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Kamper Kroniek 2012

door 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.

Januari
2-1 De melkbussen staan weer op zolders en in schuurtjes. Honden en

katten kunnen weer opgelucht ademhalen. Het nieuwe jaar is met
knallen ingeluid, maar gelukkig op een manier die politie en burge-
meester tevreden stemden. Wim Dierkx van Politie IJsselland: ‘De
jaarwisseling in Kampen is buitengewoon positief verlopen.’ Burge -
meester Koelewijn: ‘Er was overal een hele open, gezellige sfeer, en
nergens agressie.’ Het beleid van overleg, afspraken en direct ingrijpen,
werpt zijn vruchten af.

3-1 Burgemeester Bort Koelewijn heeft zijn Nieuwjaarstoespraak voor de
eerste maal via TV IJsselmond afgestoken. Daarmee is deze televisie-
zender ‘officieel’ van start gegaan. 

4-1 Henk en Hennie van der Steege beginnen aan een volgende fase in
hun leven. Tweeëntwintig jaar geleden werden zij, melkveehouders
op Kampereiland, benaderd om het beheer van het ontmoetingscen-
trum Ons Erf aan de Heultjesweg op zich te nemen. In de loop van
de jaren raakten ze steeds meer vertrouwd met de horeca. Ze droegen
de zorg voor hun boerenerf over aan zoon Roel en wijdden zich hele-
maal aan Ons Erf. Nu dragen ze deze zorg over aan zoon Ben en zijn
vrouw Jenneke.

5-1 Honderd jaar oud was de kastanje op het erf van de familie Schilder
aan de Pijperstaart op Kampereiland. Veel stormen zijn over hem
heengegaan, maar de storm van januari 2012 werd hem fataal. Een
rukwind trok hem uit het lood en hij bracht het dak van de boerderij
in zijn val grote schade toe.

6-1 Monnikenwerk wordt het genoemd: Ernst Hupkes heeft zo’n acht-
honderd rijks- en gemeentelijke monumenten van de gemeente
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Kampen op zijn website tekampen.nl in beeld gebracht en van infor-
matie voorzien. Met zijn site dingt Hupkes mee naar de Geschiedenis
Online Prijs 2011 van het Historisch Nieuwsblad en Archieven.nl. Mocht
deze prijs naar een ander gaan, Hupkes verdient in elk geval de prijs
voor de ‘volhouder van het jaar’.

7-1 De noordwesterstorm die over Nederland trok, veroorzaakte hoge
waterstanden. De balgstuw bij Ramspol blies zichzelf volautomatisch
op, het achterland werd daardoor beschermd tegen het opstuwende
water uit het IJsselmeer. Kampen en Kampereiland moesten echter
maatregelen nemen om het rivierwater vanuit het oosten, dat zich
ophoopte voor de gesloten balgstuw, te weren. 

9-1 Een dag om nooit te vergeten! Met die gedachte kijkt Fleur van
Ommen terug op zaterdag 7 januari. Haar wens om op een quad bike
door Wilsum te scheuren is mogelijk gemaakt door de stichting
Make-A-Wish Nederland. De hele dag zat vol verrassingen voor deze
zevenjarige die elke dag de moeiten van haar handicaps (taaislijm-
ziekte en diabetes) ervaart. 

10-1 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente blikte burgemeester
Koelewijn samen met journalist Wim Schluter terug op het jaar
2011. Het bleef niet bij een terugblik, Koelewijn heeft ook een bood-
schap voor 2012: de gemeente kan niet in haar eentje de taken die op
haar bordje komen doen. Dat lukt alleen SAMEN met burgers, bedrij-
ven en instellingen. Het motto voor het komende jaar is daarom
Burgerkracht. 

11-1 De openbare basisschool De Schakel in IJsselmuiden heeft een nieuw
onderkomen: alle leerlingen zijn in optocht naar hun lokalen in het
splinternieuwe Kulturhus gelopen. Ze kijken hun ogen uit: vrolijk
gekleurd meubilair, grote digitale schoolborden, ‘gaten in het plafond’
waar het leidingwerk zichtbaar blijft en een apart handvaardigheids-
lokaal. Hier past een nieuwe naam bij: OBS Wonderwijs.

12-1 Waar veel bewoners bang voor waren is geen werkelijkheid gebleken.
Coffeeshop ’t Keldertje, sinds juli 2011 gevestigd in de Boven Nieuw -
straat, geeft niet meer overlast dan buurtgenoten voorheen onder-
vonden. Integendeel, de portier zorgt eerder voor een betere naleving
van de fatsoensregels. Herrie en overlast komen wel van de nachte-
lijke cafébezoekers van De Moriaan.

13-1 Passie en tijd kunnen niet zonder elkaar. Piet Ashouwer kan erover
meepraten. Al vijf jaar lang is hij bezig om de stenen en fossielen van
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Museum Schokland te fotograferen en hij heeft nog voor enkele
jaren werk. Monnikenwerk dus voor deze Kamper theoloog, maar
wel werk waar het museum erg blij mee is. De complete verzameling
kan aan de hand van het digitale materiaal op volgorde gerangschikt
worden.

14-1 Half januari en nog steeds geen winter in Nederland. In de achter-
tuin van fotograaf Freddy Schinkel in IJsselmuiden bloeit een rozen-
struik!

16-1 Het mag dan nog geen echte winter zijn, de nachten zijn wel te koud
om zomaar buiten te slapen. Dat hebben de acht ‘daklozen-voor-één-
nacht’ ervaren toen ze in een slaapzak in een kartonnen doos de
nacht doorbrachten naast kerkgebouw De Hoeksteen in IJsselmuiden.
Hun nacht was goed voor een flink bedrag aan sponsorgelden en
daarmee kunnen zij het straatmeidenproject Mosoj Yan in Bolivia
ondersteunen.

17-1 De wereld verbeteren - een megaklus, sisyfusarbeid, onbegonnen
werk! Jolanda Bijl uit Kamperveen is er toch aan begonnen en zoals
zij het zich voorstelt lijkt het heel simpel en goed te doen. Met haar
Hulp voor Hulp actie levert zij één keer per week een gratis consult
in haar alternatieve geneeswijzenpraktijk in ruil voor drie ‘goede
daden’. Ze hoopt op een kettingreactie.

18-1 Een goede voorbereiding is het halve werk, moeten de Kamper bestuur-
ders hebben gedacht. Wethouder Treep voerde de delegatie aan die
een werkbezoek bracht aan Osnabrück, de Hanzestad die in 2006 de
Hanzedagen organiseerde. Kampen heeft het voornemen om voor
circa honderd delegaties gastheer te zijn in 2017. De stad zal dan vier
dagen lang in het teken staan van de Hanze en naar verwachting zal
dat evenement de economie en het toerisme ten goede komen.

19-1 Jongerencentrum ’t Ukien wil heel graag muziekbands van enige
naam aantrekken en doorgroeien van een D-status naar een C-status.
De drie ton die nodig is om het centrum daarvoor te vergroten, heeft
de gemeente Kampen echter niet voor ’t Ukien. Wie weet ziet onder-
nemer Joep Roth mogelijkheden voor het centrum op zijn eigen ter-
rein aan de Ambachtsstraat.

20-1 De politieke partij D66 heeft de Jet de Bussy-penning uitgereikt aan
een inwoner van Kampen, Kees van Veen. Deze erepenning wordt uit-
gereikt aan leden die zich op bijzondere wijze voor de partij hebben
ingezet. Kees van Veen was in 1971 één van de oprichters van de
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Kamper afdeling van D66, werd lid van het bestuur en bleef dat veer-
tig jaar lang.

21-1 Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het project Weidse
Waarden. Dit is door Stadserven Kampereiland opgezet om het gebied
economisch en landschappelijk te versterken en pachters een duur-
zaam perspectief te geven. Twaalf pilotdeelnemers geven vorm aan
hun plannen: een zorgboerderij, mestvergisting, duurzame stalconcep-
ten, zonnepanelen op staldaken, hergebruik van water, een mobiele
vogelobservatiehut, het is maar een greep uit de ideeën waaraan
gewerkt wordt.

23-1 Een hoogwatergolf ten gevolge van storm en regen is nog tot daaraan
toe, maar een inbraakgolf roept alom woede op. Kampen wordt
geteisterd door inbrekers en ook het afgelopen weekend was het
raak: drie huizen in De Maten kregen onverwacht en ongewenst
bezoek. Drie auto’s zijn meegenomen en beschadigd teruggevonden.
Van de daders geen spoor. Ze zijn een vermelding in de Kroniek
eigenlijk niet waard.

24-1 De restauratie van de Bovenkerk, die drie jaar duurde, is afgerond.
Ten teken daarvan zijn de vier windvanen weer op hun plaatsen
gezet, de laatste op de zogeheten vieringtoren.

25-1 Ook al is de jaarwisseling betrekkelijk rustig verlopen, de schade
valt helaas niet mee: de gemeente moet 44.000 euro ophoesten voor
de vervanging van vernielde prullen- en hondenpoepbakken, van ver-
keersborden en ook voor herstel van gesmolten asfalt. De speciale
vuurtonnen bleken te heet voor het straatwerk. 

26-1 De eerste reacties in de nieuwe bibliotheek in het Kulturhus in IJssel -
muiden zijn enthousiast. Ze lopen uiteen van: ‘heerlijk, niet meer de
brug over voor een stapel boeken’ tot ‘wat hebben ze hier veel nieuwe
boeken’.

27-1 De Kamper raadsleden staan voor een nieuwe uitdagende puzzel.
Bouwers van BAM Go Park en Volker Wessels Groep hebben gecon-
cludeerd dat een parkeergarage op de stationslocatie niet rendabel
zal zijn. De raad houdt namelijk onder meer vast aan gratis parkeren
aan de randen van de stad, waardoor betaald parkeren in zo’n garage
niet aantrekkelijk genoeg zal zijn. 

28-1 De nieuwe damkampioenen van de Kamper basisscholen zijn bekend:
Aren, Alton, Berkay en Dani van Het Meerrijk (voorheen Willem
Alexanderschool in Kampen). Hun school mag samen met het Scala
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en de Engelenbergschool door naar het Overijssels schooldamkam-
pioenschap op 7 maart.

30-1 De entree van de stad Kampen, de ‘voortuin’ van het Stedelijk
Museum, kan wel een opknapbeurt en wat meer fleur gebruiken.
Dat vinden althans de Kamper kunstenaars Cem Ulucan en Timon
Schellingerhout. Ze hingen zes opvallende kunstwerken aan de
reling naast de stadsbrug met daarnaast de tekst Express Yourself. Nu
wachten ze op een initiatief van de gemeente: maakt die nog wat van
die natte kale bak onder de brug?

31-1 Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden is maar wat blij
met een gift van 4.000 euro van het Dr. C.J. Vaillantfonds. Dankzij de
gift is het mogelijk om een volautomatische toegangsdeur naar de
kantine te plaatsen. Voor mensen die in een rolstoel de manege
bezoeken, is het een geweldige vooruitgang: ook hier zullen ze niet
meer afhankelijk hoeven te zijn van de hulp van anderen. De Lande -
lijke Vereniging van Crematoria houdt het fonds in stand met de
opbrengst van de verkoop van hoogwaardige metalen die overblijven
na de crematie van mensen met bijvoorbeeld een kunstheup.

Februari
1-2 Eindelijk maar toch, het is winter! De weermannen beloven veel

goeds voor de schaatsliefhebbers en de ijsclubs treffen de laatste
voorbereidingen. IJsclub ’s-Heerenbroek maakt zich geen zorgen over
de kwaliteit van het ijs, maar wel over de parkeergelegenheid voor de
verwachte gasten uit het Zwolse Stadshagen. Ze zien de schaatsers
liever op de fiets komen dan met de auto! 

2-2 De weersomstandigheden zijn gunstig voor het project van Natuur -
monumenten om op Kampereiland de rietvelden te herstellen. De
vereniging trekt 30.000 euro uit om onder andere wilgen te verwijde-
ren en zo verbossing van het gebied tegen te gaan. Het doel is om van
Kampereiland een leuk en leefbaar gebied te maken, ook voor riet-
kraagbewoners als roerdomp, bruine kiekendief en grote karekiet.

3-2 Burgemeester Koelewijn mocht er weer één uitreiken: de onderschei-
ding voor ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Kamper archi tect
Klaas van den Berg kreeg de versierselen opgespeld voor onder andere
zijn activiteiten als architect en beeldend kunstenaar. In het Zodde -
park in IJsselmuiden en op het Muntplein in Kampen staan beelden
van zijn hand.
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4-2 Vorig jaar ontstond een storm van protest toen de plannen voor een
nieuw gemeentelogo werden bekendgemaakt: het stadswapen met
de leeuwen moest blijven! En dat protest heeft effect gehad. Grafisch
vormgever Peter Slager heeft een nieuw logo ontworpen: met (een
versimpeld) stadswapen, met een schildje en het woord Kampen in de
letter Floris. 

6-2 Een bescheiden parkeertarief voor campers op het Berghuisplein is
voorlopig niet aan de orde. De coalitie wees een motie van Groen -
Links, Gemeente Belang Kampen en SGP af. Ook het terugdringen van
het aantal kampeerbussen naar maximaal vijftien vond geen instem-
ming. Wethouder Treep blijft vasthouden aan ongeveer 25 gratis cam-
perplaatsen. Er worden wel verkeersborden geplaatst: buiten de aan-
gewezen zone mogen geen campers staan en de politie gaat streng
controleren. 

7-2 In een tijd van recessie en sombere financieel-economische berichten
doet een positief resultaat de krantenlezer goed: de Kamper melk -
fabriek Lyempf floreert. De fabriek leek vorig jaar meer dood dan
levend, maar sinds Hyproca Dairy Group zich met de bedrijfsvoering
bezighoudt is er een opgaande lijn te zien en zijn de werknemers dik
tevreden.

7-2 Noodgedwongen met je levenswerk stoppen om gezondheidsredenen
is een bittere pil. De pil werd voor Rien van Dalfsen echter enigszins
verguld door het hartverwarmende afscheidsfeest dat basisschool
Ichthus in IJsselmuiden haar directeur heeft bezorgd. Rien startte
met 35 kleuters en hij verlaat na 27 jaar een bloeiende school met
240 leerlingen en twintig leerkrachten.

8-2 Over de bypass zijn de laatste woorden nog steeds niet gesproken. De
Kamper politici hebben zich opnieuw door projectgroep IJsseldelta-
Zuid laten informeren over de stand van zaken en willen zich eerst
weer goed in de materie van feiten en cijfers verdiepen voordat ze
een standpunt innemen. Daarnaast willen ze een beter beeld ver-
krijgen van de economische situatie en de actuele cijfers van de
woningmarkt. Bovendien is het afwachten wat de Tweede Kamer zal
besluiten, gezien de financiële crisis.

9-2 Robert Terpstra organiseerde een heuse Tocht der tochten voor de
Kamper jeugd. Hij zette een vijf kilometer lang schaatsparcours uit
door de wijken De Maten en Midden Wetering. Vijf basisscholen
maakten de stempelkaarten en nadat de jonge schaatsers het verlos-
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sende ’t giet deur hoorden, krasten ze over de geveegde banen langs de
‘elf steden’. Elfstedenbordjes wezen de weg, bij stempelpost ‘Stavoren’
werd gratis koek en zopie uitgedeeld. Ruben van de Kolk bereikte als
eerste jongen ‘Leeuwarden’ en Alysha Zwiers was het eerste meisje.

10-2 Wie een tijdje moet wachten in het nieuwe gezondheidscentrum,
gevestigd in het Kulturhus in IJsselmuiden, hoeft niet tegen kale
wanden aan te kijken. Op verzoek hebben veel dorpsbewoners hun
mooiste foto ingestuurd. De foto van J. Ruitenberg krijgt een ere-
plaatsje aan de wand: deze werd als de mooiste beschouwd.

11-2 De sporters van 2011 zijn in het gemeentehuis in het zonnetje gezet,
hier zijn hun namen: Guus van der Laan kreeg de Uitstralingsprijs.
Sportman Gerben Last, sportvrouw Michelle Broekhuizen, sportploeg
eerste team van DOS Kampen (korfbal) en sporttalent Ruth Vorsselman.

13-2 Speciaal voor Wilsummers en oud-leden gaven de Euphonian Singers
een ‘klassiek concertje’ ter gelegenheid van hun veertigjarig bestaan.
In 1972 kwam iemand op het idee om de drumband van muziekvere-
niging Euphonia Wilsum niet te laten trommelen, maar te laten zin-
gen. Het koor werd geboren en zingt nog steeds, vijftig man (en vrouw)
sterk. 

14-2 Wie denkt dat Valentijnsdag alleen voor geliefden is bedoeld, loopt
kennelijk achter. CDA-vertegenwoordigers hebben onder het motto
‘vrijwilligers maken de samenleving leuker’ een boeket overhandigd
aan het echtpaar Kalter (IJsselmuiden) voor hun vrijwilligerswerk en
inzet voor de tuinbouwsector. Een tweede boeket ging naar het echt-
paar Boxman dat de Museumboerderij op Kampereiland voortreffelijk
beheert. 

15-2 IJGV/Wilhelmina heeft met haar dames juniorenteam goud en brons
binnengehaald tijdens het Nederlands kampioenschap groepsspringen.
Op het onderdeel Thumbling werden de junioren bondskampioen.

16-2 De monumentenlijst van de gemeente Kampen is één pand rijker:
Buiten Nieuwstraat 17. Het 16de-eeuwse woonhuis, uit dezelfde bouw -
tijd als het Gotische Huis, heeft veel laatmiddeleeuwse bouwcon-
structies. In de achtergevel zijn nog zandstenen kruiskozijnen te her-
kennen. Binnen bevinden zich zware eiken balken met peerkraal-
consoles. Op één van die balken is een zeldzame gotische schildering
aangetroffen. Eigenaar Cor Stam doet alle moeite om het pand voor
het nageslacht te bewaren.

