Kamper Kroniek 2014
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
Het oude jaar is weggeknald. Het nieuwe jaar is met vreugdevuur
begroet. Er was heel veel (té veel?) vuurwerk en een deel daarvan
sierde de nachtelijke avondhemel boven de stad met prachtig gekleurde fonteinen. Het feest van de jaarwisseling kende echter ook weer
een verdrietige kant. Een ernstig mishandelde man uit Grafhorst
moest in het ziekenhuis worden opgenomen. In Kampen stapte een
hond op vuurwerk dat zijn baas had afgestoken: de hond gaat sindsdien met drie poten door het leven.
3-1
Het doek is voluit opgetrokken, achter de schermen wordt keihard gewerkt, de directeur staat trappelend van ongeduld in de coulissen: hij
gaat ervoor! Deze toneeltermen duiden aan hoe blij Jelle Wouda is dat
de Stadsgehoorzaal van Kampen nu eindelijk zelfstandig is. Het theater ontvangt een vaste subsidie van de gemeente, maar moet verder als
Stichting zelfstandig haar (financiële) beleid voeren. In het Stichtingsbestuur hebben een paar geroutineerde bestuurders plaatsgenomen:
Remmelt de Boer als voorzitter en Fokke Dijkstra als secretaris. En het
publiek? Dat zal als het goed gaat weinig merken van de verzelfstandiging.
4-1
Een sportieve kerstvakantieactiviteit leverde winst op voor drie
badmintonduo’s. Aisha van Staveren en Joyce Lorist, Tim Eijsink en
Xander Kleinsma, Chloë Kalter en Sandra Sanharib stonden als eerste, tweede en derde winnaars op het erepodium van het toernooi
van Badminton Club Kampen. Het toernooi werd georganiseerd voor
leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen.
6-1
Sommige ideeën hebben tijd nodig om uit te groeien tot een concrete activiteit. SP-fractievoorzitter Richard Boddeus lanceerde het idee
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om een ‘winters wandelfeest’ te organiseren in de periode tussen
kerst en Oud en Nieuw. Het plan vindt bijval, maar concrete uitwerking moet nog plaatsvinden. Wie weet wat deze kroniek in december
weet te melden!
Sinds 1 januari geldt de nieuwe Drank- en Horecawet: het is verboden
om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Het doel
van de wet is duidelijk: alcoholschade bij jongeren voorkomen. Een
onbedoeld neveneffect is echter dat de keten in de omgeving drukker bezocht worden en dat baart menigeen zorgen. Stichting Welzijn
(waaronder het Jongerenwerk valt) hoopt dat er opnieuw een integrale preventieve aanpak zal ontstaan samen met gemeente en politie.
Ook al sputterde de SP-fractie flink tegen - een nieuwjaarsreceptie
zou uit de tijd zijn, niets toevoegen aan de bestuurbaarheid van de
stad en de kosten konden veel beter besteed worden aan het verbeteren van de gemeentelijke website - de receptie kwam er wel! Wat meer
is, de receptie werd druk bezocht! Uit de tijd? Oude tradities krijgen
nieuwe functies. Een nieuwjaarsreceptie biedt alle gelegenheid om te
netwerken.
In maart van het vorige jaar zochten ze de publiciteit, Jaap van Gelderen en Jacob Hoogstede. Niet tevergeefs, want ze kregen aandacht
voor de Joodse begraafplaats in IJsselmuiden. Onderzoek maakte
duidelijk wie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. Eén van
de resultaten is dat er toestemming is om de zerken schoon te maken.
De Kamper Rotary en de kerkgemeenschap van De Hoeksteen zullen
daar actief aan meewerken.
Het ingewikkelde verhaal van de Kamper bouwgronden is eigenlijk niet
samen te vatten. De plannen voor de enorme lappen grond, bestemd
voor woningbouw, die de gemeente samen met regionale projectontwikkelaars heeft gemaakt, hebben niet tot het verwachte doel geleid.
Er komt dan ook geen Grondbank, zoals de bedoeling was. De econo
mische crisis is daar deels oorzaak van. Alle partijen hebben er financieel onder te lijden. Voor de gemeente Kampen betekent het een verlies van wellicht 8,3 tot 10 miljoen euro. En een ‘hoofdpijndossier’
waar het laatste woord nog niet over gezegd is.
De aanhouder wint. Zes jaar lang hebben bestuurders van Stichting
De Dijk zich beijverd voor de bouw van een appartementencomplex
voor hun verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. De eer-
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ste paal is nu geslagen: aan de IJsselwaard in Onderdijks. Aan het eind
van het jaar biedt het gebouw plaats voor dertien jonge mensen. De
Gilden gaat het bouwen, deltaWonen zorgt voor de verhuur en de
organisatie komt in handen van de jp van den Bent stichting.
Marktkooplieden, horecaondernemers en brandweer zijn het eens
geworden: de zaterdagmarkt krijgt op de Plantage een winter- en
een zomeropstelling. Van de tweede zaterdag in april tot de tweede
zaterdag in oktober staan de kramen zo opgesteld dat de terrasstoelen
voldoende ruimte hebben.
Onder het motto ‘Dit jaar wordt jouw jaar’ treden veertig zelfstandig professionelen van Kampen, verenigd in ZP-Kampen, gericht naar
buiten. Diensten, projecten of producten zijn samengebracht in een
handzame ZP-gids die aan vele bedrijven en instellingen zal worden
aangeboden. De burgemeester ontving het eerste exemplaar tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de vereniging.
Kampen doet, met nog vier andere gemeenten, mee aan een experiment om onder het oog van het publiek de stemmen te tellen bij
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de avond van 19 maart
zullen de stembureaus eerst de stemmen tellen op partij-niveau. De
volgende dag treedt een nieuwe ploeg van uitgeruste mensen aan, zij
zullen de stemmen tot op kandidaat-niveau tellen. Dan mag ook het
publiek op afstand meekijken en vragen stellen. Doel is uit te vinden
of het tellen uniformer en efficiënter kan verlopen.
‘Een museum aan de oevers van de IJssel, met onder het wateroppervlak de IJsselkogge en dobberend daarboven de Kamper Kogge.’ Het
plan van maritiem archeoloog David Bouman wordt als een beleving
van wereldformaat gepresenteerd op het stadhuis. Dezelfde politici
die geconfronteerd werden met het debacle van de Grondbank, gaan
in discussie over de financiële haalbaarheid van de plannen voor de
IJsselkogge. Een nieuw hoofdpijndossier?
Langs de Buitendijksweg in Kampen wordt een rietmoeras aangelegd, een broedgebied voor zeldzame vogelsoorten. Dit moeras dient
als compensatie voor een soortgelijk moeras dat moet wijken voor de
aanleg van het Reevediep (de IJsselbypass).
Hoeveel pasfoto’s hij heeft gemaakt? Zo’n half miljoen? Veertig jaar
lang runde Arend de Vos de vestiging van Voerman in de Oudestraat.
De Vos was zo’n vertrouwde figuur in de fotozaak dat menig klant
hem aansprak met ‘meneer Voerman’. De Vos heeft hoogtijdagen
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meegemaakt, maar ook de grote verandering sinds de opkomst van
de digitale fotografie. Hij gaat nu van zijn pensioen genieten en de
echte Voerman sluit de deuren van de Kamper vestiging.
Sportschool Jetze van Dijk, een begrip in Kampen, al vijftig jaar. Menig Kampenaar weet zich gevormd door de lessen van de nu 73-jarige
Jetze, die nog elke dag op de judomat te vinden is. Uit dank voor zijn
motiverende en enthousiasmerende aanpak organiseerden enkele
sporters een feestje voor de jubilaris.
Nieuw parkeerbeleid afspreken is één ding, het nieuwe beleid uitvoeren een tweede. En de uitvoering hapert. Alle parkeerautomaten
moeten worden vervangen en er moeten nieuwe borden komen, maar
dat proces verloopt niet vlot en soepel. Gevolg: parkeerders kunnen
hun parkeergeld niet kwijt. De parkeerwachters zijn daarom soepel
met handhaven.
Vele inwoners van Zalk, van klein tot groot, kwamen in beweging om
de gelden voor het zo gewenste Multifunctionele Dorpshuis binnen
te krijgen. Met scheppen en een enkele shovel stonden ze op de plaats
waar het centrum moet komen. Ze hoopten dat de Kamper politici
onder de indruk zijn van deze ludieke actie en zullen besluiten om
drie ton extra beschikbaar te stellen.
De gemeente Kampen gaat strenger optreden tegen drugsdealers en
-telers. Niet pas na vier overtredingen, maar al na twee overtredingen
gaat de deur van een drugspand rigoureus op slot. Een bedrijfspand
moet het zelfs zonder waarschuwing stellen, zo’n pand gaat al na één
overtreding voor enkele maanden dicht.
