Kamper Kroniek 2013
door Jeany van den Berg

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar
een kleine kanttekening.
Januari
2-1
Een nieuw kalenderjaar ligt te wachten: waarmee zal het boek van
2013 gevuld worden? Hoe licht worden de bladzijden? Hoeveel zwarte zitten er mogelijk tussen? De eerste woorden zijn enthousiast en
ze komen van burgemeester Koelewijn als hij de nieuwjaarsnacht als
volgt samenvat: ‘De vijandschap van vroeger is geworden tot vriendschap van nu.’ Jongerenwerk en wijkagenten hebben flink geïnvesteerd in overleg met jongeren en buurtbewoners. In veler ogen
was het resultaat een rustige en feestelijk verlopen jaarwisseling.
3-1
Politici in Kampen staan de komende maanden voor een belangrijke
taak: bezuinigen én tot actie aanzetten. Wat valt te doen met de aangekochte gronden nu de economie nog steeds in een recessie verkeert? Wat te besluiten inzake lopende projecten zoals het zwembad? Hoe de werkgelegenheid die voor een groot deel aan de bouw
gerelateerd is, stimuleren? Vragen genoeg, nu de antwoorden nog.
4-1
‘Jongens zijn ze - maar aardige jongens!’ Als moderne titaantjes vormen ze met zijn zessen de band Five In A Row en ze zijn van plan de
muzikale hemel van Nederland te bestormen. Max Kerkhof, Remon
Korteweg, Wouter Lorist, Jeroen Mondria, Mees van Rees en Kasper
Rietkerk - de meesten 17 jaar oud - bouwen aan een eigen repertoire
en daarmee aan een carrière in de muziekwereld.
5-1
Voor Sander Klappe en Navaryo Visscher van de Dr. Schaepmanschool
is het nieuwe jaar heel goed begonnen: zij wonnen het badmintonscholierentoernooi. De Kamper Badminton Club organiseerde de
wedstrijden en negenentwintig teams van acht verschillende basisscholen deden mee.
7-1
De Kamper Nieuwsquiz over 2012 van De Stentor bevatte 84 pittige
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vragen en er waren vier mensen die maar liefst 83 goede antwoorden
gaven. Zij mogen zich een jaar lang Kamper Nieuwskenner noemen:
Esther Boers, Gerda Bout, Albert de Ruiter en Lubèr van der Weg.
Bovendien ontvingen ze een vip-arrangement van de bioscoop.
De Museumboerderij Erf 29 op Kampereiland heeft na zes jaar nieuwe
bewoners gekregen: Ton en Tiny van Ommen. Het echtpaar krijgt geen
lucratieve baan met deze beheerderstaak, maar ze zijn creatief en
willen hard werken, zoals het vanouds op een boerderij hoorde: yoghurt draaien, kleding naaien en een moestuin bewerken. Kortom, ze
worden waardige opvolgers van Henny en Henny Boxman die na zes
jaar afscheid namen van de boerderij.
De intentieverklaring is door de besturen getekend en dat is het
begin van een proces dat gaat leiden tot een fusie van drie welzijnsorganisaties in Kampen: Stichting Welzijn, Stichting Jongerenwerk
en Stichting Cares. De stichtingen werken al gedeeltelijk samen, voor
de financiële administratie bijvoorbeeld, maar vanaf volgend jaar
zullen ze helemaal onder één paraplu vallen. Niet onder één dak, het
pand aan de Vloeddijk en ’t Ukien blijven allebei nodig voor de activiteiten.
De Hanzelijn rijdt inmiddels een aantal weken, maar een onderzoekje door journalist Schluter heeft uitgewezen dat het Kamperlijntje tussen IJsselmuiden en Zwolle nog onverminderd populair
is. Vooral forenzen en scholieren maken er in de spitstijden veel
gebruik van.
De treurwilg in het stadspark aan de oever van de vijver aan de
Flevoweg hangt vol met vetbolletjes, opgehangen door een moeder
die daarmee herdenkt dat haar dochtertje vijftig jaar geleden levenloos werd geboren. Voor zo’n activiteit is de boom ook bedoeld door
Elisabeth Anna Wolsink die de boom er in 2006 liet planten.
Waar een recessie al niet toe kan leiden: de bouw van dure koopwoningen bleek niet haalbaar op de locatie van de oude Hanzeschool,
maar verbouwing tot gezondheidscentrum wel. Aan de Oostzeestraat
is officieel het gezondheidscentrum De Hanze geopend. Waar eens
de lokalen van de voormalige huishoudschool waren, zijn nu ruimtes voor huisarts, apotheker en verloskundige. De oude gymzaal is
ingericht voor de fysiotherapeut. Een metamorfose met een prachtig
resultaat.
Neem je stoel op en wandel … naar de volgende ‘concertzaal’. Sander
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van den Houten (organist) en Roele Kok (pianist, zanger) organiseerden een klapstoelenconcert langs drie monumentale herenhuizen
in Kampen. Buiten vertelde Jaap van Gelderen (historicus) over de
geschiedenis van de panden en in de sfeervolle huiskamers genoten
de gasten van een miniconcert.
De gemeente Kampen hanteert een nieuw rekenmodel voor de bevolkingsgroei en moet nu constateren dat de planning voor de bouw
van 3300 woningen te ruim is. In de wijken Onderdijks, Hanzewijk
en Stationswijk wordt die planning naar beneden bijgesteld (3074).
De gemeente houdt derhalve rekening met zo’n 3,6 miljoen euro
extra verlies op bouwgrond.
Wie heeft de oudste rechten en hoe zien die er uit? Is er wel of niet
een herenakkoord? Deze vragen spelen rond de stadsvilla aan de
Boven Havenstraat, die enkele jaren geleden van de sloop werd gered.
Een raadsmeerderheid heeft besloten dat projectontwikkelaar
Mateboer het eerste recht van aankoop krijgt. Nog niet duidelijk is of
dat tegen taxatiewaarde moet zijn, of voor het symbolische bedrag
van één euro. Oppositiepartijen hadden gepleit voor een openbare
verkoop.
Een deel van de bevolking heeft last van ijskoorts. Koning Winter
heeft toegeslagen. Schaatsclub VZOD organiseert een schaatsenruilbeurs en houdt ondertussen de aangroei van het ijs goed in de gaten.
Die gaat minder snel dan schaatsliefhebbers hopen, omdat er ook
een flink pak sneeuw is gevallen.
De kantoortoren staat er al enige tijd, maar van bedrijvigheid was
nog weinig te bespeuren. Daar lijkt nu verandering in te komen: de
eerste Melmertoren op bedrijventerrein Melmerpark krijgt vier
gebruikers. Verder hebben zich tien nieuwe bedrijven, waaronder
doe-het-zelfzaak Hubo uit de Boven Nieuwstraat, aangemeld voor het
terrein, zodat naar verwachting in februari begonnen wordt met de
bouw van twee nieuwe complexen.
Remy Steller, vrijwilliger bij het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate
Archief, heeft een website gemaakt over het leven en werk van tekenleraar en schilder Pieter Gerhardus Valentijn (http://www.pgvalentijn.nl). Hij woonde en werkte van 1921 tot 1947 in Kampen en
maakte veel schetsen van de stad, die een mooi beeld geven van de
periode tussen de twee wereldoorlogen. Ook in een ander opzicht
was Valentijn een boeiende figuur: hij had eigenzinnige opvattingen
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over godsdienst en politiek, die ertoe leidden dat hij in de jaren dertig koos voor het nationaalsocialisme.
De gymnastiekverenigingen DOS Kampen en THOR zullen per 1 juni
2013 samen verder gaan om zo efficiënter en financieel gunstiger te
kunnen werken. Vlag, statuten en reglementen van DOS zijn daarbij
leidend, maar het logo en de erepenning van THOR blijven behouden. Ook in de toekomst geldt voor gymnastiek: Door Oefening Sterk
en Tot Heil Onzer Ribbenkast!
Ze vierden hun diamanten en briljanten huwelijk al, maar mochten
nu ook hun platina huwelijk vieren. Zeventig jaar zijn Geert Last en
Willie Zwanepol een echtpaar. De koningin bezorgde hun daarvoor
een taart, de Commissaris der koningin liet een schaal met streekproducten afgeven en de burgemeester kwam met een fruitmand!
Voor het eerst heeft IJsselmuiden ook zijn koninklijk diner voor senioren gehad: in woonzorgcentrum Maarlenhof, georganiseerd door
Stichting Welzijn. Ondanks de sneeuw en de daardoor slecht begaanbare wegen was de dinerzaal goed gevuld met ongeveer vijftig mensen. Elke derde dinsdag van de maand hebben ouderen de kans om
in een sfeervolle ambiance in elkaars gezelschap van een bijzondere
maaltijd te genieten.
Hoe zag de Cellebroedersweg in Kampen er honderdvijftig jaar geleden uit? Een olieverfschilderij uit 1863 van Cornelis Springer toont
het grote verschil met de huidige bebouwing. Het schilderij van de
Cellebroederspoort met omgeving behoorde toe aan Henk Krans.
Zijn erven hebben besloten het in langdurig bruikleen te geven aan
het Stedelijk Museum. Museumdirecteur Stan Petrusa is er meer dan
gelukkig mee.
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Waar gebouwd wordt vallen
bomen. Maar liefst 148 bomen moeten wijken voor nieuwbouwproject
Het Meer in IJsselmuiden. Ruim driehonderd bomen worden geveld
bij de Trekvaart. Politici van onder andere GroenLinks en Gemeente
Belang Kampen maken zich zorgen en trekken aan de bel tijdens een
raadsvergadering. Is er nog bezwaar mogelijk? Zijn er eigenlijk al vergevorderde bouwplannen?
Rentmeesterskantoor Noorderstaete voert voor de Stadserven - Kamper eiland e.o. Vastgoed NV - het beheer over de ruim honderd boerderijen
op Kampereiland. Een onderzoek heeft uitgewezen dat dat beheer
verbeterd kan worden en de gemeenteraad heeft ingestemd met de

28-1

29-1

30-1

31-1

voorstellen daarvoor. Enkele partijen zouden ook graag een adviserende stem willen hebben bij het bepalen van de pachtprijs, maar
dat idee wees wethouder Ekker met kracht van de hand.
Vooruitziende blik? In de ochtendkrant van maandag maken muziek vereniging AMDG en de Kamper Oranjeverenigingen hun gezamenlijke plannen voor een eenmalig Koninginnenachtconcert op 27 april
bekend. De aanleiding voor dit concert ligt in het tweehonderdjarig
bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden en het negentigjarig
bestaan van AMDG. In een speciale nieuwsuitzending op tv maakt
koningin Beatrix haar abdicatie bekend. Prins Willem Alexander zal
op 30 april ingehuldigd worden en in het vervolg op 27 april (zijn verjaardag) koningsdag vieren.
Een enthousiasmerende Sinterklaasintocht en een sfeervolle kerstverlichting in de winkelstraten van Kampen kosten geld. Wie zal dat
betalen? De gemeente heeft de plannen voor reclamebelasting voorgelegd aan de Kamper ondernemers. Voor- en tegenstanders lieten
zich horen tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.
Regeren is vooruitzien en daarom maken de provincies Overijssel en
Flevoland plannen om de doorstroming op de N307, de weg van
Kampen naar Dronten, te verbeteren. Roggebotsluis is daarin een
flessenhals. Geld voor een snelle aanpak is er in ieder geval niet, laat
staan voor een oplossing met een aquaduct of tunnel. Er wordt nu
gedacht aan een aanpak in drie fasen, waarvan de laatste in 2040.
Stadsomroeper Bertus Krabbe en stadsridder Dolf Schinkel trokken
door de binnenstad om boeren, burgers en buitenlui uit te nodigen
om in het stadhuis een toost uit te brengen op koningin Beatrix, vandaag 75 jaar geworden. Velen gaven gehoor aan die oproep en zo
hoorden ze tegelijkertijd de plannen van de Oranjeverenigingen voor
de viering van de troonswisseling in april.

Februari
1-2
Een geheel andere wisseling van de wacht vindt plaats binnen de
fractie van de ChristenUnie: voorman Jan Willem Schutte geeft de
voorzittershamer door aan Johan Witteveen. Schutte heeft de fractie
bijna zeven jaar geleid, maar zijn gezondheid en drukke werkzaamheden op zijn boerderij op Kampereiland noodzaken hem deze stap
te zetten. Schutte blijft wel raadslid.
2-2
Het theehuis in Zalkerveer heeft een jubilaris: Stefan Westhuis viert
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zijn koperen jubileum als koekenbakker. Twintigduizend gevulde
koeken bakte hij in die jaren. Vele fietsers en wandelaars hebben van
zijn bakproducten genoten. De burgemeester bestelt er jaarlijks
meer dan vijfhonderd om zijn verjaardag op het stadhuis te vieren.
De start van het aardwarmteproject van komkommerkwekerijen
Voorhof en Vahl trok vorig jaar veel aandacht: de kwekers vormden
immers het eerste aardwarmtecluster in Nederland. Hoe lijken de
resultaten? De tuinders zijn enthousiast, natuurlijk hadden ze last
van kinderziektes, maar ze draaien nu voor bijna 80 procent op aardwarmte en sparen zo 5 miljoen kuub aardgas per jaar uit. De eerste
‘groene’, oftewel op aardwarmte geteelde komkommers zijn gepresenteerd aan het publiek.
Zelfs in financieel zware tijden zijn er lichtpuntjes: de gemeente
heeft een meevaller van ruim 130.000 euro behaald uit aanbestedingen van wegen en riolering. Daardoor kan nu komende zomer onder
andere een nieuw voetpad worden aangelegd van de wijk Onderdijks
naar de binnenstad van Kampen.
Kampen heeft met Bas Nijhof zijn allereerste stadsdichter. Hij was
één van de dertien dichters die twee gedichten instuurden voor de
wedstrijd. Volgens de vier leden tellende jury hebben Nijhofs gedichten ‘Dieseldampen’ en ‘Open zee’ alle elementen in zich die een
gedicht nodig hebben. Hij ziet zichzelf ‘als de hofnar die de koningen vroeger hadden’ en hij wil dan ook ‘wat losmaken met zijn
schrijfseltjes’.
Twee jaar lang is voetbalvereniging IJVV op zoek geweest naar een
nieuwe voorzitter. In Mannie Vaandering is die gevonden. Als voorzitter heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan bij de IJsselmuider
ijsclub en als voetballer was hij ooit aanvoerder van het eerste elftal
van IJVV en later trainer en jeugdleider. Kundig dus op alle terreinen!
De jaren dat café De Huifkar in De Zande kon rekenen op voldoende
bezoekers zijn allang voorbij. De laatste uitbater is in de zomer van
2012 gestopt met de horeca en de dorpskroeg wordt omgebouwd tot
woonruimte. Er komen vier appartementen: drie HAT-eenheden (Huis vesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) en één gezinswoning.
Niet altijd gaan dieven vrijuit: oplettende en daadkrachtige burgers
weten soms plunderaars op heterdaad te betrappen en met succes in
handen van de politie over te leveren. Enkele IJsselmuidenaren ver-
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hinderden vier dieven om in te breken bij Transportbedrijf Wezenberg.
Als dank ontvingen ze een flinke bos bloemen van de transporteur. In
Kampen werd, dankzij een oplettende burger, een koperdief betrapt.
Badmintonclub Kampen ontving tijdens de uitreiking van de Kamper
Sportverkiezingen de Sportimpuls-prijs. De 250 euro die bij de prijs
hoort, is bedoeld als stimulans om door te gaan met het organiseren
van het badmintonscholierentoernooi. BC Kampen zet hiermee veel
jongeren aan om te gaan sporten.
De roep om aandacht voor de natuur binnen de stadsgrenzen lijkt succes te hebben. De Actiegroep Stadsburgerweyden, Natuurvereniging
IJsseldelta en Wijkvereniging Binnenstad hebben zich hard gemaakt
om te voorkomen dat een oud stuk natuurgebied in het Groene Hart
opgeofferd wordt aan een nieuw zwembad. Een meerderheid van de
Kamper politici heeft hun roep gehoord en heeft het college van B en
W meegedeeld dat het nieuwe zwembad zo dicht mogelijk op de
Cellebroedersweg moet komen.
Een ruilverkaveling voor de kerken, dat stelt emeritus predikant De
Fijter voor. Nu de Gereformeerde Kerk van Kampen heeft aangegeven
onvoldoende middelen te hebben om op termijn drie kerkgebouwen
te kunnen bekostigen, komt de hervormde predikant met enkele
oplossingen. Zijn krachtige boodschap is aldus samen te vatten: sla
als kerkgenootschappen de handen ineen om het evangelie uit te
dragen en werk samen, zowel wat gebouwen als wat erediensten
betreft.
Gelukkig zijn ze er nog in deze tijd dat er meer WhatsApps worden
gelezen dan boeken: voorleeskampioenen! Eva Landsman van De
Regenboog in Wilsum en Anouk van het Ende van de Rehobothschool
in IJsselmuiden zijn uitgeroepen tot voorleeskampioenen van de
gemeente Kampen. Zij gaan naar de regionale finale.
Er wordt al driftig gespeculeerd over de beslissing die de Kamper
politiek moet nemen over haar grondbezit. Als de woningmarkt niet
heel snel aantrekt, dan zit Kampen met een hoop overbodige grond.
De verschillende grondbankdossiers zijn echter nog geheim en op
zijn vroegst wordt deze kwestie pas in april openbaar in de gemeenteraad besproken.
De nationalisatie van de SNS Bank, nodig om de bank te behoeden
voor een faillissement, heeft voor een Kamper kerk gevolgen op de
langere termijn. Achtergestelde obligaties worden niet vergoed en de
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Gereformeerde Kerk had deze lopen bij de bank. Een flinke domper
voor de gemeenschap te weten dat een flinke reserve hierdoor verdwenen lijkt.
Willy Mulder-Vaandering vierde een bijzonder jubileum, het was 75
jaar geleden dat zij met haar ouders en twee broers in de Dijkstraat
in Kampen kwam wonen, op nummer 9. Ze woont er nog steeds, zij
het op nummer 15. En als het aan haar ligt, blijft ze er wonen! De
buren bezorgden Willy een dag vol verrassingen.
Het is jammer dat het nodig is, maar het initiatief valt te prijzen. De
eerste internetkledingbank van Nederland heeft een depot geopend
aan de Haatlanderdijk. De kledingbank is bedoeld voor mensen die
ook in aanmerking komen voor producten van de voedselbank. De
bank werkt net als een postorderbedrijf met dit verschil dat klanten
geen cent hoeven te betalen voor wat ze bestellen. Het initiatief voor
de kledingbank is genomen door bewindvoerder en budgetcoach
Einte Douma uit Elburg.
Verdriet en boosheid strijden in Wilsum om de boventoon. Een gloednieuw speeltoestel bij peuterspeelzaal Prokino Samenspel stond vier
uur na plaatsing in lichterlaaie. De brandstichter is achterhaald. Het is
treurig dat nog geen kind van dit speelobject heeft kunnen genieten
en het is niet te verteren dat een in jaren bij elkaar gespaard bedrag
van 5.000 euro in rook is opgegaan.
Kampenaren zijn geen grote kermisklanten. Voor organisatoren van
kermissen is onze stad geen lucratieve plaats. Toch ziet organisator
Sterrenberg uit Uden er nog wel brood in, zij het dat hij het vermaak
in verkorte vorm gaat aanbieden. Slechts vier dagen achtereen, zowel
in voorjaar als najaar. Voor de gemeente Kampen levert het een bedrag
van 11.000 euro op.
Het gaat niet goed in de bouw en ook in Kampen vallen klappen.
Betonproducent Betonson is van plan om ongeveer tachtig werknemers te ontslaan en de ontslagvergoeding flink in te perken. De werknemers staan voor een moeilijke keuze: het aanbod van het bedrijf
tekenen om erger te voorkomen, actie voeren, of naar de rechter.
Gemeente, politie en horecaondernemers starten gezamenlijk de
campagne Veilig Uitgaan. Ze hebben een plan van aanpak onder tekend, waarin ze zich verplichten tot verschillende maatregelen.
Een kleine greep: caféhouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag
van hun klanten binnen een straal van 25 meter rond de zaak. Happy
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hours, piekuren of gratis drankjes zijn uit den boze verklaard. De
overheid zal extra urinoirs en zeven extra camera’s plaatsen. De politie belooft om gemaakte afspraken te handhaven.
Kerst in Oud Kampen anno 2012: wie er geweest is herinnert zich hoe
het regende en bleef regenen. Die herinnering is goed vastgelegd door
fotograaf Gerrit Sleurink. Hij won voor de tweede maal de fotowedstrijd KiOK. Volgens de jury voldoet de foto aan alle voorwaarden en
is ook duidelijk zichtbaar dat Gerrit de regen heeft getrotseerd.
De provincie Overijssel is een camping en jachthaven rijker. Frits
Malcorps heeft zijn bedrijf camping Roggebotsluis overgedaan aan
de provincie in verband met de aanleg van de bypass, het Reevediep.
De eerste twee jaar blijft Malcorps de camping nog runnen, daarna
gaat die over in andere handen. Malcorps verwacht dat de camping
ook na de aanleg van het Reevediep, over een kleine tien jaar, zal blijven bestaan.
In een piepklein huisje aan Rozenstraat 23 is het eerste team van Buurt
Aan Zet gehuisvest. Acht mensen zijn om de beurt een dagdeel aanwezig om samen met de buurtbewoners een goed woonklimaat in het
Bregittenkwartier te creëren. Het BAZ-team is samengesteld uit mensen
van verschillende organisaties, waaronder Stichting Welzijn en Icare.
Woningcorporatie deltaWonen is één van de initiatiefnemers.
Eeuwenoude betrekkingen tussen Rusland en Nederland worden op
verzoek van Rusland gevierd met een Nederland-Ruslandjaar. Harry
van Biessum, directeur van het Ikonenmuseum, heeft gehoor gegeven
aan de vraag van het ministerie van Buitenlandse Zaken om ook in
Kampen aandacht aan de Russische cultuur te besteden. Een gevarieerd
programma is het resultaat en daaraan werken onder andere de biblio theek, Quintus, de Stadsgehoorzaal en het Stedelijk Museum mee.