17-2 ‘Hanzelijn: een blamage.’ Een grote kop in de krant bevestigt wat de
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Kampenaar al vanaf het begin van de aanleg vermoedde. De Hanze -
lijn brengt een reiziger niet, zoals ooit beloofd, in een uur tijd van
Zwolle naar Amsterdam. Er zijn door bewindslieden onvoldoende
harde afspraken gemaakt over invoering van het dure beveiligings-
systeem ERMTS. De vertramming van het Kamper lijntje lukt ook nog
steeds niet. Railvervoer is in 2013 voor de Kamper bevolking niet aan-
trekkelijk meer, helaas.

18-2 Dertien jongeren trokken naar het gemeentehuis voor de eerste jonge-
renmeeting. Nog niet veel, maar genoeg voor een levendige discussie
met raadsleden. ‘Hoe bereiken wij de jeugd?’, was één van de vragen
van de politici. De jeugd zelf heeft genoeg ideeën, zowel traditionele als
moderne: ‘hang spandoeken op of gebruik Twitter!’

20-2 Menigeen associeert een keet met jongeren. De Keet uit IJsselmuiden
bestaat echter al 35 jaar en dat werd gevierd met ‘keeters’ van het
eerste uur. De hechte vriendenclub vierde het zevende lustrum met
een optreden van popprofessor Leo Blokhuis in theater De Kofferbak
op het Kamper bedrijventerrein, want de eigen keet was voor de op -
komst niet groot genoeg.

21-2 Heet water, hete lucht en borstels. Onze grootouders wisten allang dat
een stoepje daarmee onkruidvrij kan worden gemaakt. De gemeente
Kampen gaat vanaf 2013 deze milieuvriendelijke manier ook gebrui-
ken om de Kamper straten schoon te houden. De veeg- en straatma-
chines worden ervoor omgebouwd.

22-2 IJsselmuiden krijgt er de komende zeven jaar 330 woningen bij. Tussen
de Oosterholtseweg, de Oosterlandenweg, de Trekvaart en de spoorlijn
komt de nieuwe woonwijk Het Meer. Daarmee zal ook de Paalkamp, de
plek waar ooit het Oudemannenhuis stond en waar het voormalige
gemeentehuis gevestigd was, weer een aantrekkelijke locatie worden.

23-2 Een grote leunstoel en een microfoon, meer attributen waren niet
nodig voor de plaatselijke voorrondes van de Nationale Voorlees -
wedstrijd. Marije Boogaard van basisschool De Wegwijzer en Sietse
van der Steege van de Prinses Julianaschool waren de winnaars, zij
gaan door naar de regionale ronde in april in Steenwijk. En met al
hun klasgenoten gaan ze een workshop verhalen vertellen volgen.

24-2 Meer dan zes jaar hebben ze ‘gevochten’ voor het behoud van de oud-
ste vischrookerij (sommige onderdelen dateren uit 1881) en ze heb-
ben gewonnen. De leden van de stichting Vischrookerij Van Heerde
en Reumer zijn meer dan gelukkig met de uitspraak van de Raad van
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State dat de oude palingrokerij in Brunnepe geen plaats hoeft te
maken voor een woontoren. 

25-2 Een windvaan hoort niet in een schuurtje te liggen, maar bovenop
een dak te staan en aan te geven uit welke hoek de wind waait.
Herman Harder van het Frans Walkate Archief bracht de windvaan
naar meestersmid Sven de Lang. Deze zorgde ervoor dat de wind-
vaan, met een kogge onder vol zeil onder de windwijzer, nu weer met
de wind meedraait op het gebouw van het Frans Walkate Archief. De
windwijzer werd in 1971 aangeboden aan de toenmalige Bonds spaar -
bank.

27-2 Een stad als Kampen met zoveel historische plekken en gebouwen kan
toch niet zonder een VVV-kantoor? Het Regionaal Bureau voor Toerisme
Vechtdal-IJsseldelta denkt er anders over en stopt per 1 januari 2013
met de exploitatie van de VVV-winkel in Kampen. In dit computertijd-
perk zijn zoveel andere mogelijkheden om informatie te verkrijgen dat
het openhouden van al die VVV-vestigingen te duur wordt.

28-2 De oudste inwoner van Kampen is overleden: mevrouw C. Breekveldt-
Strijdonk werd 104 jaar en 295 dagen oud. Zij woonde in haar laatste
jaren in Huize Margaretha.

29-2 Zij vierden deze maand hun diamanten huwelijk: Jan en Carri   Hel -
doorn uit Grafhorst. Carri was ‘import’, zij kwam uit Kampen, maar ze
was al gauw gewend in Jans geboortedorp. Ook zestig jaar getrouwd en
daarvan vijfenveertig jaar in Nederland en in Kampen waren Binali en
Remzye Öztürk. Zij vormen met acht kinderen, 25 kleinkinderen en
vier achterkleinkinderen de grootste familie van de Turkse gemeen-
schap in Kampen.  

Maart
1-3 De ChristenUnie Kampen stelt in de gemeenteraad vragen over huis-

vesting. Niet over die van mensen, maar van honingbijen! En terecht,
want het aantal honingbijen in Nederland neemt zo sterk af dat er
gevaar dreigt voor de teelt van bloemen, planten, groenten en fruit.
Deze is afhankelijk van bestuiving door honingbijen. De CU vraagt
zich af of veilige nestelplekken, zogenaamde bijenhotels, een oplossing
kunnen bieden. Imkers echter pleiten voor een grotere biodiversiteit
in plantsoenen en braakliggende terreinen. Daar kan de gemeente
een rol in spelen.

2-3 De natuur kan ook voor positieve verrassingen zorgen: een grote
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groep van zo’n dertig kraanvogels is tijdens hun voorjaarstrek neer-
gestreken in het gebied van de Zwartendijk. ‘Een zeldzaamheid’, vol-
gens Niels Jeurink van natuurvereniging IJsseldelta. ‘Kennelijk is er
voor deze schuwe vogels toch nog genoeg rust in het Kamper buiten-
gebied.’

3-3 Het CDA Kampen heeft een nieuwe visienota gepresenteerd: Het klop-
pend hart van Kampen. De partij doet aanbevelingen om cultuur, woning -
markt en economie uit de stilstand te trekken. Het streven is om in het
centrum een sfeer van middeleeuwse rijkdom uit te stralen, maar
tegelijkertijd goede woonruimte te creëren boven de winkelpanden.
Een levendige, bewoonde en toch autoluwe binnenstad zijn de speer-
punten.

5-3 Zorgboerderij De Kleine Vos op Kampereiland biedt niet alleen de
helpende hand, maar krijgt deze ook. De kleinschalige zorgboerderij
vangt sinds een jaar kinderen met autisme op. Daarvoor zijn enkele
aanpassingen aan het gebouw nodig en die worden belangeloos uit-
gevoerd door een werkgroep onder de naam Joining Hands. In hun
vrije uurtjes zijn werknemers van bouwbedrijf Van Norel uit Epe en
van materialenleverancier Stiho uit Zwolle bezig om een extra
entree, bijkeuken, douche en wc te bouwen.

6-3 Kampen heeft een nieuwe buslijn: lijn 10 vervoert reizigers ’s morgens
vroeg en aan het eind van de middag tussen station en bedrijventer-
rein Haatland. De buslijn moet nog bekendheid krijgen, daarvoor heb-
ben gemeente een provincie een jaar tijd uitgetrokken. Het streven is
dat de bus per dag veertig tot vijftig reizigers vervoert en men ver-
wacht dat vooral forenzen uit Zwolle de doelgroep vormen.

7-3 Oude lantaarnpalen in de binnenstad worden vervangen door de
Kamper Kroonlantaarnen. Dit type lantaarn staat al geruime tijd in
de Oudestraat en Geerstraat en komt nu ook langs de Burgwal, de
Vloeddijk, de Hagenkade en in stegen van de Oudestraat. Voor Quintus
en de Stadsgehoorzaal komt een bijzondere variant met originele
 kleuren.

8-3 De zevende editie van de Kamper beursvloer Tohopesate heeft een
recordaantal matches opgeleverd: er zijn 170 ruilafspraken gemaakt
tussen Kamper bedrijven en maatschappelijke organisaties. In totaal
zijn die 62.500 euro waard. Stichting Jongerenwerk Kampen bijvoor-
beeld krijgt een zeilclinic van sportvrouw Michelle Broekhuizen en
de jongeren gaan het konijnenhok bij het dierenasiel schoonmaken.
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9-3 De Kamper Kogge heeft haar vijfjaarlijkse onderhoudsbeurt onder-
gaan en de Buitenhaven wordt door baggerbedrijf Tebezo uit Gene -
muiden van haar sliblaag ontdaan. Als alles naar wens verloopt, kan
de Kogge eind maart de haven ongehinderd in- en uitvaren: de haven
heeft dan weer voldoende diepte. 

10-3 Driemaal is scheepsrecht: As van Enk kwam voor de derde maal als
winnaar van het Groot Kamper Dictee naar voren. Hij maakte maar
twintig fouten en had daarmee een voorsprong van tien fouten op
nummer twee. Wethouder Janita Tabak waagde zich ook aan het
Kamper dialect en dwong met slechts 76 fouten respect af: een tien-
de plaats! De Eij ’t ook eurd-trofee van 2012 gaat naar het Kamper
Schokkerkoor. 

12-3 Voor sommige pianisten was het een spannend gebeuren: meedoen
aan een muziekfestival en dan ook nog voor de eerste maal voor
publiek spelen. Muziekschool Quintus heeft voor de tweede maal
een pianofestival georganiseerd. Bijna zestig jonge pianisten tussen
de 7 en 27 jaar bespeelden de vleugel in de grote Quintuszaal. De vier
niveaus leverden elk een winnaar op en één van hen kwam uit
Kampen: de achttienjarige Joram de Rijk werd eerste op niveau D.

13-3 Het ultieme bewijs van het naderende voorjaar? Het eerste kievitsei
is in de Koekoekspolder gevonden door Peter van de Berg en Wolter
van de Vegt uit Genemuiden. En de ooievaars van ’s-Heerenbroek zijn
weer terug op honk. Dat wil zeggen: op hun noodhonk. Hun paalnest
waaide in de winter tijdens een storm kapot. Het echtpaar zetelt nu
in een zelfgebouwd nest op korte afstand van het vorige.

14-3 Het is niet voor het eerst dat het Groene Hart van Kampen onderwerp
van gesprek is tijdens een vergadering van de commissie Ruimtelijke
Ordening. Er komt een nieuw zwembad, zoveel is zeker, en dat vraagt
om een investering van maximaal 14.4 miljoen euro. Het bestem-
mingsplan moet nog wel worden aangepast. Er worden beloftes
gedaan: de plannen mogen niet ten koste gaan van de kinderboerderij,
er mogen geen woningen komen en de hoek Korteweg-Broeder -
broeksweg wordt natuurspeelplaats voor kinderen. Of er ook een
stadscamping komt, een muziekkoepel en een openluchttheater? Wie
weet…

15-3 Dat Kampen zich in ‘goed’ gezelschap bevindt van Zwolle, Ommen
en Steenwijkerland mag de pijn wat verzachten, maar jammer blijft
het dat het grondbedrijf van de gemeente ruim 10 miljoen euro
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armer is. Als oorzaken voor dit miljoenenverlies worden hertaxaties
van de gronden, een naar beneden bijgesteld woningbouwprogram-
ma en de deels verlaagde grondprijzen gegeven. De gemeente is niet
in paniek, omdat het bedrag waarschijnlijk onttrokken kan worden
aan de 27 miljoen die gereserveerd is voor dit soort incidenten.

16-3 Ze huizen al vier jaar onder één dak, maar verder gaat de vrijage niet.
De vmbo-afdelingen van het Ichthus College en het Almere College
blijven concurrenten in het VIA-gebouw aan de Flevoweg. Het lukt
de scholen niet om gezamenlijk vorm te geven aan het vmbo-onderwijs
in Kampen. Beide besturen achten de verschillen te groot en dat heeft
niets met identiteit te maken, maar alles met praktische kwesties als
laptops en leermiddelen. En de leerlingen? Zij blijven elkaar gewoon
ontmoeten in aula, gangen en op het plein.

17-3 Oudere verkeersdeelnemers hebben zich massaal opgegeven voor de
eerste BROEM-dag sinds elf jaar. Maar liefst 150 mensen wilden
graag beoordeeld worden op hun rijvaardigheid en daarvoor legden
ze een praktijk- en theorie-examen af. Een leerzame dag voor de eer-
ste 72 automobilisten, zij kregen van de rijinstructeurs en passant
informatie over het Nieuwe Rijden en de nieuwe verkeersregels. ‘Ik
weet nu dat je voor de rotonde al je richtingaanwijzer moet aan-
doen’, aldus een 76-jarige.

19-3 Een bewijs dat vakmanschap zich kan ontwikkelen tot meesterschap:
Pieter Kattestaart wist vorig jaar de tweede prijs in de wacht te slepen,
dit jaar is hij uitgeroepen tot Beste Schoenmaker van Nederland. En
dat niet alleen, hij kreeg ook de eerste prijs bij een Europese vak-
wedstrijd.

20-3 Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag? is de titel van een nieuw kin-
derboek. Auteur Marcel Kalter uit IJsselmuiden vertelt het verhaal
van Anne en haar broertje Sam, die te maken krijgen met het over-
lijden van buurvrouw Nel. Het boek is bedoeld voor kinderen van
vier tot negen jaar en het biedt aanknopingspunten voor een gesprek
over dood, begraven en cremeren.

21-3 De verbouwing van verzorgingshuis De Amandelboom is in de eind-
fase beland. De lezers van De Stentor kregen al even een beeld van de
nieuwe kerkzaal waarin negen bijzondere ramen geplaatst zijn.
Kunste nares Annemiek Punt ontwierp en maakte ze met haar glas-
versmeltingstechniek. Ze verbeeldde in prachtige kleuren de levens-
reis van de mens en liet zich inspireren door de amandelbloesem.



397

22-3 Thrillerschrijver Jacob Vis is een nieuwe weg ingeslagen: die van het
schrijven van een familiegeschiedenis. Het verhaal van zijn eigen
grootvader, administrateur op een tabaksplantage in Oost-Sumatra
is nu te lezen in Tandem : roman over een plantersleven. Er is - voorlopig?
- een eind gekomen aan het schrijven van thrillers. Vis heeft de
smaak van de eigen voorgeschiedenis te pakken en begint nu aan het
verhaal over zijn grootmoeder Moerta.

23-3 Wethouder Pieter Treep en raadslid voor GroenLinks Wim Rill zijn
de eersten die een glas water tappen uit het Join the Pipe kraanwater-
tappunt op het Vispoortplein in Kampen. Het water is van topkwa-
liteit en gratis te tappen door iedereen die maar wil. Hiermee laat de
gemeente zien dat ze een bijdrage levert aan een beter milieu en een
eerlijke verdeling van drinkwater in de wereld. Voor ieder watertap-
punt financiert Stichting Join the Pipe een waterproject in een ont-
wikkelingsland.

24-3 Een bijenhotel is er nog niet (zie 1 maart ), maar een vleermuizenhotel
wel. In de heemtuin aan de Flevoweg in Kampen is een vier meter hoge
toren geplaatst. Als de huidige huisvesting van de vele vleermuizen, de
voormalige Juliana van Stolbergschool, tegen de vlakte gaat, kunnen de
dieren met onmiddellijke ingang verhuizen.

26-3 Een goed en een zwak, die kwalificaties scoort de dienstverlening van
de gemeente Kampen op een scorelijst van de Kamer van Koophandel
Oost Nederland. Voor de e-mailbeantwoording krijgt Kampen een 8,1
en steekt daarmee boven het landelijke gemiddelde uit. De 5,1 voor
telefonische dienstverlening is dit jaar onder de maat, daar ligt een
‘uitdaging’ voor de medewerkers.

27-3 Sommige dingen liggen nog in de schoot der toekomst verborgen:
wie worden de toekomstige bewoners van het voormalige postkantoor
aan het Bolwerk? TNT heeft het bedrijfspand te koop aangeboden. Het
bestuur en de leden van de Nebi Moskee zien het gebouw als een
prachtig pand voor hun bijeenkomsten. Er zijn echter meer gegadig-
den. Bovendien heeft de gemeente nog een vinger in de pap: de acti-
viteiten in en rond het gebouw moeten passen in het leefgebied. 

28-3 Of de statistieken altijd in overeenstemming zijn met menselijke
gevoelens is de vraag. Feit is dat het aantal misdrijven buitenshuis in
de gemeente licht gedaald is. De Kampenaar moet zich op straat vei-
liger voelen. Het aantal inbraken is helaas flink gestegen. Hoe voelt
de Kampenaar zich thuis?
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29-3 Het nieuwe Woon-, zorg en dienstencentrum Maarlenhof in IJssel -
muiden is officieel geopend. Honderd jaar na de bouw van het eerste
oudemannen- en oudevrouwenhuis (de Theodora Elisabeth Stichting)
heeft IJsselmuiden opnieuw een splinternieuw onderdak voor zijn
ouderen. Tegelijkertijd werd het boek Onderdak: 100 jaar ouderenzorg en
-huisvesting in IJsselmuiden, een uitgave van IJsselheem en Beter Wonen,
gepresenteerd.

30-3 De SNS Bank op de hoek van Geerstraat en Burgwal gaat verhuizen.
Door het digitale betalingsverkeer is minder ruimte nodig, zodat een
kleiner winkelpand in de Oudestraat volstaat. Het Frans Walkate
Archief daarentegen kan wel wat meer ruimte gebruiken en directeur
Herman Harder prijst zich gelukkig: hij krijgt een derde gedeelte van
het oude SNS-pand erbij.

31-3 Als het college van B en W en actiegroep Het Oog niet samen tot een
overeenstemming komen, dan mag de Raad van State weer een Salo -
mons oordeel uitspreken: mogen de lindes in Wilsum worden gekapt
of niet? De gemeente wil ze vervangen door lage leilindes, de actie-
groep strijdt voor behoud van de negentig jaar oude bomen op het
plein aan de Dorpsweg.