Alles wat van ver komt is… beter. Nee, deze uitspraak gaat lang niet
altijd op, maar in de strijd om de eer van Het Dictee van Kampen wel.
Winnaar werd de groep De Spraakmakers, enkele taalpuristen afkomstig uit het hele land. Stand en land reizen ze af om aan plaatselijke
wedstrijden mee te doen. Geen kunst dus met zoveel oefening. Voor
hen werd ter plekke een extra categorie gecreëerd: externe professionals. En Marianne van den Herik werd met slechts 19 fouten geloofd
als de beste spelster van Kampen.
Meneer en mevrouw ooievaar in Wilsum zijn nog niet terug van hun
winterreces, maar er ligt al wel 1.000 euro klaar om te gebruiken voor
de montage van een webcam op hun nest. Dorpsbelangen heeft dit
geld toegezegd gekregen van de jury van Kern met Pit, een jaarlijkse
wedstrijd van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Er
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zijn nog wat duizendjes nodig om daadwerkelijk het dagelijks leven
van het ooievaarsgezin in beeld te brengen. Het is de vraag of Dorpsbelangen dat dit jaar al redt.
Hun huwelijk begon bijzonder: ze waren nog maar net getrouwd, het
eerste kind was op komst, maar ze werden door militaire dienst uit
elkaar gehaald. Cor Klomp vertrok in 1949 naar Nederlands-Indië en
moest zijn Toos achterlaten. Toen hij terugkeerde was zijn eerstgeborene twee jaar oud. Toos Verhoeven leerde hem in feite opnieuw
kennen, maar de liefde bleef. Ze vierden hun briljanten huwelijk!
Blijf Fit, dat is niet alleen het motto, maar ook de naam van de zwemvereniging voor senioren. Al veertig jaar heeft deze vereniging voor
55-plussers een afspraak met zwembad De Steur. Het lidmaatschap
van Blijf Fit levert korting op de toegangsprijzen op en dat is voor de
ruim tweehonderd leden aantrekkelijk. Boegbeeld van de vereniging
is de 92-jarige Teun van ’t Hul, die nog soepel het water induikt.
‘Lidmaatschap van een vereniging is meer dan alleen contributie
betalen en consumeren.’ Die kreet komt van volleybalvereniging
Reflex. De club houdt een zogenaamde banenmarkt om de 25
vacatures vervuld te krijgen, een wanhoopsactie van de weinige bestuursleden die de club nog overeind houden. De kreet zal andere
instellingen die op vrijwilligers draaien niet onbekend voorkomen!
Het plan voor een onderwatermuseum rond de IJsselkogge krijgt een
kans. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met verder
onderzoek, maar daar mag niet meer dan 60.000 euro aan besteed
worden. Er komen gaande het onderzoek meerdere go- of no go- momenten, belooft wethouder Tabak. SGP, SP en GroenLinks kennen die
beloftes en stemden tegen.
Het raadsbesluit over de afwikkeling van het grondbankdossier is
uitgesteld. Een Kamper burger uitte kritiek op de deelname van Bert
Weever aan de discussie. Weever had zich immers teruggetrokken uit
de Commissie Ruimtelijke Ordening op grond van het advies van de
commissie die zijn integriteit onderzocht (2012). Verstrengeling van
belangen (toen rondom de Buitenwacht) was niet bewezen, maar
Weever had de schijn wel tegen. De gemeenteraad achtte het daarom
wijs om de discussie over de grondbank opnieuw te voeren, maar nu
zonder aanwezigheid van Bert Weever.
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Februari
1-2
Creativiteit krijgt volop kansen in tijden van financiële en economische crisis. Tegenstrijdig? Nee, dat blijkt uit het initiatief van wijkgroep Duurzaam IJsselmuiden-Kampen, Stichting Welzijn en Stich
ting Stadswerkplaats. In navolging van steden elders in het land
organiseren zij ook voor Kampen een Repair Café. Van tijd tot tijd zitten specialisten een dag lang klaar om kapotte gebruiksvoorwerpen
te repareren. De tegenprestatie? Meehelpen, een onkostenvergoeding
en een donatie voor de fooienpot.
3-2
Tijden veranderen en wij met hen. Vier jaar geleden nog spraken de
coalitiepartijen CDA, CU, PvdA en VVD af dat winkels op zondag niet
open zouden zijn. Met Kerst in Oud Kampen achter de rug en met Sail
2014 voor de boeg zijn, nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen en
een nieuw af te spreken coalitieakkoord, de meningen veranderd. Een
motie van PvdA en VVD om op de zondag van Sail Kampen (20 april)
alle winkeliers toestemming te geven om open te zijn, werd door de
meerderheid van de gemeenteraad aangenomen, ook door het CDA.
Het college van B en W heeft het laatste woord. Benieuwd wat dat zal
inhouden.
4-2
Eind 19de eeuw werden ze uitgejouwd in Kampen, nu is hun plaats
in de samenleving onbetwist: die van het Leger des Heils. Destijds waren de heilssoldaten in de garnizoensstad die Kampen toen was, niet
welkom, integendeel. Dankzij ingrijpen van toenmalig burgemeester
Ebbinge en dankzij volharding van de geloofsbeweging, kan afdeling
Kampen van het Leger des Heils nu zijn 125-jarig jubileum vieren.
5-2
Nieuwe initiatieven halen nogal eens de krant. Dat tradities verdwijnen is minder leuk om mee te delen. Toch vertellen Klaas Riezebos en
Greet de Velde Harsenhorst met verve over hun passie voor de Wilsumer Klompendansers. In de jaren tachtig waren er dertig dansers en
zo’n zestien optredens per jaar. Andere trends en interesses kwamen
op, deelnemers werden ouder, jongeren namen hun plaatsen niet
over, een vaste accordeonist was niet meer te vinden. Tot hun grote
spijt moesten ze de groep opheffen.
6-2
Het slechte nieuws: een nieuw paspoort voor volwassenen wordt in
Kampen 15 euro duurder (van 51 naar 66 euro). Het goede nieuws: het
paspoort blijft tien jaar geldig in plaats van vijf jaar. Tel uit je winst.
7-2
Een nieuw woord, maar nog steeds niet het laatste, over de grond-
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bankkwestie van de gemeente Kampen: de gemeenteraad stemt in
met het voorstel van B en W om een schikking te treffen met de vijf
betrokken projectontwikkelaars. Voor de gemeente is de eindgrens 10
miljoen, maar consortium De Dijken is daar niet gelukkig mee. Het
voortbestaan van enkele bedrijven staat namelijk ook op het spel. Het
antwoord van De Dijken is eind februari te verwachten.
Wie verdienen met hun prestaties de eretitels sportman, sportvrouw,
sportploeg van het jaar 2013? Schaatser Geert Plender, kanoster Ruth
Vorsselman, het eerste elftal van Go Ahead en de meisjes B1 van Hockeyclub Kampen. En wie weet wordt korfballer Harjan Visscher een
opvolger: hij werd verkozen tot sporttalent 2013.
De Buitenkerk trekt veel bezoekers: de tentoonstelling World Press
Photo is daar wekenlang te bezichtigen. Stefan Lanjouw, die het gelukt is om de vermaarde tentoonstelling naar Kampen te halen, is dik
tevreden.
Een gat in het pannendak van het Gotisch Huis! Nee, geen gat in
het dak, maar in de pannenlaag, volgens de wethouder. Wie echter
gaat dat repareren? Monumentenwacht Overijssel en Flevoland zou
dat graag willen doen, maar eigenaar Rijksgebouwendienst is bezig
met de verkoop van het pand. Tot duidelijk is wie de nieuwe eigenaar
wordt, staat onderhoud op een laag pitje. De RGB laat overigens wel
een kraan komen, zodat de pannen er weer opgelegd kunnen worden.
Ook de burgers van Kampen krijgen gelegenheid om betrokken te zijn
bij opsporingen na bijvoorbeeld een overval of vermissing: politie en
gemeente hebben geld vrijgemaakt voor deelname aan Burgernet. In
de meeste steden werkt Burgernet al: een opsporingsdienst die sociale
media en sms inzet voor politieonderzoek. Burgers kunnen zich aanmelden en de burgemeester hoopt dat vooral jongeren zullen meedoen. ‘Zij hebben allemaal een mobieltje en zijn veel op straat.’
Ten minste drie boeren uit Kamperveen en Mastenbroek ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel.
Alle partijen zetten zich in om het land voor weidevogels geschikt te
houden. Die afspraak komt voort uit de actie Grutto zoekt boer.
Niet altijd echter krijgt de natuur voorrang. De Raad van State verwierp alle bezwaren tegen de woonbestemming van de Brunneper
Bongerd. Het stukje grond is in handen van een projectontwikkelaar
en heeft al meer dan vijftig jaar een bouwbestemming. Ook al is er
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tot nu toe niet gebouwd en is het een lustoord voor bijen, het bestemmingsplan kan niet worden gewijzigd.