Maart
1-3
Zullen ze als paddenstoelen de grond uitrijzen, of zal het bij een eendagsbloem blijven? Jasper Tiemens is op vrijwillige basis een lobby
gestart om op verschillende plaatsen in de stad moestuinen te laten
aanleggen, zodat de peultjes niet meer uit Ethiopië gehaald hoeven
worden. Hij sluit daarmee aan bij ideeën die bij wethouder en ambtenaren leven over stadslandbouw. In april wijdt de gemeente een
‘pizzabijeenkomst’ aan dit onderwerp. Of de ideeën aanslaan hangt
af van enthousiasme van de Kampenaren.
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Een gemeenteraad hoeft zich niet te uiten over adviezen van de
Onderwijsraad. Het advies echter om kleine basisscholen te sluiten
willen de Kamper politici niet in een maatregel van de overheid vertaald zien. Daarom hebben alle raadsleden unaniem een motie aangenomen waarmee ze B en W aansporen om het Kamper ongenoegen
over het advies in Den Haag kenbaar te maken.
Of het genoeg is zal moeten blijken: de gemeente Kampen stopt de
komende drie jaar 45.000 euro in het Jeugdsportfonds. Jongeren tussen 6 en 17 jaar die afkomstig zijn uit gezinnen die met een minimuminkomen moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit
fonds en zo toch aan sportactiviteiten deelnemen. Men verwacht dat
het aantal deelnemers boven de 227 van de afgelopen drie jaar zal
uitkomen.
Zingende echtparen zijn niet bijzonder. Hoeveel zal Kampen en omgeving er wel niet tellen? Maar een echtpaar dat samen al een halve
eeuw bij hetzelfde koor zingt is wel bijzonder. Voor Concertkoor
Immanuel een reden om Lub en Jennie Post-Kist in het zonnetje te
zetten. Zij is al 50 jaar lid en hij 65 jaar!
Ondanks of juist dankzij de crisistijd ontstaan boeiende projecten.
De van oorsprong Congolese Pierre Ngindu start cursussen Frans.
Met het zicht op de Stadsbrug leren cursisten bij Pont de Pierres
vloeiend Frans spreken. Een verwijzing naar ‘Sur le pont d’Avignon’
zal suggestie zijn.
‘Op basis van de historie zijn we schatplichtig aan de Joden die op de
begraafplaats in IJsselmuiden liggen begraven.’ Met deze woorden
pleitte Jaap van Gelderen, samen met Jacob Hoogstede, voor aandacht
voor de Joodse begraafplaats. De teksten op de stenen zijn nauwelijks
meer leesbaar en het is de vraag hoe het zit met de verantwoordelijkheid voor onderhoud. Is er inderdaad vlak na de oorlog een honderdjarige overeenkomst gesloten tussen gemeente en Joodse gemeenschap? Een onderzoekje volgt.
De eerste paal is in de grond voor de winkelboulevard op het Melmer park in Kampen. Aan het eind van dit jaar vallen er inkopen te doen,
bij zowel Kamper bedrijven als landelijke zaken, waaronder Action.
Het Melmerpark moet, zo vlakbij de N50, een regionale trekker worden met zijn winkels en kantoren. Een gouden toekomst wacht,
aldus wethouder Treep.
Op 7 maart 1938 begonnen ze met zingen: de Jong Hervormden. In
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de oorlog konden ze alleen zelfstandig blijven als kerkkoor en zo konden ze de verplichte aansluiting bij de Kultuurkamer voorkomen.
Daarom veranderden ze hun naam in Hervormd Kerkkoor Kampen.
Leden kwamen en gingen, maar het koor zingt nog steeds en vierde
zijn 75-jarig jubileum met een concert waarbij het Groot Nationaal
Strijkorkest begeleidde.
Slechts enkele dagen is de temperatuur aangenaam geweest, daarna
bleken de sjaals, handschoenen en mutsen opnieuw nodig. De ooievaars hebben zich niets van deze koude aangetrokken: zij zijn weer
terug op Nederlandse bodem en hebben hun nesten in Wilsum (2),
Zalk en ’s-Heerenbroek ingericht. Toch een teken dat het lente wordt.
Het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwbouwwijk Het Meer
in IJsselmuiden vraagt heel wat voorbereiding. In november nog
moesten modderkruipers en bittervoorns verhuisd worden. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat een deel van het terrein zo sterk is
vervuild dat ook de grond misschien moet worden afgevoerd. Valt het
mee, dan kan de grond ter plekke worden gereinigd. De kosten zijn
voor de eigenaar (gemeente Kampen) en de projectontwikkelaars.
Proefboren naar schaliegas is in opkomst en ook Kampen kan ermee
te maken krijgen. Het is gas dat zich in de poriën van harde bodemlagen bevindt en het is mogelijk om dat gas te winnen, ook al gaat
dat moeizamer dan gas winnen uit een gasbel. GroenLinks waarschuwt tegen de nadelige gevolgen: vervuiling van grond- en drinkwater, aardbevingen en klimaateffecten. De partij roept het college van B
en W op om Kampen tot schaliegasvrije gemeente uit te roepen.
De Kamper zaalvoetballers van KZVV’75 zijn overtuigend kampioen
geworden in de tweede klasse van de KNVB. Het eerste team zal daarom volgend seizoen in de eerste klasse spelen. Een novum in hun
bijna veertigjarige sportgeschiedenis.
Stichting Lichtstad Kampen heeft plannen gemaakt om het SNS
Historisch Centrum letterlijk aan het licht te brengen, maar de welstandscommissie kan haar goedkeuring niet geven. Een lichtlijn
onder de dakgoot en hoge lichtmasten aan de overkant van het pand
passen niet in het schoonheidsideaal dat de commissie voor Kampen
voor ogen staat.
Met Compositie 1 debuteert de zeventienjarige Jonathan Noviello in
de muziekwereld. Het Christelijk Kamper Symfonie Orkest voert zijn
zeven minuten durende muziekstuk uit en Jonathan begeleidt een
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deel daarvan zelf op de piano. Zijn toekomstplannen? Toelating tot
het Utrechts Conservatorium.
Grafhorst eert voormalig wijkcoördinator Jan van der Vloet. Deze
maakte zich destijds sterk voor een activiteitenterrein met kunstgras
en dat terrein heeft daarom de naam Jan van der Vloet Court gekregen. Een groep van zeven mannen maakt zich nu sterk om het veld
goed te beheren en te onderhouden.
‘We hadden het zo mooi op de rit en dan krijgen we dit.’ De teleurstelling van Hanjo IJkhout van kinderboerderij Cantecleer is groot
en dat is geen wonder. Het bakhuisje waarin brood en pizza’s op een
ambachtelijke manier gebakken werden, is in vlammen opgegaan.
Nee, niet tijdens een bakproces, maar op een maandagavond. Aangestoken! Woorden ontbreken.
Sinds de Hanzelijn is gerealiseerd heeft de gemeente Kampen nu ook
een eigen ‘kloof’: de ruimte tussen de N50 en de spoorlijn. Een ‘braakliggend’ gebied waar gemeente, Prorail en Rijkswaterstaat landschapskunst willen realiseren. Drie bureaus hebben ontwerpen daarvoor
ingediend: gesponsorde dobbelstenen, een windroos te midden van
waterwerken en een ‘balkon van verhalen’. Het is afwachten of één van
deze drie plannen gerealiseerd mag worden en welk dat zal zijn.
Een stenen schuur met dichtgespijkerde ramen aan de Kamperzeedijk is niet direct een toeristische trekker. Het is ook niet echt een
monument ook al laat een ingemetselde steen zien dat het in 1923
gebouwd is. Toch is de schuur beeldbepalend voor Grafhorst: het was
de bolleschuur. De stal voor de stier die de koeien van de Burgerij in
vroeger tijden vergezelde. De Burgerij van Grafhorst onderzoekt
mogelijkheden om de schuur op te knappen en er een rustpunt voor
fietsers van te maken.
‘Een sterk ras’, zo typeert Geke Dijkstra-van Staveren haar moeder.
Gerrie van Staveren-Fidder bereikte de gezegende leeftijd van 100
jaar. Al die jaren woonde ze in Kampen. Haar geboortehuis stond in
de Patrimoniumstraat en als getrouwde vrouw woonde ze meer dan
vijftig jaar ‘op Zuid’. Op hoge leeftijd trok ze opnieuw naar het centrum, naar woonzorgcentrum Margaretha. Daar zocht burgemeester
Koelewijn de eeuwelinge op met een bloemetje.
De conservering van de middeleeuwse kogge die vorig najaar in de
IJssel bij Kampen is ontdekt, kan ‘droog’ gebeuren en dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Rijkswaterstaat heeft besloten dat de kogge uit
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het water gehaald wordt (berging en kosten voor een twee jaar lange
conservatie zijn voor RWS), maar eerst moet zeker zijn wie de kogge
gaat ontvangen. De ontvanger moet voor een geconditioneerde ruimte zorgen en voor de kosten als de conservering langer dan twee jaar
duurt. Kampen is enthousiast genoeg, maar of het geld beschikbaar
komt is nog zeer de vraag.
Meestal strijden hardlopers vooral tegen elkaar en tegen hun eigen
conditie. De atleten van de 32 van Kampen hadden er dit jaar een
flinke tegenstander bij: Koning Winter. De snijdende oostenwind en
een gevoelstemperatuur van ver beneden het vriespunt zorgden ervoor
dat er geen parcoursrecords gebroken werden. Dat parcours was door
de organisatie ook enigszins verlegd, een stuk langs het Vossemeer
werd vervangen door een lus in de luwte door het Roggebotsebos.
Het Dolfijnenhuis aan de Graafschap in Kampen kreeg de Steenbickerprijs 2012 voor het mooist gerenoveerde ‘zakelijke’ pand.
Eigenaar John Voerman heeft binnen een snoepwinkel gevestigd die
mede door mensen met een verstandelijke beperking wordt gerund.
De eerste paal is in de grond in de nieuwe Stationswijk. Het Hoorn beeck College, een reformatorische mbo-school die is gehuisvest in
het oude en inmiddels slecht geoutilleerde lyceum aan het Engelenbergplantsoen, gaat een nieuwe school bouwen. Het gebouw komt
op zo’n tweehonderd meter van de Pieter Zandt Scholengemeenschap te staan. Een ideaal plekje: 95 procent van de leerlingen van het
Hoornbeeck komt van de PZS. Met het vmbo-diploma op zak hoeven
ze alleen iets verder te lopen.
De reclamebelasting is per 1 juni een feit, met dien verstande dat
alleen ondernemers binnen het gebied tussen IJssel en Burgel worden
aangeslagen. De gemeente maakt de gelden over naar de nieuwe
Stichting Ondernemersfonds en vanuit dat fonds kan de Onder nemersvereniging Kampen activiteiten bekostigen. Alle reclamebelastingbetalers zijn daarmee automatisch lid van OVK. Een ingewikkeld geheel, maar het doel heiligt de middelen: een betere kerstversiering.
Voordat de twintig meter hoge mast na een onderhoudsbeurt weer op
de Kamper Kogge werd teruggeplaatst, legde Rob Alferink (voorzitter
Stichting Kamper Kogge) een nobel onder de mastvoet. Dit gereconstrueerde muntje moet voor het nodige geluk voor het schip zorgen.
De jaren 1901 en 1922 worden genoemd als gesproken wordt over
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zeer koude maartmaanden. Het jaar 2013 kan aan deze jaartallen
toegevoegd worden. Maart, normaal de eerste voorjaarsmaand, werd
nu ijzig koud door een dikwijls zeer gemene harde oostenwind. Die
zorgde ook voor grote droogte, zozeer dat her en der in Overijssel de
paasvuren verboden moesten worden vanwege brandgevaar. Alleen
Wilsum mag op Tweede Paasdag (1 april) de paasbult ontsteken,
omdat die goed geïsoleerd in het land komt te liggen.
April
2-4
Vader Cats (17de eeuw) zei het al: ‘Wickt eer je waeght’. Ook burgemeester en wethouders anno 2013 huldigen het principe ‘bezint eer
ge begint’. Zij stellen het definitieve besluit over de start ‘bypassdorp’
Reeve uit tot begin 2016. Dan willen zij bekijken in hoeverre er
behoefte is aan de realisatie van de geplande 1.300 woningen. Tot die
tijd staan alleen ‘noodzakelijke investeringen’ op het programma.
3-4
Voor wie met hoge nood uit de trein stapt en Kampen via de brug
binnenloopt, is de eerste openbare toiletgelegenheid het Stedelijk
Museum. Dat wil zeggen: om het hoekje naast de ingang van de
Gouden Zaal. Daar is museumdirecteur Petrusa vanuit ‘ethisch en
hygiënisch oogpunt’ niet blij mee. Ook vanuit esthetisch oogpunt is
het niet de meest gelukkige plaats om een urinoir te plaatsen. Toch
heeft de welstandscommissie er haar fiat aan gegeven.
4-4
‘Het college wil het verzoek honoreren om het nieuwe zwembad in
de buurt van het stadhuis te lokaliseren,’ aldus burgemeester Koelewijn. Met deze toezegging lijkt een eind gekomen aan de strijd om de
Stadsburgerweyden achter de kinderboerderij te beschermen tegen
bebouwing. ‘Het zwembad klapt om richting Europa-allee’ en blijft
daarmee aan de Cellebroedersweg.
5-4
Kampen heeft iets met schepen. Passie, liefde? In ieder geval hebben
Kampenaren hun vrije tijd en energie voor schepen over. Zo is de botter KP118 gedurende de winterperiode grondig opgeknapt door een
team van vijftien vrijwilligers. En de gemeenteraad vergaderde over
de mogelijkheid om de in de IJssel gevonden 15de-eeuwse kogge te
behouden voor Kampen. Het hart van de raadsleden zegt ja, maar
niet tegen elke prijs! Niet ten koste van de zorg voor mensen. Het
blijft spannend of er gelden beschikbaar zijn.
6-4
De nieuwe koning werpt zijn schaduw al vooruit op de gemeente
Kampen. Op de hoek van IJsseldijk-Boven Havenstraat is volgens tra-
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ditie een koningslinde geplant door 140 Kampenaren die op 30 april
jarig zijn. De linde markeert de aanvang van het koningschap van
Willem-Alexander op 30 april 2013. ‘s-Heerenbroek is enthousiast dat
het koningspaar tijdens hun bezoek aan de provincie Overijssel ook
een kijkje in het 650 jaar bestaande dorp komt nemen.
14.000 of 1.400 Bezoekers. Een groot verschil. Gastheren en gastvrouwen zijn echter allemaal dik tevreden. De evenementen Kom in de
Kas en Weg van Kunst werden afgelopen weekend gehouden. De kassen in De Koekoek in IJsselmuiden mochten duizenden enthousiaste
mensen ontvangen, maar gezien de weersomstandigheden (zonnig,
droog, maar wat te koud) was dat een goede opkomst. Honderden kijkers én luisteraars genoten van beeld en muziek van Kamper kunstenaars, een recordaantal!
Het Epke-effect wordt het genoemd bij sportvereniging RKDOS
Kampen: jongeren zijn enthousiast geworden voor het turnen, geïnspireerd door de prestaties van Epke Zonderland tijdens de Olympische Spelen van 2012. RKDOS doet dan ook met veel jonge turners
mee aan regionale wedstrijden. De districtsfinale Oost in Rijssen
leverde de club goud, zilver en tweemaal brons op.
Als je maar schik hebt: Jan Willem Schutte en dochter Jennifer hebben samen de Trekkersterrit van SKIK Kampen gewonnen. Zij waren
de eersten die aankwamen op de Jules van Hasseltweg in Kamperveen, het eindpunt van de puzzeltocht.
Een rood licht betekent oponthoud, vertraging, de vaart eruit. Rood
licht betekent ook groen licht voor ‘de andere kant’. Politie, gemeente,
scholen, Halt IJsselland en Openbaar Ministerie werken samen onder
de noemer Groep & Kick. Scholieren die betrapt worden op door rijden bij rood licht, krijgen geen bekeuring, maar krijgen een speciale voorlichting bij Halt en ze moeten drie uur maatschappelijk werk
verrichten.
Wat de oorzaken ook mogen zijn, het is altijd jammer als een bedrijf
dat stoelt op speciaal vakmanschap failliet gaat. Voor orgelmakerij
Kaat en Tijhuis moest een faillissement worden aangevraagd. Blijft
het feit dat het allerlaatste nieuw gebouwde kerkorgel in Nederland
op hun naam staat: voor de Gereformeerde Gemeente van Krabben dijke in Zeeland. Er is hoop dat hun vakmanschap op een andere
wijze ingezet kan worden.
Sinds de 14de eeuw zijn de gronden op het Kampereiland eigendom
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van de stad Kampen. Eeuwenlang heeft de stad daar de lusten, maar
ook de lasten van gehad. Bij een moderne bedrijfsvoering anno 21ste
eeuw paste afstand: sinds 2003 is het eigendom overgedragen aan
Kampereiland Vastgoed NV (de Stadserven) en is de gemeente enige
aandeelhouder. Het beheer werd toevertrouwd aan Noorderstaete
Rentmeesters. Het contract met de rentmeesters liep af, een Europese aanbesteding volgde en het beheer werd opnieuw toegewezen
aan Noorderstaete. Niet alle inschrijvers gaan daarmee akkoord: in
een kort geding moet de rechter beoordelen of er sprake is van partijdigheid.
Kunnen mensen nog luisteren? Een legitieme vraag in een tijd waarin aandacht voor het beeld overheerst. De toehoorders tijdens de eerste editie van het Internationale Hoorspelen Festival, georganiseerd
in ’t Ukien in Kampen, bewezen dat het kan. De strijd om de Gouden
Grindbak is gewonnen door Martin-Jan van Santen met zijn absurdistisch hoorspel Gezellig.
Molen De Valk in Zalk kan weer koren malen! De molen werkt met
één koppel maalstenen en omdat één van de stenen gebroken was,
is de molen vier maanden buiten bedrijf geweest. Een nieuwe steen
is inmiddels omhoog getakeld. Geen sinecure: 1.000 kilo 8 meter
omhoog hijsen! Molenaars Boom en Van Pijkeren hopen dat deze
steen weer een halve eeuw meegaat.
De herdenkingssteentjes op het Koeplein in Kampen hebben cryptische
omschrijvingen die verwijzen naar het karakter of de activiteiten van
een bekende, beroemde Kampenaar. De journalisten van de Kamper
Persclub hebben de stenen uit eigen zak betaald. Nu heeft de
Persclub zijn eigen steen, de enige die betaald is door de gemeente
Kampen, maar de tekst is minstens zo cryptisch als die van de andere.
‘Voordat haar roem zou verdampen, besloten de skrievers van Kampen, de bloem van hun stad, die toppen betrad, voorgoed in de keien
te stampen.’
Opluchting overheerst bij de manege van Stichting Hippisch
Centrum Kampen aan de Zwartendijk. In een hooiberging brak
brand uit, maar vrijwilligers en stagiaires van Stichting Aangepast
Paardrijden grepen kordaat in, ze evacueerden snel zestig paarden.
De brandweer wist groot leed te voorkomen, ook al is er forse rookschade.
Pasen 2014 duurt nog 364 dagen, maar dan zal de IJsselkade, zowel
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benedenstrooms als bovenstrooms, naar verwachting duizenden
bezoekers trekken voor Sail Kampen. Het eerste lustrum! De aftrap
daarvoor is gegeven op salonboot De Veerman van Kampen. De organisatoren hebben toezeggingen uit gemeentelijke en provinciale subsidies voor ruim 65 procent van de kosten. De overige gelden hopen
zij te halen uit kaartverkoop voor rondvaarten en pachtprijzen voor
de kermis.
Wiebe van der Haven woont met vrouw en vijf kinderen in zijn huisje
op de Koggewerf. Hij is een doorsnee Brunneper: hij boert, hij vist, hij
jaagt en hij onderhoudt de kogge van de rijke koopman als deze zijn
schip in de wintermaanden aan wal legt. Althans, zo gaat het verhaal
voor basisschoolkinderen als zij een bezoek gaan brengen aan het
middeleeuwse huisje dat officieel op de Koggewerf is geopend. Het
huisje is een reconstructie, gebaseerd op 14de-eeuwse restanten uit de
Dorpsstraat van Brunnepe.
Sporters te water en ter land hebben een goed weekend achter de
rug. De waterpoloërs van Deltasteur hebben zich laten kronen tot
kampioen van de tweede districtsklasse en Stepteam Selles Kamperzeedijk ging in de strijd om de Kickbike Cup met vier bekers naar
huis.
Het Ikonenmuseum heeft een meevaller: een dame die onbekend
wenst te blijven schonk dertig zogenaamde reisiconen aan het
museum. Deze iconen mogen geveild worden en met de opbrengst
kan het museum een deel van de lening die is afgesloten om de
Jeckelcollectie (zo’n 1.700 metalen iconen van het echtpaar Jeckel)
aan te schaffen, afbetalen.
Een jarig Jetje in de gemeente Kampen hoeft op school niet meer op
ulevellen te trakteren. Alle 35 basisscholen in de gemeente hebben
de Gezond Trakteren Bon ontvangen. Elk kind dat wil trakteren kan
de bon bij juf of meester ophalen en daarmee tegen een korting van
15 procent bij groentemannen Van Marle en Van Lente groente of
fruit inkopen voor een mooie traktatie. Sportservice Kampen draagt
via zijn website leuke ideeën aan. Basisschooldirecteur Roel Strijker
is de grondlegger van dit ‘gezonde’ initiatief.
In de ‘cultuurkazerne’ aan het Van Heutszplein krijgt ook de pas
opgerichte Stichting Gereformeerd Erfgoed Kampen een ruimte. De
stichting wil voorkomen dat de gereformeerde historie van de stad in
de vergetelheid raakt. Met lezingen, routes en een tentoonstellings-
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ruimte willen de initiatiefnemers het religieuze verleden blijvend
onder de aandacht houden.
Heel Nederland maakt zich op voor de festiviteiten rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Ook in de gemeente Kampen
gonst het van de activiteiten. De stratenmakers in IJsselmuiden
haasten zich om de stoepen klaar te hebben voor de vrijmarkt. De
leerlingen van de basisscholen vermaken zich prima met de koningsspelen, ook al giet het van de regen. De Koornmarkt wordt omgebouwd tot Kroonmarkt en daar worden op 30 april de staatsieportretten van de nieuwe koning tentoongesteld. Meer dan dertig
Kamper kunstenaars geven gehoor aan een oproep om een portret te
maken.
Eind april betekent Oranjezon, vlaggetjes, lampionoptocht én de
lintjesregen. Zes heren en een echtpaar zijn dit jaar onder valse voorwendselen naar het stadhuis gelokt en kregen daar de versierselen
opgespeld van ridder respectievelijk lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Hendrikus Reuvekamp (ridder), Gerben Bosman, Theo van Mierlo,
Marinus van Dijk, Gerrit Flier, Tom Kuper, Henny Boxman-Admiraal
en Henny Boxman (leden).
Feest in klein verband: Ap Meuleman en Truus Diender vierden dat
zij zestig jaar geleden als kersvers echtpaar gingen samenwonen in
een verbouwde lijnbus aan de Plasweg in IJsselmuiden. Bus en
opklapbed hebben ze allang verlaten, maar de liefde bleef.
Feest in groot verband: de laatste Koninginnedag is voor één keer
kroningsdag. Een zonnige dag tijdens een verder koude en gure
aprilmaand. Menigeen zat gekluisterd aan de buis voor abdicatie,
inhuldiging en koningsvaart. De Stedemaeght, de Kamper Kogge en
botters van de Botterstichting brachten op het IJ in Amsterdam een
fysieke groet aan de nieuwe koning en koningin.