April
2-4 ‘Altijd bezig en altijd strijdbaar’, zo omschrijft Janneke Koppert-Zwam -

born de wijze waarop zij in het leven staat. Met die levenshouding
heeft zij als verloskundige veel bereikt. Vooral de samenwerking tus-
sen verloskundigen in de regio is dankzij haar inzet tot ontwikkeling
gekomen. Burgemeester Koelewijn speldde haar de versierselen op die
horen bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3-4 Koninginnedag en kinderzang horen bij elkaar, een typisch Hollandse
traditie die menigeen waardeert. Sinds 30 april deel uitmaakt van een
schoolvakantieweek, wordt de groep zingende kinderen op de markt
steeds kleiner. De Kamper Oranje Vereniging is in actie gekomen en
probeert met oud-onderwijzer Reijer van ’t Hul, een knaloranje leeuw
en een promo-dvd basisscholen warm te maken voor de aubade op de
Nieuwe Markt.

4-4 We lopen te weinig! Hoe kan het anders dat pas na zeven jaar tijdens
een wijkschouw aan het licht komt dat voetgangers de nieuwe wijk
Onderdijks alleen kunnen bereiken via wegen voor rijdend verkeer.
Vanaf de rotonde bij sportpark De Venen en de Dierenkliniek ontbreekt
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een voetpad. En het zebrapad bij de Lange Akker komt uit in het gras!
De verantwoordelijke wethouders gaan met elkaar praten. Benieuwd
of ze ook iets gaan doen!

5-4 De activiteiten van Bart Oost en Cor Adema zijn succesvol gebleken: er
zijn inmiddels zo’n dertig juweeltjes van herstelde muurreclames op
Kamper muren zichtbaar. Het comité Muurreclames Kampen heeft
andere steden in het land van advies gediend, zodat ook daar reclame-
teksten en -beelden op wanden zijn gerestaureerd. De geschiedenis van
de buitenreclames is te lezen in het boek Tekens aan de wand: geschilder-
de muurreclames in Nederland. De vele foto’s geven een beeld van de resul-
taten in het hele land.

6-4 Zeventien jaar en dan een eigen dichtbundel uitgeven! Dat mag terecht
in de krant. Vincent Corjanus presenteert Woorden wonen in huizen, een
bundel met 134 gedichten over dagelijkse dingen, inspirerende steden
en natuurlijk de liefde.

7-4 De HEMA zal zijn rookworsten blijven verkopen, maar de vertrouwde
figuur van George van den Akker moeten we missen. Maar liefst 45
jaar lang heeft Van den Akker zich ingezet voor het bedrijf in Kampen,
een bedrijfsleider die zichtbaar aanwezig was en nooit te beroerd om
even te helpen. Hij gaat met pensioen. ‘Mister HEMA’, het ga je goed!

9-4 Op de ochtend van paasmaandag openen burgemeester Koelewijn en
CDA-raadslid Cor Adema de Kogge Smidse op de Koggewerf in Kampen.
Een aantal vrijwillige smeden, onder wie Jan van Werven, zal zich
bezighouden met ‘authentiek middeleeuws’ smeedwerk. Het eerste
hamerwerk – zeven ijzeren vlammen – hangt aan de muur als her-
innering aan de opening.

10-4 Op oude begraafplaatsen is het vaak lastig om graven terug te vinden.
Zo ook op de oude begraafplaats van Kampen in IJsselmuiden. Een
digitale informatievoorziening moet de oplossing bieden voor dit
probleem. De gemeente zal zich aansluiten bij de website begraaf-
plaatsenonline.nl.

11-4 Berichten over een eind en over een vervolg. De Kamper powerpop-
band Nou En zet na 12 jaar een punt achter zijn bestaan. De tijd dat
het de band voor de wind ging, is allang voorbij, doorgaan heeft geen
zin meer. Anders is dat voor korfbalvereniging DOS Kampen. Die club
bestaat 75 jaar en het aantal leden is de afgelopen jaren flink gegroeid.
Bovendien speelden ze dit seizoen voor het eerst in de hoofdklasse.

12-4 Het zoemde rond in Kampen: Henk Krans is overleden! De Kamper
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vastgoedmagnaat en VVD-politicus is 83 jaar geworden. Uit reacties
op zijn overlijden komt hij naar voren als: koopman pur sang, libe-
raal tot op zijn botten, gereformeerde Calvinist, scherp onderhande-
laar, Go Ahead-fan, een gedreven organisator. Hij werd bewierookt en
verguisd, maar hij heeft veel voor de stad Kampen betekend - de laat-
ste jaren met de stichting CAS. ‘Kampen was voor hem alles’, aldus
oud-burgemeester Kleemans.

13-4 Niet eerst denken, maar meteen doen. De 17-jarige Johan Bos sprong
onverwijld in de sloot langs de Cellesbroeksweg nadat hij plotseling
iets over zag steken en in het water zag verdwijnen. Johan redde met
zijn snelle actie een 81-jarige man die vermoedelijk onwel was gewor-
den.

14-4 Freddy Schinkel exposeert een selectie van zijn foto’s onder de titel
Gevangen Licht in het Frans Walkate Archief. Een bliksemschicht die
de brug van Kampen lijkt te verlichten is er één van. Jammer dat deze
Kroniek alleen met woorden duidelijk kan maken hoe bijzonder
Schinkel dat licht heeft weten te vangen.

16-4 Drie fietstaxi’s reden afgelopen weekend rond in de stad: ze waren
speciaal ingezet door de organisatoren van de tiende editie Weg van
Kunst. Een kleine twaalfhonderd mensen bekeken kunstwerken in
woonkamers, tuinen en ateliers in de binnenstad van Kampen. Nee, ze
werden niet allemaal vervoerd met die drie fietstaxi’s! De meeste kunst-
liefhebbers kwamen met de benenwagen of op hun eigen stalen ros.

17-4 In zijn jonge jaren werkte hij voor boeren, daarna een kwart eeuw als
grondwerker bij Modders in IJsselmuiden. En als hij thuis kwam, ston-
den de eigen koeien klaar om gemolken te worden. Hendrikus Hek -
huizen uit Wilsum heeft een leven van hard werken achter de rug,
maar hij is er honderd jaar mee geworden! 

18-4 DOS Kampen verwerkt na een roerig weekend zijn emoties: in de
laatste minuut van de wedstrijd tegen Zwart Wit ’63 van Harderwijk
raakte een DOS-speler slaags met een Zwartwitter. De Harderwijker
speler belandde met hoofdletsel in het ziekenhuis, de Kampenaar op
het politiebureau. Een zwarte dag in de geschiedenis van DOS.

19-4 Aan de jaarlijkse Bevrijdingsloop van Isala ’96 hebben elfhonderd
basis schoolleerlingen meegedaan. De snelste lopers en loopsters
waren Mika, Judith, Jort, Marél, Myron, Maureen, Floris, Jonne,
Dano, Lianne, Giano, Lisa, Richard en Ilhem. Juf Anne van Laar en
meester Paul Kalter liepen aan kop bij de onderwijzers en de Willem
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van Oranjeschool won de estafette.
20-4 Dat de gemeente een stadsgehoorzaal exploiteert lijkt niet meer van

deze tijd te zijn. Een puur commerciële exploitatie is echter niet haal-
baar, zo concludeert een Amsterdams adviesbureau. Bureau LAgroup
adviseert om van de Stadsgehoorzaal een stichting te maken en
directeur Jelle Wouda heeft wel oren naar die vorm van verzelfstan-
diging. We zijn benieuwd wat zich op dat toneel van zelfstandigheid
zal gaan afspelen.

21-4 Veertien teams uit het hele land doen in de sporthallen De Reeve en
Cellesbroek mee aan het grote zaalvoetbaltoernooi voor verstande-
lijk beperkte sporters. Stichting Aangepast Sporten Kampen en jeugd-
zorgorganisatie Vitree hebben ervoor gezorgd dat alles op rolletjes
loopt en dat de burgemeester de beker uitreikt aan de beste ploeg.

23-4 Hoe betrek je jongeren bij de politiek? Een oude vraag met een ant-
woord anno 2012: laat ze een miniraad vormen! En zo geschiedde:
leer lingen van groep 7 en 8 van ODS Engelenberg vormen de eerste
kindergemeenteraad van Kampen in een levensechte setting. Burge -
meester Koelewijn zit de raad voor en wethouder Gerrit Jan Veldhoen
beantwoordt vragen over een heus raadsvoorstel dat de toekomst van
speeltuin De Speelpoort betreft. Uitslag van het debat? De speeltuin
mag blijven!

24-4 Elke vaste bezoeker van de Stadsgehoorzaal weet het: na kwart over
acht kom je de zaal niet meer in. Elke voorstelling begint stipt op
tijd. Harm Drogt weet er alles van: als toneelmeester zorgde hij er 35
jaar voor dat decor, licht en geluid in orde waren. Hij zag ze vanachter
de coulissen: professionals en amateurs, grote namen en artiesten in
de dop. Hij stopt ermee, hij zal ze missen. En de Stadsgehoorzaal mist
hem!

25-4 De wijk Onderdijks bestaat inmiddels tien jaar, maar voor een patat-
je of bloemetje moeten de bewoners van de ruim 660 woningen nog
steeds naar ‘de stad’. Daar komt verandering in: vierhonderd vier-
kante meter wordt ingericht voor detailhandel. Bovendien komt er
een kinderdagverblijf en ruimte voor een tandarts en fysiotherapeut.

26-4 Een honderdjarige met jeugdig elan: de Oranjeschool in Zalk bestaat
honderd jaar en viert dat met een bijzondere schooldag voor alle leer-
lingen. Of ze nu vier of twaalf jaar oud zijn, ze gaan in Ot en Sien
 kleding naar school, doen oud-Hollandse spelletjes, lezen met het
leesplankje van Aap, Noot, Mies en rekenen met een telraam. 
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27-4 Misschien is het dé oplossing voor mensen die graag koken, maar zelf
niet alles willen of kunnen opeten: koken voor een ander. Marian van
Veen en Monique Noordman zijn twee van in totaal vijf koks die in
Kampen of IJsselmuiden volgens de methode Thuisafgehaald voor
particulieren koken. Wie zich als afhaler aanmeldt, krijgt per e-mail
bericht of er een portie stamppot rodekool met rollade of een Suri -
naams gerecht af te halen is. Of broccolitaart, of… al naargelang de
kooklust van de koks.

28-4 Zij kregen deze maand een koninklijk lintje: A.A. Schreurs, P.J. Barens,
D. Companjen, W. van der Linde, A. Westendorp, K. van Dijk, F.K. Helle -
man en H. Wolters werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het echt-
paar G.F. Bouma en A. Bouma-Groothuis uit IJsselmuiden werd Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.

28-4 Op de muziektent op de Nieuwe Markt prijkt een bladgouden harpje.
Het laatste wapenfeit van de pas overleden Henk Krans: de gemeente
weigerde in eerste instantie het geschenk te aanvaarden, maar Krans
had succes. De stichting Camper Algemeen Steunfonds heeft het toch
kunnen plaatsen.

28-4 Gerrit en Dirkje van de Weg vierden deze maand met vijf kinderen,
zeventien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen hun 65-jarig
huwelijksjubileum. De basis van hun huwelijk is gelegd in de kerk en
psalm 32 vers 8 is nog steeds hun lijfspreuk. 

30-4 Een stralende zonnige Koninginne-‘maandag’. Op de gebruikelijke
wijze werd deze feestdag ingeluid door de lampionoptocht, dit jaar op
zaterdagavond. De hoofdprijs voor de mooiste wagen, met als thema
Sjakie en de Chocoladefabriek, ging naar de Rehobothschool. Bij de
zangwedstrijd De Stem van Kampen, voor de eerste maal georgani-
seerd, onderwierpen elf jonge zangers zich aan het oordeel van de jury.
Emmy Scheurwater ontving de meeste lovende woorden. Organisator
Jac Ruiten hoopt volgend jaar opnieuw zangtalenten te ontdekken.

Mei 
1-5 De ondernemers van de C1000-supermarkten in IJsselmuiden en Kam -

pen, Marcel Joosten en Jos van Mierlo, moeten hun jarenlange band
met C1000 verbreken. C1000 is opgekocht door Jumbo, maar deze twee
winkels worden weer doorverkocht aan Ahold, in verband met de
mededingingswet. Joosten en Van Mierlo staan voor de opdracht hun
zaken volgens de AH-formule om te bouwen.



403

1-5 In de paardensport, dressuur klasse B, hebben jonge ruiters successen
geboekt: Else Felix werd met pony Floortje eerste op een concours in
Wezep. In Nieuwleusen won Monica Borger met Maurimka de eerste
prijs.

2-5 Voorjaar! Tijd voor de grote schoonmaak! Twee mannen van Impact
hanteren met grote behendigheid de hogedrukspuit in de Voorstraat
en de Prinsenstraat. Met succes: onder hun handen verschijnen rode
straatstenen. Mos en modder verdwijnen als sneeuw voor de zon. 

3-5 Er is talent genoeg onder de mensen, onder geboren of getogen,
jonge of oudere Kampenaren. Johan de Munnik (64 jaar) schreef Laten
wij hopen, wat wij willen, maar dragen, wat wij krijgen over vijf families
die door de Tweede Wereldoorlog en Joodse onderduikers met elkaar
in contact kwamen. Bertie Steunenberg-Veldhuijzen van Zanten (83
jaar) exposeert haar schilderwerk in de Vijverhof. Roos van Etten (12
jaar) gooit hoge ogen voor een rol in musical Annie en Eline Bruin tjes
(17 jaar) wint de tweede prijs met haar opstel ‘Het lege huis’ in de wed-
strijd van het Frits de Zwerverfonds en de Stichting IJssel academie.

4-5 De gemeente Kampen heeft toestemming gegeven voor andere trouw -
locaties dan al jaren gebruikelijk is. Trouwlustigen maken daar al
dankbaar gebruik van: partyhotel ’t Haasje, de Lutherse kerk en de
Veerman van Kampen mochten een bruidspaar voor het ja-woord
ontvangen. Op het stadhuis vragen ze zich af wie als eersten toe-
stemming vragen voor de middenstip op een voetbalveld. 

5-5 Een geboortegolf: de ooievaars in Wilsum, ’s-Heerenbroek en Zalk zijn
druk doende om voor nageslacht te zorgen. Om de dag leggen ze een
ei, soms wel vijf in totaal. Als er per paar twee tot drie jonge eibers
uitkomen, dan kunnen de ouders de zorg goed aan.

7-5 Harry Hamer bleef zijn eerste liefde trouw: het orgel van de Nieuwe
Kerk in Kampen. Als zestienjarige nam hij voor het eerst achter de
toetsen plaats, dit jaar viert hij zijn veertigjarig jubileum. In die jaren
heeft hij vele orgelpijpen die het niet goed meer deden moeten ver-
wijderen. Hoogtepunt in zijn carrière was daarom het jaar 2009, toen
hij een geheel gerestaureerd orgel kon laten klinken zoals het moest.

8-5 Anderhalve meter moeten ze omhoog om ons droge voeten te blijven
garanderen: de dijken bij Roggebotsluis. Ook de stormvloeddeuren
van de sluis worden ruim een meter hoger. Als de bypass er al was
geweest, was die ingreep niet nodig. Rijkswaterstaat is echter van
mening dat de totale kosten van ongeveer 1,5 miljoen euro gerecht-
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vaardigd zijn: ‘De bypass kon, als die al doorgaat, nog wel eens lang
op zich laten wachten. Deze dijk was er gewoon aan toe.’

9-5 Het eerste resultaat van het project om op Kampereiland regionaal
geproduceerde zuivelproducten van de grond te krijgen is niet alleen
het aanzien waard, het is ook het proeven waard. Roelof Steenbeek
en Jan Willem Schutte presenteerden hun eigen kaas. De Camper -
eilander kaas ziet er goed uit, mooi blank en met ‘oogjes’ als van
duiven zo groot, precies zoals het hoort. Over smaak valt niet te
twisten, maar kenners zijn positief! 

10-5 De IJsselacademie en de bibliotheek van Kampen gaan op termijn
hetzelfde pand bewonen (de voormalige Van Heutszkazerne) en heb-
ben nu al de handen ineengeslagen op het moderne technologische
terrein. Via de bibliotheek zijn tien titels uit het fonds van de
IJsselacademie als e-book te lenen en te lezen.

11-5 De Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe kan deze maand al bogen op
een succesvol 2012. De gemeente heeft de sloopvergunning voor de
zogenaamde poeploods ingetrokken. In het historische pand werden
vroeger de poeptonnen van Kampenaren verzameld en omgespoeld.
Later diende het als gemeentelijke paardenstal en nog later werd het
strooizout er opgeslagen. Het pand moet op de monumentenlijst
komen en de stichting denkt na over een eigentijds gebruik van de
loods.

11-5 Met zo’n vijfhonderd bezoekers heeft de Protestantse Theologische
Universi teit officieel afscheid genomen van Kampen. Het was een
vrolijk afscheid met een vleugje weemoed, want, zoals Jaap Faber,
oud-studentenpredikant, het verwoordde: ‘Mijn verstand begrijpt het
vertrek, maar mijn hart protesteert.’ 

12-5 Bijna een jaar heeft de plaats waar de Drie Maaiers stonden leeg
gestaan. De bronzen beelden werden op 18 juli 2011 gestolen, tot
grote ontsteltenis van de bewoners van Kampereiland. Ze staan er weer,
bij ontmoetingscentrum Ons Erf, ditmaal van emberiet. Kunstenares
Carla Vredenberg kon ze opnieuw maken, dankzij de miniatuurbeeld-
jes die Zwier Stoel ervan bezat. Of potentiële bronsdieven ze nu met
rust laten is afwachten, want ze zijn niet van hun bronzen voorgangers
te onderscheiden.

14-5 De gemeente gaat de Dag van de Dienstverlening evalueren. Deze
werd voor de eerste maal georganiseerd, in en rond het gemeente-
huis. Nieuwe ontwikkelingen werden gepresenteerd, het nieuwe Klant -
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ContactCentrum was binnen te bezichtigen, buiten stonden vuilnis-
wagen en strooiwagen om eens goed te bekijken. De opkomst was
niet groot, de gesprekken met gemeentewerkers gingen vooral over
het nieuwe logo. 