Verdriet voor de naasten van Roelof Steenbeek. Deze melkveehou
der van Kampereiland overleed op 54-jarige leeftijd en zijn begrafe
nis vond plaats in IJsselmuiden. Hij stond bekend om zijn goede bestuurderskwaliteiten, die hij inzette voor de agrarische sector. Ook de
Kampereilander Pachtersbond, Friesland Campina Foods, Waterschap
Groot Salland en het LTO zullen hem missen.
De verkiezingsstrijd voor de gemeenteraden is begonnen. De poli
tieke partijen vragen de aandacht van de kiezer op alle mogelijke
manieren en liefst op alle mogelijke locaties. Helaas, op de rotondes
mogen geen partijbordjes geplaatst worden. Maar aan de Stadsbrug
laat de Algemene Politieverordening wel spandoeken toe. En de bunker aan de IJssel is weer een gewild ‘verfobject’.
Er is zorg om de zorg, maar die zorg maakt ook vindingrijk. Stich
ting Welzijn en Hubo Kampen hebben de handen ineengeslagen om
ouderen die thuis willen en moeten blijven wonen, van dienst te zijn.
Vrijwilligers van de Stichting geven adviezen voor aanpassingen in en
om het huis en bij de Hubo-vestiging op het Melmerpark is een informatiestand waar de aanpassingen concreet getoond worden.
De vele rotondes in Kampen vragen een scherpe oplettendheid van
automobilisten. Fietsers hebben er immers voorrang en dat geldt ook
in het donker. Maar een fietser zonder licht is moeilijk op tijd te ontdekken. Goed daarom dat Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-
Nederland weer een pitstraat organiseert bij middelbare scholen.
Daar worden de fietsen van jongeren op verlichting gecontroleerd.
De Ds. Schinkelshoekschool van de Pannenkoekendijk in Brunnepe
kan niet anders dan na de zomer de deuren sluiten. Deze laatst overgebleven ‘school van een richting’ in Kampen, die net haar twintigjarig jubileum vierde, heeft nu nog 54 leerlingen, maar verwacht binnenkort onder de norm van 50 te komen. De ouders, die voornamelijk
uit de reformatorische kringen komen, moeten nu een andere school
voor hun kinderen zoeken.
Een schoon milieu, prima, maar dan wel binnen de regels die bureaucratisch Nederland heeft opgesteld. Laura Schakenraad en Henri van
Dijk rijden bewust geen auto, maar gebruiken een bakfiets. Voor of
achter hun huis aan de Burgel is geen privéplekje voor de stalling,
een parkeerplaats zomaar gebruiken mag niet, dus een parkeerver-
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gunning aanvragen en betalen lijkt hun de beste oplossing. Helaas,
dat kan niet. Een bakfiets heeft geen kentekenbewijs!
Het klinkt goed en dat vinden ze in Wilsum ook: een energiecoöpe
ratie gebaseerd op de ‘postcode-roos’. Niet alle daken in het dorp zijn
geschikt voor zonnepanelen, maar binnen een energiecoöperatie kan
ieder lid profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen binnen een
bepaald postcodegebied. Wilsum gaat onderzoeken of samenwerking
met ’s-Heerenbroek en Zalk mogelijk is. De daken van scholen, voetbalkantines en boerenschuren kunnen er dan ook bij betrokken worden.
In de sport kan het vriezen en dooien. Goede en slechte seizoenen
wisselen elkaar af. Maar elke overwinning is er weer een en dat gold
dit weekend voor DOS Kampen. Een achterstand tegen Sparta Enschede van 0-1 voor de rust wisten de mannen van DOS om te buigen in
een zege van 3-1. Daarmee steeg de ploeg naar de zevende plaats in de
eerste klasse.
Handen uit de mouwen! Voordat de internationale Hanzedagen in
2017 beginnen moeten de Buitenhaven, de Bovenhaven en Bolwerk-
Buitenwacht er spic en span uitzien. Dat is de wens van burgemeester
Koelewijn, hij noemt deze drie entrees van Kampen schandvlekjes. Er
zijn ook al ettelijke miljoenen gereserveerd voor de opknapbeurten,
maar een gat van vier miljoen moet nog gedicht worden.
Vijf jaar alweer! Het Stedelijk Museum Kampen is niet meer weg te
denken. Het heeft niet alleen in Kampen, maar ook in het land een
stevige plek verworven. Elk jaar komen er dik 20.000 bezoekers en dat
vraagt om een professionele aanpak. Die aanpak is er, verrassend genoeg dankzij meer dan honderd vrijwilligers. Directeur Stan Petrusa
is met recht trots op de harmonie en de betrokkenheid die hij samen
met hen heeft weten te creëren.
Nieke Jansen, lijsttrekster voor GroenLinks in Kampen, staat hoog
op de lijst voor de titel Beste Raadslid van Nederland. De wedstrijd is
uitgeschreven door t.v.-presentatoren Pauw en Witteman in samenwerking met de Volkskrant. Nieke blijft er nuchter onder, ze vraagt
zich af of de uiteindelijke winnaar de beste campagne heeft gevoerd
of daadwerkelijk het beste raadslid is. Zelf blijft ze haar best doen om
een goed raadslid te zijn.
Twee IJsselmuider fysiotherapeuten, Irma Bol en Ine Wigbold, werken aan een eigen programma Blijf in de Benen. Het moet een soort
van aangepaste ochtendgymnastiek aanbieden aan ouderen die niet
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meer aan de bewegingsnorm kunnen voldoen. Irma en Ine hopen dat
het programma te zijner tijd een plekje kan krijgen op de regionale omroep, zodat ouderen hun fysieke conditie thuis kunnen onderhouden.
Maart
1-3
De winkels waren allang open, maar winkelgebied Melmerpark is nu
pas officieel geopend. Burgemeester Koelewijn verrichtte de openings
handeling, de bedrijven hielden open huis en er waren allerlei acti
viteiten voor het publiek. Dat publiek blijkt niet alleen uit Kampen
afkomstig, maar ook uit de omliggende plaatsen. De gunstige ligging
aan de N50 en de goede parkeervoorzieningen blijken hun effect te
hebben.
3-3
Hij blaast niet zo hard meer mee, dat laat zijn gezondheid niet meer
toe, maar betrokken is hij nog steeds: Hennie Nieuwenhuis is al 65
jaar lid van muziekvereniging De Broederband. Zijn muziekvrienden
eerden hem met een serenade aan huis.
4-3
Het toekomstscenario voor veel kerken: vrijwilligers verzamelen verhalen, beeld- en geluidsmateriaal om zo de herinnering aan het gebouw
en het kerkelijk leven vast te houden als het gebouw moet sluiten of
verdwijnen. Albert Plender en Gijs Jansen willen aan het eind van
het jaar een dvd uitbrengen met historische beelden van de roomskatholieke kerk in IJsselmuiden. De kerk moet wellicht in 2015 haar
deuren sluiten.
5-3
Het pijnlijke grondbankdossier lijkt afgesloten met een overeenkomst
tussen gemeente en Consortium De Dijken (Bouwfonds, Bemog, De
Gilden, Mateboer en deltaWonen). Een slepende rechtszaak is daarmee voorkomen. Echter, het is een parapluovereenkomst geworden,
veel details moeten nog worden uitgezocht in het komende half jaar.
Belangrijkste punt van onderzoek: kan het door de beugel dat de gemeente Kampen 3,2 miljoen euro overboekt naar het consortium om
de verliezen zoveel mogelijk gelijk te trekken?
6-3
Kunnen aan wie hoog staan op de maatschappelijke ladder, voorspellende gaven toegedicht worden? De media doen dat soms wel geloven. Minister-president Mark Rutte bezocht in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen de stad Kampen. Hij voorspelde flinke
winst voor de VVD in deze gemeente, vijf zetels en twee wethouders.
Voorspellen is één, het gedrag van de kiezers bepaalt.
7-3
In een In Memoriam wordt hij beschreven zoals menig Kampenaar
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hem opmerkte: ‘Gerrit Koopman met zijn typische gestalte en sliertige haardos, één of meerdere tassen met hengsels kruiselings over
het lange lijf, altijd in gezelschap van een hond.’ Elke plaats kent bij
zondere mensen, Gerrit was daar een van. De meeste Kampenaren
zullen niet geweten hebben welke bijzondere hobby hij beoefende:
insecten en nachtvlinders fotograferen. Gerrit stierf op 28 februari in
zijn zestigste levensjaar.
Vorig jaar wist Kampen de BNG Bank Erfgoedprijs in de wacht te
slepen. Een jury heeft bepaald dat de 25.000 euro naar een groep van
kleine erfgoedprojecten gaat: een cultuurhistorische route in Brunnepe, onderhoud van bijzondere klederdrachten voor Museumboerderij
Erf 29, restauratie van 19de-eeuwse koperen trommels, een fototheek
en een eigen app voor het Kampereiland en een interactief informatiebord aan de Beltweg.