De Stichting Kadekraan Campen heeft zich als doel gesteld een replica
te bouwen van de ijzeren kadekraan die tussen 1870 en 1969 aan de
IJsselkade heeft gestaan. De kraan zal demonstreren hoe vroeger
masten op botters werden geplaatst of hoe balen stro, hooi of graan
werden geladen en gelost. Alle inspanningen zijn eerst gericht op het
verwerven van de benodigde gelden. Als alles volgens plan verloopt,
is de kraan klaar voor de Hanzedagen van 2017.
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Twee IJsselmuidenaren werden onderscheiden. Een jonkie, rechtenstudent Tamar Bastiaan, won in Maastricht met zijn team de
Nationale Pleitmarathon 2013. Van hem mag in de toekomst op politiek terrein iets verwacht worden. Een ouwe rot, vakbondsman Ruud
Töller, mocht terugkijken op regionale en landelijke functies. Hij
ontving voor zijn activiteiten de koninklijke onderscheiding van
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Op het bedrijventerrein van de Zuiderzeehaven komt de grootste
binnenlandse graanopslag van Nederland. Opdrachtgever voor de
bouw van grote metalen silo’s met een capaciteit van 130.000 ton is
op- en overslagbedrijf Graansloot. Het bedrijf verdubbelt hiermee
zijn omvang. Van universiteitsstad wordt Kampen misschien wel
graanstad.
Onder het thema ‘Vrijheid spreek je af’ zijn dit jaar op 4 mei de
Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht en is op 5 mei gevierd dat
wij vrij zijn. Op verschillende plekken in de gemeente Kampen waren
herdenkingsbijeenkomsten. In de Bovenkerk werd het traditionele
concert gegeven, ditmaal met een uitvoering van het Requiem van
Fauré door het Bovenkerk Kamerkoor onder leiding van Ab Weegenaar. Sander van den Houten begeleidde op het hoofdorgel. Al met al
een gedenkwaardige uitvoering, aldus de recensent.
In tijden van bezuiniging verdwijnt de franje, dat is algemeen
bekend. Franje is kennelijk ook een deel van het onderhoud van het
openbaar groen. Plantenbakken verdwijnen, bloeiende planten worden vervangen door gras, onkruid tiert weliger. Het embleem van
Kampen, gevormd door buxushaagjes op het Bolwerk, is nauwelijks
meer te herkennen, omdat het snoeien te veel tijd en dus geld kost.
Er moeten keuzes gemaakt worden, maar het is en blijft jammer.
Briljant en diamant: allebei even schitterend. Henk en Jenny Spielhagen-Pennekamp vierden op Bevrijdingsdag hun 65-jarig huwelijk,
Jan en Lies van der Weerd-Esselink waren op 7 mei zestig jaar
getrouwd.
Zijn klantenkring zal hem missen: Ab Kwakkel, de man die bijna vijftig jaar een bloemenzaakje runde in het winkelcentrum Lovink straat-Lelystraat in Kampen. Zijn winkeltje stond op verschillende
plekken in dat centrum, maar Ab zelf was er de stabiele factor. Nu
gaat hij met zijn 69 jaar met pensioen. En hij gaat zich storten op wat
hij vanaf zijn achtste al graag doet: lezen!
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Voor wat hoort wat. B en W hebben besloten dat gemeentelijke
rotondes ‘geadopteerd’ mogen worden door bedrijven. Een proef op
de hoek IJsseldijk/Kamperstraatweg bleek succesvol. In ruil voor
onderhoud mag een bedrijf bordjes of kunstwerken op de rotonde
plaatsen. Een bedrijf mag ook een groenbedrijf inhuren voor het
onderhoud. Wie weet biedt deze mogelijkheid perspectieven voor
het openbaar groen dat met moeite onderhouden kan worden door
de gemeente.
Ongekende chaos in de Oudestraat in Kampen. Een openingsstunt
van de Vodafone-winkel bracht honderden mensen uit het hele land
voor dag en dauw op de been. Ze wilden allemaal als eersten de winkel in voor een abonnement met smartphone voor de helft van de
prijs. Dranghekken bleken nodig en een kleine politiemacht moest
de veiligheid bewaken.
Wethouder Ekker maakte letterlijk vuile handen: hij plantte de eerste stokrozen in een geveltuintje in de binnenstad. De Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente is aangepast om die geveltuintjes mogelijk te maken. Uit het Buurt aan Zet-subsidiepotje
ontving Wijkvereniging Binnenstad een bijdrage om vijfhonderd
stokrozen te kunnen planten.
Het is weer voorbij: het grootste schoolkorfbaltoernooi van Neder land, dat bestond uit 262 wedstrijden op vijf avonden en één woensdagmiddag. Vijftienhonderd scholieren en vijfduizend bezoekers
moesten op tijd eten, op tijd op de fiets of met de auto naar het sportveld. En er was één winnaar: de Dirk van Dijkschool.
Observeren en zijn ogen goed de kost geven: zo werd Martin van Dijk
een goede begeleider in de wielersport. Hij begeleidde wegwedstrijden en werd bondscoach bij de veldrijders. Later zette hij de
Zomeravondcompetitie in Kampen op. Voor al zijn activiteiten in de
wielersport werd hij onderscheiden met het Gouden Wiel van de
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
Zorg om gelden en gronden in het bypassgebied. Het gedroomde en
geplande dorp Reeve, is nog lang niet voorbij. De gemeente meldt
een drietal scenario’s: helemaal niet bouwen betekent een afschrijving
van 29,7 miljoen euro; wordt er wel gebouwd volgens plan dan wordt
er quitte gespeeld (met een risicobuffer van 10,6 miljoen); wordt het
terrein deels met recreatiewoningen bebouwd dan wordt 18 tot 22
miljoen afgeschreven. Het Salomonsoordeel volgt begin 2016.
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De dorpsscholen in Zalk, ’s-Heerenbroek, Wilsum en op Kampereiland waren er helemaal aan gewend: om de week kwam op donderdag de bibliobus langs. Vanaf 1 juli gebeurt dat niet meer. Er zijn
te weinig bibliotheken die nog gebruik maakten van deze dienst van
de Overijsselse Bibliotheekdienst. Bezuinigingen zijn de belangrijkste oorzaak. De Kamper bieb zint op een alternatief om de jongeren
en ouderen toch aan boeken dichtbij huis te helpen.
Zangers, dansers en musici zijn er genoeg in de gemeente Kampen
en ze leveren ook nog eens goede prestaties. Dat bleek wel uit de
lovende reacties op de musical Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat. Het grootse project in en van de Stadsgehoorzaal is enkele
malen uitgevoerd en heeft geleid tot vijf uitverkochte zalen. OudKampenaar Marcel Visscher, professioneel musicalspeler, beleefde
hiermee zijn regiedebuut.
Samenwerking, daar draait het vaak om en het resultaat komt lang
niet altijd in beeld. In Kamperveen wel: bewoners, grondeigenaren,
pachters, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Oldebroek
en Kampen hebben zich gezamenlijk ingespannen om een aantal
nieuwe fiets- en voetpaden en twee bruggen aan te leggen. Dat betekent vier nieuwe ‘ommetjes’ voor recreanten.
Alle jaren was het op tweede Pinksterdag rustig in Kampen. Té rustig
vond Richard Boddeus en hij nam het initiatief om een vrijmarkt te
organiseren. Tweehonderd deelnemers boden van alles te koop aan
in de Oudestraat en zo’n tienduizend bezoekers liepen er rond om te
zien of er iets van hun gading bij was. Het weer werkte mee om er
een geslaagd evenement van te maken.
Nog een maand en dan kunnen de bewoners van woonzorgcentrum
Margaretha verhuizen naar hun nieuwe appartementen. Een jaar
nadat de eerste paal de grond in ging werden de eerste sleutels overhandigd aan de nieuwe huurders Woonzorgconcern IJsselheem en
Stichting Vermogensbeheer de Verenigde Gasthuizen. De helft van
de klus voor deltaWonen zit er dan op. In de komende twee jaar
worden de laatste resten van het oude gebouw gesloopt, er volgt
archeologisch onderzoek en daarna begint men met de bouw van de
tweede fase.
IJsselmuiden is diep teleurgesteld: ondernemersfamilie Prinsen wil
zwembad Sonnenbergh wel overnemen, maar alleen als de gemeente
nog flink bijspringt met geld voor achterstallig onderhoud en jaar-
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lijkse bijdragen. Deze voorwaarden gaan de afspraken die gemaakt
zijn te boven. De wethouder gaat op zoek naar andere geïnteresseerden, maar de kans lijkt klein dat die er zullen zijn.
Het zal er eindelijk van komen: de Stadsgehoorzaal wordt ondergebracht in een stichting en wordt daarmee verzelfstandigd. College
van B en W en politici zijn het erover eens dat het besturen van een
theater geen ‘kerntaak’ van de gemeente is. De Stadsgehoorzaal
hoeft niet onmiddellijk in het diepe te springen, de gemeente draagt
de eerste twee jaar nog flink bij, maar daarna daalt de subsidie structureel.
Wie hard loopt ziet het niet en wie stil staat kijkt er niet naar. Met
deze aloude uitspraak kan een foutje in kleding of een vlek op een
trui gerelativeerd worden. Maar niet de verkeerde kleur van de stenen
die gebruikt zijn voor de restauratie van de kademuren van de Burgel.
Rode bakstenen in plaats van gele, dat lijkt eerder een ‘Kamper ui’,
aldus een criticus. Volgens de Stichting Stadsherstel echter mag best
gezien worden waar reparatie heeft plaatsgevonden.
Kleine IJsselmuider beroemdheden kunnen nu over hun eigen kunstwerk wandelen: in het kader van het kunstproject Walk of Fame maakten ruim dertig kinderen een tekening voor een eigen stoeptegel in de
speeltuin van nieuwbouwwijk Het Bos in IJsselmuiden. Het project is
deels betaald met subsidie uit de pot Buurt aan Zet en aangevuld met
geld vanuit de buurtvereniging.
Veertien jaar was hij keeper van Wilsum 1 en zijn laatste wedstrijd
werd een voltreffer: Gerhard Bolt stopte de achtste strafschop van de
tegenstander en daarmee brengt hij Wilsum de zo fel begeerde promotie naar de derde klasse.
Nanda Rave en Maike Kuipers zagen de afgelopen jaren met lede
ogen aan hoe een sportief festijn als de avondvierdaagse in een
snoepfestijn veranderde. Zij waren niet de eersten. Deze twee moeders ondernamen actie door vijfhonderd posters met de tekst ‘Ik loop
niet voor snoep’ te bestellen. Vechten tegen de bierkaai? Verdwijnen
de zakken vol snoep om de hals van kinderen daarmee? Tot nu toe
niet, maar eens zal het gezonde verstand toch overwinnen?
Het parkeerbeleid in Kampen is opnieuw onder de loep genomen. Het
betaald parkeren in de binnenstad tussen acht en tien uur ’s avonds
wordt met ingang van januari 2014 afgeschaft. Een verheugend
bericht voor schouwburg- en concertgangers en voor mensen die op
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één of andere locatie in het centrum hun hobby uitoefenen.
Sportparken moeten veel meer het middelpunt van een hele wijk
worden. Naast sportbelangen kunnen er ook andere belangen van
woonwijkbewoners gediend worden. En, niet te vergeten, de belangen van de portemonnee van de gemeente. De Maten en De Venen
krijgen binnenkort al een sportparkmanager die de nieuwe functie
gestalte moet gaan geven.