15-5 Jaren geleden zong iedereen het mee: ‘Duifies Duifies kom maar bij
ons, Wat een mooie veertjes, Wat een lekker dons...’ Een liedje uit de
tv-musical Ja Zuster, Nee Zuster. De duiven in Kampen worden echter
steeds brutaler en er zijn er steeds meer. Tijd om de strijd met hen
aan te binden: de gemeente laat een duiventil op de Stadsgehoorzaal
plaatsen om zo de kans te krijgen de duiveneieren te schudden (lees:
verwijderen) en de aanwas van jonge duiven te verkleinen. 

16-5 Alle Nederlandse gemeenten krijgen een nieuw servicetelefoonnum-
mer van vijf cijfers: het getal 14 plus het netnummer. Voor Kampen is
dat 14038. Praktisch, zo lijkt het. Kampenaren zijn echter gewend om
eerst 33 in te toetsen en dan de rest van de cijfers. Maar dan krijgen
ze de heer of mevrouw Prins te spreken die dit nummer al vijftig jaar
als abonneenummer hebben! In hoeveel Nederlandse gemeenten zal
een soortgelijk probleem spelen?

17-5 De Raad van State heeft toestemming gegeven om met de aanleg van
de infrastructuur rond het nieuwe Hanzelijnstation te beginnen. De
Raad wees een verzoek van enkele detailhandelondernemers af. Zij
voerden een pleidooi om het bestemmingsplan te blokkeren, omdat zij
een concurrentiestrijd vrezen met beoogde nieuwe supermarkten. De
gemeente is opgelucht, want nu kunnen de wegen naar het station op
tijd, vóór de eerste reizigers komen, aangelegd worden.

18-5 Weinigen zullen weten dat er een Dutch Tea Championship 2012
bestaat, een landelijke competitie voor vakmensen uit horeca en
midden- en kleinbedrijf. Esther Meijer uit IJsselmuiden behaalde de
derde prijs!

19-5 Kampen verliest opnieuw een markante figuur: ‘Mister Kamper eiland’.
Zwier Stoel, veehouder en pleitbezorger voor het polderland, initia-
tiefnemer voor de museumboerderij, is op 66-jarige leeftijd overleden.

21-5 Het wordt een feestweek voor Wilsum: de voetbalvereniging bestaat
75 jaar. De jarige heeft als wens een elektronisch scorebord. Een eerste
bedrag daarvoor werd met een cheque van 2.500 euro door enkele
leden aan het bestuur aangeboden.

22-5 Gebruikers en omwonenden van de weg tussen Roggebotsluis en de
aansluiting op de N50, de N307, hebben weinig belang bij de plannen
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van Overijssel en Flevoland. De provincies willen daar een vierbaans-
weg van maken om zo de doorstroom tijdens ochtend- en avondspits
te bevorderen. Tijdens een inloopavond brachten de burgers allerlei
andere mogelijkheden in om het fileprobleem op te lossen.

23-5 ‘Eén uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit’.
De 19-jarige Tae Young Park zal deze uitspraak volmondig beamen. Na
een uitstapje naar Londen mocht de jongeman, die al sinds zijn vijfde
in Nederland woont, het land niet meer in, omdat zijn verblijfsver-
gunning door eigen nalatigheid niet in orde was. Hij vloog daarom
naar zijn ouders, die sinds vier jaar weer in Zuid-Korea wonen. Hij
zat vlak voor zijn eindexamen vwo. Burgemeester Koelewijn doet zijn
best om nog iets aan de situatie te veranderen.

24-5 Verwarring en teleurstelling: het nieuwe station heeft van ProRail en
NS het bordje ‘Kampen Zuid’ gekregen! De afspraak was dat de halte
aan de Hanzelijn officieel ‘Kampen’ zou heten. Is het een vergissing?
Is het een aanwijzing dat het Kamper lijntje toch blijft bestaan, omdat
er nog geen kans lijkt op een tramverbinding tussen IJssel muiden en
Zwolle? Burgemeester en wethouder tasten in het duister.

25-5 De Stichting Synagoge Kampen leidde al jaren een slapend bestaan.
In 1984 was in feite haar doel bereikt: herstel en herbestemming van
de synagoge aan de IJsselkade. De Stichting heeft zichzelf nu opge-
heven en heeft een restbedrag van 790 euro geschonken aan de
Stichting Kamper Struikelstenen. Een bedrag dat goed is voor zes
nieuwe herdenkingsstenen voor huizen waar een slachtoffer van de
nazi-terreur woonde.

26-5 In 23 jaar tijd heeft hij de ontwikkeling meegemaakt en aangestuurd
van de Stichting Verenigde Gasthuizen naar Woonzorgconcern IJssel -
 heem: Henk Foekens neemt afscheid als voorzitter van de raad van
bestuur. Hij kan tevreden terugkijken. 

29-5 De Tour de Mastenbroek is officieel geopend en het was er een prima
dag voor: vlak voor Pinksteren en zomers warm. Vier bedrijven in de
Mastenbroekerpolder bieden samen arrangementen naar eigen
keuze aan voor bedrijfsuitjes en familiefeesten. Het is de bedoeling
dat ze zo ook kennismaken met de streek en de bedrijven.

30-5 De gemeente Kampen weet inmiddels waar ze destijds aan begonnen
is toen ze toestemming gaf voor campers op het Burgemeester Berg -
huis plein. Het is een hele strijd om niet boven het maximale aantal
van 25 te komen. Bordjes met ‘camperzone’ en witte krijtstrepen waren
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niet afdoende. Nu zijn er hekjes geplaatst die het terrein afbakenen.
En daarna moeten de toezichthouders nog gaan handhaven.

31-5 Negentig en 87 jaar zijn ze, ze leerden elkaar zeventig jaar geleden
kennen en wonen al zestig jaar in één huis: Engbert en Jennigje Pelle -
boer uit IJsselmuiden. Ze begonnen samen op een melkveehouderij
tot het land bij ruilverkaveling van de hand werd gedaan. Hun huwe-
lijksfeest is gevierd met hun nageslacht van zes kinderen, vijftien
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Juni
1-6 Prijsverlagingen in deze tijden van economische crisis, van bezuini-

gingen op alle terreinen? Dat mag in de krant! En dat doet de Stads -
gehoorzaal dan ook: de toegangsprijzen voor voorstellingen zijn
naar beneden bijgesteld. Eén seizoen lang gold een btw-tarief van 19
procent voor de podiumkunsten, komend jaar gaat dat weer terug
naar 6 procent, zo heeft de landelijke politiek besloten. 

2-6 Als mensen de handen ineenslaan, kan er veel gebeuren. Ook voor
organisaties geldt dat samenwerking tot mooie resultaten kan leiden.
Het Leger des Heils in Kampen heeft door samenwerking met het
Leger des Heils in Zwolle en met woningcorporatie deltaWonen een
‘doorstroomhuis’ ter beschikking. Dit dient als noodopvang voor kleine
gezinnen die tijdelijk nergens anders terechtkunnen. Het Leger heeft
wel drie kamers voor noodopvang, maar die zijn vaak bezet en boven-
dien niet geschikt voor een gezin met jonge kinderen.

4-6 Korfbal leeft in Kampen! Elke zichzelf respecterende Kampenaar
kent het jaarlijks terugkerende scholentoernooi in mei. De leerlingen
van groep 6 van de dr. Schaepmanschool hebben kennelijk zo goed
geoefend dat ze Overijssels kampioen werden. Nu mogen ze door naar
de Nederlandse Kampioenschappen in Pijnacker. 

5-6 De 79-jarige Jan Grootjen stopt met zijn onderneming aan de Graaf -
schap, maar wel met pijn in het hart. Elektricien, installateur en
reparateur: hoeveel mensen hebben hem niet weten te bereiken met
een kapotte stofzuiger of een lekkende wasmachine en zich zo heel
wat guldens en later euro’s bespaard. Met zijn vertrek gaat ook een
grote dosis vakkennis weg.

6-6 Een oude Hanzestad biedt veel sfeer aan bewoners en bezoekers, maar
heeft ook een keerzijde: parkeerproblemen. De stad is niet berekend
op grote aantallen auto’s en het kost de gemeente hoofdbrekens om
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een goed, eerlijk en evenwichtig parkeerbeleid te ontwikkelen. Er zijn
nu plannen om een blauwe zone in te voeren op de hoek Stations plein-
Spoorkade en om extra parkeerplaatsen te creëren achter het politie-
bureau in IJsselmuiden. In enkele straten van het centrum mogen dan
alleen vergunninghouders parkeren.

7-6 Wethouder Veldhoen onthulde de nieuwe naam voor de Kamper
wijk die bij het station aan de Hanzelijn gebouwd gaat worden. Ver -
rassend en opzienbarend is de naam niet: Stationskwartier. 

7-6 Henk Albers werd letterlijk op handen gedragen, getuige de foto die
in de krant stond: op de schouders van teamgenoten verliet Albers na
55 voetbaljaren het veld. Vanaf zijn twaalfde speelde hij voor DOS
Kampen en tijdens zijn laatste wedstrijd nam hij het op tegen een
keur van oud-Ajaxspelers, onder wie Sjaak Swart.

8-6 Het onderste uit de kan zit er niet in voor Tae Young Park, de 19-jarige
scholier die vlak voor zijn vwo-examen terug moest keren naar Zuid-
Korea. Hij krijgt geen inreisvisum, maar hij mag wel op de Neder -
landse ambassade van Seoul zijn examens maken. Er kwam een
lobby voor Park op gang en ook burgemeester Koelewijn heeft er alles
aan gedaan om dit voor hem mogelijk te maken. 

9-6 Af en toe zie je ze lopen in de stad: paarden voor een koets. Een
prachtig gezicht. Dat ze kwetsbaar zijn in het moderne verkeer, waar
tijd en tempo de toon aangeven, dat kun je alleen weten als je een
paardenliefhebber bent. Of… als je goed luistert naar wat paarden-
menner Ton Kruithof te vertellen heeft. Zijn paard Valentino zal
nooit meer helemaal herstellen na een ongelukkige manoeuvre die
veroorzaakt werd door de inhaalactie van een automobilist. Dat
weer houdt Kruithof er gelukkig niet van om met zijn koetsen of
paardentram te blijven rijden.

9-6 De gemeente Kampen telt vanaf vandaag zeven honderdjarigen:
mevrouw Minke Tol-Tolsma viert in de Vijverhof haar 100ste ver-
jaardag en komt de groep eeuwelingen versterken.

11-6 Alexander Sambler ontving het Groene Lintje 2012 van GroenLinks-
raadslid Wim Rill. Onder het motto ‘een beter milieu begint bij
jezelf’ heeft Sambler, oprichter van DIJK (Duurzaam IJsselmuiden-
Kampen), thuis een zonne-energie installatie geplaatst en daarvoor
ook anderen enthousiast gemaakt. 

12-6 In zes jaar tijd ontwikkelde Marcel van Veen zich van keukenhulpje
in de Buitenwacht tot DJ Venus, die zelfs tussen heel grote interna-
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tionale namen mag werken. Hij gaat drie weken lang draaien op het
populaire Slam!Café in Sunny Beach in Bulgarije. Voor de klassiek
georiënteerde lezers: dit is een hele eer!

13-6 De een begon 25 jaar geleden, de ander sloot zich tien jaar later bij
haar aan: Inge Griffioen en Deirdre Swen schrijven en regisseren elk
jaar een musical voor Ichthus-leerlingen. Voor de 25ste maal staan
veertig enthousiaste jongeren op het podium van de Stadsgehoor -
zaal te zingen, te spelen en te dansen. De zilveren jubileumuitvoe-
ring heet Reis, een moderne odyssee van stormen doorstaan, gebrek
lijden en uiteindelijk overwinnen. Symbolisch bedoeld? Voor leerlin-
gen, voor dramadocentes?

14-6 De Kamper historica dr. Iet Erdtsieck presenteert haar boek Ethiek,
even niet...?! : ethiek, democratie en dualisme uitvergroot in Kampen. In dit
werk zet ze een vraagteken achter het dualistisch systeem dat sinds
2002 in de politiek wordt toegepast. Ze zet een uitroepteken achter
het effect: Erdtsieck beschrijft hoe - ook in Kampen - dit dualisme
slachtoffers heeft gemaakt onder politici. Bovendien constateert ze
dat coalitiepartijen een dwingende meerderheid vormen en dat er
onvoldoende naar de minderheid wordt geluisterd.

15-6 Positief resultaat, tekort van enkele miljoenen, reserves voor verster-
king van het weerstandsvermogen… Wie het nog kan volgen mag het
zeggen. De gemeenteraadsleden hebben heftig gediscussieerd over
de jaarrekening van 2011 en vooral over de berichtgeving in de pers.
En dan constateerden ze ook nog dat de gemeente ‘vergeten’ was dat
ze voor 400.000 euro moet bijdragen in de kosten voor een P+R ter-
rein bij het nieuwe station Kampen Zuid. Uiteindelijk gaat iedereen
met een goedgekeurde jaarrekening en met zwart-op-wittoezeggin-
gen rustig slapen.

16-6 Wim Looman begon als jong politieagentje met ‘straatwerk’ in
Kampen. Hij groeide uit tot rechercheur en viert zijn veertigjarig jubi-
leum bij de Kamper politie. Hoe hij het heeft volgehouden om veel
ellende te zien en mee te maken? ‘Dankzij relativeringsvermogen en
humor.’ 

18-6 Negentien deelnemers en natuurlijk slechts één winnaar: tot verbazing
en ongeloof van de stuurlui was dat de KP118. De Botterwedstrijd bij
Den Helder wordt meestal gewonnen door een aak of een ander snel
schip. Door de harde wind en de verraderlijke stroming haalden
twaalf schepen de finish niet, kapseisde zelfs een Lemmer aak. Het
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zware Kamper schip echter bleek tegen de natuurelementen opge-
wassen en werd eerste.

19-6 Gunter Demnig plaatste een tweede serie van zestien struikelstenen
in Kamper straten ‘op Zuid’. Ditmaal betrof het voornamelijk stenen
voor Joodse kinderen. Om die reden waren leerlingen van de Engelen -
bergschool uitgenodigd om te komen kijken en te luisteren naar de
uitleg bij het officiële gedeelte. 

20-6 Wat te doen met twee zwembaden in één gemeente? De zwembad-
problematiek begint een hoofdpijndossier te worden. Het exploitatie-
tekort van zwembad Sonnenbergh in IJsselmuiden dwingt tot maat-
regelen. Een adviesbureau concludeerde dat sloop de beste optie zou
zijn. B en W neigen naar privatisering en mikken op verkoop. Immers,
IJsselmuiden zijn eigen zwembad ontnemen zal op grote weerstand
stuiten. Wie weet is er een koper voor de deadline van 1 januari.

21-6 Een dwangsom van 1.000 euro is voor Stichting Welzijn niet op te
brengen en de banier op haar gebouw is daarom weer verdwenen. In
november is het gebouw aan de Vloeddijk feestelijk geopend door de
wethouder, met de banier fris en vrolijk aan de gevel, maar nu bleek
dat er geen vergunning was aangevraagd voor het vaandel met logo.
Bovendien, het huidige gemeentelijk beleid laat vlaggen en wimpels
in de binnenstad niet toe wegens verstoring van het straatbeeld.

22-6 Vijftien jaar al weer hangt het woordenlint van kunstenaar Oscar
Lourens aan de kademuren van de Burgel. Nu deze muren en die van
de Oorgatsbrug gerestaureerd worden, zijn de woorden tijdelijk
opgeborgen achter de muren van een of andere opslagplaats. In het
najaar van 2013 zullen ze weer op hun oude plek terugkeren.

23-6 De burgemeester hielp nog een handje mee: hij verhuisde de laatste
doos van de Wereldwinkel van het pand in de Oudestraat naar het
nieuwe pand in de Geerstraat. Door het vertrek van de Theologische
Universiteit moest ook de Wereldwinkel een nieuw onderkomen vin-
den. Qua ruimte is de winkel erop vooruitgegaan, vier keer zo groot,
waardoor een flinke uitbreiding van het assortiment mogelijk is.
Bovendien hebben de vrijwilligers er nu een eigen toilet en hoeven
ze niet meer naar de overkant.

25-6 Staatssecretaris Atsma heeft weliswaar nog geen definitief besluit
genomen, maar hij vraagt de Tweede Kamer wel om akkoord te gaan
met de aftakking van de IJssel in twee fasen. Het gaat om een com-
binatie van een verkorte zomerbedverlaging (tussen Kampen en de
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monding van de IJssel) en een in eerste instantie beperkte bypass. In
2017 zou deze aanpassing klaar moeten zijn. 

26-6 ’s-Heerenbroek is ook in de weer geweest met de IJssel: het Zalkerveer
heeft nu een ‘echt’ haventje. De damwand is vernieuwd, de trailer-
helling voor watersporters is opgeknapt, de dichtgeslibde haven is
uitgebaggerd en het ‘wilde bosje’ is gekapt. De veerman is dik tevre-
den en voor wie er even uitrust van een wandel- of fietstocht: er zijn
nieuwe bankjes geplaatst!

27-6 Terwijl veel kerken in het land hun deuren moeten sluiten en hun
gebouwen in de verkoop hebben, wordt aan de Trekvaart in IJssel -
muiden een prachtig nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. De
leden van de Gereformeerde gemeente in Nederland houden vanaf
vandaag hun diensten in een ruime, lichte, klassiek-moderne
Bethelkerk. 

28-6 Kijk uit je doppen bij het Berghuisplein! Dat zou de tekst voor een
waarschuwingsbord moeten zijn. De politie heeft dit voorjaar meer-
dere aangiftes gekregen van diefstal van wieldoppen en doet nu een
oproep in de kranten voor tips van oplettende burgers. 

29-6 Agrarische bedrijven op Kampereiland hebben het niet gemakkelijk.
Om te blijven concurreren, moeten ze naast de reguliere werkzaam-
heden iets anders aanbieden. Akkerbouwers Henny en Fré van der
Linde aan de Rechterveldweg verkochten al jaren goede aardappelen,
maar hebben nu ook een boerderijwinkel voor streekproducten in
hun loods gebouwd. Met een duwtje in de rug via het project Weidse
Waarden durven ze met hun zoon en schoondochter de uitdaging aan.