’t Haasje aan de Flevoweg bij Roggebotsluis heet nu officieel Music
Club Kampen. Het complex is grondig verbouwd tot een poptempel
die plaats kan geven aan vijftienhonderd mensen. Zoveel waren er
ook wel tijdens de openingsavond, toen landelijk bekende popsterren
er optraden. Eigenaar Dennis Schaper noemt zijn complex ‘een grand
café met een groot podium’ en verwacht dat ook ouderen tot de gasten gaan behoren.
Hoe klein kan een stad zijn: er is geen ruimte voor twee Sinterklazen.
De Sinterklaas van de Stichting Sinterklaascomité Kampen met zestien jaar ervaring ruimt het veld voor een nog onbekende Sinterklaas
van de nieuwe organisatie Sinterklaas Vereniging Kampen. Ondernemersvereniging Kampen speelt er ook een rol in: de ondernemers
wensen een goedheilig man te paard in de Oudestraat en de oude,
ervaren Sint voelt daar niets voor. De drie partijen kwamen er samen
niet uit en SSCK stopt met zijn activiteiten.
Een enkele 70-plusser herinnert zich nog dat een stallinghouder je
fiets in de rekken zette als je die in haast van je afsmeet om de trein
te halen. De stallinghouders van toen kenden hun pappenheimers.
Stallinghouder Hennie Spruijt (67 jaar) kan soortgelijke anekdotes
vertellen, hij nam veertig jaar geleden de rijwielstalling bij het Kamper station van zijn vader over. In die veertig jaar zag hij alles geautomatiseerd worden, hij mist de praatjes met de klanten. Toch blijft hij
komen, want reparaties zijn er altijd. Een laatste der Mohikanen, de
enige levende ziel in het stationsgebouw, tot half zes ’s avonds.
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Even langs de IJssel, kijken hoeveel schepen van de bruine vloot er
liggen. Een wandeling langs de IJsselkade voelde echter vaak als een
hachelijke onderneming - met kinderen, bij harde wind of bij gladheid. Stel dat je tussen wal en schip raakte? Wie die angst kent kan
iets opgeluchter ademhalen: ook in het benedenstroomse deel zitten
nu om de dertig meter trappetjes.
Een geweldig idee, aldus de welstandscommissie: een levensgroot portret van een 17de-eeuwse Kampenaar op de zijgevel van het Stedelijk
Museum. Een middel om meer aandacht op het museum te vestigen,
een reclame-uiting anno 21ste eeuw, naar analogie van de gevelreclames uit voorgaande eeuwen. De plannen mogen worden uitgewerkt!
’t Ukien is niet meer. Het pand aan de Korteweg is de afgelopen
maanden ingrijpend verbouwd en heet vanaf nu Multifunctioneel
Centrum Korteweg 4. Een mondvol en dus al snel in de volksmond
verkort tot MFC. Het nieuwe complex kan ruimte bieden aan verschillende activiteiten tegelijkertijd: snoeihard muziek maken met
jongeren, bridgedrives voor ouderen. De grote zaal met podium biedt
plaats aan vijfhonderd gasten, maar er kunnen ook drie ruimtes
gecreëerd worden.
Niet alleen het oog wil wat, ook het oor wil gestreeld worden. De kerkzaal van woonzorgcentrum De Amandelboom kreeg twee jaar geleden negen bijzondere ramen, gemaakt van gekleurd glas. Nu heeft de
zaal zijn eigen houten pijporgel gekregen: de Hervormde Diaconale
Stichting tot Bijstand van de Oudere Mens heeft met giften, legaten
en de opbrengst van collectegelden een Klop-orgel kunnen aanschaffen. Eerder stond het in het Zaans Medisch Centrum.
Wijkagent Jean Louis Becker is aan het ‘ronselen’. Naar Amsterdams
voorbeeld krijgt Kampen er vijftig zeer jonge ‘dienders’ bij: zes- tot
tienjarigen. Het gaat om een pilotperiode waarin de politie maandelijks een actie zal opzetten met deze jongeren en hun ouders. Wellicht zullen ze tijdens Sail Kampen (medio april) hun eerste opdracht
krijgen: waarschuwen tegen zakkenrollers.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de plannen om de IJsselkogge in een
onderwatermuseum te exposeren niet haalbaar zijn: het landelijk
beleid van Rijkswaterstaat staat dat niet toe. Eind mei wil Rijkswaterstaat weten wat de gemeente Kampen wil en kan doen om het wrak
voor de stad te behouden. Een locatie binnendijks aan de Buitenhaven
scoort hoog in de nieuwe plannen.
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en in Kampen is
de SP een opvallende winnaar: de partij gaat van 1 naar 4 zetels in de
raad. ChristenUnie en CDA blijven de grootste partijen met ieder 6
zetels. Ook al wordt gezocht naar een breed draagvlak, dat deze drie
partijen samen in een coalitie zullen komen, ligt niet voor de hand.
Maar de wonderen zijn de wereld niet uit.
De tweede fase van de bouw van Zorgcentrum Margaretha aan de
Burgwal is gaande. Dat wil zeggen: eerst de sloop van de oude panden.
Het terrein ligt inmiddels braak, een gouden tijd voor archeologen! Zij
ontdekten daar stukken van een oude stadsmuur en een toren uit de
14de eeuw. De gemeente benut de kans om de weinige gegevens die er
waren over deze stadsmuur aan te vullen en stelt 15.000 euro beschikbaar voor onderzoek.
‘Een plek voor het toen en ruimte voor nu’, zo omschreef stadsdichter Bas Nijhof het Stedelijk Museum Kampen bij de opening in 2009.
Toen werd de eis gesteld om tussen de 17.500 en 20.000 bezoekers per
jaar te trekken en een omzet van 74.000 euro te behalen. Nu, bij het
eerste lustrum, maakte directeur Petrusa cijfers bekend: geen enkel
jaar minder dan 20.000 bezoekers, in 2013 zelfs 24.350 en een omzet
van 113.000 euro. De personeelsleden (slechts 4,6 fte!) en de ruim honderd vrijwilligers mogen terecht trots zijn.
De negende editie van de 32 van Kampen, georganiseerd door atletiek
vereniging Isala ’96, scoorde 865 deelnemers. Ook al werd het parcoursrecord gebroken door toploopster Kim Dillen uit Eindhoven,
sporters van AV ’96 boekten ook successen: onder andere André Plette
en Jacqueline Rustidge zetten zeer goede tijden neer.
In Amsterdam zijn tijdens een gala de Amateur Musical Awards
2013 uitgereikt. De Kamper musical Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat won een prijs voor ‘beste productie’ en ‘beste ensemble’.
Een pluim voor de Stadsgehoorzaal, voor Vuur & Vlam Producties en
voor de in Kampen geboren en getogen regisseur Marcel Visscher.
Oude tijden herleven: Kampen heeft nu officieel een klokkenluidersgilde dat de naam ‘Geert van Wou’ draagt. In de Bovenkerk hangen
sinds drie jaar naast de twee oude Geert van Wou-klokken zeven
nieuwe klokken van klokkengieter Simon Laudy. Deze negen klokken
zullen op speciale dagen zoals Koningsdag met de hand geluid worden. Het gilde heeft inmiddels veertien luiders, afkomstig uit de hele
regio, maar meer leden zijn welkom.
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‘Ach, wat jammer nou.’ Zo zullen de archeologen hun teleurstelling
geuit hebben toen ze tot de conclusie kwamen dat ze aan de Burgwal
geen oude stadsmuur met poort hadden blootgelegd. Een tegenvaller
dus? Dat valt mee, want de vondst is nog steeds bijzonder: het gaat
waarschijnlijk om de dikke muren van een voornaam huis (van een
rijke schepen?) uit de 14de eeuw. In elk geval is het één van de vroegste woningen in dit gebied, aldus archeoloog Michael Klomp.
Zich inzetten voor een ander, met die wil kwam Jan Post na afloop
van de Tweede Wereldoorlog terug uit Dachau. De zoon van verzetsstrijder Marinus Post heeft zijn belofte waargemaakt. Hij werd de oprichter van de Stichting Een Helpende Hand aan Roemenië. Jan Post
leeft niet meer, hij werd 88 jaar, maar zijn naam leeft voort in de Jan
Post Hal aan de Ambachtsstraat, waar kringloopgoederen voor arme
medemensen in Roemenië worden ingezameld.
Directeuren kwamen en gingen, maar Nel Liefting bleef. Sinds 1977
hoorden de Stadsgehoorzaal en Nel bij elkaar. Schrijver dezes weet
niet beter! Nel was het vertrouwde gezicht en een belangrijke pijler
voor de organisatie. De Stadsgehoorzaal moet het zonder haar zien te
stellen nu ze afscheid neemt. Nel, bedankt!