Juni
1-6
Belofte maakt schuld. Een jaar geleden maakte de dorpsvereniging
van Grafhorst concrete afspraken met de gemeente voor nieuwe
straatverlichting. Deels betaald door de gemeente, deels door Dorps belangen Grafhorst. Even zag het ernaar uit dat het plan moest worden gewijzigd, omdat het budget te krap bleek. Kennelijk is er een
oplossing gevonden, want het plan gaat volgens afspraak door en in
het najaar krijgt Grafhorst vijftig nieuwe lantaarns met ledverlichting in een stijlvol jasje.
3-6
125 Jaar geleden zorgde een Kamper wethouder, Boele, ervoor dat er
een pompgebouw kwam dat drinkwater van de Veluwe naar Kampen
pompte. Het oorspronkelijke pompgebouw Boele in Wezep (uit 1888)
is geheel vernieuwd en ook de drie transportleidingen van Wezep
naar Kampen zijn vervangen. De afspraak dat Kampen voor altijd
Veluws drinkwater ontvangt, is zwart-op-wit vastgelegd met Vitens.
4-6
In een schuur van een leegstaande boerderij aan de Hogeweg in
Kamperveen werden handtekeningen gezet ter bekrachtiging van de
samenwerking aan het megaproject Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Vijf gemeenten, drie waterschappen, twee provincies, twee
ministeries en Staatsbosbeheer waren erbij betrokken. Afspraak is
dat de waterstand van de IJssel in totaal 41 centimeter omlaag gaat,
zodat 200.000 mensen droge voeten houden, aldus de minister. In
2014 begint men met de aanleg van een nieuw rietmoeras.
5-6
Al jaren stonden ze leeg, oude panden op de hoek van Muntsteeg en
Boven Hofstraat. Nu zijn ze weg, gesloopt. Misschien was één van de
panden een ‘pareltje uit het begin van de zeventiende eeuw’, zoals
een kenner beweerde. De sloopvergunning was echter al in 2009
afgegeven, zonder dat bouwhistorisch onderzoek was uitgevoerd.
Gemiste kans? Er komen nu nieuwe kansen: appartementen voor
starters.
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Alles verdwijnt uit Kampen! Dat was de zucht die velen slaakten toen
bekend werd dat de IJsselacademie moet gaan samenwerken met het
Historisch Centrum Overijssel en waarschijnlijk naar Zwolle vertrekt. Drijfveer? De financiën. De subsidiëring vanuit de provincie is
drastisch verlaagd, voorwaarden voor samenwerking zijn aangescherpt en de gemeentelijke subsidie is onvoldoende om dit onafhankelijk wetenschappelijk instituut, opgericht in 1977, in Kampen
te behouden. Het schrijnende is dat die gemeentelijke subsidie vanaf
2015 ook nog eens met 80 procent verlaagd wordt als de IJA zich buiten Kampen vestigt.
Het is nog maar een pilot en aan het eind van het seizoen volgt een
evaluatie, maar wie weet is de IJsselkade blijvend een terras rijker.
Restaurant d’Olde Vismark heeft toestemming van de gemeente om
aan de waterkant op de IJsselkade een terras te realiseren. Even
wennen voor het personeel: op spitsuren tussen auto’s en fietsers
laveren met volle dienbladen.
Een zonnige zomerse dag, ideaal voor het Full Color Festival in het
Stadspark, ideaal voor een fietstocht langs de IJssel. Brandweersirenes verstoren het zomerse plezier, vanaf de Zwolse IJsselbrug is
een zwarte rookkolom boven Kampen zichtbaar. Waar is de brand?
Het bedrijf Kloek Pallets op het industrieterrein brandt volledig uit.
’s-Heerenbroek maakt zich op voor de festiviteiten van haar 650jarig bestaan. Iets bijzonders hoort daarbij, vond Johan Huzen. Met
jongeren van keet De Moanbarg bouwt hij een knaloranje vlot van
vier 1.000 liter vaten. Het zal worden ‘aangedreven’ door een vierpersoons tandem en daarmee zullen acht jongeren vanaf Bronkhorst
de IJssel bevaren. De tocht van 66 kilometer naar ’s-Heerenbroek is te
sponsoren en de opbrengt is voor Stichting KiKa.
Dat bijen kunnen overleven is cruciaal voor de natuur. Wim Kok,
voorzitter van Bijenvereniging Kampen, zet zich in voor de bijenstand en ook voor locaties waar die bijen hun werk kunnen doen.
Onlangs vroeg hij samen met anderen aandacht voor behoud van
een groene Bongerd in Brunnepe. Voor zijn persoonlijke inzet ontving hij van Wim Rill van GroenLinks Kampen het Groene Lintje
2013.
Toch haal ik, ook al is de hitte schroeiend, de top van deze kaalgeslagen berg
- deze regels uit het gedicht ‘Mont Ventoux’ van Jan Kal zullen Frank
Hulzinga aanspreken. Hij bedwong, samen met vriend Sander, per
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fiets de Mont Ventoux, een berg die ook in de Tour de France is opgenomen. Ze hadden er een reden voor: geld inzamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS waaraan vader Gosse Hulzinga lijdt.
Mag het of mag het niet? Het Ichthus College bekijkt met zijn leerlingen op grond van de voorlopig behaalde, niet officiële scores voor
het eindexamen of zij al dan niet geslaagd zijn. Zo kunnen leerlingen die in de gevarenzone zitten al voor de officiële examenuitslag
beginnen met bijlessen en gaan studeren voor een herexamen. Het
nieuwe Ichthusbeleid riep vragen op, zeker bij het Almere College,
dat ervan uit gaat dat leerlingen voor de officiële uitslag niets van de
resultaten horen. De onderwijsinspectie echter zou akkoord zijn.
Directeur Marij Staps-Verschuuren is dik tevreden: ondanks de crisis
draait het ‘arbeidstoeleidingsbedrijf’ IMpact als een tierelier. Dankzij betrokkenheid van de regio en gevoel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, is haar verklaring.
Volgens het principe ‘opgestaan plaats vergaan’ zou de gemeente de
verordening voor kooplieden op de maandagmarkt moeten aanpassen. Bij slecht weer ontbreken vaak verschillende kramen en dat is
slecht voor de uitstraling, aldus Jacob Hoogstede, voorzitter van de
Centrale Vereniging Ambulante Handel. Zijn voorstel: twee weken
afwezig zonder geldige reden, dan ben je je plekje kwijt en verhuis je
naar de rand.
Een Kamper delegatie bezocht in het Duitse Herford de Hanzedagen.
Het is de bedoeling dat Kampen in 2017 gaststad is voor dit Hanzefestijn. In Herford ondergingen de Kampenaren, onder aanvoering
van burgemeester en wethouders, de sfeer. Alleen al van de beleving
kon de delegatie veel leren: gloednieuwe gympen onder een authentiek middeleeuws kostuum - dat kan natuurlijk niet, vond ridder
Dolf Schinkel.
De bewoners gaan een dagje naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest,
verhuizers en familieleden zorgen voor het overpakken van hun
spullen naar de nieuwe appartementen van woonzorgcentrum
Margaretha aan de Burgwal in Kampen. Als de mensen ’s avonds
terugkomen, zal het wennen zijn in hun veel grotere ruimtes met
een eigen badkamer.
Een feestelijke dag voor ’s-Heerenbroek: koning Willem-Alexander
en koningin Maxima waren twintig minuten lang op het feestterrein
van het dorp dat zijn 650-jarig bestaan viert. Voor de dorpelingen een
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hoogtepunt in de festiviteiten, voor het koningspaar een onderdeel
van hun kennismakingsbezoek aan Flevoland en Overijssel.
Het lijkt heel goed mogelijk dat Hans Sneeloper uit IJsselmuiden zijn
pas opgestarte bedrijfje moet uitbreiden. Hans zamelt afgewerkt
frituurvet in en verkoopt dat in grote hoeveelheden door als grondstof
voor een duurzame brandstof. Wie dat wil kan een emmertje bij hem
ophalen, het vullen en Hans komt het ophalen. Nu nog op de fiets!
Het beroepsonderwijs kan wel wat meer aandacht gebruiken, daarom heeft de MBO-Raad de verkiezing tot MBO-uitblinker 2013 op
touw gezet. Vierenveertig landelijke MBO-instellingen nomineren
elk een kandidaat voor deze prijs. René Broek uit Kampen is één van
hen. Hij volgt de opleiding Wildlife aan De Groene Welle in Zwolle.
Pas in oktober wordt bekend of hij gekozen wordt tot de landelijke
ambassadeur beroepsonderwijs 2013.
Een argeloze fietser in de buurt van de Noordwendigedijk zal zich
verbaasd hebben over vijf houten portalen in het landschap. Het is
maar een kwestie van weten: de portalen laten zien hoe hoog de
nieuwe dijken van de hoogwatergeul Reevediep zullen worden. Ruim
2 meter hoger dan de bestaande dijken! Even fotoshoppen en dan
wordt zichtbaar welke impact de bypass op het landschap zal hebben.
Twee weken na de brand bij Kloek Pallets in Kampen werd
IJsselmuiden opgeschrikt: een loods op het terrein van transporteur
Wezenberg stond in lichterlaaie. Toeval? Opzet? In ieder geval deden
zich geen persoonlijke ongelukken voor en door snel ingrijpen van
de brandweer is ook voorkomen dat asbestdeeltjes verspreid werden.
‘Door uw licht zien wij het licht’. Deze woorden zijn te lezen in de
voet van de zonnewijzer die de Protestantse Theologische Universi teit aan de stad Kampen schonk. De gift van de PThU moet de herinnering levend houden aan de anderhalve eeuw dat de universiteit
gehuisvest was in Kampen. De zonnewijzer is gemaakt door kunstenares Gera van der Leun (ooit Kamper Kunstacademie) en staat op de
Koornmarkt.
Lelystad Airport zal in de nabije toekomst gaan uitbreiden om de
druk op Schiphol te verminderen. Wat dat betekent voor Kampen is
nog niet helemaal duidelijk, maar wethouder Treep is blij dat hij nu
ook mag aanschuiven aan de tafel waar de uitbreidingsplannen worden gemaakt. Kampen en andere gemeenten willen voorkomen dat
de aanvliegroutes over het ‘oude land’ lager dan twee kilometer zijn.
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Wat blijft is enkel de herinnering. Brunnepe moet het vanaf nu doen
met verhalen over ‘Boertien’, zoals het voormalige café De Koepel
genoemd werd. Ooit was het pand aan Noordweg 58 gewoon een huis
met een erkertje waar in de kamer bier werd geschonken. Het pand
had geen bijzondere status, de eigenaar heeft het gesloopt en er
komen appartementen. ‘Tante BEB’ (Behoud Erfgoed Brunnepe) is
teleurgesteld.
Een detail van de Maurovloer siert de nieuwe Kamper Almanak.
Burgemeester Bort Koelewijn nam dit jaar het eerste exemplaar in
ontvangst tijdens de gebruikelijke feestelijke presentatie in het
gebouw van het Frans Walkate Archief aan de Burgwal, sinds kort
het SNS Historisch Centrum genaamd.
Voor de tweede maal wordt het Geert van Wou-festival gehouden.
Twee dagen lang staat Kampen in het teken van de oud meester-klokkengieter uit de middeleeuwen. Een greep uit de activiteiten: de
klokken van de Bovenkerk worden handmatig geluid door het
Utrechts klokkenluidersgilde, Frans Haagen verzorgt een beiaardconcert, er zijn middeleeuwse dansen op het Koeplein. Alle Kampenaren mogen meedoen aan een verkleedwedstrijd: wie kleedt zich
het mooist naar middeleeuwse wijze?