30-6 Waar een avondvierdaagse al niet toe kan leiden: Teun en Annie van
’t Hul-Bonsink (90 en 89 jaar) raakten ooit al wandelend aan de praat
en vierden deze maand hun 65-jarig huwelijksjubileum. Hun relatie
begon bij de gymnastiekvereniging en zo lang ze konden bleven ze
sportief bezig, onder andere als fervente zeilers.

Juli
2-7 Wethouder Pieter Treep trekt als eerste een overbodig verkeersbord

uit de grond bij de rotonde naast het Stadhuis. Het is het startsein
voor het project ‘minderbordenkampen’. Burgers kunnen per mail
aangeven welke borden volgens hen overbodig zijn. Door het woud
aan verkeersborden in de gemeente vallen de belangrijkste aanwij-
zingen niet meer op.
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3-7 Op rupsenjacht! Ook in Kampen is de allergie veroorzakende eiken-
processierups gesignaleerd. Een gespecialiseerd bedrijf doet voor de
tweede maal in een maand tijd zijn ronde door de gemeente. Er
wordt een hoogwerker ingezet om de nesten te bereiken en die wor-
den met een speciale rupsenzuiger verwijderd. De rupsen worden in
een afvalverwerkingsbedrijf verbrand.

4-7 Vijftien jaar geleden werd het Regionaal Overslag Centrum in de
Haatlanderhaven opgezet met financiële steun van ministeries,
gemeente Kampen en Provincie Overijssel. Nu is het verkocht aan het
Rotterdamse bedrijf De Roo Group. Het vermogen dat de gemeente in
ROC Vastgoed BV had zitten komt vrij en zal wellicht worden geïn-
vesteerd in bedrijvigheid op het water.

5-7 Een opsteker voor Stichting Beter Wonen: een enquête onder 198
woningcorporaties wees uit dat de IJsselmuider stichting op vijf na
het hoogst scoort als het om dienstverlening gaat. 

6-7 Liefhebbers van de Kamper Almanak kunnen hun hart ophalen: de
Almanak van 2011 heeft bijna honderd pagina’s meer dan vorig jaar
en ziet er bovendien prachtig uit. Voor de vormgeving is gebruik
gemaakt van ontwerpen van de Kamper kunstenaar C.H.L. Middel -
koop. Het eerste exemplaar van deze Almanak is aangeboden aan
Jacky ten Hove-Jacobze, voormalig directeur van het Frans Walkate
Archief.

7-7 In de Tweede Kamer blijkt een meerderheid voor de ‘blauwe’ bypass
bij Kampen. Ook de PvdA is over de streep getrokken; deze partij twij-
felde vooral aan de veiligheid voor de bewoners van Kampen. Wordt
de omdijkte stad bij tegenspoed geen badkuip die kan volstromen?
Volgens staatssecretaris Atsma staat de deskundigheid van het water-
schap buiten kijf. Wij Kampenaren kunnen dus rustig slapen!

9-7 De honderdjarige, maar nog springlevende, gymnastiekvereniging
RKDOS vierde haar eeuwfeest met een spetterende show van oude
tot ultramoderne dans- en turnoefeningen. Bovendien ontving de
huidige voorzitter Henk Tromp uit handen van burgemeester Koele -
wijn de Koninklijke Erepenning. Tromp droeg de penning op aan alle
vrijwilligers die RKDOS de afgelopen honderd jaar hebben gesteund.

9-7 Een koor van 160 zangers en zangeressen en een orkest van veertig
musici oefenden één dag in de Burgwalkerk en brachten ’s avonds
een gevarieerd programma met klassieke muziek. Organisator Aart
Mateboer kan terugkijken op een geslaagde Scratchdag, aldus een
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luisteraar die wel een kritische noot liet horen: de breedte van het
programma-aanbod liet geen diepgang in de uitvoering toe.

10-7 Voor docenten is er niets leukers dan een bericht te lezen over een
succesvolle oud-leerling. Elise Roze ontving ruim zeven jaar geleden
haar vwo-diploma aan het Ichthus College en kreeg nu de University
of Groningen Excellence Award van de rector magnificus van de RUG.
Ze studeerde geneeskunde en promoveerde binnen de richting neo-
natologie, in beide gevallen cum laude!

11-7 Het Frans Walkate Archief richt een tweede tentoonstelling in met
werk van C.H.L. Middelkoop (1857-1931). Deze keer betreft het zijn
toegepaste kunstwerken: ontwerpen voor keramiek en verschillende
karikaturen. In een korte lezing opent Geraart Westerink de tentoon-
stelling en maakt hij de bezoekers attent op de eigen markante en
voor die tijd moderne stijl van deze nog vrij onbekende Kamper ‘por-
seleinschilder’. 

11-7 Toeters, claxons, zwaailichten: veel lawaai, maar vooral één groot
feest! 250 motorrijders, waaronder die van de politie, deden mee aan
de veertiende Mooiste Dag van de stichting Live Life. Zij lieten mensen
met een beperking achterop of in een zijspan meerijden naar Dronten
en weer terug.

13-7 De gemeente heeft 25.000 euro uitgetrokken voor burgerinitiatieven
die gericht zijn op het leefbaarder maken van een wijk of buurt. Als
burgers plannen hebben waarin ze laten zien dat ze samen verant-
woordelijkheid willen dragen en samen willen werken aan een project,
dan maken ze kans op een deel van dat bedrag. Voldoende draagvlak
en een actieve inzet zijn voorwaarden.

14-7 Als staatssecretaris Atsma daadwerkelijk het besluit neemt voor de
beperkte bypass (waarvoor inmiddels een kamermeerderheid is), dan
zal Kampen een bedrag van 650.000 euro investeren in een integraal
bestemmingsplan. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan met
een minimale meerderheid. Het als… dan-besluit met net genoeg
draagvlak toont aan hoe gevoelig de uitbreiding van Kampen in het
Zwartendijkgebied ligt. De vraag blijft of Kampen zich financieel
niet vertilt aan de ambitieuze plannen voor woningbouw in combi-
natie met recreatief natuurgebied.

16-7 Zes jaar geleden is tienercentrum The Take opgezet in IJsselmuiden.
Eigenlijk had het de Teek moeten heten, omdat het een tegenhanger
beoogt te zijn voor een keet. In The Take wordt geen alcohol geschon-
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ken en de deuren sluiten om elf uur ’s avonds. Het centrum heeft
zijn bestaansrecht bewezen en krijgt nu een nieuw onderkomen in
de Oosterholthoeve. 

17-7 Een goed bericht in tijden van economische recessie: adviesbureau
DHV kan na onderzoek de conclusie trekken dat de Zuiderzeehaven
erg belangrijk is voor de economische ontwikkeling in Kampen en
omgeving. Er bleek een grote behoefte aan ‘natte kavels’ te zijn en bijna
80 procent van het bedrijventerrein is al verkocht. De economische
bedrijvigheid in Kampen en regio ondervinden duidelijk voordeel van
de Zuiderzeehaven.

18-7 Op de voetbalvelden in Zalk, Wilsum en IJsselmuiden wordt deze
maanden veel werk verzet. Niet door de voetballers, maar door mede-
werkers van een bedrijf dat er kunstgras zal aanleggen. Een grote
wens van vele sporters gaat hiermee in vervulling. Een onverwachte
beslissing in de gemeenteraad maakte ook DOS Kampen en KHC blij:
ook hun velden krijgen, versneld, kunstgras.

19-7 Het is niet genoeg als je tijdens familiefeestjes ergens in het land laat
merken dat je met plezier in Kampen woont. We moeten ‘echte’ ambas-
sadeurs van onze stad worden en hoe dat moet zal een speciaal daar-
voor door de gemeente aangestelde citymanager ons vertellen.
Citymarketing is ‘hot’ en ook Kampen doet eraan mee met de slogan
‘Rijk aan karakter’.

20-7 Eindelijk, maar toch: ook voor de basisscholen in deze noordelijke
regio is de zomervakantie aangebroken. Ook al wil het nog niet echt
zomeren en slaat de verwarming ’s ochtends zelfs nog aan, een rust-
periode is voor alle partijen plezierig. Zo’n vijftig leerlingen van
groep 3 en 4 hebben een speciale zomerleestas van de bieb mee naar
huis gekregen: zo kunnen ze met zelf gekozen leesboekjes, strips en
moppenboekjes hun leesniveau op peil houden.

21-7 Voor de liefhebbers van geschiedenis onder de jonge vakantievierders
hebben het Gemeentearchief Kampen en het Historisch Centrum
Overijssel een speciaal zomervakantieprogramma ontwikkeld. Met de
speurtocht Gilden in Kampen ontdekken kinderen de verhalen achter
oude gevels.

23-7 Van twee kwaden het minste kiezen is altijd moeilijk. De bankjes op
de binnenplaats tussen Burgwal, Sint Jacobstraat en Boven Nieuw -
straat waren bedoeld om te voorkomen dat jongeren tegen de achter-
liggende muren gingen voetballen. Nu trekken die zitplaatsen echter
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hangjongeren aan die er roken en eten. Bovendien worden de bank-
jes vernield. Ook overlast dus. De bankjes worden nu helemaal ver-
wijderd en de politie komt vaker surveilleren.

24-7 Gelukkig zijn er altijd mensen die lef hebben en initiatief tonen.
Pieter Rouwendal durft het aan om een eigen uitgeverij te starten
onder de naam Brevier. Het is zijn doel om de christelijke markt van
boekuitgaven te verbreden.

25-7 Kamper uien en Kamper steur, ze hoorden bij elkaar. Tijdens de
Kamper Ui(t)dagen, in de jaren zeventig in het leven geroepen voor
de zomerweken, lag de 7,5 meter lange en 800 kilo zware plastic
steur altijd in het water bij de Stadsbrug. Dit jaar voor het eerst niet
meer. De plaatsing werd STECK (Stichting Evenementen City
Kampen) te duur. Opslagbaas Jan Vermeer vond de schroothoop geen
alternatief en deed hem voor 250 euro van de hand aan de eerste die
langskwam. Dat was Jan Peter de Maar van een IJsselmuider bouw-
bedrijf. Blaast hij de Kamper Steur nieuw leven in?

26-7 Die andere zomermascotte van Kampen is weer terug van vier jaar
weggeweest: de koe aan de Nieuwe Toren. De grote renovatie van de
toren, noodzakelijk door de vernieling die de bonte knaagkever had
aangericht, is achter de rug. De Kamper koe is bekend in binnen- en
buitenland en mocht daarom door een Kampenaar van Congolese
afkomst, Pierre Ngindu, naar boven worden gehesen. 

27-7 De nieuwe Ramspolbrug tussen Kampen en Ens krijgt een doorvaart-
hoogte van 13 meter. Hierdoor zal het verkeer minder vaak met een
open brug te maken hebben. De brug vraagt ook om een nieuw, en
dus hoogliggend, bedieningshuis. Dat is vandaag vakkundig geplaatst
door een gespecialiseerd bedrijf.

28-7 Geen jonge stemmen meer die in de straat weerklinken, geen heer-
lijke bakgeuren meer die uit de open ramen naar buiten drijven. Nee,
af en toe weerklinken geweerschoten: militairen oefenen in de bouwval
van wat eens de huishoudschool aan de Wederiklaan was. Juliana van
Stolbergschool en later Ichthus College waren er gehuisvest, het staat
al een paar jaar leeg en zal deze zomer gesloopt worden. Er komen
‘levensloopbestendige’ woningen en appartementen.

30-7 Anne Visscher uit Kampereiland heeft genoeg te doen in vakantietijd:
ze is in het drukke vaarseizoen sluissteward bij de Roggebot sluis.
Samen met collega Paul Hurkmans helpt ze schippers van jachten en
zeilboten om vlot en veilig de sluis door te komen. Vooral minder
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ervaren toeristen zijn erg blij met deze goede stuurlui aan wal.
31-7 De gaskraan kan bijna dicht bij drie grote kwekerijen in de Koekoeks -

polder. Nee, gelukkig niet vanwege de economische recessie: de Gebroe -
ders Vahl, kwekerij Voorhof en kwekerij Van den Belt halen hun warm-
te uit de aarde. Het aardwarmteproject, het eerste in dit deel van
Nederland, is de kinderziektes te boven en draait nu naar volle tevre-
denheid. 

31-7 Ze woonden twintig jaar lang boven de brandweerkazerne aan de
Boven Nieuwstraat, maar dat heeft hun huwelijksleven niet negatief
beïnvloed: Gerrit en Jans Vinke vierden hun diamanten huwelijks-
feest. Hun twee dochters kozen mannen met dezelfde interesse als
hun vader: professionele brandweerlieden. 

Augustus
1-8 Meester J.L.M. Niers, van 1972 tot 1988 Commissaris van de Koningin

in Overijssel, is een eindje opgeschoven in het landschap: de allee die
zijn naam draagt is verplaatst in oostelijke richting en sluit weer aan
op de N50. Willem Hendrik Zwart, de bekende Kamper organist, gaat
zijn oude plek innemen. De ‘oude’ Niersallee loopt langs muziekwijk
De Maten en wordt verlengd richting Stationskwartier naar station
Kampen Zuid. Deze weg zal de naam W.H. Zwartallee krijgen: een
musi cus bij zijn muziek.

2-8 Een stad leefbaar houden voor iedereen blijkt een moeilijke opdracht
te zijn. Tegenover het enthousiasme van Appie Iyi die Club 48 (een
chique uitgaansgelegenheid in de jaren tachtig) nieuw leven inblaast,
staat de zorg van de naaste buren in de Oudestraat over overlast. De
Stichting Welzijn Kampen aan de Vloeddijk is tevreden met een fiets-
parkeerplaats aan de waterkant. Zo kan de stoep vrijgehouden wor-
den voor voetgangers. De buurtbewoners echter zijn niet zo blij, zij
missen nu een autoplekje.

3-8 In de nieuwe Hanzewijk stond een grote tent: zo’n 250 mensen schoven
aan voor het iftar-diner. Deze maaltijd wordt door moslims direct na
zonsondergang genuttigd tijdens de vastenmaand ramadan. Islami -
tische bewoners van de wijk hebben het initiatief genomen om dit
diner voor alle wijkbewoners te geven. Zo krijgt het gebruik meer
bekendheid in ons land.

4-8 Ze heeft een koninklijke levensinstelling: als je werk plezier en vol-
doening geeft dan ga je daar mee door, ook na je pensioengerechtig-
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de leeftijd. Ans Bastiaan is 75 jaar geworden en werkt nog steeds als
kraamverzorgster. Ze is er vijftig jaar geleden mee begonnen en bij
sommige gezinnen in de gemeente Kampen kraamt ze al bij de derde
generatie! 

6-8 Iedereen moet op de kleintjes letten en dat heeft ook effect op het
Kamper Orgelpad dat jaarlijks georganiseerd wordt tijdens één van
de Kamper Ui(t)dagen: de route is soberder dan voorheen. Toch, on -
danks het feit dat Stichting Evenementen City Kampen de route niet
meer ondersteunt, zijn zeven kerken op eigen initiatief open voor
bezoekers. Deze mogen onder begeleiding de orgels bespelen in de
Boven kerk, de Buitenkerk, de Burgwalkerk, de Broederkerk, de Evan -
gelisch-Lutherse Kerk, de Noorderkerk en de kerk van de Gerefor -
meerde Gemeente.

7-8 Terwijl menigeen aan de buis gekluisterd zat om de Nederlandse
sporters van de Olympische Spelen in Londen te volgen, stepte Alice
Klooster uit IJsselmuiden drie gouden medailles bij elkaar! Stepteam
Selles Kamperzeedijk deed mee aan het wereldkampioenschap step-
pen in Sankt Wendel in Duitsland. In totaal veroverde het hele team
dertien medailles.

8-8 Jos van Mierlo, eigenaar van de supermarkt aan de Lovinkstraat in
Kampen, zet de tering naar de nering. Nu Jumbo alle C1000-winkels
heeft opgekocht, maar geen monopoliepositie mag krijgen volgens
de mededingingsautoriteit, moest de franchiseondernemer omzien
naar een andere naam. Van Mierlo’s supermarkt wordt nu een Albert
Heijn. Maar wel één met zijn eigen naam erbij op de gevel.

9-8 Omdat de gemeente minder re-integratiegelden vanuit het Rijk ont-
vangt, zal de Stichting Stadstoezicht Kampen moeten snijden in haar
vaste lasten. En dat betekent een inkrimping van personeel: een terug-
gang van twaalf naar negen medewerkers. Het voorstel is om controle
op fout gestalde fietsen te stoppen. Ook de surveillance in de kleine
kernen (Grafhorst, Zalk, ’s-Heerenbroek en Wilsum) zal verdwijnen.

10-8 Een groot deel van de ‘fietssnelweg’ tussen Kampen en Zwolle ligt er
al. Nee, geen fietspad voor racefietsen! Het betreft een fietspad dat in
twee richtingen bereden kan worden en waarop fietsers geen hinder
ondervinden van tractoren of auto’s. Eén stuk ontbreekt nog: tussen
Stadsbrug en Zwolseweg/Niersallee. Om de huidige weg geschikt te
maken is 1,2 miljoen euro nodig, maar de gemeente trekt er niet
meer dan 200.000 euro, inclusief subsidie van de provincie, voor uit.
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Benieuwd hoe snel er een oplossing is om 1 miljoen te besparen.
11-8 Drie weken lang werd er elke dag in ’t Ukien geknutseld, toneel

gespeeld, werden speurtochten ondernomen en spelletjes gedaan.
Vrijwilligers van het Kamper Vakantie Komité bezorgden zo’n hon-
derd kinderen heerlijke, actieve vakantieweken. Vooral voor kinde-
ren die niet met vakantie gaan een feestelijke tijd. 

13-8 Zon en fietsers horen bij elkaar. Echter, het wil maar niet zomeren in
Nederland, de zon laat zich weinig zien. Geen zon, geen fietsers. Dat is
een strop voor de gastvrouwen en -heren van de B&B-accommodaties
in Kampen en omgeving. Zij krijgen veel minder fietsers voor een
overnachting. 