‘De zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid.’ In
de wijk Onderdijks kunnen huiszwaluwen onderdak vinden in een
speciaal voor hen geplaatste til. Het initiatief is genomen door Natuurvereniging IJsseldelta.

April
1-4
‘Kampen gaat ondergronds’, luidt een krantenkop. Nee, het is geen
1 aprilgrap. Over drie jaar zullen in de hele gemeente zo’n tweehonderd afvalcontainers ondergronds geplaatst zijn. De Kamper burgers
worden geacht daar zelf hun restafval naar toe te brengen. Het verwachte resultaat? Minder kosten (voor de overheid!), minder stank
en overlast, een fraaier straatbeeld zonder kliko’s. De grijze althans,
want de groene gft-kliko’s en de blauwe papierbakken mogen blijven.
2-4
Het Kamper IJsselfront is niet alleen aan de IJssel zichtbaar, maar ook
in de foyer van het vernieuwde huize Margaretha. De Kamper graficus Jan Schilder werkte jarenlang aan de meterslange schildering van
het stadsfront en dat kunstwerk verfraait nu de centrale ruimte in
het woon- en zorgcentrum aan de Burgwal.
3-4
Het effect van vallende dominostenen is bekend, als de voorste om-
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valt, vallen de volgende stenen ook om. Scheepswerf Peters heeft last
van dit effect: de financiering van een schip in aanbouw is niet rond
en het lukt Peters Shipyards niet om overeind te blijven. Het CDA stelt
in de Tweede Kamer deze vraag: wat is er misgegaan rond de garantieregeling voor de scheepsbouw?
Informateur Janco Cnossen heeft zijn advies gegeven voor de vorming
van een nieuwe coalitie: een college met CU, CDA, SGP en VVD. De
partij die de grootste winst boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen,
de SP, wilde alleen meedoen als de plannen voor bypassdorp Reeve
zouden verdwijnen. Aan formateur Gerrit Jan Veldhoen (CU) de taak
om te zien of de beoogde coalitie van Cnossen werkelijkheid kan worden.
Als dit gebouw eens kon spreken… een gerechtvaardigde wens voor
de voormalige Latijnse School op de hoek van de Nieuwe Markt en
de Buiten Nieuwstraat. Wat ooit een klooster was, met kelders uit
de 15de eeuw, is zes jaar geleden verbouwd tot appartementencomplex en een horecagedeelte. Tot nu toe is het restauranthouders niet
gelukt om er een florerend bedrijf op te bouwen. De eigenaren van El
Caballero wagen nu de sprong met een Spaans tapasrestaurant.
Het was weer een succes: Weg van Kunst trok voor de twaalfde keer
honderden bezoekers. In ruim twintig huiskamers presenteerden
kunstenaars hun werk. Voor vele kijkers niet alleen een gelegenheid
om nieuwe kunst te ontdekken, maar ook om een kijkje te nemen in
- oude - binnenstadpanden.
De meeste dierenliefhebbers kennen haar: Geesje van den Berg, 26
jaar lang de beheerder van dierenasiel Edo Hammers aan de Melmerweg in Kampen. Ze heeft een ongelooflijke kennis van en ervaring met
dieren opgebouwd, ze is schier onmisbaar. Geesje besloot echter een
nieuwe uitdaging aan te gaan: ze wordt floormanager in het Zwolse
asiel. Zwolle blij, maar Dierenbescherming Noord-Overijssel ziet haar
met lede ogen vertrekken.
Vakmanschap is meesterschap. Schoenmaker houd je bij je leest. Een
mens is op zijn best als hij bezig is met werk dat hem op het lijf geschreven is, dat geldt zeker voor mensen die een vak beheersen. Eén
van hen is Pieter Kattestaart. Hij mocht zich al de beste schoenmaker
van Nederland noemen, nu is hij zelfs kampioen-schoenmaker van
Europa. Schoenen door hem gerepareerd zien eruit alsof er nog nooit
op is gelopen!
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Ze had er een nat pak en een hardnekkig hoestje voor over: Claudi Groot
Koerkamp werkte mee aan een reclamefilmpje voor Sail Kampen, dat
met Pasen wordt gehouden. Ze interviewde burgemeester Koelewijn op
de Stedemaeght, maar kon op het deinende schip het evenwicht op
haar hoge hakken niet bewaren. Plons, een verschrikte burgemeester,
een ambtsketting die als reddingsboei werd aangereikt. Het filmpje
trok via You Tube meer dan een miljoen kijkers. In scène gezet? Ja!
Maar het doel werd bereikt: naamsbekendheid voor Sail Kampen.
Anno 2014 is het niet meer genoeg dat een stad zijn markten hééft:
een maandagmarkt, een zaterdagmarkt. Of zijn marktpleinen: de
Botermarkt, de Koornmarkt, de Nieuwe Markt. Een beetje eigentijdse
stad hoort zichzelf ‘in de markt te zetten’. De gemeente heeft daarvoor Michel Buhrs aangetrokken. Hij gaat de komende maanden het
fundament leggen onder de stadsmarketing van Kampen. Kampen
als product!
Een prachtig product afkomstig uit Kampen: de Gouden Ganzenveer.
Dit jaar wordt deze uitgereikt aan wetenschapper en cultuurhistoricus David Van Reybrouck. De veer wordt elders gegoten, maar vader
en zoon Herman en Jack Tausch (juweliers) staan garant voor het ontwerp en de precieze afwerking, steenhouwerij Van Ommen zorgt voor
een passend marmeren voetstuk.
De vorming van een nieuwe coalitie loopt vertraging op nu de SGP
zich heeft teruggetrokken. De partij kan niet akkoord gaan met de
voorgestelde verruiming van de openingstijden voor winkels op zondag. Wat nu? De PvdA wil haar verlies verwerken, de SP stelt zware
eisen aan IJsseldelta-Zuid, misschien kan Gemeente Belang Kampen
de drie overgebleven partijen versterken? Wordt vervolgd.
Het is een rommelig geheel! Zo luidde de conclusie van ondernemers,
marktkooplieden, gemeenteambtenaren en bewoners na een kritische
wandeling door de Oudestraat van Kampen. Menig winkelier heeft
buitenbakken met aanbiedingen, vlaggen en lampen aan de gevel,
kunststoffen displays, schreeuwende borden. Alles bij elkaar een onrustig beeld en het advies is dan ook: handhaaf de regel van vijftien
jaar geleden dat iedereen maar één ding buiten mag zetten.
De heerlijke geuren, afkomstig uit de buitengrill van slagerij Norg,
werden door de kritische Oudestraat-wandelaars goedgekeurd. Dat
gold niet voor de geuren verderop in de Oudestraat: de politie ontmantelde in de Koldenhovensteeg een hennepkwekerij.
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Driehonderd jaar geleden maakte Georg I. Ludwig, Duits keurvorst die
tot koning van Groot-Brittannië en Ierland werd gekroond, een koetstocht van Hannover naar Londen. Die tocht wordt opnieuw gereden en
Kampenaar Ton Kruithof rijdt mee met zijn paarden. Kruithof is ook
verantwoordelijk voor de route over Nederlands grondgebied. Dat was
een hele klus: ‘Overal paaltjes, tunneltjes en andere ongein’, aldus Ton.
De beste voorlezer van Overijssel! De elfjarige Naomi Goosen van
basisschool De Trekschuit uit IJsselmuiden won de provinciale voorleeswedstrijd met een fragment uit het boek Buiten is het oorlog.
Het Russische schip Shtandart gaf een daverend schot en daarmee was
Sail Kampen vrijdagavond officieel begonnen. Ongeveer vijftig botters, tjalken, klippers, fregatten, schoeners, punters, aken, schouwen,
brigantijnen en wat dies meer zij, deden mee aan de vlootschouw op
de IJssel. Aan de IJsselmuiderkant, hoog vanaf hun nest, hadden de
ooievaars het beste uitzicht. Gelukkig hadden ze nog geen eieren, anders zou de vuurwerkshow later op de avond zijn afgelast.
Wat het weer betreft was het paasweekend perfect en mede daardoor
kwam het bezoekersaantal voor Sail Kampen op 230.000. Meer dan
vier jaar geleden, minder dan gehoopt. Ook boerentrekkertrek in
Kamperveen trok duizenden bezoekers, jong en oud kon zich vermaken met trekken of met kijken naar trekken. En wie niet in de massa
op wilde gaan, stapte gewoon op de fiets voor de stilte in bos of veld.
Wat te doen met de IJsselkogge als die door Rijkswaterstaat uit haar
eeuwenlange slaap wordt getild? Als het aan burgemeester en wethouders ligt wordt de geconserveerde kogge over een paar jaar geëxposeerd in een vitrine bij de Buitenhaven. Voor eind mei moet de
gemeenteraad een beslissing nemen over dit voorstel.