Voor het eerst is de Kunstprijs Kampen uitgereikt en wel aan
Geerten Sterk. Hij werkt op het Grafisch Atelier met voornamelijk
hoogdruk. De prijs leverde hem 4.000 euro op en een solotentoonstelling in 2014 in de Gemeentelijke Expositieruimte. Over twee jaar
hebben kunstenaars een nieuwe kans op de prijs.
Hoe krijgt Kampen in het hele land aandacht voor zijn activiteiten?
Greet IJzerman van het gelijknamige transport- en verhuisbedrijf
heeft een simpele en effectieve oplossing: via een grote flyer op een
verhuiswagen worden alle Nederlanders in oost, west, zuid en noord
attent gemaakt op het aanstaande Stripspektakel in de Kamper binnen stad. Over enige tijd wordt de flyer vervangen, dan volgt die voor Kerst
in Oud Kampen.
De voorlopig laatste tien ‘stolpersteine’ zijn geplaatst. De nieuwe
koperen bordjes in de straatstenen liggen in de Geerstraat, Hofstraat,
de Oudestraat, op het Raadhuisplein en in de Emmastraat. Zeven
joodse Kamper burgers en drie Kamper verzetsmensen, omgekomen in
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de Tweede Wereldoorlog, worden met deze struikelstenen herdacht.
Voor kleine basisscholen wordt het steeds moeilijker om te blijven
bestaan. De overheid heeft de ‘kleinescholentoeslag’ geschrapt om
fusies te stimuleren. Basisschool De Zaaier in Kamperveen heeft weliswaar 31 leerlingen, maar besloot tot vernieuwing van het speelplein, een promotiecampagne en samenwerking binnen de Kamper
schoolvereniging Iris. Een school dicht bij huis moet toch mogelijk
blijven!
Een 6-jarig jongetje wilde het eindlied voor meester Hette Meijering
niet instuderen: hij wilde niet dat meester weg zou gaan. Meijering
zelf vond het het mooiste compliment dat hij kon krijgen bij zijn
afscheid als directeur van de Marnixschool in Kampen. Hij werkte 42
jaar lang met veel plezier in het basisonderwijs en zijn vertelkunst
zal menig Kampenaar heugen.
Begint Kampen zich te profileren als de stad van de geschiedenis? Je
zou het wel denken. Het Geert van Woufestival; een ridderspektakel
tijdens Open Monumentendag; Kerst in Oud Kampen; Kampen Sail.
En natuurlijk de nagebouwde zeewaardige Kogge! Komt daar nog de
originele middeleeuwse kogge, die op de bodem van de IJssel ligt,
bij? De gemeenteraad trekt in ieder geval 30.000 euro uit voor een
onderzoek naar de haalbaarheid daarvan.
Gaat Herman Bres, secretaris van Gemeente Belang Kampen, de
annalen in als initiatiefnemer van iets groots? Samen met elf gelijkdenkenden stond hij tien minuten lang stokstijf stil, in de brandende zon, op de Plantage. Een vreedzame protestactie tegen het politieke systeem dat volgens hem een schijndemocratie is en waarin de
gelden voor verkeerde doelen worden ingezet.
Het monnikenwerk van Kees Schilder is van onschatbare waarde
voor het Kamper gemeentearchief. In ruim dertig jaar tijd heeft hij
2.129 zegels op charters (officiële op perkament beschreven bepalingen van de overheid) gefotografeerd en ontcijferd. Het resultaat is
een dik boekwerk geworden Zegels aan charters in de gedeponeerde
archieven van Kampen.
Drie manshoge cijfers, een 6 een 5 en een 0, sieren het landschap.
Kampereiland bestaat 650 jaar, dat wil zeggen, in de 14de eeuw
schonk bisschop Jan van Arkel de eilanden in de IJsselmonding aan
de stad Kampen, in ruil voor rechten in de polder Mastenbroek. Op
18 juni 1363 werd de intentie ondertekend, de bisschoppelijke
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beschikking volgde wellicht begin 1364. Commissaris van de Koning,
Ank Bijleveld, gaf het startsein voor allerlei festiviteiten, waarvan de
laatste op 18 juni 2014 zal zijn.
De zomervakantie begint in het noorden van het land en daar valt
Kampen ook onder. Een rustige tijd. Té rustig? Volgens ondernemers,
horecamensen en gemeentebestuur is er te weinig te beleven in de
zomerperiode en moeten er activiteiten ontwikkeld worden om meer
toeristen te trekken. De gemeente heeft 30.000 euro aan het Ondernemersfonds geleend om een start te maken. Het fonds moet verder
gevuld worden met de reclamebelasting die in juni is ingevoerd.
Na veel berichten over vertrekkende bedrijven en instellingen is het
heel plezierig om te lezen dat zich ook bedrijven véstigden in Kampen.
Zo’n anderhalf jaar inmiddels zit het van oorsprong Zwolse bedrijf
Schaepman’s Lakfabrieken in de oude Kanis & Gunnink-fabriek aan
de Gildestraat in Kampen. Naar volle tevredenheid van de directeuren.
Het pand is uitermate geschikt voor hun verffabriek en hun afzetgebied is gelijk gebleven: landen in de hele wereld.
Het contract dat de gemeente Kampen en de Joodse gemeenschap in
1951 sloten over beheer en onderhoud van de Joodse begraafplaats
in IJsselmuiden is boven tafel gekomen. Voor 2.250 gulden heeft de
gemeente zich verplicht om tot 2051 te zorgen voor gebouwtje,
straatwerk, hek en groensingels. Het onderhoud van de grafzerken
viel daar niet onder, maar de Kamper Rotary is ondertussen bezig om
daarvoor schooljeugd te inspireren.
Negentig jaar en dan een gouden medaille ontvangen! Dat overkwam
het jubilerende muziekkorps AMDG tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het korps trok er met veel nieuwe en jonge leden
naar toe en sleepte één van de slechts vier uitgereikte gouden me dailles in de wacht.
De rooskleurige toekomst die de gemeente voor ogen had met zwembad De Sonnenberch in IJsselmuiden is nog niet veel dichterbij gekomen. Het zwembad is te koop voor één euro onder de voorwaarde dat
het als openbaar zwembad blijft bestaan. Twee IJsselmuider ondernemers hebben interesse getoond, maar er is een conflictsituatie
ontstaan over de aandacht die de gemeente deze ondernemers geeft.
De één zou voorgetrokken worden boven de ander.
Of de prijs eind oktober in de wacht wordt gesleept is nog de vraag,
maar de nominatie op zich is al een ‘prijs’. Kampen is één van de vijf
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genomineerden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2013. Volgens de
jury van belangenvereniging Kunsten ’92, die de prijs jaarlijks toekent, scoort Kampen erg goed met zijn totaalplaatje als het gaat om
het bewaren en benutten van erfgoed. Vooral de hoogwaterkering in
de binnenstad gooit hoge ogen. We wachten af.
Wettelijk is vastgelegd dat in 2015 minstens 65 procent van het afval
moet worden hergebruikt. In Kampen zijn al veel mogelijkheden om
afval te scheiden: papier, gft, plastic, kleding en metaal worden aan
huis afgehaald. Glascontainers staan bij de winkelcentra. Om het
scheiden van afval nog meer te stimuleren wordt het plastic vanaf
2014 eens in de veertien dagen opgehaald. De restcontainer daarentegen slechts één keer per maand en tegen een hoger bedrag!
Het project ‘minder borden in Kampen’ is succesvol verlopen. Vorig
jaar juli trok wethouder Pieter Treep een eerste overbodig verkeersbord uit de grond. Sindsdien zijn tweehonderd van de zevenhonderd
verkeersborden in de binnenstad verdwenen. Bijkomend effect: aan
de Burgwal komen de bomen beter tot hun recht.
Een voorproefje van wat de bypass aan recreatieve mogelijkheden
gaat bieden is te ervaren aan de Kamperstraatweg bij de wijk Onderdijks in Kampen. Een 1.700 meter lang fiets- en wandelpad is op de
dijk aangelegd, van de molen d’Olde Zwarver tot aan de Chalmotweg. Nadat de nieuwe waterweg is aangelegd, over enkele jaren,
wordt het pad verlengd en aangesloten op een nieuw fiets- en wandelnetwerk langs de dijken van het Reevediep.
Opnieuw medailles! Tijdens het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade stalen Kamper en IJsselmuider korpsen opnieuw de show.
Show- en Drumfanfare Oranje uit IJsselmuiden raakt eraan gewend:
voor de vijfde achtereenvolgende keer goud op het onderdeel mars
en daarnaast nog zilver voor een showwedstrijd. Het Kamper
Trompetter Korps won goud met zijn show From both sides now. Er zit
muziek in onze korpsen!
Harde knallen midden in de nacht, loeiende brandweersirenes. Op
zondagochtend is pas goed te zien hoe groot de schade is aan shoarmarestaurant La Plaza op het Markeresplein in IJsselmuiden. De hele
voorgevel is eruit geknald. Een gaslek? Opzet? De politie roept getuigen op zich te melden. Mohammed Shaltot, huurder van het pand,
staat er verslagen bij, hij runde het restaurant nog maar anderhalf
jaar.
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Het G-voetbalteam van Vitree uit Kampen kwam met een zilveren
bokaal voor de tweede plaats terug uit Zweden, waar 26 teams uit elf
landen streden om de Kim Källström Trophy (zaalvoetbal). Het Gteam mocht namens Special Olympics ons land vertegenwoordigen
en deed mee onder de vlag van de Stichting Aangepast Sporten
Kampen.
Misschien was de afkorting SSV ook een optie geweest: Samen Sterker
Verder. Daar hebben de turnverenigingen GV DOS en RKDOS echter
niet voor gekozen. Hun damesselecties gaan samen verder onder de
naam Turn Centrum Kampen. Tijdens de afgelopen maanden hebben de turnsters al samen getraind en dat beviel zo goed dat ze nu als
één selectiegroep volgend seizoen toernooien zullen bezoeken.
Zomerse dagen, een hittegolf wordt voorspeld. Gedachten gaan uit
naar een koele duik en een ijsje. Geen haar op het hoofd denkt aan
gladheid door sneeuwval of ijzel. Het bericht over een succesvol verlopen gladheidsbestrijding tijdens de afgelopen winter harmonieert
dan ook niet met zomerse verhalen. Toch is het een zonnig bericht:
de winter van 2012-2013 was pittig, er is meer zout dan ooit gestrooid,
maar de kosten waren 250.000 euro lager dan de jaren daarvoor.
De hitte eist in de dierenwereld haar tol. Erwin van der Werf van het
Kamper Vogel- en Egelasiel constateerde het eerste geval van botulis me, een gif dat in warmte goed gedijt en voor vogels en andere dieren
dodelijk kan zijn.
Dierenasiel annex -pension Edo Hammers aan de Melmerweg is een
begrip in Kampen en inmiddels in het hele land. Dat is niet in de
laatste plaats te danken aan Geesje van den Berg die haar 25-jarig
jubileum als beheerder vierde. ‘Ze weten ons zelfs te vinden voor een
gewonde huismus, maar daarvoor laten we onze ambulance toch
maar niet rijden, dat is te duur’, aldus de jubilaris.
Vier horecaondernemers organiseerden het driedaagse Kamper
Uienfeest en zochten iets extra’s voor de zondag. Het podium op het
Van Heutszplein stond er toch, waarom daar dan niet een praisedienst georganiseerd, zo dachten zij. De dienst trok zo’n vijfhonderd
bezoekers en de sfeer was prima.
‘Gewoon mensen die mensen helpen.’ Zo formuleert Jonnie Bosch
het werk van alle vrijwilligers van de Stichting Kontakt KampenHongarije/Roemenië. Niets bijzonders? In 1983 begonnen toen de
geheime dienst van Ceausescu nog gevreesd werd, de ‘Wende’ in
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1989 meegemaakt en nu de Europese economische crisis. De jubilerende Stichting blijkt nog steeds nodig en de organisatie houdt vol.
Niets bijzonders?
Augustus
1-8
Menige vrouw die vaardig is met de naaimachine zal verheugd zijn
te lezen dat naaimachinehandel Fikse toch blijft bestaan. In 2008
sloot Evert Fikse zijn deuren in de Oudestraat, alleen een werkplaats
aan de Hofstraat bleef open. De vierde generatie, zoon Rob, besloot
na lang wikken en wegen de zaak voort te zetten: in de Gasthuisstraat! Hij ziet meer belangstelling voor de naaikunst ontstaan onder
jongeren.
2-8
Een uitgave van het Kamper Gemeentearchief bleek een schot in de
roos: een wandelroute over Kampen in de Tweede Wereldoorlog. De
honderd exemplaren, een aantal dat meestal voldoende is voor een
heel jaar, vlogen over de toonbank. Omdat het onderwerp aansprak?
Omdat ze gratis waren? Of omdat het zulk mooi weer was? Het
archief heeft vierhonderd exemplaren laten bijdrukken, niet in
kleur, maar in zwart-wit om de kosten te drukken.
3-8
Een open graf, een bloemenkrans, twee mannen in het zwart en
enkele omstanders: een oud fotootje uit de nalatenschap van Gerard
Londo bezorgde André Piederiet maandenlang speurwerk. Wie, waar
en wanneer? Piederiet achterhaalde dat het gaat om de begrafenis
van Gerrit van Dijk, door een tragische vergissing gedood daags voor
de bevrijding van Kampen op 17 april 1945. De begrafenis vond plaats
aan de Binnenweg even buiten Kampen. Een kleine zandopwelving
daar was, in verband met het hoge water, tijdelijk in gebruik als
begraafplaats. Anno 2013 is daar woon-zorgcentrum De Vijverhof
gevestigd. Van Dijk is korte tijd later herbegraven op de Algemene
Begraafplaats van IJsselmuiden.
5-8
De World Transplant Games die in Durban in Zuid-Afrika werden
gehouden, leverden Guus van der Laan uit IJsselmuiden twee gouden
en twee zilveren medailles op. Met de nieuwe longen die hij in 2006
kreeg, ontwikkelde hij zich tot een topatleet. Hij scoorde bij hoogspringen, 50 meter rugslag, kogelstoten en verspringen.
6-8
Aan het weer kan het niet liggen, er zijn genoeg zomerse dagen dit
jaar, maar het blijft rustig op het campergedeelte van het Berghuis plein. Komt dat door het parkeertarief dat de gemeente voor het
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eerst heeft ingevoerd? Een luttel bedrag van 7,50 euro voor een verblijf van maximaal 72 uur vragen is niet meer dan eerlijk tegenover
campinghouders in de omgeving. Voor dat bedrag eisen de campergasten echter wel een fatsoenlijke afvalbak.
Het Gemeentearchief Kampen wil af van zijn stoffig imago en probeert dat te bereiken door mee te doen met de landelijke online-verkiezing Stuk van het Jaar die in oktober georganiseerd wordt. Met
welk stuk Kampen meedoet wordt tijdens de voorverkiezing bepaald
door het publiek. Het Gemeentearchief heeft vijf topstukken uit zijn
collectie in de ‘aanbieding’ waaronder een handgeschreven brief uit
1363 van Jan van Arkel en één van de eerste gedrukte boeken, De
Illustribus Viris uit 1478 naar de Griek Plutarchus. Dat laatste komt uit
het voormalige klooster van de Karthuizers in IJsselmuiden.
De viering van het 650-jarig bestaan van ’s-Heerenbroek ging op 19
juni jl. van start, een heus koningspaar was erbij betrokken. Grote
vraag is nu: kan wel bewezen worden dat het dorp zes en een halve
eeuw geleden ontstond? Historicus Peter Bakker van het Gemeentearchief Kampen heeft al heel wat speurwerk verricht, maar is het
ultieme bewijs nog niet tegengekomen. Hij roept vrijwilligers op om
met hem mee te zoeken. Het feest kan niemand de dorpelingen echter meer afnemen!
Soms is de krant net een spannende roman. Wat zou er gaan gebeuren? Hoe zou het verder gaan? Een verhaal over het vertrek van drukkerij Zalsman naar Zwolle, twee jaar geleden, wordt afgesloten met
een berichtje dat directeuren Hugo en Herman Verlind het pand van
Vloeddijk 97 hebben gekocht. Daar begon ooit de drukkerij. De broers
willen iets op het grafisch vlak doen met dit pand. Wat dat is?
Daarover aan het eind van het jaar meer.
Luitenant Aalt Fikse van het Leger des Heils in Kampen ziet een zorgelijke en pijnlijke ontwikkeling in de maatschappij. De economische crisis brengt steeds meer gezinnen in financiële moeilijkheden.
Sommige moeten zelfs hun huis verlaten. Het Leger heeft in zijn
gebouw aan de Boven Nieuwstraat al twee extra kamers ingericht
voor noodopvang.
Een nieuwe naam, een nieuw geluid? Omroep IJsselmond heet vanaf
nu RTV IJsselmond. De lokale omroep van de gemeente Kampen wil
professioneler worden en dat uit zich ook in een iets andere benaming.
Nee, de programmamakers krijgen geen salaris, het blijft vrijwilligers-
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werk, maar door scholing moet het vakmanschap wel versterkt worden. Vanaf 1 januari richt de zender zich ook op weekendjournaals.
De jeugd heeft de toekomst. Als het dan om Lotte, Syl, Tijs, Sara en
Noah gaat (tussen 5 en 10 jaar oud) dan ziet de toekomst er zonnig uit.
Dit vijftal organiseerde een kinderspeelmiddag op het plein van basisschool Ichthus in IJsselmuiden. Ze regelden alles zelf, van toestemming en vergunning tot het inschakelen van vrijwilligers. Deelname
aan de speelmiddag kost houdbaar voedsel als jam en macaroni. De
opbrengst gaat naar de Voedselbank. Daadkrachtige jonge mensen!
Het moet toch niet gekker worden. Op klaarlichte dag op straat
beroofd worden van je halsketting, ‘gewoon’ afgerukt door twee mannen en twee vrouwen die uit een auto met Duits kenteken stapten.
Dat overkwam een vrouw die op de Wederiklaan in Kampen liep.
Natuurlijk deed ze aangifte.
Het is een warme en droge zomer, maar tijdens de vierde en laatste
Kamper Ui(t)dag vielen er toch wat regenbuien. Met paraplu’s en
plastic dekten de verkopertjes van de vrijmarkt in de Geerstraat zichzelf en hun spullen af. Het mocht de pret niet drukken.
Op meerdere plaatsen in de gemeente komen kinderen bij elkaar
voor een gezellige en inspirerende vakantiebijbelweek onder het
thema ‘Té gek!’. Het Open Hof en de Noorderkerk trokken bij elkaar
275 kinderen. In IJsselmuiden vond de bijbelweek voor het eerst
plaats in sporthal De Oosterholthoeve.
Opgeruimd staat netjes. Zo moeten eigenaren van fietsen hebben
gedacht toen ze hun oude ‘barrel’ achterlieten op het Stationsplein
en er niet meer naar omkeken. Stadstoezicht Kampen heeft 156 van
die weesfietsen weggehaald uit de rekken, nadat ze eerst enkele
weken gemarkeerd stonden. Er is weer ruimte voor reizigers die hun
fiets willen parkeren. Opgeruimd staat netjes.
Het Kamper Stripspektakel is inmiddels een bekend gebeuren. Nieuw
was de veiling van een door Paul Geerts (tekenaar van Suske en Wiske)
gemaakte tekening van Kampen. De Belgische Jan Bonheur werd
voor 2.500 euro de gelukkige eigenaar. De opbrengst was bestemd
voor de stichting die de middeleeuwse kogge (die nog op de bodem
van de IJssel ligt), voor Kampen wil behouden.
De Overijsselse Kampioenschappen dressuur en springen leverden de
Deltaruiters goud op. Wendy Uijt de Boogaardt werd regiokampioen
in de klasse L2 met haar paard Eros.
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Het landgoed Buckhorst bij Zalk spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het kasteel werd weliswaar in 1841 gesloopt, de fundamenten
zitten nog in de grond. Wat echter te doen met het terrein? Gemeente,
provincie en eigenaar, baron Bentinck tot Buckhorst, lijken in te zetten op een combinatie van wonen met zorg of kleinschalige bedrijvigheid. Voor concrete plannen is het wachten op een investeerder met
durf.
Rucola, peultjes en kapucijners, échte Kamper uien en heel veel sla dat was onder andere de oogst in de Boerderijtuin van Cantecleer in
het Groene Hart van Kampen. Mensen op leeftijd hebben het afgelopen jaar elke maandagochtend hard gewerkt om een goede oogst
te bevorderen. Een eerste jaar stadslandbouw is achter de rug, een
evaluatie volgt.
Ook al mag het, dan hoef je het nog niet te doen! De gemeente Kampen
wilde voorkomen dat zich een supermarkt zou vestigen in het
Melmerpark aan de Zambonistraat, maar de Raad van State was het
daar niet mee eens. Zes jaar geleden had Albert Heijn belangstelling
voor zo’n vestiging, maar ’s lands grootste kruidenier is van gedachten
veranderd: hij is tevreden met de huidige twee vestigingen.
Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. De 35 bloemschalen
die voorgaande jaren straten en pleinen opfleurden, zijn om bezuinigingsredenen door de gemeente weggehaald. De gemeente haalt ze
weer te voorschijn en biedt ze aan voor ‘adoptie’. Onder bepaalde voorwaarden mogen burgers ze vullen met planten en ze onderhouden.
Ton Kruithof vond het maar niets dat Stichting Evenementen City
Kampen besloot om een aantal evenementen te schrappen waaronder de Historische Midzomer Koetsentocht. Daarom organiseert hij
een ‘koetsentocht nieuwe stijl’ onder de naam IJsseldelta rijtuigenrit. De rit sluit aan bij de oranjefestiviteiten van Wilsum op 31 augustus
en in de route is ook Zwolle opgenomen.
De aanleg van het Reevediep (bypass) die in 2015 begint, heeft consequenties voor de wijde omgeving. In 2014 wordt 8 hectare grond bij
Roggebot geschikt gemaakt voor een rietmoeras, als compensatie
voor rietvelden die moeten wijken voor het Reevediep. Boer Schutte
aan de Buitendijksweg ziet het met lede ogen aan. Hij is bang dat het
moeras muggen zal aantrekken die weer de oorzaak kunnen zijn van
veeziektes.
De Kamper burgers zullen in de nabije toekomst wel iets horen van
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Lelystad Airport en dan is dat heel letterlijk bedoeld. Den Haag
scherpt de plannen aan en zal de vliegroutes bepalen. Wethouder
Pieter Treep roept iedereen op om bezwaar te maken tegen aanvliegroutes op een hoogte van 1.300 meter. Hij maakt zich sterk voor ten
minste 2.000 meter, de hoogte die ooit is afgesproken voor het ‘oude
land’.
Inbraakpogingen lijken schering en inslag bij sportverenigingen.
DOS Kampen kwam er nog genadig vanaf: alleen een gekraakt
schuurtje en wat spullen weg. KJLTC Kampen echter mist twee laptops en zit met gebroken ruiten. Kassa dus. Topscorer is VV Wilsum.
Voor de tweede maal dit jaar kreeg de vereniging ‘bezoek’, de schade
aan deuren en ramen loopt inmiddels tot in de duizenden euro’s.
Geef professionele graffitischilders enkele potten verf en de muren
van een oude gymzaal: ze maken er iets moois van. De kunstenaars
hebben zich ingeleefd in de geschiedenis van Brunnepe. Een Schokker
bootje, melkbussen, botters en het Schokker stel sieren nu de muren.
Er was ook nog plaats voor de eigentijdse Mickey en Pluto, dus de
kinderspeelplaats aan de Schokkerstraat is helemaal opgefleurd.
Overal in de gemeente bruist het van activiteiten en gezelligheid. Er
is een heuse Skate Parade met skaters en longboarders die 12 kilometer door de stad rijden. Enkele duizenden mensen bezoeken het
Kadefestival met een culinaire markt op het Van Heutszplein. De topper is het Oranjefeest in Wilsum dat voor de 75ste keer georganiseerd
wordt door de Oranjevereniging rond de geboortedag van koningin
Wilhelmina. Dit jaar valt 31 augustus prachtig op zaterdag!