14-8 Het is hard werken geblazen op de kale vlakte die omgeturnd moet
worden tot het nieuwe Stationskwartier. Voordat de eerste trein op
6 december over de Hanzelijn gaat rijden en de eerste passagiers op
het perron van Kampen Zuid op- en uitstappen, moeten de wegen
naar die halte klaar zijn. Bovendien moet een deel van het station-
splein klaar zijn, er moeten plaatsen voor twee buslijnen en voor
taxi’s komen en last but not least moet het P+R-terrein er liggen. Over
vier maanden zal duidelijk zijn of de planning gehaald is.

15-8 Voor wijkagenten is het iets om wanhopig en zeer boos van te wor-
den: moedwillig aangebrachte vernielingen op terreinen die voor
het algemeen plezier door de gemeente zijn aangelegd en ingericht.
Het Cruyff Court in Brunnepe en het Prisma Court in Hagenbroek
hebben te lijden gehad van vandalisme. De politie kan niet anders
dan strak de regels en daarmee de sluitingstijden handhaven. 

16-8 Soms zie je ze met verbazing gaan: grote campers of vrachtwagens
die zich een weg banen door de binnenstad. Dat kan nooit overal goed
gaan. En dat is ook zo. De tomtom stuurde een Litouwse vrachtwagen-
chauffeur door de Burgwalstraat, omdat de Burgwal gedeeltelijk is
afgesloten wegens de bouw van het nieuwe Margaretha. Kampenaren
weten dat iets verderop een fuik is: de hoek van de Hofstraat en de
Burgwalstraat. Maar tomtom en chauffeur wisten dat niet. De lantaarn
die er hing, moet nu vervangen worden!

17-8 Te huur voor 19.500 euro per jaar: een aardig laatmiddeleeuws
optrekje met een opvallende zandstenen voorgevel en een unieke
interne rosmolen in het achterhuis. Het Gotische Huis aan de Oude -
straat. De gemeente Kampen heeft in 2010 de huur van dit koop-
manshuis opgezegd en weer overgedragen aan de Rijksgebouwen -
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dienst. SP-fractievoorzitter Richard Boddeus maakt zich zorgen over
de leegstand, maar dat is niet nodig, volgens deze dienst.

18-8 Mente Bonestroo, voorman van STECK, is tevreden over de vier Kamper
Ui(t)dagen. Die waren dit jaar weliswaar zeer sober van opzet, omdat
de geldbron bijna droog stond, maar de braderieën werden goed
bezocht en de sfeer was prima.

20-8 Het kan verkeren. Vorige week nog klachten over de kou, deze dagen
klachten over de tropische hitte. Tijdens die hitte vond het veertiende
Stripspektakel in Kampen plaats. Voor de eerste maal was daar ook
de Stichting Lezen en Schrijven te gast om aandacht te vragen voor
laaggeletterdheid. Wie aan strips niet genoeg had, kon ook nog naar
het Creaspektakel, een hobbybeurs die voor de eerste maal in Kampen
werd gehouden. Ondanks de warmte waren er vele bezoekers.

21-8 De Kamper brandweer moest uitrukken naar IJsselmuiden, niet om
een brandje te blussen, maar om een koe uit de sloot te helpen. Vooral
met warm weer kan de brandweer zo’n klus verwachten. Koeien zijn
net als mensen: ze trekken naar water als ze het warm hebben en dan
kan één stap te ver nare gevolgen hebben.

22-8 Vorige week, op 17 augustus, is Willem G. van Maanen overleden. Een
groot schrijver die in 2004 de Contstantijn Huygensprijs kreeg voor
zijn gehele oeuvre. In een aantal van zijn werken speelt de stad
Kampen een duidelijke rol. Eerde hij daarmee de plaats waar hij in
1920 geboren werd en vanwaar hij met zijn ouders in 1930 vertrok
naar Rotterdam? Kampen eerde hem in ieder geval: hij heeft al een
steentje op het Koeplein. Misschien kan er ook nog een straat of
andere geografische locatie naar hem genoemd worden?

23-8 Koeien als circusartiesten? Bij Circus Renaissance, dat ruim een week
zijn tenten heeft opgeslagen op het Berghuisplein, lopen zes koeien
uit zichzelf de tent binnen als ze hun muziek horen en laten daarna
hun ‘kunstjes’ zien. Dierenmishandeling? Drie leden van de lokale
GroenLinks-afdeling gingen in gesprek met de directeur en kwamen
tot de ontdekking dat de dieren goed verzorgd worden en niet slechter
af zijn dan die in stallen.

24-8 De Erfgoedprijs Zwolle-Kampen van 1.000 euro gaat dit jaar naar Cor
Stam. Driekwart van de vierduizend stemmen gingen naar hem. Hij
krijgt deze waardering voor zijn goede beheer van Buiten Nieuw -
straat 17. 

25-8 Beweging en flexibiliteit zijn de trefwoorden van de eerste jaren van
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de 21ste eeuw. De generatie van Jan Willem Penninkhof is opge-
groeid met de woorden ‘volhouden’ en ‘trouw’. Toen hij achttien
was, werd hij lid van het Kamper mannenkoor DEV en zestig jaar
later is hij nog steeds lid. Met veel plezier, want ‘een mens die zingt
is altijd blij’. Hij is door de mannen met wie hij in eendracht is ver-
bonden geëerd met een Delfts blauw wandbord met oorkonde.

27-8 Een bericht over een succesvolle carrière van een oud-Kampenaar
doet altijd plezier. Alsof ook ‘wij Kampenaren’ een beetje beloond
worden. Gerrit Voerman is benoemd tot hoogleraar aan de faculteit
Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij behaal-
de in de jaren zeventig zijn vwo-diploma aan het Johannes Calvijn -
lyceum (nu Ichthus College).

28-8 Graafmachines die zand opwerpen en lange buizen bepalen een deel
van het landschap tussen De Zande en Kampen. Waterbedrijf Vitens
vervangt daar de leidingen waardoor het Kamper drinkwater van
Wezep naar de stad loopt. Dankzij wethouder Boele heeft Kampen
sinds 1888 het recht om water, gefilterd door het zand van de Veluwe,
uit Wezep te betrekken. Heerlijk water, waar menig Randstedeling
jaloers op is.

29-8 De gemeente Kampen kiest voor een iets ander beleid voor haar
schulddienstverlening: ze plaatst die sterker onder de vlag van eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Ze richt zich op het voor-
komen van schulden door onder andere voorlichting te geven aan
basisschoolleerlingen. Daarnaast vraagt de gemeente van mensen die
steun vragen om zich strikt te houden aan gemaakte afspraken.
Gebeurt dat niet, dan volgen sancties. Reden voor de vernieuwde aan-
pak? De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die 1 juli in werking
is getreden.

30-8 Afgesproken blijft afgesproken, tot in de eeuwigheid, ook al is de
afspraak bijna zevenhonderd jaar geleden gemaakt. Toen Kampen in
de 14de eeuw met zijn koggeschepen handel dreef tot ver in de Oost -
zee, was Terschelling een pleisterplaats. Kampenaren zorgden voor
stenen en balken voor de bouw van de eerste vuurtoren aldaar en in
ruil daarvoor hoefden ze geen havengeld te betalen. De overeen-
komst tussen Kampen en Terschelling werd getekend in 1323 en
blijft geldig voor de Kogge, de Kamper bruine vloot en de roeisloep.
De bemanning van de Kamper Kogge ontvangt een papieren replica
van het middeleeuwse document, gemaakt door Hans van der Horst.
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Hanneke Bennett van het Gemeentearchief zorgde voor een moderne
vertaling.

31-8 Een molen op wieltjes: de verhuizing van d’ Olde Zwarver van zijn
plekje bij de melkfabriek naar de huidige locatie aan het Herken -
hoofd staat oude Kampenaren zestig jaar na dato nog goed voor de
geest. Het was een spectaculair gebeuren dat de kranten in binnen-
en buitenland haalde. Reden voor een feestje: bakkerij Breet bakte
zeshonderd broodjes van meel van de molen en de molenaars lieten
die broodjes bezorgen bij vijf verzorgingshuizen in de gemeente.

September
3-9 Het Van Heutszplein was één groot restaurant: achttien ondernemers

uit de Kamper horecawereld organiseerden een culinaire markt. Zo
konden ze bezoekers van de Kamper Kadefeesten kennis laten maken
met gerechten uit hun keuken. Het initiatief werd genomen door de
Stichting Kamper Kasteleins, die haar 25-jarig jubileum vierde.

4-9 Tien gouden medailles voor leden van kanovereniging Skonen vaarder!
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Kano Sprint 2012 in Amstelveen
behaalden William Bos, Tim en Ruth Vorsselman en Marit Kattenberg
op verschillende afstanden de eerste prijs.

5-9 Wat zou het verschil zijn tussen deze Kamper Kroniek anno 2012 en
een stadskroniek die door zeven stadssecretarissen is geschreven
tussen 1475 en 1545? Historicus Peter Bakker weet misschien het ant-
woord. Hij zal deze oudste stadskroniek van het land gaan vertalen
en zal daar naar verwachting zo’n zes jaar mee bezig zijn. Een eerste
deel verschijnt begin 2013 via de website van het Gemeentearchief
Kampen. 

6-9 Dikke pech voor de Kamper Biljart Club, die zijn onderkomen heeft in
het voormalige schoolgebouw aan de Anjerstraat. Een automobilist gaf
per ongeluk vol gas in de achteruit en veroorzaakte daarmee flinke
schade aan het gebouw en aan een geparkeerde auto. Het gebouw was
onlangs door vrijwilligers opgeknapt en het nieuwe wedstrijdseizoen
was weer begonnen: de clubleden hadden gehoopt hun handen om de
keu te klemmen in plaats van om de hamer of de verfkwast.

7-9 Heel onverwacht is IJsselmuiden een Nederlands kampioene rijker:
Roxanne van Schellen behaalde de hoogste prijs tijdens het Nederlands
Kampioenschap Bloemsierkunst Junioren. Voor de opdracht met het
thema Stapelgek op Bessen maakte ze een levensgrote bes na. 
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8-9 Kampen is trots op Henriëtte Beckers (56) en Bernard van den Berg
(61). Dat mogen ze lezen en weten! Zij willen de nieuwe ambassadeurs
voor de werkgroep Kampen met Taal zijn. Ze zullen langs bedrijven
en instellingen gaan om aandacht te vragen voor het probleem van
laaggeletterdheid. Met hun eigen ervaringen proberen ze mensen
met een achterstand op taalgebied over de streep te trekken om een
cursus lezen en schrijven voor volwassenen te volgen. 

10-9 De toren heeft gesproken. Monumentendag 2012 is afgesloten met een
spektakel van licht, geluid, dans en film op en bij de Nieuwe Toren.
Hiermee is de restauratie van de toren op een uitbundige manier
gevierd: zo’n 1.500 mensen genoten van de eigentijds opgediste
geschiedenis van de toren. Stichting Lichtstad Kampen nam het ini-
tiatief voor het project met de naam De Toren Spreekt.

11-9 Kampen in een Kistje. Negen lokale kunstenaars zijn de uitdaging
aangegaan om een kunstzinnig statement te maken over de stad
Kampen. Uitdaging? Ja, want de voorwaarde was dat het moest passen
binnen de grenzen van een houten kistje. De kistjes van Cem Ulucan,
Elsje van Heck, Gertjan Prins, Timon Schellingerhout, Lenneke
Saraber, Gera Baas, Carin Koopman, Annette Boven en Nanda Rave
zijn een maand tentoongesteld in de hal van het Stadhuis.

12-9 Vreugde in wijkgebouw De Veenhof in Kamperveen. Bonbons staan
klaar voor elke bezoeker! Er zijn landelijke verkiezingen en De Veenhof
is weer ingericht als stemlokaal. Vijf jaar geleden kregen de
Kamperveners te horen dat ze in de wijk Onderdijks van Kampen
moesten stemmen. Voor velen een ritje van zo’n acht kilometer.
Dankzij de inspanningen van de Vereniging voor Streekbelangen
Kamperveen kan stemmen weer dicht bij huis. En 81,5 procent van
de stemgerechtigden heeft dat ook gedaan!

13-9 Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe heeft het voor elkaar: de oude
peerdenstal aan de Beltweg komt op de gemeentelijke monumenten-
lijst te staan. Sloop en woningbouw waren al van de baan, dankzij
inzet van de Stichting. Nu nog hopen op een nieuwe eigenaar die de
stal kan en wil verbouwen, zodat de zeldzame architectuur ook voor
toekomstige generaties zichtbaar blijft.

14-9 Gerben Last won als tafeltennisser een bronzen medaille tijdens de
Paralympics in Londen. Uit handen van burgemeester Koelewijn ont-
ving hij daarvoor de Zilveren Legpenning van de stad Kampen. Het
enthousiasme van zijn leerlingen vormde eigenlijk de mooiste hul-
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diging voor Gerben, die als onderwijsassistent op een middelbare
school werkt.

15-9 Veertig jaar geleden trokken ze samen op om Kerkelijk Centrum Open
Hof in Kampen te bouwen: de Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Gemeente. Bijna veertig jaar lang gingen beide kerkgenootschappen
binnen het gebouw hun eigen weg. Het achtste lustrum werd geza-
menlijk gevierd en die viering ondersteunde de samenwerking die
inmiddels op gang is gebracht. 

17-9 De eerste woonbeurs in Kampen was meteen een succes: zo’n 1.350
bezoekers kwamen naar sporthal De Reeve om alle nieuwtjes op
woongebied op te pikken. De woningmarkt mag dan op slot zitten
door de economische crisis, de belangstelling van de mensen voor
nieuwbouwplannen heeft daar niet onder te lijden. Er was veel inte-
resse voor de IJsselmuider nieuwbouwwijk Het Meer en voor de
maquette van de nieuwe Hanzewijk.

18-9 Zijn naam kwam vaak in de krant voor, maar altijd op de achtergrond.
Het was zijn taak om de wensen van de burgers op de voorgrond te
plaatsen. Jan van der Vloet, wijkcoördinator in Kampen, heeft sinds
januari 2000 vele burgers gesproken, tijdens wijkschouwen en ter
plekke in de wijken. Hij luisterde en nam hen serieus. Niet alle, maar
wel veel wensen zijn gerealiseerd, waaronder Cruyff Court en Stads -
tuin Binnenstad. Jans taak zit erop, hij gaat met pensioen. Hij is
onvervangbaar!

19-9 Politieke besluitvorming is voor velen een ver-van-mijn-bedshow. Als
het aan de gemeenteraad ligt, komt daar verandering in. Het spreek-
recht voor burgers is van opzet gewijzigd. Kathederzenuwen, micro-
foonangst, knikkende knieën? Niet meer nodig. Insprekers mogen
tijdens commissievergaderingen gewoon aanschuiven in de kring
van raadsleden en na behandeling kunnen ze reageren op wat er
allemaal is gezegd. En nu maar hopen dat die lage drempels de poli-
tieke betrokkenheid van burgers vergroten.

20-9 Nieuw in Nederland: rollators voor algemeen gebruik op de begraaf-
plaatsen in IJsselmuiden en Kampen. Voor veel ouderen zijn ze een
uitkomst, de steeds langer wordende afstanden naar het graf van een
dierbare kunnen met een steuntje gemakkelijker overbrugd worden.
Stichting Welzijn dokterde het systeem uit: het werkt met een munt -
je van 50 eurocent, zoals met een supermarktkarretje. 

21-9 De oudste openbare basisschool van IJsselmuiden heeft onlangs een
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nieuw onderkomen gekregen in het Kulturhus en een nieuwe naam
aangenomen: Wonderwijs. Daarmee staat de school echter niet los
van haar geschiedenis. De huidige directeur, Evert Mulder, kreeg een
zilveren inktstel van honderd jaar oud aangeboden. Het gaat om het
inktstel dat één van zijn voorgangers, A.W. Ravenshorst, cadeau kreeg
bij zijn 40-jarig jubileum in 1910. Nazaten kwamen de set brengen en
die staat nu te pronk in een glazen vitrinekast.

22-9 Een tram die meerdere halteplaatsen tussen IJsselmuiden en Zwolle
zou aandoen, stil, snel en steeds heen en weer gaand, dat was het toe-
komstbeeld. Dat beeld is in duigen gevallen nu aanbestedingen niet
lukken en een heroriëntatierapport de conclusie ‘te duur’ trekt. Hoe
ziet de toekomst er dan wel uit? Dat ligt in de schoot der tijd verborgen,
want de meningen zijn verdeeld. Nieuwe onderzoeken moeten uit-
sluitsel geven: een (geëlektrificeerde) treinverbinding of een buslijn.

24-9 Wijkagent Jean Louis Becker organiseerde een 6 kilometer lange
tocht op wieltjes voor kinderen. Dertig kinderen trokken skeelerend,
steppend en skatend door Brunnepe, Hanzewijk en Hagenbroek. Het
plezier was groot! Volgend jaar weer tijdens Nationale Burendag?

25-9 Een week van feesten voor jong en oud. Gymnastiekvereniging Wilhel -
mina viert haar 90-jarig jubileum met een ‘verjaardagsfeest’ voor
huidige leden en oud-clubleden. Woonzorgcentrum De Vijverhof
heeft allerlei festiviteiten voor bewoners, medewerkers en oud-mede-
werkers, omdat het veertig jaar bestaat.

26-9 De kanovaarders van kanovereniging Skonenvaarder hadden de vaart
er kennelijk goed in: tijdens de Brabantregatta in Tilburg haalden ze
zoveel punten dat ze zich clubkampioen van Nederland in de A-wed-
strijden mogen noemen. De kampioenstrofee over 2012 van het
Neder lands Watersport Verbond bevindt zich daardoor in Kampen.

27-9 Hette Meijering is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe vrijwillig
torenwachter van de Bovenkerk, zo meldt de krant. De negen klok-
ken, die alle klinken in de oorspronkelijke toonzetting van Geert van
Wou, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat
Meijering precies bewaakt, wordt uit het bericht niet helemaal dui-
delijk, maar de functienaam klinkt in ieder geval goed.