Kinderen enthousiast maken voor een sport is één. Als het dan ook
nog om korfbal gaat - een sport die landelijk niet zo’n grote populari
teit kent -, dan vraagt dat veel inventiviteit. Korfbalvereniging WitBlauw heeft het concept van de Giga Kangoeroedag ontwikkeld en
ziet daarmee kans om kleuters kennis te laten maken met korfbal.
Sportclubs in de wijde regio volgen inmiddels dit initiatief en daardoor komt ook het korfbal beter in beeld. Job van Eunen, motor achter het project, is dik tevreden over de resultaten.
Het is nog wennen: Koningsdag, de Koningsspelen, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… Namens de koning heeft de burgemeester dertien inwoners van de gemeente Kampen benoemd tot Lid in
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de Orde van Oranje-Nassau: Jaap Bezemer, Els de Boer-Bouwmeester,
Luthine Postuma-Groen, H. Groeneveld, Lucas Hakvoort en G. Hakvoort-Hartman, G. Hup-Rozeboom, Johan Jeukens, Bob de Jong, Jan
Kattenberg, Okke Pol, H. Post, Gerdien de Ruiter-Harmsen.
De eerste Koningsdag (dit jaar op zaterdag, omdat 27 april 2014 op
zondag valt): een mooie gelegenheid om de traditionele activiteiten
eens tegen het licht te houden. De lampionoptocht op de avond ervoor mocht blijven, net als de vrijmarkt in IJsselmuiden, maar er trokken geen muziekkorpsen meer in alle vroegte door de straten en de
aubade op de Nieuwe Markt werd vervangen door een meezingfestijn
om elf uur ‘s ochtends.
Een koperen feest voor koperblazers: het Kamper Jachthoornkorps
bestaat alweer 12½ jaar. Het korps is voortgekomen uit het Kamper
Trompetterkorps. Het treedt niet alleen in Kampen op, maar ook elders
in het land en het krijgt zelfs uitnodigingen uit het buitenland. Die uit
Dubai en Sint Petersburg werden afgeslagen: de reis werd te duur!
Het eerste Broodfonds in Kampen: een groep van twintig kleine
zelfstandigen heeft de handen ineen geslagen en een alternatieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezet. Deelnemers sparen elke
maand een zeker bedrag en zetten dat op een speciale rekening. Wordt
iemand ziek dan krijgt hij of zij een kleine schenking van alle andere
leden - een tijdelijk inkomen om van te leven - voor maximaal twee
jaar via Broodfonds Koggebrood.
De nieuwe Hanzewijk kent veel tevreden bewoners. Echter, het nieuwe
winkelcentrum, waarvoor al zo lang een stuk grond braak ligt, is er
nog steeds niet. Het economisch tij staat het inlossen van de belofte
aan de wijkbewoners in de weg: er is nog geen tweede supermarkt
bereid gevonden en ook andere winkeliers deinzen terug voor het
tekenen van een meerjarencontract.

IJsselmuidenaar Gerard Casius vervulde in 1960 zijn dienstplicht vrijwillig in Nieuw-Guinea. Een roerige tijd waarin de emoties hoog opliepen en oorlog dreigde. In 1962 werd Nieuw-Guinea onafhankelijk
en vertrokken de Nederlanders. Samen met oud-luchtmachtofficier
Frans Peter Schulte verzamelde Casius feiten, foto’s, verhalen en anekdotes over die conflictperiode onder de titel Koninklijke Luchtmacht in
Nederlands Nieuw-Guinea.
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Dankzij de vrouw van de dominee van destijds, Ankie Siegers, kreeg
Wilsum zijn speeltuin De Meulenweide. Dat is inmiddels 35 jaar geleden en de kinderen van toen zien er nu hun eigen kinderen spelen.
Voldoende aanleiding om een feestmiddag te organiseren en binnen
het bestuur herinneringen op te halen.
Wat op 20 maart nog onwaarschijnlijk leek, wordt 44 dagen later
realiteit: ChristenUnie, CDA, VVD en SP vormen samen het nieuwe
college van burgemeester en vier wethouders. De SP heeft zijn harde
eisen om nog dit jaar een streep door bypassdorp Reeve te zetten laten
vallen en vervangen door de mogelijkheid om IJsseldelta-Zuid als vrij
onderwerp in het coalitieakkoord op te nemen. Iedere partij kan er
dan vrij over stemmen.
Niet alleen in de gemeenteraad is een wisseling van de wacht. Ook het
college van B en W krijgt een andere samenstelling. Gerrit Jan Veldhoen (CU) blijft, net als Martin Ekker (VVD). Twee wethouders zijn
geheel nieuw: Geert Meijering (CDA) en Sybren Gerlofsma (SP). Lidi
Kievit (CU), Pieter Treep (CDA) en Janita Tabak (PvdA) keren niet terug.
Hun rest alleen het terugkijken op een periode waarin ze veel voor de
stad hebben kunnen betekenen.
Wat kan Pápa betekenen voor Kampen, wat kan Kampen betekenen
voor Pápa? Die vragen staan centraal tijdens twee conferentieweekenden. Het eerste weekend was in Kampen en eind juni volgt het tweede
in Hongarije. De 23-jarige band tussen Kampen en Pápa heeft nieuwe
impulsen nodig, wederkerigheid moet centraal staan. De steun vanuit Kampen wordt verlegd van materiële zaken naar overdracht van
kennis en ervaring op sociaal-maatschappelijk vlak.
Reken maar uit: 45 maal gemiddeld 30. Honderden leerlingen van verschillende generaties heeft onderwijzeres Fie Freriks in de klas gehad.
Ze nam na 45 jaar afscheid van de Oranjeschool in Zalk. Grootouders,
ouders en kinderen kwamen haar de hand drukken. Juf, bedankt!
De Stadsgehoorzaal presenteert weer haar nieuwe programma: een
mix van grote namen en amateurproducties. Voor het eerst gaat het
om een programma-aanbod vanuit een zelfstandige organisatie. Dat
brengt meer vrijheid, aldus directeur Jelle Wouda, maar de opdracht
om de zaak financieel goed draaiend te houden noemt hij pittig.
Wie kende het niet: reisbureau Alferink in de Oudestraat. Allang niet
meer bekend onder deze naam, want dochter Diederike had, samen
met collega Hans Holterman, de elf reisbureaus van haar ouders uit-
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gebreid tot 250 vestigingen van VakantieXperts. Nu zijn deze filialen
verkocht aan de grootste concurrent: het Duitse RTG. Dat is slikken
voor medewerkers, want het hoofdkantoor verdwijnt naar Hoofddorp.
De belangrijkste erfenis die Lidi Kievit (wethouder CU) heeft nagelaten
is het zogenaamde Kamper Kompas. Onder deze naam valt de werkwijze die de gemeente gaat hanteren als de nieuwe taken van het Rijk
(jeugdzorg, dagbesteding, individuele begeleiding) in januari 2015
naar de gemeente worden overgeheveld. Centraal staat dat eerst een
beroep op de omgeving en het sociale netwerk wordt gedaan, pas daarna komen professionals uit de hulpverlening in beeld. Een kans om de
Kamper kracht in te zetten, ja, maar ook noodgreep om een doodgewone bezuiniging vanuit het Rijk zo goed mogelijk op te vangen.
Franse palingen bevolken het Ganzendiep: de eerste lading van in
totaal 44.000 glasalen is uitgezet. Voor het zesde achtereenvolgende
jaar onderneemt peurvereniging KIJG (Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden) deze actie en dat is te merken. De palingstand is verbeterd.
Drie prijzen voor drie ondernemers. In modern Nederengels gezegd:
tijdens de Business Event zijn drie Business Awards uitgereikt. In de
categorie Starters aan Carwash Kampen en in de categorie MKB en
Detailhandel aan installatiebedrijf Van der Weerd. In de categorie Industrie en Dienstverlening ontving uitvinder Johann van den Noort
de prijs. Daarnaast kreeg Van den Noort ook de zilveren legpenning
van de gemeente Kampen. In eigen stad nu ook geëerd voor zijn innovatieve waterkeringen, waarvan Kampen echter geen gebruik heeft
gemaakt.
Verkoop aan particulieren op een bedrijventerrein is niet toegestaan.
Maar als de ene vishandel dat toch doet en een andere aan de gemeente laat weten dat ook te willen, dan is het gevolg dat voor beide
handelaren het verbod wordt uitgesproken. Vishandel Zuiderzee zegt
daarom de huur op van zijn pand aan de Stoomstraat en vertrekt naar
Urk, pandeigenaar Klompenmaker moet een nieuwe huurder zoeken
en vishandel Bottenberg heeft en houdt zijn klandizie elders in de
stad.