September
2-9
Een feestdag voor Jan en Grietje van Dijk-van Dijk. Op de verjaardag
van Jan vierden zij hun diamanten huwelijk. Wat moeten zij zich
rijk en dankbaar voelen met negen kinderen, negentien kleinkinderen
en veertien achterkleinkinderen.
3-9
Een ander diamanten feest werd gevierd aan het Ganzendiep: watersportvereniging Het Koggeschip, opgericht in 1953, is er trots op dat
ze na al die jaren nog steeds een haven voor de gewone man heeft.
Van havenmeesterschap tot onderhoud, vrijwel alles is in handen
van vrijwilligers. Ook dat is iets om trots op te zijn!
4-9
Faillissementen gaan ook aan Kamper bedrijven niet voorbij, maar
het was toch wel een schok om te vernemen dat Plantage Boekhandel
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Bos failliet verklaard moest worden. Een gerenommeerde zaak, sinds
jaar en dag gevestigd op de hoek van Breedesteeg en Oudestraat. De
oorzaak zou liggen bij de bank die afgesproken kredieten zou hebben teruggeschroefd. De kans op een doorstart lijkt groot.
Het leven is vol verrassingen. In februari moest de Gereformeerde
Kerk een flink verlies verwerken. Door nationalisatie van de SNS
Bank raakte de kerk twee ton aan achtergestelde obligaties kwijt. De
SNS Bank erkende echter dat klanten bij aankoop onvoldoende op de
hoogte waren gebracht van de risico’s van deze certificaten en
besloot alsnog het verlies te compenseren.
Het duurt nog twee maanden voordat Sint Nicolaas zijn spullen inpakt
en de reis van Spanje naar Nederland aanvaardt. Tot die tijd hebben de
vertegenwoordigers van Stichting Evenementen City Kampen en het
Ondernemersfonds nog genoeg tijd om onderling uit te maken hoe de
intocht van de oude man gefinancierd kan worden. Dat de goedheiligman niet van geruzie en geharrewar houdt is jong en oud bekend.
VIA slaat een andere weg in. Vijf jaar geleden werd het nieuwe schoolgebouw betrokken door de klassen 3 en 4 van het vmbo van het
Almere College en het Ichthus College. De verschillende onderwijsvisies van de twee scholen zorgden voor spanningen. Om die uit de
weg te gaan is besloten tot een reorganisatie en een meer gezamenlijke aanpak: VIA 2.0 wordt een beroepencentrum voor leerlingen van
12 tot 18 jaar. De TL-leerlingen gaan allemaal naar respectievelijk de
Marinus Postlaan of de Jan Ligthartstraat.
In de bibliotheek van Kampen heeft wethouder Lidy Kievit het Taal punt (een leerpunt voor laaggeletterde volwassenen) geopend: hier
kunnen mensen elke woensdag terecht voor onder meer taaladvies
op maat, computers met speciale programma’s, boeken om te oefenen
met lezen, luisterboeken en makkelijke kranten.
De Pieter Zandt scholengemeenschap haalde de landelijke pers: het
bestuur besloot om drieduizend schoolagenda’s te vernietigen. Een
aantal ouders had bezwaar gemaakt tegen een foto waarop een jongere staat afgebeeld in een T-shirt met daarop het vredessymbool.
Het symbool zou oorspronkelijk afstammen van het Nerokruis,
gebruikt door keizer Nero om zijn minachting voor God en christenen mee uit te drukken.
Cultureel (Jongeren) Podium ’t Ukien aan de Korteweg in Kampen
werkt aan een nieuwe uitstraling. Het is de bedoeling dat het omge-
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vormd wordt tot een multifunctioneel centrum waarin meerdere
instellingen activiteiten kunnen plannen. Een grondige verbouwing
en opknapbeurt gaan eraan vooraf en een nieuwe naam moet nog
bedacht worden.
Wie won een prijs? Natuurlijk Rosalie! Roxanne van Schellen, vorig
jaar Nederlands kampioene, deed dit jaar mee aan het EK Bloemsierkunst voor junioren in Kroatië. Ze sleepte voor Nederland de tweede
prijs in de wacht. En wie het precies wil weten: ze had slechts één
scorepuntje minder dan haar Noorse collega.
Een dreigende sfeer, zeker in het halfdonker, heerst aan de Buitenbroeksweg, naast de kinderboerderij in Kampen. Enkele legervoertuigen in schutkleuren versperren deels het voetpad. Waarom? Een
vrolijke reden: acht manschappen van de genie uit Wezep leggen de
basis voor een natuurspeelplaats. Voor de mannen een mooie oefening, voor de gemeente een kostenbesparende ondersteuning van
het project.
Dr. Iet Erdtsieck portretteerde, in woorden, twintig overleden broeders
van de Kamper Vrijmetselaarsloge onder de titel Rouwloges Le Profond
Silence. Als basis gebruikte zij de redes die werden opgedragen ter
hunner nagedachtenis. Alleen al het verschil in redevoeringen (gehouden tussen 1879 en 2013) moet boeiend zijn.
Het bericht slaat in als een bom: Kerst in Oud Kampen kan niet meer
georganiseerd worden! Het bestuur van de organisatie krijgt de begroting niet rond, blijft met een gat van 15.000 euro zitten. Ook de afgelopen dertien jaren kostte de lobby om het evenement financieel rond
te krijgen veel energie. Die energie is ook op. Het is uit met de pret.
Het gezin staat er zo mooi, met de rug naar het water en de blik
gericht op de stad. Toch staat het daar niet goed, het beeld van een
Schokker familie. Enkele nazaten van de Schokkers, verenigd in een
werkgroep, doen hun best om het beeld verplaatst te krijgen van de
Buitenkade naar de oorspronkelijke plek aan de Noordweg. Zij zijn
van mening dat Schokkers en Brunnepe bij elkaar horen. Bovendien,
in 1859, toen de laatste Schokkers het eiland moesten verlaten, waren
ze niet welkom in de stad Kampen, dus hun beeld hoort daar ook niet.
Promoveren is prachtig, maar spelen in een hoofdklasse vraagt
opnieuw training en incasseringsvermogen. Na een flinke nederlaag
tegen Sportclub Genemuiden weet Go-Ahead Kampen de eerste zege
te boeken tegen VVOG: 4-1.

18-9

19-9

20-9

21-9

23-9

24-9

Dat er géén ongeluk is gebeurd mag ook in de krant! Een auto met
inzittende is mee omhoog gegaan toen het dek van de Kamper Stads brug omhoog ging voor scheepvaartverkeer. De automobilist stond
precies op de verbinding tussen het vaste en het beweegbare deel van
de brug, kon nog net achteruit rijden en de handrem erop zetten. Hij
stond in de dode hoek van de bedieningspost en de monitor was
defect. Dat kan gebeuren, maar mag natuurlijk niet.
Een tweede bommetje binnen een week, maar nu één met een plezierige knal: projectontwikkelaar Bemog uit Zwolle wil Kerst in Oud
Kampen redden en het gat in de begroting vullen. Daar komen nog
eens alle positieve reacties en steunbetuigingen vanuit samenleving
en politiek bij. Het bestuur van KiOK ziet daarmee, ongedacht en
zeer verrast, voldoende mogelijkheden om het winterfestival door te
laten gaan. Bovendien, iedereen is er nu van overtuigd dat er een
goed meerjarenplan moet komen.
Een goed muzikaal huwelijk, zo noemt dirigent Jurriën Plender de
relatie die hij 27 jaar had met gemengd koor Shalom uit IJssel muiden. Het spijt hem dan ook dat hij van zijn koor moet scheiden.
Tijdsdruk speelt de dirigent parten en hij kan niet anders dan keuzes
maken. Het koor gaat een nieuwe relatie aan: met de 33-jarige Minne
Veldman uit Urk.
Een klein berichtje in de Krant: de cd Abide with me van het Kamper
kleinkoor Musica Religiosa is genomineerd voor de Zilveren Duif
Award 2013 in de categorie ‘beste album gewijde muziek’. Een nominatie is nog wel geen prijs, maar het is een flinke opsteker voor het
vijf jaar geleden opgerichte koor.
De derde zaterdag in september is achter de rug. Zalk is weer opgeruimd: duizenden koopjesliefhebbers trokken langs de 160 kramen
die de jaarlijkse braderie telde. Brassband Excelsior heeft ook dit jaar
niet voor niets het festijn georganiseerd. Het leverde de muziekver eniging zo’n 8.000 euro op.
De koning sprak in zijn Troonrede over een participatiemaatschappij. De gemeente Kampen liep daarop al vooruit met aanpassingen in
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De houding ‘Ik heb
recht op…’ moet veranderen in ‘Ik kan zelf … en heb dan nog nodig …’.
Om kosten te besparen wordt meer gekeken naar wat mensen zelf nog
kunnen en naar welke steun zij van hun omgeving kunnen krijgen.
Eerst een gesprek, daarna pas een aanvraagformulier.
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn weliswaar pas in maart 2014,
maar de plaatselijke partijen zijn nu al druk bezig met de poppetjes.
Wie worden lijsttrekker, wie zijn beschikbaar voor de gemeenteraad?
Het ziet ernaar uit dat meer dan de helft van de huidige gemeenteraadsleden niet zal terugkeren. Een zorgelijke situatie, aldus de burgemeester, want hij ziet het ‘historisch geheugen’ hiermee afnemen.
Een kwak in de Esdoornhof! Bijzonder? Ja, want het is niet een uitwerpsel zoals misschien gedacht. Vogelliefhebbers hebben een zeldzame reigerachtige broedvogel gespot in de Kamper woonwijk.
Meestal houden deze vogels zich op in moerasachtige gebieden waar
ze ’s nachts op vissen en kikkers jagen. Deze jonge kwak is wellicht
uitgevallen tijdens de trektocht naar het zuiden.
Het najaar is de tijd van de begrotingen. Hoeveel valt er volgend jaar
of de komende jaren te besteden? In deze tijd van bezuinigen komen
voorstellen hard aan. De concept-cultuurnota laat zien dat de
gemeente aanstuurt op anderhalve ton minder gemeenschapsgeld
voor cultuur in 2016. Voor Quintus betekent dat een bezuiniging van
100.000 euro, zo’n 30 procent meer dan waarop het bestuur al had
gerekend.
Geld hoeft niet altijd bij de gemeente vandaan te komen. Dat bewijst
de hulp die de Stichting tot behoud van Kamper Botters ontving
van bedrijven en particulieren én van serviceclub Ronde Tafel 30. De
stichting moest de jaarlijkse Oostwal Botterrace afgelasten in verband
met een dodelijk ongeval. Haar belangrijkste inkomstenbron was
daarmee verdwenen. Met de door de Ronde Tafel opgezette actie ‘Fiets
’m d’r in!’ werd 7.500 euro voor de Botterstichting binnengehaald.
Er was al jaren sprake van, maar het is nu een feit: tuincentrum
Koster heeft zijn hekken en deuren gesloten. Meer dan vijftig jaar
was het familiebedrijf in IJsselmuiden gevestigd. Van heinde en verre
kwamen mensen bij Joop en Gerrit een tuinornament uitzoeken. Als
je het bij Koster niet vindt… De beelden gaan naar Heerde, waar de
familie een beeldentuin op Landgoed Het Veen heeft ingericht.

