbidschutters complimenten voor hun gedrag tot dusver

en ziet de jaarwisseling met vertrouwen tegemoet, maar hij prijst de

dag niet voor het avond is. 

28-12 Menigeen ziet er tegenop om de straat op te gaan. Sneeuw en vorst

in combinatie met gladheid maken het boodschappen doen niet aan-

trekkelijk. Voor schaatsers echter is het een heerlijke tijd: ijsclub

Adsum in De Zande organiseert schaatswedstrijden. En de elfjarige

Kelsey Dijst deed de schaatsen onder in haar eigen Beatrixstraat: regen

en ijzel hadden gezorgd voor een vijf millimeter dikke ijsmassa. Daar

kun je best op oefenen voor de kampioenschappen, moet ze gedacht

hebben.

29-12 Parochianen van de Buitenkerk doen er alles aan om de restauratie

van de kerk te kunnen bekostigen. Waardevolle en minder waarde-

volle spullen uit hun schuren en kelders werden geveild, wat een

opbrengst van zo’n drieduizend euro opleverde. 

30-12 De plannen van de gemeente om eenrichtingsverkeer op de Stads -

brug in te stellen brengen een tegenbeweging op gang. Onder -

nemersvereniging Kampen last een speciale vergadering over het ver-

keerscirculatieplan in en stelt alternatieve maatregelen voor om de

Stadsbrug en de IJsselkade te ontlasten.

31-12 Jammer, de kans om de kerstkilo’s eraf te lopen met de

Oudejaarsloop is verkeken. Voor het eerst in dertig jaar zullen geen

sportievelingen door het Kamper Stadspark rennen. De aangekon-

digde dooi zette niet door en de paden van het parcours zijn spek-