Dit zijn de criteria: een eigentijdse uitstraling van natuurlijk gezag,
ingetogen trots en koningschap; 192 x 128 centimeter groot; geschilderd met olieverf. Alleen een schilderij van koning Willem Alexander
dat aan deze eisen voldoet mag toegevoegd worden aan de kunstcol-
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lectie in de Oranjezaal van het Stedelijk Museum Kampen. Een commissie is ingesteld om uit een lijst van maximaal twintig kunstenaars
drie schilders te kiezen die een ontwerp voor een koningsportret mogen
maken. Het zal nog ten minste twee jaar duren voor het portret er is.
Buslijn 141 die Kampen met Zwolle verbindt wordt node gemist in
Wilsum en ’s-Heerenbroek. Het komt zelfs voor dat scholieren niet al
hun lessen in Zwolle kunnen volgen, omdat ze afhankelijk zijn van
leerlingenbus 641, die slechts op de ochtend heen en in de middag
terugrijdt. Wie weet kan het rooster van lijn 641 opgerekt worden of
is uitbreiding van de buurtbus mogelijk. Een derde optie is een carpoolsysteem via een WhatsApp-groep.
Archeologen halen hun hart op op het terrein van zorgcentrum Margaretha aan de Burgwal in Kampen. De tweede fase van de sloop is
achter de rug en voordat de bouwers aan de slag gaan, kan de Zwolse archeologische dienst onderzoek doen. Tot ieders grote verrassing
zijn flinke delen van een houten huis van zo’n zevenhonderd jaar geleden ontdekt en er is nog meer te verwachten. Men hoopt met de
vondst meer te weten te komen over het leven in de eeuw vóór de
stichting van het Geertruidengasthuis (rond 1380), dat oorspronkelijk
op deze plek stond.
Met giften en leningen van eigen leden, met hand- en spandiensten
van eigen vrijwilligers, zo kan het ook! De Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Buiten Nieuwstraat in Kampen is in vier maanden
tijd ingrijpend gerenoveerd, vooral de hooggelegen kerkzaal heeft een
gedaanteverwisseling ondergaan. En aan de zijkant van het gebouw is
een lift aangebracht, zodat de kerkzaal nu voor iedereen toegankelijk is.
In nieuwbouwwijk Onderdijks wordt hard gewerkt aan de bouw van
een nieuwe openbare basisschool: Villa Nova. De naam zegt het al een
beetje, de school moet een tweede thuis worden voor leerlingen. Kinderen krijgen les in grote huiskamers, die elk een eigen vide hebben.
De computer wordt volop als middel ingezet om de kinderen al vroeg
mediawijs te maken. Hopelijk is hun eigen harde schijfje nog steeds
toegerust om te leren hoofdrekenen.
Wat te doen met een gebouw dat zijn functie verloren lijkt te hebben?
Wat te doen met het gebied dat daar omheen ligt? Die vragen betreffen het stationsgebied aan de IJssel. De NS heeft toestemming gegeven
om het stationsgebouw te gebruiken als ontwerpstudio waarin ideeën van gemeente, NS en ProRail worden uitgewerkt. Iedereen mag
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binnenlopen en meedenken over de herinrichting van het stationsgebied. ‘Ruimtemaker’ Frans Soeterbroek is aangesteld om het proces
te begeleiden. Probleem is voorlopig het terrein van De Buitenwacht.
Dat ligt nog steeds braak na de brand van vier jaar geleden. Er is nog
steeds geen akkoord bereikt met de pachter van de grond.
De toekomst van het Ikonenmuseum is onzeker nu hoofdsponsor
Helmich Heutink per 1 januari 2015 een stapje terugdoet. Het museum moet het daardoor met een ton minder per jaar doen. De Alex
anderstichting, die de zaken van het museum behartigt, heeft een
beroep op de gemeente gedaan, maar te horen gekregen dat die geen
structurele jaarbijdrage van 50.000 euro kan geven.
Slopen en bouwen in een oude binnenstad is nooit zonder risico’s.
Dat merken ook de omwonenden van zorgcentrum Margaretha. Met
argusogen volgen zij de tweede fase van de bouw van het nieuwe centrum tussen Burgwal en Boven Nieuwstraat. Ook in het SNS Historisch
Centrum zijn de trillingen merkbaar en de bouwgeluiden hoorbaar.
Er zijn nulmetingen gedaan en de bouwers gaan voorzichtig te werk,
maar de angst blijft. Herman Harder verwacht eventuele schade pas
over enkele jaren: ‘Als de waterstromen ondergronds verstoord zijn
en verdroging optreedt.’
Vijfendertig jaar geleden was een bevolkt ooievaarsnest een bijzonderheid. Vogelliefhebbers fietsten kilometers om in Grafhorst de
ooievaars met een kijker te bespieden. Tijdens dit voorjaar zijn tien
nesten in de gemeente Kampen bewoond: drie in ’s-Heerenbroek, drie
in Wilsum, twee in IJsselmuiden, één in Zalk en één in Kampen. Eén
koppel heeft het zwaar gehad: hun jongen overleefden de koude, natte
periode van de eerste meiweek niet.
Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn: al zeventig jaar lang
bestaat Christelijk Gemengd Zangvereniging DEV uit Zalk. En dat
werd gevierd met een jubileumconcert dat vier sterren kreeg van
een muziekrecensent. De afgelopen jaren was het moeilijk om het
ledenaantal op peil te houden, maar wie weet zorgde dit concert voor
enthousiasme en daardoor voor nieuwe zangers.
Zoals tien dagen geleden al aangekondigd was, ontdekten archeologen nog veel meer op het terrein van het voormalige huize Margaretha aan de Burgwal in Kampen. Leidse studenten legden met
scheppen, kwasten en haakjes inmiddels een vijftal skeletten bloot.
Ze zijn gevonden in een redelijk geordend grafveld, gesitueerd bij de
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plaats waar het 14de-eeuwse Geertruidengasthuis gevestigd was. Men
verwacht nog veel meer skeletten aan te treffen. De oud-Kampenaren
gaan voor onderzoek naar Leiden en zullen nadien in de gemeente
herbegraven worden.
Bert Stoter gaat met pensioen. 21 Jaar geleden kwam hij naar Kampen als directeur van de muziekschool en hij zette zijn loopbaan
voort als directeur van Quintus, Centrum voor Kunsteducatie, waarin
de muziekschool werd ondergebracht. Bert Stoter wordt opgevolgd
door Maaike Deckers.
Gewoon goed leren rekenen, lezen en schrijven is niet meer aantrekkelijk genoeg voor jonge ouders. De school waar zij hun kind voor
aanmelden moet iets bijzonders bieden. Een hele toer voor scholen
om aan die wensen te voldoen. Basisschool CNS Zandberg in IJsselmuiden presenteert zich na de zomer als Steve JobsSchool, met de
iPad als middel voor efficiënt en individueel gericht onderwijs. De
school hoopt daarmee meer leerlingen aan te trekken.
Angst om luchtaanvallen! Een grote kop in de krant schrikt op. Nee,
geen oorlog, maar wel een lastig en hinderlijk probleem voor de bewoners van de Lorentzstraat in Kampen: ze worden van bovenaf aangevallen door kauwtjes, een klein soort beschermde kraaien. Deze
verdedigen met snavel en vleugel hun jongen. Ze zijn met velen dit
jaar, dus ongestoord in de tuin zitten is er even niet bij.

Juni
2-6
Legeskosten, waarvoor dienen die precies? Een legitieme vraag van
onder andere Oranjeverenigingen. Als zij een feest organiseren, dan
hebben zij een vergunning nodig en ze betalen daarvoor leges aan
de gemeente. Die gelden zijn bedoeld om de kosten die de gemeente
maakt te dekken. Zijn die kosten echter zo gestegen dat ze een verhoging van 288 naar 970 euro in twee jaar tijd rechtvaardigen? Een antwoord laat op zich wachten. Er is een ‘oplossing’ voor verenigingen
die door de hoge kosten in de problemen komen: de leges worden wel
opgelegd, maar voorlopig nog niet geïnd.
3-6
Het Gemeentearchief Kampen kijkt niet alleen achterom, maar ook
vooruit. Op 10 mei 2015 is het 150 jaar geleden dat de spoorlijn Kampen-Zwolle werd geopend. Om dat bestaan te vieren heeft het archief
een speciale ansichtkaart ontworpen waarop historisch fotomateriaal
van het Kamper Lijntje te zien is.
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Dankzij de inspanningen van het klokkenluidersgilde Geert van
Wou heeft de Bovenkerk weer negen klokken. De twee 16de-eeuwse
klokken van Geert van Wou zijn aangevuld met zeven nieuwe klokken met de namen Nicolaas, Jacobus, Stephanus, Andreas, Lucia Eleo
nora Jenny, Maria Magnificat en Martha Hermpjen. Hiervoor ontving
het klokkenluidersgilde de prestigieuze driejaarlijkse Jhr. Jacob van
Eyckprijs. De prijs, een bronzen penning en 2.000 euro, werd in de
Utrechtse Domtoren uitgereikt. De jury loofde de inzet van de Kampenaren om de Bovenkerk weer te voorzien van een klokkenspel met
negen klokken, die ook nog eens het oorspronkelijke geluid van Geert
van Wou laten horen.