28-9 Verkoop via internetwinkels groeit, maar daarmee ook het aantal
leegstaande panden in winkelstraten. Kampen ontkomt niet aan
deze ontwikkeling en de gemeente wil met de ondernemers naden-
ken over het behoud van een florerend winkelgebied. Ze nam het
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initiatief voor een ‘pizzabijeenkomst’ waar vijftig ondernemers uit
de binnenstad op af kwamen. Met elkaar lieten zij zich informeren
over initiatieven in Veenendaal en Zwolle.

29-9 Een historische Hanzestad zonder VVV - dat kan niet! De huidige
VVV-winkel wordt, zoals aangekondigd in februari gesloten, maar er
komt gelukkig wel een toeristisch informatiepunt in Plantage -
boekhandel Bos. Het aanbod zal anders zijn, maar het gastheerschap
blijft gewaarborgd, aldus IJsseldelta Marketing. Het assortiment en
reisbureau van de ANWB zullen niet tot het aanbod horen,
Kampenaren moeten daarvoor naar Zwolle of Emmeloord.

Oktober
1-10 Het is in deze tijd niet gemakkelijk om goede organisten te vinden,

maar áls een kerk eenmaal een vaste organist heeft, dan blijft hij ook
lang. Dat geldt zeker voor Ton van den Berg, organist van de rooms-
katholieke Buitenkerk. Hij vierde zijn veertigjarig jubileum en kreeg
daarom de gouden eremedaille van de St. Gregoriusvereniging, het
landelijke instituut voor katholieke kerkmuziek.

2-10 Hoe vreemd het ook moge klinken: Un Jour Fabuleux is voltooid! Nee,
niet een fabelachtige dag, maar het project van Albert Dedden en
Paul Keizer die voor de wijk Het Onderdijks een kunstwerk hebben
gemaakt. Drie dieren, een hert, een karper en een eend, staan fabel -
achtig groot middenin de wijk. Ze symboliseren de dieren die hier
ooit zwommen of renden, in de uitlopers van de IJssel en in de uiter-
waarden.

3-10 Nieuwbouw in een oude stad met smalle straten leidt tot verkeers -
opstoppingen en tot irritatie bij bewoners. Bewoners van de straten
rondom Myosotis, waar een geheel nieuw zorgcentrum verrijst, maken
zich zorgen over hun veiligheid, gezondheid, leefklimaat en de staat
van hun woning. GroenLinks verzoekt om een oplossing voor de ver-
keersknelpunten, want de bouwwerkzaamheden zullen nog zo’n twee-
enhalf jaar duren. De wethouder belooft in actie te komen.

4-10 Soms is het principe van vestzak broekzak heel acceptabel. De
gemeente trekt ruim vier ton uit de pot ‘reserve duurzame activitei-
ten’ om daarmee zonnepanelen te laten plaatsen op verschillende
gemeentelijke gebouwen. De besparing die de zonnepanelen moeten
opleveren, gaat weer terug naar dezelfde pot om andere energiebe-
sparende initiatieven te kunnen betalen.
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5-10 Jaren geleden leek het een moeilijke opdracht om scholieren een
plaats voor hun maatschappelijke stage te bezorgen. Inmiddels heb-
ben de Vrijwilligerscentrale en de scholen (Almere College en Ichthus
College) heel wat ervaring opgebouwd in het organiseren van een
jaarlijkse vrijwilligersmarkt. Meer dan 250 leerlingen kunnen daar
bij ruim 25 organisaties afspraken maken. De jongeren zien daarna
zeeën van tijd voor zich om de verplichte 25 uur vol te maken - tot de
voorjaarsvakantie in 2013!

6-10 Wethouder Janita Tabak smaakte het genoegen om het eerste spelt-
brood van ‘eigen bodem’ uit handen van de bakker te ontvangen. De
spelt is verbouwd op Kampereiland, tot meel verwerkt door molenaars
van d’Olde Zwarver en daarna heeft bakker Verweij uit Kampen er
 broden van gebakken. Het experiment, dat vorig jaar voorzichtig is
gestart, is geslaagd te noemen.

8-10 De buitenkant van de Stadsgehoorzaal aan de zijde van de Nieuwe
Markt maakte nog wel duidelijk dat daar ooit een schoolgebouw was:
de Prins Bernhardschool. Sinds de zomer herinnert ook de foyer
binnen weer aan vroeger tijden van klaslokalen en lange gangen met
plavuizen. Eén grote ruimte met witte wanden en een vloer waarin
de belijning van de oude gang zichtbaar is. Even wennen, dat wel.
Het contrast met de oude foyer is groot, voor de één boeiend, voor de
ander een stijlbreuk.

9-10 Een goed begin is het halve werk: wanneer de meeste wedstrijden
deze winter zo succesvol verlopen als die van afgelopen weekend dan
kunnen we nog wat verwachten. Drie teams van basketbalvereni-
ging Lay Back Kampen wonnen hun thuiswedstrijd!

10-10 Klaas Limburg, de voorzitter van Dorpsbelangen Grafhorst, kijkt zeer
tevreden terug op een gezellige, zonnige en volle Biestemarkt. De
traditie, die vermoedelijk al in 1333 begonnen is, trekt elk jaar weer
genoeg volk en dit jaar waren er volop kleine kramen die hun waren
aanboden.

11-10 De gemeentelijke begroting is gepresenteerd en die is sluitend. Maar
dat betekent niet dat de vlag uit kan. Het college van B en W verwacht
van het nieuwe kabinet - dat in wording is - nog heel wat bezuinigin-
gen. De wethouders zijn daarom al met clubs en verenigingen in
gesprek om samen te kijken hoe problemen met een (te?) klein bud-
get opgelost kunnen worden.

12-10 De wethouder is teruggestuurd naar de tekentafel, omdat de plannen
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voor een nieuw zwembad zijn afgekeurd door de Raadscommissie
Inwoners. Voor Hanjo IJkhout, beheerder van kinderboerderij Cante -
cleer, betekent dat misschien nog een beetje uitstel van executie,
want het zwembad is gepland op een uniek stukje boerenlandschap
tussen de boerderij en de Europa-allee. Wethouder Treep belooft dat
er elders een stuk groen bijkomt, maar déze biodiversiteit komt daar-
mee niet terug. En dat doet zeer!

13-10 De trein over de Hanzelijn rijdt nog niet, maar het nieuwe spoor-
boekje is er al wel. Nu valt dus echt uit te rekenen hoeveel winst Kam -
pe naren kunnen boeken met de Hanzelijn. De meest voorkomende
bestemming Zwolle? Nul minuten! Een ritje naar Amsterdam? Met de
sprinter scheelt dat elf minuten reistijd, mits twaalf tussenstops voor
lief worden genomen.

15-10 Met regelmaat zijn verhuiswagens te signaleren aan de Oostzee -
straat. De grondig gerenoveerde Hanzeschool is klaar om de nieuwe
bewoners te ontvangen: eerstelijns zorgverleners nemen er hun
intrek. Vanaf november herbergt gezondheidscentrum De Hanze
onder andere een huisartsenpraktijk, een apotheek, een fysiothera-
pie- en een verloskundigenpraktijk.

16-10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een eigentijdse kreet,
maar Henk en Marianne Palland laten al meer dan dertig jaar zien
wat die kreet betekent. Hun tuincentrum heeft inmiddels aan meer
dan duizend mensen een werkervaringsplek geboden. Mensen met
een verstandelijke handicap of met een chronische ziekte zijn wel-
kom en komen via tuincentrum Palland vaak elders aan de slag. 

17-10 Minder overheid en meer samenleving is een loffelijk streven, maar
in de praktijk kan dat wel teleurstelling opleveren. In ’s-Heeren -
broek is behoefte aan ongeveer vijftien nieuwe woningen voor de
komende tien jaar. Echter, wie neemt daarvoor het initiatief? De jonge
’s-Heeren broekers wachten op stappen van de overheid, maar de
gemeente voelt meer voor een Collectief Particulier Opdrachtgever -
schap en wacht op plannen van de dorpsbewoners. 

18-10 Het bericht haalde het landelijke tv-journaal: de vondst van een vrij-
wel ongeschonden middeleeuwse kogge op de bodem van de IJssel
vlakbij de Koggewerf en de Buitenhaven. Onderwaterarcheologen zijn
een onderzoek gestart en menig Kampenaar ziet een extra toeristische
trekpleister opdoemen. Een echte kogge, tentoongesteld in een Kogge
Museum, als symbool voor het rijke Hanzeverleden van de stad! De
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lobby voor behoud van dit unieke scheepswrak is begonnen.
19-10 Het Grafisch Atelier Kampen bestaat dertig jaar. Het Atelier ont-

stond in de tijd van de kunstacademie en kende vette en magere
jaren. Met een dikke Europese subsidie konden vier betaalde krach-
ten in 1997 en 1998 het atelier beheren. Daarna draaide het weer op
vrijwilligers en is de insteek noodgedwongen commerciëler gewor-
den. Om het jubileum te vieren brengen twaalf kunstenaars samen
een grafiekkalender voor 2013 uit. 

20-10 Zoals geen profeet in eigen land geëerd wordt, zo moet ook Johann
van den Noort zijn waardering in het buitenland verkrijgen. Hij
bedacht in de jaren negentig een hoogwaterkering om Kampen
droog te houden bij een te hoge rivierstand. Waterschap Groot Salland
koos echter voor een ander systeem om Kampen te beveiligen. In
Dublin, Londen en Washington werken ze wel met Van den Noorts uit-
vinding. Phuket in Thailand overweegt het gebruik ervan. En Van
den Noort ontving voor zijn ‘twin wing tsunami barrier’ de Wall
Street Journal Innovation Award, een waarmerk voor kwaliteit van
de topkrant uit New York.

23-10 Vijf vrouwen in IJsselmuiden hebben hun vaste baan in de zorg opge-
zegd en vormen nu het team Buurtzorg IJsselmuiden. Ze werken
onder een landelijke paraplu, maar zijn verder zelf verantwoordelijk
voor de zorgverlening, de coördinatie, de planning en de boekhou-
ding. Cliënten krijgen niet steeds een andere verzorgende en de zorg-
verleners voeren hun eigen regie. De wijkverpleegkundige is terug!

24-10 Geboren, getogen en getrouwd in Wilsum: het echtpaar Rigterink-
Bruins. Dát is niet zo bijzonder, maar wel dat ze in Wilsum zijn blij-
ven wonen, samen, al 65 jaar en dat ze daar hun briljanten huwelijk-
sjubileum mochten vieren.

25-10 De gemeente Kampen moet haar huiswerk overdoen. Dat heeft de
Raad van State beslist. Binnen twintig weken moet Kampen met een
deugdelijk verkeers-, geluids- en luchtkwaliteitonderzoek aantonen
dat er geen onaanvaardbare verkeersoverlast en verkeerschaos ont-
staat rond het nieuwe station Kampen Zuid en de aangrenzende, nog
te bouwen, woonwijk Stationskwartier. Het bestemmingsplan wijkt
namelijk af van het stedenbouwkundige plan.

26-10 Het is feest in Myosotis. Eén van de bewoners neemt in vol ornaat de
felicitaties voor zijn verjaardag in ontvangst. Hij draagt op deze specia-
le dag de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau en het Mobilisatie-
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Oorlogskruis op zijn borst; het zijn tekenen van een actief leven.
Arend de Groot viert zijn honderdste geboortedag.

27-10 Slechts één middag kregen ze de tijd om een spetterende musical in
te studeren. Ruim 120 kinderen speelden de strijd na tussen David en
Goliath en hun troepen. Ze deden dat in de Nederlands Gerefor -
meerde Kerk aan de Broederweg onder leiding van theatergroep De
Vliegende Speeldoos. Het resultaat moet indrukwekkend en inspire-
rend geweest zijn.

29-10 Hoe leer je elkaar beter kennen in een nieuwe wijk? Turkan Karabek
uit de Hanzewijk gaf haar eigen antwoord op deze vraag: nodig ieder-
een uit voor een buurtbarbecue. Ze voegde de daad bij het woord en
samen met buurvrouwen bereidde ze een feestmaal ter gelegenheid
van het islamitisch Offerfeest. DeltaWonen droeg bij in de huur voor
een feesttent, waarin plaats was voor ongeveer driehonderd buurt-
bewoners.

30-10 Met de auto door de stad rijden in het (schemer)donker is niet altijd
gemakkelijk. Een automobilist moet ogen van voren en van achteren
hebben om fietsers tijdig te signaleren en als die zonder licht aan
komen snellen, is dat een klus. Goed om te lezen dat de politie wel-
eens prikacties houdt, zelfs op zondag: twaalf fietsers en één brom-
fietser kregen een bekeuring wegens rijden zonder licht.

31-10 Sociale media, nieuwe middelen om in de maatschappij met elkaar
in contact te komen. Facebook, Twitter, ze roepen zowel nieuwsgie-
righeid als angst op, ze bieden kansen, maar er zitten ook gevaren
aan. Het bestuur van de Pieter Zandt Scholengemeenschap verbiedt
zijn personeel om met leerlingen te twitteren, want te amicale con-
tacten zijn ongewenst. Het Ichthus College zet Twitter en Facebook
juist in om leerlingen snel te kunnen bereiken, maar verwacht daar-
bij correcte omgangstaal.

November
1-11 Er zijn alleen woorden van minachting beschikbaar voor een daad

die naast financiële vooral emotionele schade berokkent aan een
bedrijf en een familie. Dieven hebben het bronzen beeld van Anton
van der Meijden, de oprichter van MBI, gestolen uit de showtuin van
het betonverwerkingsbedrijf. Het vijfhonderd kilo wegende beeld
stond daar sinds 2006, het jaar waarin Van der Meijden kwam te over-
lijden.
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2-11 De Kamper gemeenteraad heeft een stokje gestoken voor de komst
van een Albert Heijn supermarkt op het Melmerpark, het nieuwe
industriegebied. Een supermarkt op dat terrein zou het winkelbeleid
van de gemeente doorkruisen. Dat is gericht op de binnenstad en op
enkele wijkcentra (IJsselmuiden, Penningkruid, Lovinkstraat, de
nieuwe Hanzewijk en Stationswijk).

3-11 Aan huizenbouw op een nieuw terrein ging een ingrijpende verhui-
zing vooraf: ruim honderd bittervoorns (een beschermde vissoort)
moesten hun vertrouwde woonomgeving verlaten. Ze leefden in slo-
ten op het terrein waar de IJsselmuider nieuwbouwwijk Het Meer
moet komen. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt, de sloten worden
gedempt, maar deze waterdieren zijn eerst op vernuftige wijze over-
gezet naar de Trekvaart.

5-11 De loftrompet mag geblazen worden: het Kamper Trompetter Korps
heeft op het KNFM-concours in Schiedam de eerste prijs behaald in
de topklasse in de divisie Corpsstyle. Een overwinning die ongetwijfeld
zal motiveren bij de voorbereiding voor het Wereld Muziek Concours
2013 in Kerkrade.

6-11 Bypass is verleden tijd, dat wil zeggen, de náám bypass is verleden tijd.
In de toekomst zal de hoogwatergeul Reevediep heten: staatssecretaris
Joop Atsma onthulde deze nieuwe naam op een informatiepaneel tus-
sen Kampen en De Zande, dat laat zien waar de geul moet komen. Het
Reevediep en de zomerbedverlaging van de rivier vormen het laatste
grote project binnen Ruimte voor de Rivier. De handtekening vanuit
het ministerie is gezet, de uitvoering wordt gestart in 2014. 

7-11 Op de kale vlakte op de hoek van de Wederiklaan en de Silene zal na
verloop van tijd een hof verrijzen: zestien woningen en 28 apparte-
menten zullen als adres Heemhof krijgen. De stenen en fundamen-
ten van de voormalige Juliana van Stolbergschool zijn tot gruis ver-
malen en dat zal de ondergrond vormen voor de levensloopbesten-
dige nieuwbouwwoningen.

8-11 Waar honderd jaar geleden het Oudemannenhuis werd geopend, de
Theodora Elisabeth Stichting, zijn nu de bulldozers bezig om het ter-
rein bouwrijp te maken voor de nieuwe wijk Het Meer. Op deze
prachtige locatie in het centrum van IJsselmuiden is in de jaren
zeventig het gemeentehuis gebouwd, dat na ongeveer dertig jaar
werd gesloopt. SGP’er Koert Meuleman kan tevreden zijn: hij trok
ieder jaar aan de bel in de raadsvergadering en verzocht dan om de
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verwijdering van de laatste sloopresten.
9-11 Bert Weever, raadslid voor de VVD en ondernemer/ontwikkelaar,

ruilt zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening in voor die van Bestuur
en Middelen. Een integriteitsonderzoek heeft uitgewezen dat hij
nooit formeel in strijd met de Gemeentewet handelde, toen hij optrad
als adviseur en bemiddelaar in zake De Buitenwacht en ’t Haasje. Toch,
om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, kiest Weever
voor andere taken in de gemeenteraad.

10-11 Borstvoedingsspecialiste Diana Lutjes uit IJsselmuiden is enthousiast
aan de slag gegaan nadat ze hoorde van het aanbod van kolvenpro-
ducent Medela. Voor elk ingeleverd kolfapparaat schenkt het bedrijf
5 euro aan de actie Serious Request. Deze actie vraagt dit jaar aan-
dacht voor babysterfte. Diana Lutjes zet haar hele netwerk in en stelt
haar garage beschikbaar voor afgedankte apparaten.

12-11 In het Brabantse Oisterwijk riepen stads- en dorpsomroepers hun
boodschappen rond. ‘Onze’ Bertus Krabbe, nog geen jaar stadsom-
roeper van Kampen, wist met twee mooie ‘roepen’ zijn naam te vesti-
gen: hij ontving de derde prijs in de landelijke competitie.

13-11 Werken in de horeca is niet zonder risico’s, dat ondervonden de eige-
naar en de kok van restaurant Efes op de Plantage in Kampen. Zij zijn
door een groep buitenlandse gasten met messen gestoken, omdat er
verschil van mening ontstond over de rekening. Gelukkig werden geen
vitale organen geraakt, maar de schrik zit er bij beide mannen goed in.