Oktober
1-10 Een kleine opsomming laat zien dat mensen die een sport beoefenen
met meevallers en met tegenslag te maken hebben: de volleyballers
van Dépol-Set Up wonnen in Emmeloord; tafeltennisvereniging
Kampenion was koploper, maar verloor tegen Almelo; de basketballers
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van Lay Back wonnen van Steenwijk en zetten de winnende koers
voort; Deltaruiter Lindy Rook haalde twee keer goud binnen en
Annemiek Vinke van Paardensportvereniging Kampen won met
paard Cetwiggy brons.
Het klinkt paradoxaal: voordat het stormseizoen begint moeten de
werkzaamheden voor de aanleg van een zwemstrandje in Grafhorst
zijn afgerond. Na 15 oktober mag op last van het waterschap niet
meer aan de oever nabij een waterkering (in dit geval de dijk) worden
gewerkt. Dat hoeft ook niet, want het recreatiestrandje waar Grafhorst al jaren naar uitziet, is dan zo goed als klaar. En dan is het
wachten op de volgende zomer en op zonnige, warme dagen.
In 1994 is hij begonnen. Elke zondagmiddag tussen twee en drie uur
brengt hij het radioprogramma Klassikaal voor RTV IJsselmond.
Reken maar uit: Jan van den Oever heeft zijn duizendste uitzending
achter de rug. Hij is daarvoor hartelijk bedankt met een bloemetje.
Als het aan hem ligt gaat hij nog door tot zijn tachtigste.
De Stichting Terminale Thuiszorg Kampen e.o. vierde haar 25-jarig
bestaan met een symposium in de Stadsgehoorzaal. Hoe een initiatief van enkele Kamper burgers kon uitgroeien tot een stabiele stichting die voornamelijk werkt met vrijwilligers, wordt beschreven in
het jubileumboek Nabij.
De minister schrijft in een voortgangsrapportage dat hoogwatergeul
het Reevediep (de bypass) twee jaar later klaar zal zijn dan bedoeld
(medio 2019). De planfase en aanleg nemen meer tijd in beslag dan
aanvankelijk gedacht werd. Een spreekwoord luidt: van uitstel komt
afstel. Maar dat is maar een zegswijze. Daaraan kunnen de tegenstanders en bezwaarmakers geen hoop ontlenen. Die bypass komt er wel.
De Israëlische ambassadeur heeft op het stadhuis van Kampen de
Yad Vashem onderscheiding uitgereikt aan de nazaten van Willem
Kolff (uitvinder van de kunstnier) en zijn vrouw Janke KolffHuidekoper. Het echtpaar ontvangt dit postume eerbetoon, omdat
zij in de Tweede Wereldoorlog de 6-jarige Joodse Erik Meijler in hun
gezin opnamen en hem zo uit handen van de Duitsers wisten te
redden. Erik Meijler was aanwezig bij de feestelijke gebeurtenis.
Voor een gewone Kampenaar was het leven op een doodgewone dag
opeens niet meer zo gewoon: Emil de Boer (36 jaar) kreeg enkele
jaren geleden een hersenbloeding. Daarna werd alles anders. Hoe?
Dat is te lezen in zijn boek Mijn leven in stukken. Met één vinger typte
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Emil zijn verhalen uit, redacteur Karel Frugte hielp hem er een boek
van te maken. De opbrengst is bestemd voor de Hersenstichting.
Alle medewerkers van Dier Geneeskundig Centrum de nieuwe HANZE
in Kampen zijn trots. Zij hebben de ‘Paraveterinair van het jaar’ in hun
centrum! Dierenartsassistente Karla Kamphuis kreeg deze titel,
nadat zij in Barneveld alle proeven van bekwaamheid had afgelegd
en als beste uit de bus kwam. Het leverde haar een stedentrip op en
haar centrum ontving 5.000 euro aan voorzieningen en goederen en
een jaar lang verse bloemen op de balie.
In één van de putten van het aardwarmteproject in de Koekoekspolder in IJsselmuiden is radioactiviteit gemeten. De oorzaak is een
verstopping in een leiding. Een schrik voor bedrijf en projectleider:
radioactiviteit is onbekend in de aardwarmtewinning, die nog in
haar kinderschoenen staat. Niet echter bij olie- en gaswinning.
Stralingsdeskundigen in die branche weten dan ook hoe ermee om
te gaan. Veiligheidsvoorschriften zullen vanaf nu ook in de geothermie gebruikt moeten worden.
Het Rijk heeft zijn zaken nog niet op orde, de Nederlandse gemeenten weten nog steeds niet welke taken zij krijgen doorgeschoven en
welke financiële gevolgen dat zal hebben. Toch heeft het Kamper
College van B en W de jaarlijkse begroting weer ingediend. De voornemens zijn duidelijk: voor de inwoners gaat alleen de onroerende
zaakbelasting met één procent omhoog.
Zorgverlener Philadelphia biedt haar cliënten sinds de zomer geen
dagbesteding meer aan bij Stichting Paardrijden Gehandicapten
IJsselmuiden in de manege aan de Oosterholtseweg. En dat merken
ze bij SPGIJ. De Philadelphia-cliënten verleenden schier onmisbare
bijdragen: van afwassen tot helpen bij til- en sleepwerk. De ruim
zeventig vrijwilligers van SPGIJ gaan echter gewoon door met hun
activiteiten: huifbedrijden en paardensport bieden aan mensen met
een lichamelijke handicap.
65 jaar jaar geworden, maar geen pensioen in zicht, integendeel.
Bedrijf IMpact vierde zijn 65-jarig jubileum met een open dag. Uit
alles blijkt dat het bedrijf volop meedoet in de nieuwste ontwikkelingen. Het is begonnen als sociale werkplaats, maar uitgegroeid tot
een bedrijf dat werkt aan re-integratie van werkzoekenden. De manier
van werken loopt vooruit op de eisen die de Participatiewet, die in
2015 ingaat, stelt.

15-10 Een ander 65-jarig jubileum leidde tot een muzikaal feestje: boerenkapel De Kampereilanders haalde de 77-jarige Tinus Bos thuis op en
begeleidde hem naar het repetitielokaal van het Stedelijk Orkest.
Daar werd hij onthaald op een concert. Vanaf zijn twaalfde jaar blies
Bos zijn partij mee, op de tuba. Afgelopen zomer stopte hij als actief
lid, maar erelid blijft hij.
16-10 Leegstaande winkelpanden in de Oudestraat: de oorzaak is niet zo
moeilijk vast te stellen in deze tijd van economische en financiële
problemen wereldwijd. Winkeliers, makelaars, huiseigenaren en de
gemeente gaven gehoor aan de oproep van De Stentor om met elkaar
de problematiek te bespreken en te kijken of er mogelijkheden tot
verandering zijn.
17-10 Kampen was twee eeuwen geleden een verbanningsoord voor Hermanus Bols, een nazaat van de beroemde familie van jeneverstokers.
Dat gegeven is boven tafel gekomen via het KRO-programma Brieven
Boven Tafel. Op verzoek van de KRO zijn gemeentearchivaris
Margreet Vink en historicus Peter Bakker in de archieven gedoken.
Zij ontdekten dat Hermanus op een achterkamertje in een huis aan
de huidige Graafschap moet hebben gewoond. Hermanus paste niet
in de familie ‘omdat hij de familie ten laste was, zijn gezin niet goed
onderhield en onvoldoende werkte’, aldus de regisseur van het programma.
18-10 Voor een honderdjarige is ze nog kerngezond, de Oranjeschool in
Zalk. De onderwijskwaliteit en de financiën zijn prima in orde. Toch
wordt ze in haar bestaan bedreigd: ze komt vier kinderen tekort en
zit daarmee onder de norm voor het noodzakelijke leerlingenaantal.
Er lijkt geen kruid tegen gewassen, ze moet sluiten. Regels zijn regels!
19-10 Eigenlijk moet je ze in Kamper dialect voorgedragen horen: de gedichten en verhaaltjes over huis- tuin- en keukenzaken die Ben Riesebos
heeft geschreven. Ze zijn onder de titel Opskriefsels verzameld en
gepubliceerd door historische vereniging Jan van Arkel.
21-10 De straatnaam mag er dan aanleiding toe geven, niet alles wat groen
is past in de Groenestraat. De politie rolde er een hennepkwekerij op.
De ruim driehonderd hennepstekjes waren vermoedelijk bestemd
voor wietteelt.
22-10 Joop, Jos, Willem en André van IMpact moeten op zoek naar een
andere baan. Sinds 2011 beheerden zij de brug in de Mandjeswaard.
Een handmatige bediening was nodig, omdat het volautomatische
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systeem waarmee de brug op afstand bediend werd, te veel haperingen vertoonde. De mannen wisten dat hun baan tijdelijk was, maar
het afscheid van de brug valt hen zwaar. Vanaf april 2014 moet de
brugwachter van de Stadsbrug via monitoren ook de Mandjeswaard brug in de gaten houden. Hopelijk gaat dat allemaal goed.
Trots op Kampen, dat zijn ze en zo luidt ook de titel van het boek dat
de bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Kampen presenteren
bij het dertigjarig jubileum. Het boek geeft met prachtige foto’s en
verschillende artikelen een overzicht van wat de SSK sinds de oprichting in 1988 in Kampen heeft weten te realiseren. ‘Zonder de Stichting Stadsherstel Kampen had Kampen er vandaag anders uitgezien’,
aldus voorzitter Jo Kleinmeulman. Terecht trots? Ja! Zeker gezien het
feit dat de SSK uit vrijwilligers bestaat.
Bijna was Kampen een nieuwe ui rijker geweest, of liever gezegd, een
IJsselmuider ui. Oplettende burgers hadden al gezien dat de nieuwe
brug in aanleg aan de Veilingweg erg smal werd. Ze kregen gelijk.
Twee vrachtwagens zouden elkaar niet kunnen passeren. Remmen,
optrekken, oponthoud zou het gevolg zijn. De brug wordt nu alsnog
verbreed, maar tot ergernis van bedrijven en particulieren is de
Veilingweg daardoor veel later berijdbaar dan gepland.
Pure smaak, glutenvrij, suikervrij en veganistisch. Met deze kwalificaties hebben Hans de Boer en Pieter Bas Alferink (oftewel de Bio Bandits) in het Zweedse Malmö een prijs gewonnen. Op de grootste
biologische beurs van Scandinavië werd hun Delirious Dill Mustard
tot het ‘beste nieuwe organische voedselproduct’ uitgeroepen.
Het Stedelijk Museum Kampen is verblijd met drie nieuwe portretten. Ze zijn afkomstig uit een legaat van Annie Dieters-Noordtzij.
Twee miniaturen laten de beeltenis zien van Annies voorouders
Helenius de Cock en zijn vrouw Anna van Andel. Het derde werk is
een portret van haar grootvader Maarten Noordtzij (Kamper raadslid
van 1883 tot 1906), geschilderd door Jan Voerman.
Onder het motto ‘Bewegen is leuk’ organiseerden Marianne Sieberichs
en Anita Pennekamp voor het derde achtereenvolgende jaar een
beweegdag voor kinderen in sporthal De Reeve. Zo’n driehonderd
kinderen namen deel aan allerlei activiteiten die door gymnastiekverenigingen werden aangeboden. Ze gymden, turnden, sprongen,
klommen en dansten. Zelfs ouders deden enthousiast mee, immers:
bewegen moet!

29-10 30 en 23 jaar waren ze toen ze trouwden, 65 jaar geleden. Ze zijn nog
steeds bij elkaar, Marten en Geertje Schrijver-Koers. Ook al was Geertje
aan haar stoel gekluisterd vanwege een gebroken heup, ze hebben
samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen hun briljanten huwelijk gevierd.
30-10 Een waterstand hoger dan die in 1995 wordt verwacht in Kampen! Bij
de Oorgatsluis, de scheiding tussen Burgel en IJssel, sijpelt het water
door! De burgers van de binnenstad moeten beschermd worden! Drie
elementen van een rampscenario dat gelukkig geen werkelijkheid,
maar fictie is. Het scenario dient als basis voor een oefening. Een
peloton van de 105 Geniecompagnie Waterbouw uit Den Bosch is in
Kampen bezig om zich verder te bekwamen in het bieden van hulp
bij een rampsituatie.
31-10 Zorgen in Zalk. Zoals al langer bekend is, wordt de Oranjeschool
bedreigd met sluiting. Nu blijkt ook dat het consultatiebureau zijn
deuren moet sluiten. Het bureau was weliswaar maar twee keer per
maand één uur open, de kosten zijn hoger dan verantwoord is. En
dan is er ook nog tegenslag bij de bouw van een nieuw Multifunctioneel Dorpshuis: er is 2,5 ton meer nodig dan de gemeente heeft
begroot. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar of dat lukt?
Zalk vreest voor de leefbaarheid in het dorp.
November
1-11 De geschiedenis herhaalt zich, zij het in een modern jasje. Het SNS
Historisch Centrum - voorheen bekend als het Frans Walkate Archief
- zal in 2014 letterlijk volop in de schijnwerpers staan. Stichting
Lichtstad Kampen heeft van de gemeente toestemming gekregen om
ook dit historische pand aan te lichten. Niet met de strengen gloeilampen die in de jaren dertig het pand verlichtten, maar via lichtmasten die tussen de bomen op de Burgwal zullen staan.
2-11 Stichting Stadsherstel Kampen vierde haar dertigjarig bestaan met
een symposium in de Stadsgehoorzaal. Een hoogtepunt was de uitreiking van een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau aan
bestuurslid Wim van Werkhoven. De burgemeester somde zijn verdiensten op, waaronder zijn dertigjarige bestuursfunctie van SSK en
zijn adviseurschap van Wijkvereniging Binnenstad.
4-11 85 jaar geleden werd er een start mee gemaakt: met jeugddiensten in
de Bovenkerk. De jeugd van toen is er niet meer, of is al hoogbejaard,
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maar de diensten waaraan altijd een extra of bijzonder muzikaal
accent gegeven wordt, worden nog steeds georganiseerd. Rob Stam is
zelfs al 46 jaar nauw betrokken bij deze organisatie. Voldoende
reden voor het kerkbestuur om hem daarvoor met een kerkelijke
onderscheiding en plein public te bedanken.
5-11 Springen is ‘in’. Dat bleek uit de vele aanmeldingen voor de Kamper
springwedstrijd. Maar liefst 412 deelnemers van alle gymnastiekverenigingen uit Kampen en omliggende kernen kwamen naar sporthal De
Reeve. De organisatie lag voor deze tiende keer in handen van GV DOS.
6-11 Meestal wordt aangeraden om niet op onderbuikgevoelens maar op
het gezonde verstand af te gaan. Jean Louis Becker, wijkagent, wijkt
terecht af van deze opvatting. Er waren zoveel inbraken in Kampen
en omgeving dat de politie alle signalen nodig heeft. De oproep luidt
dan ook: ‘Als je het gevoel hebt dat iets niet klopt, bel de politie.
Vertrouw op je onderbuikgevoel en neem contact op.’
7-11 Een domino-effect? Het schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs
lijkt zijn langste tijd te hebben gehad: de gemeente heeft er geen geld
voor. Nieuwe plannen voor een soberder aanpak waren er wel, maar
niet alle scholen doen eraan mee. Daardoor vervalt een deel van de
rijkssubsidie en worden de kosten voor de gemeente nog hoger. De
beraamde 70.000 euro heeft de gemeente niet. Als het schoolzwemmen
niet doorgaat, wordt het exploitatietekort van het zwembad hoger.
Wie betaalt dat? De gemeente!
8-11 Er is hoop voor de Oranjeschool in Zalk: het bestuur kan een sluiting
voorkomen als het een samenwerkingsverband aangaat met een
andere schoolvereniging. Als binnen een dergelijk schoolverband het
leerlingenaantal wel boven de norm ligt, stopt de geldstroom vanuit
het Rijk niet.
9-11 De rechtbank buigt zich over de hondenbelasting die Kampen van
hondenbezitters vraagt. Niet duidelijk is waar die belastingcenten
aan uitgegeven worden. Aan voorzieningen voor honden of belandt
het geld op de grote hoop? Herman Bres komt op voor betalende hondenbezitters en eist openheid.
11-11 Wie oprecht geïnteresseerd is in Kampen en er iets voor over heeft,
kon in het Stedelijk Museum een ingelijste oude geografische kaart
van Kampen aanschaffen. De erven van Henk Krans hebben een
groot deel van de verzameling van hun vader in het museum tentoongesteld onder de naam Kampen à la Carte. Er was een limiet
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gesteld aan de koopliefde: slechts één per koper. Zo wilden de erven
voorkomen dat de collectie in handen van een handelaar terechtkomt en uit Kampen verdwijnt.
De vraag naar verantwoordelijkheid speelt meestal als het kalf verdronken is: wie had initiatief moeten nemen om de ramp te voorkomen? In de Wortmanflat in Kampen zijn nog geen slachtoffers
gevallen, maar in twee jaar tijd zijn er wel drie branden geblust door
de brandweer. Hangjongeren, overlast, brandbaar materiaal op de
galerijen, geen brandmelders, geen blusmiddelen op de gangen, dat
alles vraagt om moeilijkheden. Bewoners doen een beroep op eigenaar deltaWonen, op de huismeester en op de gemeente om samen
te werken aan een veilige en leefbare woonomgeving.
Er is eindelijk duidelijkheid over de toekomst van het Kamperlijntje:
tussen 2015 en 2017 wordt de verbinding geëlektrificeerd, er komt
voorlopig alleen een extra station in Stadshagen en de trein blijft een
halfuursdienst verzorgen. Nu deze kogel door de kerk is, kan Kampen
nadenken over de aankleding van de omgeving. Zal het stations gebouw dan ook weer een boeiende functie krijgen? En het gebied
van de voormalige Buitenwacht?
De gemeentelijke welstandsnota is aangepast en nu mag de banier
van Stichting Welzijn aan de Vloeddijk in Kampen eindelijk uitgestoken worden. Twee jaar geleden al werd het doek in bijzijn van de
wethouder feestelijk onthuld, maar het belandde weer in de kast,
omdat het gemeentebeleid vlaggen en wimpels in de binnenstad niet
toestond.
Beleid op landelijk niveau kan grote invloed hebben op plaatselijk
niveau. Dat de NS het Kamperlijntje één minuut eerder uit Zwolle
laat vertrekken, is voor veel treinreizigers uit de richting Amersfoort
en Arnhem een teleurstelling, zij halen de overstap naar Kampen
immers niet.
Sinterklaas heeft nog geen voet op Kamper grond gezet of er is al
onenigheid ontstaan: wie mag zijn komst in november 2014 organiseren? Stichting Sinterklaas Comité Kampen, die al vele jaren blijk
geeft een goede organisator te zijn? Of Sinterklaas Vereniging Kampen,
die in september al een vergunning heeft aangevraagd voor de organisatie? Burgemeester Koelewijn hoopt op een bisschoppelijk gesprek
met beide partijen en wil net zo lang in overleg tot er witte rook uit
de schoorsteen komt.
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18-11 Handen uit de mouwen steken, dat zijn ze gewend, de leden van
volkstuinvereniging Tuinlust in IJsselmuiden. Niet alleen op hun
tuin, maar ook in de kantine. Een brand aldaar veroorzaakte echter
zo’n grote schade dat de leden enkele maanden bijeen moesten komen
in een naastgelegen kas. De renovatie van de kantine is aangepakt
door de gebroeders De Ruiter in samenwerking met vijftien leden.
Penningmeester Theo Fijn is trots op wat bereikt is: een prachtige ontmoetingsplaats volgens eigentijdse normen van veiligheid!
19-11 Het ‘nieuwe leren’, de onderwijsmethodes waar jongeren de laatste
jaren mee zijn opgegroeid, is vooral gericht op begrip en inzicht. Het
‘nieuwe parkeren’ sluit daar beslist niet op aan: de gemeente start
daarom al voordat de nieuwe parkeermeters geplaatst worden de
campagne ‘Alvast uit je hoofd leren, kenteken parkeren!’ Wil je in de
nabije toekomst een parkeerkaartje betalen, dan moet je je kenteken
intoetsen en dus onthouden!
20-11 Het werden er te veel, de sporters die op het gemeentehuis gehuldigd werden. Daarom is er een nieuwe selectieleidraad: alleen een
nationaal of internationaal kampioen in de hoogste klasse, divisie,
discipline of categorie wordt nog door de sportwethouder gehuldigd.
21-11 Wethouder Ekker heeft in Den Haag met de voltallige Tweede Kamer
gesproken over de subsidieregeling voor leerlingenvervoer. De kosten
rijzen de pan uit: elke dag rijden speciale busjes kinderen naar de
school die ze nodig hebben vanwege een beperking of die ze kiezen
vanwege geloofsovertuiging. De reiskosten komen voor rekening van
de gemeenten en het Rijk. Kampen legt elk jaar 6,5 ton bij. Er moeten keuzes gemaakt worden. Maar welke?
22-11 Een oude vuilnisbelt aan de Schansdijk krijgt een nieuwe functie: de
belt wordt onderdeel in het parcours van de Kamper Wielerclub.
Daardoor ontstaan klimmetjes van meer dan 10 procent. KWC krijgt
eindelijk een nieuw sportpark. Op het terrein van 7 hectare zullen
ook modelvliegclub Cumulus en de Kamper hondenclubs een vaste
stek krijgen.
23-11 Mannie Vaandering, voorzitter van ijsclub Eensgezindheid uit IJsselmuiden, heeft een curieuze wens: laat de winter nog maar even uitblijven! Waarom? De nieuwe ijsbaan en kantine bij de Trekvaart zijn
pas rond de jaarwisseling klaar. Vandaar.
25-11 De eerste knallen zijn alweer hoorbaar, vuurwerk van vorig jaar dat
op zolder was blijven liggen? De gemeente heeft het budget voor de
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voorbereidingen en de afwikkeling van de feesten rond de jaarwisseling verdubbeld tot 63.000 euro. De ervaring van de afgelopen
jaren leerde dat vooral de schoonmaak- en reparatiekosten hoger uitvielen dan begroot werd.
Over smaak valt weliswaar niet te twisten, maar om het etiket ‘de
smaakvolste’ werd wel gestreden tijdens de landelijke wedstrijd De
Smaak van NL in Gennep. Harry, Petra en Irene Bruins van biologische
zuivelboerderij Erf 1 op Kampereiland behoorden met hun vanillevla
tot de eerste drie.
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in gang
gezet. De plaatselijke politieke partijen komen met hun kandidatenlijsten. Veel oudgedienden vertrekken en daardoor laten veel lijsten
nieuwe namen zien.
Het bericht gonsde al rond en wordt nu bevestigd: niet Albert Heijn
maar de Aldi krijgt een nieuwe supermarkt op het Melmerpark in
Kampen. Het is niet het eerste bedrijf dat aldaar zijn deuren opent,
dat is de Action. Melmerpark komt ‘in bedrijf’. Wie in 2014 via de
N50 en de N307 Kampen binnenrijdt, zal worden ontvangen met
lichtreclames van verschillende bedrijven. Een andere binnenkomst
dan via de Stadsbrug!
Buslijn 141 (Kampen-Zwolle) wordt vanaf 8 december opgeheven. ‘sHeerenbroek en Wilsum raken daarmee hun vaste verbinding naar
één van beide steden kwijt. De lijn is te duur, afgemeten aan het
geringe aantal reizigers. Maar hoe komen reizigers die dagelijks deze
bus namen dan wel in Kampen of Zwolle? De dorpen mogen met een
goed, dat wil zeggen betaalbaar, alternatief komen bij Provinciale
Staten. Hopen dat hen dat lukt.
Volgens oeroude verhalen horen pauwen bij de liefde en bij de goden.
En een pauwenveer vinden zou geluk brengen. Bewoners van de
Hanzewijk zijn echter helemaal niet zo gelukkig met de pauw die al
maanden in hun wijk rondscharrelt. Ze schreeuwt iedereen de oren
van het hoofd en poept alles onder. Zelfs Hanjo IJkhout (kinderboerderij Cantecleer) is het nog niet gelukt haar te vangen en terug te zetten in het hertenkamp.