14-11 Vereniging Dorpsbelangen Wilsum heeft voor de eerste keer een
prijs uitgereikt aan vrijwilligers. Het was niet moeilijk om een goede
kandidaat voor de bijbehorende wisselbeker te vinden. De prijs is van
harte gegund aan de vrijwilligers van voetbalvereniging Wilsum:
mede dankzij hun inzet is er een prachtige accommodatie voor de
club verrezen: De Wijde Blik.

15-11 Als wederzijdse belangen gediend kunnen worden, zijn juridische
stappen niet meer nodig. Dat merkt de gemeente Kampen bij haar
nieuwe beleid in zake bezwaarschriften. Bij ongeveer 20 procent van
de geschillen kunnen speciaal opgeleide bemiddelaars, mediators,
met de betrokken partijen een oplossing bereiken. Een goed resultaat.

16-11 Zuivere amandelspijs, goed afbakken en goed strijken, dat zijn de
drie voorwaarden voor een tongstrelende amandelstaaf. Je hebt dan
nog wel het vakmanschap van René Vermeij en Jarno Sleurink nodig
om de juiste structuur en smaak te verkrijgen. De gildemeester van
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het Echte Bakkersgilde is van oordeel dat die twee bakkers de ‘perfecte
staaf’ van Nederland maken en hij reikte hun daarvoor de bokaal van
de eerste prijs uit.

17-11 ‘Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze
honderdmalen: alle malen zal ik wenen’ (Leo Vroman). Zeventig jaar na
dato is opnieuw onder de aandacht gebracht hoe 34 Joodse Kampe -
naren met de trein naar Westerbork zijn afgevoerd. Hun namen zijn
genoemd op het perron van het Kamper station, in aanwezigheid van
zo’n 120 mensen.

19-11 Vol spanning wacht iedereen het effect van de Hanzelijn af. Worden
de vervoersmogelijkheden voor alle burgers van de gemeente Kampen
erdoor verbeterd? Velen hebben er een hard hoofd in: het station van
Kampen-Zuid is voor de meesten verder weg dan dat van het beken-
de Kamper lijntje. Door de Hanzelijn veranderen ook de busverbin-
dingen en dat betekent dat inwoners van Wilsum en ’s-Heerenbroek
’s avonds en in het weekend gebruik moeten maken van de Regiotaxi.

20-11 Boekhandel Plantage Bos en Bibliotheek willen een nieuwe functie
creëren en roepen poëtische talenten op te solliciteren: Wie maakt
het leven literair lichter? Wie wordt de Kamper stadsdichter? Over
enkele maanden zal blijken, wie met de eer van deze titel zal strijken.

21-11 Nog een week of zes, dan is het weer zover: schieten op oudejaarsdag
en -avond. De voorbereidingen in verschillende wijken zijn in volle
gang. Een enthousiaste groep jongeren uit IJsselmuiden heeft een
duidelijk plan gepresenteerd waaruit veel goede bedoelingen blijken.
De wijkagent en Stichting Jongerenwerk Kampen zijn bij de plannen
betrokken.

22-11 Op het Koeplein is, voor het eerst na zes jaar, een nieuw steentje toe-
gevoegd. Klaas Jan Mulder, organist, dirigent en pianist, heeft zoveel
betekend voor de stad en was ook zo met de inwoners verbonden, dat
de Kamper Persclub hem een steen waardig achtte. ‘Op vleugelen der
muziek’ vermeldt de inscriptie.

23-11 Voor scholen blijft het zoeken naar op maat gesneden onderwijs -
programma’s en ook naar een imago waarmee leerlingen aange-
trokken worden. Het Almere College zal met ingang van volgend
 cursusjaar de ‘goeie ouwe’ mavo laten terugkeren. Wel in een nieuw
jasje natuurlijk: er komen kansklassen voor brugklassers. En dus is
er ook een nieuwe slogan: ‘Almere College, dé kans voor jou’.

24-11 Een feestdag werd het voor Rick Haan en zijn vriendin Magda: met
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een paard en wagen werden ze opgehaald voor een ritje naar dans-
school Van den Berg. Waarom? Om daar te vieren dat Rick al dertig
jaar ruiter is bij Stichting Aangepast Paardrijden en al veertig jaar in
dienst is van Impact (voorheen Sociale Werkplaats).

26-11 Annemiek Littlejohn en Wim Theunissen hebben rond de Sinter -
klaas viering zoveel weetjes achterhaald en  verzameld dat ze er een
reizend museum mee hebben gevuld. Dit jaar stellen ze tot en met
Sints verjaardag op 6 december alles ten toon in vitrines in het Frans
Walkate Archief. Bezoekers komen van alles aan de weet: niet alleen
dat Sint Nicolaas eigenlijk een donkere huidskleur had, maar ook
hoe borstplaat gemaakt wordt.

27-11 Van teleurstelling naar blijde verrassing: Stichting Natuurspeel -
plaats Kampen greep net naast de titel ‘Groen Dichterbij Icoon project
van Overijssel’ en zag de 20.000 euro naar Schalkhaar gaan. Het
Oranje fonds echter, één van de sponsors van Groen Dichterbij, gaf
alsnog 12.500 euro aan het Kamper project. Hanjo IJkhout is zeer ver-
guld met het bedrag, dat toegevoegd wordt aan een subsidiebedrag
van de provincie. Alles is bedoeld voor een boomhut, pluktuin, open-
luchttheater en waterspeelplaats in het Stadspark.

28-11 Stichting Moeke is ontstaan in de praktijk van alledag. Ellen
Vreugden hil kon niets veranderen aan de ernstige ziektes van kinde-
ren van vrienden, maar ze kon hun lasten wel verlichten door voor
hen te koken. Met Stichting Moeke wil Ellen gezinnen die in een
lastige  situatie verkeren, ondersteunen. Ze mag de keuken van Phila -
delpia gebruiken en gaat daar twee maal per week met twee vrijwil-
ligers betaalbare maaltijden voor gezinnen koken.

29-11 Op zeven strategische plekken in de stad komen camera’s te hangen
die bedoeld zijn om uitgaansgeweld te beteugelen. Openbare orde en
veiligheid zijn de belangrijkste drijfveren voor Burgemeester en Wet -
houders. Een meerderheid in de Kamper politiek steunt het voorstel. 

30-11 Pogingen om een tramlijn te maken van het Kamper lijntje zijn tot
dusver mislukt. Moet het boemeltje van Kampen naar Zwolle, als de
Hanzelijn op 9 december in gebruik wordt genomen, dus stoppen?
Het antwoord is: nee, nog niet. De prijzen gaan weliswaar omhoog en
de kaartverkoop aan de balie van station Kampen wordt gestaakt, maar
dankzij een financieel vangnet van de provincie mag het treintje nog
drie jaar rijden.
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December 
1-12 Vanaf 1 januari 2013 zal de gemeente 7,50 euro heffen voor elke kam-

peerauto die het Burgemeester Berghuisplein een nacht als kampeer -
plaats benut. Terecht, zullen veel Kampenaren zeggen. Billijk, luidt de
conclusie van veel camperaars. Een waarschuwing en een tip van de
Nederlandse Kampeerauto Club (NKC): er zullen camperaars zijn die
Kampen nu gaan mijden en dat kost de middenstand 65 euro per dag
per camper. Maak daarom een volwaardige camperplaats van het
Berghuisplein, inclusief een stortplaats voor vuil water.

3-12 Hebt u in het verleden Kamper Almanakken weggedaan en wilt u
toch weer eens kijken hoe ze eruit zagen? Dat kan op de website van
het Frans Walkate Archief. Alle covers zijn erop te zien en dat niet
alleen: Remy Steller heeft ook alle schilderijen, tekeningen en pren-
ten gefotografeerd. De complete kunstcollectie van het FWA is online
te zien.

4-12 Ben van ’t Hul herinnert de gemeenteraad fijntjes aan de afspraken die
in de jaren negentig over het Groene Hart zijn gemaakt. Het nieuwe
zwembad, dat op een uniek stukje land naast de kinderboerderij moet
komen, is in strijd met de opzet van het ‘stadspark’, zo haalt Van ’t Hul
de recente geschiedenis naar boven. Gevreesd moet worden dat zijn
opmerkingen aan dovemansoren gericht zijn.

5-12 Een lobby kan wel degelijk effect hebben: belangenorganisatie LTO
Noord heeft bereikt dat glastuinders in de gemeente Kampen het
komend jaar worden vrijgesteld van rioolheffing, net als melkvee-
houders. Het scheelt de tuinders honderden euro’s per jaar.

6-12 Het is zover: de Hanzelijn is geopend en door niemand minder dan
koningin Beatrix. De koninklijke trein doet enkele minuten station
Kampen Zuid aan, lang genoeg voor onder andere Aniek Breet om in
te stappen en samen met de koningin naar Zwolle te reizen. Aniek,
uit groep 8 van de Marnixschool, won de gedichtenwedstrijd over de
Hanzelijn.

7-12 Hoewel Kampen met de Hanzelijn een rechtstreekse verbinding met
de hoofdstad heeft gekregen, openen drie bedrijven toch gezamen-
lijk een kantoor in Amsterdam als uitvalsbasis voor hun verkopers en
als plek om klanten te ontvangen. Het zijn B&Vmedia, drukkerij
Zalsman en bureau Garage voor grafisch & illustratief ontwerp. De
drie partijen doen ook een belofte: ‘We zijn niet van plan de regio op
termijn te verlaten.’
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8-12 De Sint is nog niet vertrokken of de volgende inkoopactie kondigt
zich al weer aan: de kerstinkopen starten met de aanschaf van de
kerstboom. Niet één, maar twee bomen mee naar huis slepen is de
nieuwste trend. Hovenier Henk Palland constateert die trend ook
onder Kampenaren. Twee keer een boom recht zetten, twee keer hars
aan de handen, twee keer prikkende naalden in de nek. Maar daarna
ook twee keer het feest van lampjes: één boom bij de voordeur en één
boom in de kamer.

10-12 Wie wordt of worden uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2012?
Voor zes mensen was het een spannende middag: Marlies Bouman en
Ruben van Koningsveld vertegenwoordigen Stichting Present, die
tijd en talent koppelt ten behoeve van mensen die het financieel of
psychisch moeilijk hebben. Martin en Betsy Pietersma zetten zich
samen al 72 jaar in voor voetbalvereniging KHC. Marleen en Henrich
Kragt maken zich verdienstelijk voor, onder anderen, daklozen in
Nederland en Bolivia. En deze laatste twee gaan met de bokaal en een
bijbehorend geldbedrag naar huis. 

11-12 De Stadsgehoorzaal komt met ambitieuze plannen: ze wil de musi-
cal Joseph in eigen beheer gaan uitbrengen met talentvolle amateurs
uit Kampen en regio. Marcel Visscher, ooit leerling van het Ichthus
College en inmiddels een landelijk bekende acteur en zanger, zal de
artistieke leiding krijgen.

12-12-12  Een bijzondere datum? Gemakkelijk te onthouden, of één met
symbolische of magische waarde? Hoe dan ook, de datum roept de aan-
dacht op. Het is de laatste datum in deze eeuw die zo’n combinatie van
drie gelijke getallen oplevert. Voor Allart de Jong uit Kampen helemaal
een bijzondere datum: hij werd ook nog eens twaalf jaar op deze dag.

12-12 Ze oefende met de boeken van Adriaan van Dis voor het Groot Dictee
der Nederlandse Taal: Joke van der Kolk van Kampereiland. Ze is één
van de twintig ‘gewone’ Nederlanders die mee mogen doen met de
23ste editie van de landelijke spellingtoets. Dit jaar schreef Van Dis
de tekst voor het dictee. 

13-12 In de raadsvergadering wordt voor het eerst de nieuwe ‘twittercode’
gehanteerd. Wat die inhoudt? Tijdens de behandeling van een onder-
werp wordt er niet meer ‘onderhuids’ getwitterd over dat onder-
werp. De code voor gebruik van het moderne medium is dus niet
meer dan een doodgewone fatsoensregel.

14-12 Rijkswaterstaat betwijfelt zeer of berging van de in de IJssel gevon-
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den middeleeuwse kogge financieel haalbaar is. De conditie van het
hout is wisselend, waardoor conservering erg kostbaar wordt. De
Stichting Kamper Kogge blijft er echter vol voor gaan om het schip
op de wal te krijgen, maar een plan om de miljoenen bij elkaar te
‘schrapen’ is er nog niet.

15-12 Niet iedereen is het ermee eens, maar de knoop is wel doorgehakt: er
wordt een nieuw zwembad gebouwd. De gemeenteraad is akkoord
gegaan met een investering van ruim 13 miljoen euro. Een nieuw
bad zou voordeliger zijn dan renovatie van zwembad De Steur. Nu
maar hopen dat er gaande het project geen financiële tegenvallers
komen. Het enige wat nog rest is een pittige discussie over de beste
locatie binnen de grenzen van het Groene Hart.

17-12 Ze hadden er een vergunning voor nodig, ontdekten ze, maar toen
die eenmaal gehaald was kon het feest van de ‘oale roop’ beginnen:
een melancholisch geluid, onbekend in Kampen, vertrouwd in Twente.
Leo Torn liet samen met enkele collega-blazers de midwinterhoorn
klinken aan de IJsselkade. Geweldig als zo’n traditie weer nieuw leven
ingeblazen kan worden.

18-12 Gerline van der Velde en Richard van Heerde ontvingen uit handen
van de wethouder een waardebon en daarmee was het project MEE
op Weg officieel geopend. Richard maakt gebruik van een rolstoel en
is daardoor in zijn vervoersmogelijkheden beperkt. Gerline begeleidt
hem als OV-maatje en samen ontdekken ze hoe Richard gemakkelij-
ker zelf de bus of trein kan pakken om zijn doelen te bereiken. Het
project is bedoeld om mensen met een beperking te leren zelfstan-
dig te reizen.

19-12 Een samenleving heeft mensen nodig die leiding willen en kunnen
geven. Tegenwoordig is lef ook nodig, want bestuurders hebben
steeds meer met agressie te maken als ze beslissingen nemen die niet
bij iedereen goed vallen. Wethouder Pieter Treep kreeg te maken met
bedreigingen, gericht op hem en zijn gezin. Hij overwoog om uit de
politiek te stappen. Een cordon van steunbetuigingen en collega-
bestuurders die als een blok achter hem stonden, hebben hem daar-
van weerhouden. Zijn moed om door te gaan valt te prijzen.

20-12 Dertig jaar was ze toen ze zich in Kampen vestigde als heilgymnaste
en masseuse. Nu is ze negentig en geldt ze als dé kenner van het
17de-eeuwse Kampen. Lies van Vliet deed bronnenonderzoek, schreef
artikelen en was oprichter en stimulator van de Werkgroep Archeo -
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logie. Mede dankzij haar werd in Kampen een stadsarcheoloog aan-
gesteld. Terecht dat zij verrast werd met de zilveren erepenning van
de gemeente Kampen.

21-12 De provincie Overijssel geeft Kampen een ‘zesje’ voor de begroting.
Wel voldoende of net niet voldoende? In ieder geval net aan de goede
kant van de streep om niet onder verscherpt toezicht te vallen. Er
bestaat uitzicht op verbetering op langere termijn en Kampen verkeert
in goed gezelschap. Het zijn zware financieel-economische tijden.

22-12 Iedereen hoopte op sneeuw, of op zijn minst op heldere vriesdagen,
in die sfeer immers komt Kerst in Oud Kampen het meest tot zijn
recht. Helaas, het regende en het was guur. Desondanks trok de der-
tiende KIOK zo’n 90.000 mensen. De stemming bleef optimaal, er was
genoeg ruimte voor iedereen, omdat ook een deel van de IJsselkade in
de route was opgenomen. Kortom, lof voor alle medewerkers achter
en voor de schermen.

24-12 Vier dj’s van Omroep IJsselmond, Jonathan Hafkamp, Berrie Koetsier,
Martijn Vaandering en Tom van der Weerd, lieten zich vijftig uur
zonder eten opsluiten in het Glazen Huis op ’t Ponton bij de stads-
brug. Ze zorgden voor een non-stop marathonuitzending en haalden
daarmee 3.750 euro op voor Serious Request, de landelijke actie voor
het Rode Kruis. In totaal bracht de actie ruim 12 miljoen euro op.

27-12 Het einde van een jaar is geschikt om terug te kijken en om alle zege-
ningen op te tellen. Het Kamper mannenkoor DEV sloot een lustrum -
jaar af met een concert dat in het teken stond van zijn 95-jarig
bestaan. In ’s-Heerenbroek organiseerde damclub Denk en Zet een
simultaanwedstrijd voor leden en oud-leden om zijn 40-jarig bestaan
te vieren.

28-12 Een raadsel op het Koeplein: wie is verantwoordelijk voor het pro-
fessioneel gemaakte steentje met de tekst ‘De Chloortrappers, Steur’n
van Campen’? De Kamper Persclub in ieder geval niet en ook de zwem-
club Deltasteur weet nergens van. Blijft het een raadsel of werpt het
nieuwe jaar licht op deze mysterieuze kwestie?

29-12 Verzamelaars van beeldjes zullen teleurgesteld zijn: de laatste dag
voor Stuurop Woninginrichting aan de Oudestraat 204 is aangebro-
ken. Na 102 jaar sluit de zaak haar deuren. Hendrik-Jan Stuurop,
zoon van de oprichter, overleed vorig jaar op 90-jarige leeftijd, zijn
dochter wil de winkel niet overnemen. Het pand is verkocht aan een
beleggingsmaatschappij. Hoe verstandig deze beslissing ook is, het
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afscheid van een familiezaak doet altijd pijn.
31-12 Beng, bang, de knallen weerkaatsen tussen de huizenblokken. Zjwiet,

ploef, sterretjes schitteren tegen de grijze regenlucht. Vanaf vijf uur
in de vroege ochtend knalt Kampen het oude jaar uit en het nieuwe
jaar in. Sommige oren raken nooit gewend aan dit pseudo-oorlogsge-
weld. Andere genieten volop en horen het liefst tien melkbussen op
een rij tegelijk. Kampen trekt daarmee de aandacht van het lande-
lijke NOS journaal. Na middernacht begint het nieuwe jaar kleurrijk
met flonkerende vuurpijlen boven de stad.