December
2-12 Ze waren er al een poosje bezig, de vrijwilligers van Terre des Hom mes, maar nu is hun winkel aan de Oudestraat officieel door de bur-
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gemeester geopend. Terre des Hommes verkoopt tweedehands spullen in het voormalige pand van VVV en ANWB. De opbrengst is
bestemd voor een project dat door de vrijwilligers wordt uitgekozen.
Natuurlijk zijn er meer, maar 88 kwamen op de lijst ‘beste Chinese
restaurants in Nederland’ te staan. En de op één na allerbeste zit in
Kampen! Happy Garden, al bijna 25 jaar in deze stad. Mevrouw Mei
Jan Chang-Qiu is er verlegen mee, maar heeft nog ambitie genoeg: ze
gaat met haar zaak de kant op van het moderne China en hoopt daarmee volgend jaar opnieuw goed te scoren.
De kogel is door de kerk: voor het symbolische bedrag van één euro
gaat zwembad De Sonnenberch in IJsselmuiden per 1 januari 2015
over in handen van sportschoolhouders Berry en Henk Prinsen. Er
zijn nog wat voorwaarden aan verbonden, maar er lijkt nu toch een
eind te komen aan de langlopende discussie over de toekomst van
het noodlijdende zwembad.
Het Sinterklaasfeest betekent niet alleen je eigen schoen zetten. Leer lingen van het Almere College hebben in het kader van een lesopdracht cadeaus ingezameld voor de Voedselbank. Alles organiseerden ze zelf: sponsoren, contacten met speelgoedwinkels, Zwarte
Pietacties en inpaksessies. Al met al een geweldige bijdrage aan een
Sinterklaasavond voor de minima.
Gelukkig, nog niet. Zo zullen rooms-katholieke IJsselmuidenaren
opgelucht hebben gereageerd toen ze hoorden dat hun kerk aan de
Oosterholtseweg, in tegenstelling tot eerdere berichten, nog niet
gesloten zal worden. In ieder geval niet in 2014. Dat er op financieel
vlak iets moet gebeuren is duidelijk. De parochielocaties IJssel muiden en Kampen zullen één nieuwe locatie gaan vormen, de
Buitenkerk is voor veel geld opgeknapt en twee gebouwen onderhouden is een dure kwestie.
Een vijftigjarig jubileum voor een 57-jarige! Ton van den Berg, organist van de Buitenkerk vindt het geen verdienste. Als 7-jarig jongetje
begon hij als zanger bij het jongenskoor, maar nadat hij een door
houtwurm aangetast harmonium had gekregen, raakte hij verslingerd aan het orgel. Vanaf zijn twaalfde begeleidde hij diensten in de
Buitenkerk en hij doet dat nog steeds. Een medaille in goud van de
Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging viel hem ten deel.
Het was Wereldlichtjesdag, voor het eerst ook in Kampen. Zo’n tweehonderd nabestaanden van overleden kinderen kwamen naar de
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algemene begraafplaats aan de Bovenbroeksweg. In de stampvolle
aula was een korte herdenkingsbijeenkomst en daarna werd buiten
een monument gevormd van waxinelichtjes. Als symbool voor ‘loslaten’ gingen witte ballonnen de lucht in.
De Vrijwilligersprijs gaat dit jaar naar… Wethouder Lidy Kievit
maakte de winnaars bekend en overhandigde de wisselbokaal en een
bedrag van 500 euro aan de echtparen Van Ommen en Grijpstra. Met
zijn vieren koken ze wekelijks in de Regenboog aan de Broederweg,
speciaal voor mensen die niet alleen thuis willen zitten, met het
bord op schoot. Vijftien jaar geleden begonnen denken ze nog niet
over stoppen.
De Schokkerbuurt in Brunnepe staat groot onderhoud te wachten.
Woningcorporatie deltaWonen gaat 95 woningen renoveren, zodat
ze minder energie vragen en een comfortabeler woongenot geven.
De buitenkant van de huizen zal daarbij in de oude stijl worden teruggebracht, zodat de oorspronkelijk ideeën van architect Broekema
weer zichtbaar zullen zijn.
Verwarring alom: Kerst in Oud Kampen zal dit jaar voor het eerst op
zaterdag én zondag georganiseerd worden. Volgens gemeenteverordening mogen alleen food-gerelateerde winkels hun deuren op zondag opendoen. Vissen de andere winkeliers naast het net? Creatieve
geesten weten er wel raad mee: zij zetten een doos met marsjes bij
hun kassa neer of bieden de mogelijkheid om hamburgers te bestellen die ze daarna bij het naastgelegen restaurant ophalen. Food-gerelateerd is een breed begrip!
Een klein berichtje in de marge van de krant: Rijk Mateboer draagt
het beheer van de penningen van de Stichting Stadsherstel over aan
Gerrit Harwig. Vijftien jaar lang was Mateboer penningmeester, een
taak die hij vrijwillig, op de hem eigen wijze, in de marge vervulde.
Hulde!
Een blijk van waardering voor Kampens wandelend reclamebord:
burgemeester Koelewijn speldde stadsomroeper Bertus Krabbe de
zilveren speld van de gemeente Kampen op. Ook al is Krabbe nog
maar kort Stadsoproeper, hij is nationaal en internationaal al een
bekende geworden. Krabbe werd tweede in het Belgisch-Nederlands
klassement.
Stichting Welzijn verliest met haar vertrek een kundig en betrokken
coördinator. Etty Holwerda neemt na negentien jaar afscheid. Ze
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startte bij de Vrijwilligers Vakature Bank als bemiddelaar voor vrijwilligers, maar ontwikkelde zich op het gebied van ondersteuning van
vrijwilligers(organisaties) met gericht advies, trainingen en cursussen.
Wat ze nog kwijt wilde: dat Kampen één van de eerste gemeenten in
Nederland was die de noodzaak van vrijwilligerswerk inzag.
Ze vragen aandacht voor hun leefgebied, de bewoners van de buitenste polders van Kampereiland. Waterschap Groot Salland heeft als
voorkeur de primaire waterkering van de huidige dijk tussen
Zwartemeer en polder naar een dijk verder landinwaarts te verplaatsen. Echter, een deel van de Stikkenpolder, de Zwartemeerpolder en
Mandjeswaardpolder kan dan bij hoogwater onderlopen. Een ramp
voor de landbouwgronden en een schrikbeeld voor de bewoners. Zij
vragen zich af waarom de buitenste dijken niet met 30 centimeter
opgehoogd kunnen worden.
Elke medaille heeft twee kanten. Elk verhaal kan vanuit een ander
perspectief verteld worden. Voetbalvereniging KHC: wij zijn boos op
de gemeente, want wij moeten na dertig jaar vanaf januari 2014 de
KHC-hal helemaal zelf verzekeren, dit kost ons 3.000 euro per jaar
extra. De gemeente Kampen: wij hebben, door een fout die in 2009
aan het licht is gekomen, dertig jaar lang ten onrechte een deel van
de verzekering voor de KHC-hal betaald. KHC is al enige tijd op de
hoogte van de wijziging die vanaf januari 2014 ingaat.
Even wennen, de Van Heutszkazerne wordt officieus omgedoopt in
Stadskazerne. De drie grootste toekomstige gebruikers (bibliotheek,
gemeentearchief en RTV IJsselmond) hebben deze naam gekozen uit
de zeventig suggesties die na een oproep binnenkwamen. Herman
Broers is degene die met deze naamgeving het militaire verleden
met de toekomstige functies wist te verenigen.
Zalk zet de schouders eronder en ziet de toekomst rooskleuriger in
dan een aantal weken geleden. De kosten van een nieuw dorpshuis
vielen hoger uit dan begroot. Er zijn inmiddels toezeggingen van het
college van B en W en de provincie. Er is nog een gat van 2,5 ton op
het totale bedrag van 1,4 miljoen, maar dat wordt door het dorp zelf
gedicht. Er is één voorwaarde door de overheden gesteld: 31 december 2014 moet de oplevering zijn. Dat gaat lukken, aldus Johan Boeve
van de Zalker werkgroep.
De doorgang was er wel, maar nog steeds afgesloten met een hekwerk: de fietstunnel onder de Hanzelijn die Zwartendijk en station
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Kampen Zuid met elkaar verbindt. Sander van der Sluis en André van
’t Oever uit Kamperveen mochten samen met wethouder Veldhoen
Spoorpad en Spoortunnel officieel openen.
Kerst in Oud Kampen is weer achter de rug. Voor de eerste maal in
het veertienjarig bestaan ook op zondag. En daar is het laatste woord
nog niet over gezegd. Voor de organisatie gaf het een hoop rust, maar
de druk op eigenaren van non-food zaken was groot. Wel of niet open?
Bijdragen aan de sfeer en een boete riskeren? Of de druk weerstaan en
toch de zondagsrust respecteren? Voor de verdiensten hoeven de
ondernemers het niet doen, de zaken trekken minder klanten dan
op zaterdag.
25 non-foodwinkeliers die op de zondag van Kerst in Oud Kampen
open waren, kregen een waarschuwing en lopen kans om bij een volgende overtreding een boete van 5.000 euro te krijgen. De organisatie van Sail Kampen 2014 maakt zich zorgen. Ook bij dit evenement
is een zondag betrokken (20 april). De burgemeester is echter tot en
met 19 maart gebonden aan het huidige coalitieakkoord. Als na de
gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe coalitie gevormd wordt, kan
de discussie over de koopzondag opnieuw starten en (misschien?)
een andere uitkomst geven.
Aan het eind van het jaar krijgen enkele Kampenaren nog een flinke
opsteker mee. Raadslid Renate van der Velde (CU) werd door haar
collega’s uitgeroepen tot Kamper Politicus van het Jaar. Haar korte
en krachtige verwoording van complexe zaken wordt geroemd.
Musicus Henk van Putten kreeg op de avond van tweede kerstdag, tijdens het kerstconcert van DEV, de koninklijke onderscheiding van
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vijftig jaar als vaste organist
en pianist verbonden geweest aan DEV.
Het hele jaar door streden zij om een felbegeerde titel op hun eigen
gebied. Nu vindt een wedstrijd buiten hun invloedsfeer plaats: de
strijd om de titel Kamper Sportman of Sportvrouw van het Jaar. De
Sportraad heeft drie mannen en drie vrouwen genomineerd.
Kanovaarder Albert Flier, marathonschaatser Geert Plender, zeiler
Niels Broekhuizen, zeilster Michelle Broekhuizen, kanovaarder Ruth
Vorsselman en atlete Gerjanne Lussenburg. Ze moeten nog wachten
tot 7 februari 2014 voordat ze weten wie van hen wordt uitverkoren.
Spannend, ingedroogde poep! Boswachter Egbert Beens voelt een
gezonde opwinding: hij ontdekte aan het Ganzendiep de poep van
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een otter. Dat zou kunnen betekenen dat de otters die ruim tien jaar
geleden zijn uitgezet in de Weerribben, op zoek zijn naar nieuwe
gebieden. Stel dat ze het Ganzendiep verkiezen, dan zou dat een
compliment betekenen voor de waterhuishouding, want otters houden van een goede waterkwaliteit.
31-12 Eindelijk, eindelijk, het mag! Vanaf tien uur ’s morgens gaan de bussen los, gaan de zakken open, knallen de pijlen de lucht in, denderen
de deksels over de straten. Niet dat daarvoor geen knal te horen of
lichtende fontein aan de lucht te zien was. Natuurlijk is er geoefend.
Toch geeft de Kamper politie aan dat alles onder controle lijkt. De
meeste schutters houden zich aan de gemaakte afspraken en de beloning van een sleutelhanger in de vorm van een melkbus is gewild.
Eén minpuntje: de sleutelhanger heeft geen lichtje zoals vorig jaar.
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