Tijdens het maandelijkse avondje ‘politiek jongerencafé’ van het
CDJA Kampen organiseerden de jonge politici een debatwedstrijd. Zij
debatteerden met jongeren van SGPJ Kampen en JOVD Zwolle. Enkele
Kamper raadsleden vormden een jury en in hun visie kwam SGP’er
Sander de Vries als beste debater naar voren.
Papier hier! Jarenlang was het inzamelen van papier een lucratieve
manier om de kas van vereniging of stichting te spekken. Door een
wijziging in de gemeentelijke regeling kan papier rode cijfers opleveren. Een ton papier levert meer geld op dan voorheen, maar de kosten
voor de container waarin het papier wordt verzameld, zijn aanzienlijk gestegen. Reden voor Go Ahead Kampen om met ECOsupporter
over te stappen op de inzameling van frituurvet, kleding en elektrische apparaten.
Verschillende panden van particulieren, bedrijven en overheden zijn
door hem ’verlicht’, nu stond hijzelf in het zonnetje. Marcel Visser
kreeg uit handen van Nieke Jansen (GroenLinks) het Groene Lintje
2014 voor zijn bedrijf LichtTotaal. Hiermee brengt hij verduurzaming
van verlichting onder de aandacht.
Waarom ligt de begraafplaats van IJsselmuiden óp de Zandberg en
waarom ligt die van Kampen ook hoger dan het omringende gebied?
Omdat het ontbindingsproces in zand door de aanwezige zuurstof
het beste bevorderd wordt. Zo’n weetje deed men op tijdens de eerste
open dag van Algemene Begraafplaats Bovenbroek. Veertig gemeenten in Nederland deden voor het eerst mee aan de Europese Week van
de Begraafplaats, hielden open huis en gaven informatie over allerlei
aspecten van begraven.
Het wordt spannend: blijft de IJsselkogge bij Kampen? Kampen kreeg
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een maand uitstel voor zijn beslissing en ziet dat Lelystad en Harderwijk inmiddels ook op het middeleeuwse wrak azen. De kansen voor
Kampen zijn groter nu de provincie Overijssel 250.000 euro uittrekt,
waarmee de gemeente het gebied rond de Buitenhaven kan opknappen. Voorwaarde is dat de IJsselkogge een plek krijgt in het geheel.
Met de tegemoetkoming van de provincie moet de gemeente zelf nog
525.000 euro investeren.
Voor ongenode gasten heeft de gemeente 18.000 euro per jaar over.
Dat wil zeggen, om die gasten buiten de deur te houden. De eikenprocessierups komt sinds tien jaar ook in Kampen voor, met zijn brandharen zorgt het beestje voor veel narigheid bij mensen. Bestrijding is
daarom noodzakelijk.
Etty Stoffer (boekhandel Rozhanitsa) en William Hartman (boekhandel Bos) gaan samen verder! Zij delen een liefde voor boeken en een
dalende omzet, maar zij hopen dat zij in een eendrachtige samenwerking de stad Kampen blijvend een goede boekhandel en een bijdrage
in het culturele leven kunnen bezorgen. Etty trekt bij William in, ze
neemt haar boeken mee, de winkel wordt opnieuw ingericht en de
naam Bos blijft op de gevel staan.
Wie geen voetballiefhebber is, kan zich schromelijk vergissen! De
afkorting betreft niet een hockeyclub, nee, achter KHC gaat een
springlevende 100-jarige Kamper voetbalclub schuil. Op 14 juni 1914
is KHC ontstaan uit de twee clubs KVC en Hercules. De KVC Hercules
Combinatie viert dit jaar dan ook haar eeuwfeest.
Het heeft even geduurd, de plannen lagen er al in 2010, maar nu heeft
Grafhorst dan toch zijn eigen zwemstrandje en zonneweide aan het
Ganzendiep. Veel inzet van de dorpsbewoners, hulp van gemeente,
provincie en Nationaal Landschap IJsseldelta hebben het mogelijk
gemaakt dat het Veerplein nu geen parkeerplaats meer is, maar een
ideale toegang tot het water. De officiële opening vond plaats op een
zonnige dag en de jeugd kon naar hartenlust rondspetteren.
Lelystad-Airport gaat uitbreiden om Schiphol te ontlasten, dat staat
inmiddels wel vast. Over de vliegroutes en de voorwaarden in verband
met geluidshinder ligt nog niet alles vast, maar gevreesd wordt dat
zeker de buitengebieden van Kampen met meer lawaai rekening moeten houden.
Het nieuwe Stationskwartier is nu nog een kale vlakte, ook al is het
schoolgebouw voor het Hoornbeeck College bijna klaar. Het zal echter
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niet lang duren of er komt meer leven in de brouwerij: de makelaars
melden dat de verkoop van huizen voorspoediger verloopt dan ze
durfden hopen. De eerste serie van dertig woningen wordt gebouwd
en de tweede serie van 26 gaat in de verkoop.
Ruim vijftig jaar al heeft IJsselmuiden aan Meinerzhagen (Duitsland)
een goede partnerstad. De eerste contacten werden in 1962 gelegd
en ze zijn nog steeds hecht. Dat is voor een belangrijk deel te danken
aan de inzet en betrokkenheid van vertrekkend burgemeester Erhard
Pierlings. Hij werd hiervoor onderscheiden met de zilveren legpenning van de gemeente Kampen.
De krant bericht over ‘de grote vijf’. En daarmee worden deze keer niet
Hermans, Reve, Wolkers, Mulisch en Haasse bedoeld, maar de vijf cultuurcentra van Kampen. De verwachting is dat ze allemaal al in 2015
zelfstandig zullen zijn. Voor bibliotheek en Stadsgehoorzaal geldt dat
al, cultuur-educatiecentrum Quintus is het deels. Gemeentearchief en
Stedelijk Museum volgen op korte termijn. De ‘grote vijf’ zullen onder
één moedermaatschappij gaan vallen en daarvoor richten ze een bestuurlijk platform in en stellen ze een ondernemingsplan op.
Een update van de opgravingen op de bouwplaats van Margaretha
aan de Burgwal: dendrochronologisch onderzoek wijst uit dat de opgegraven restanten van huizen uit de periode rond 1337 stammen.
Inmiddels is ook een vrijwel intacte stenen haardvloer blootgelegd. In
totaal zijn 92 skeletten gevonden en via DNA-onderzoek wordt niet alleen sekse vastgesteld, maar mogelijk ook de geografische herkomst.
Ooit had Wilsum zijn eigen ‘winkelcentrum’: drogisterij, slijterij,
speelgoedwinkel en supermarkt in één. Onder de naam Evink bekend
bij iedereen in het dorp. Gerrit Evink (91) en Wilhelmina Evink-Rieze
bos (88) kunnen er nog steeds over vertellen. Zij blikten terug op hun
werkzame leven als kleine zelfstandigen bij de viering van hun 65-jarig huwelijksfeest.
Waar een wil is, is een weg? De nieuw opgerichte Stichting Vrienden
Koggekwartier Kampen wil zich inzetten om het onderhoud van het
koggewrak en de expositieruimte op zich te nemen. Daarmee zou de
gemeente jaarlijks de helft (=25.000 euro) minder hoeven uitgeven
dan in eerste instantie werd begroot. GroenLinks en SP kunnen hiermee over de streep gehaald worden om de IJsselkogge voor Kampen te
behouden. De gemeenteraad doet uiterlijk 3 juli een uitspraak.
Aan de bel trekken heeft zin! Verenigingen protesteerden met succes
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tegen de verhoging van de legeskosten die betaald moeten worden
voor het organiseren van evenementen. Kampen brengt de kosten
terug tot het niveau van 2012. Er zit wel een voorwaarde aan: plaatsing van bijvoorbeeld containers en hekken moet de organiserende
instelling zelf regelen en betalen. Voor de gederfde inkomsten moet
de gemeenteraad een structurele oplossing zoeken.
Dat mensen met hun woning een adres hebben, vinden we logisch.
Dat ook tunneltjes, fietspaden en parken waar geen huizen zijn
een naam krijgen ligt minder voor de hand. Voor hulpdiensten kan
het echter zeer belangrijk zijn als ze weten waar ze moeten zijn. In
Onderdijks zijn enkele nog anonieme geografische plekken van een
naam voorzien: Waterplantsoen (park), De Waker (een straat), Klein
Heuvelpad (fietspad), de Pieter Zandttunnel en de Venetunnel. Hoe
snel zal Google Maps laten zien waar ze liggen?
De Oosterholthoeve in IJsselmuiden zal het zonder hen moeten stellen: Heinze en Jannie de Vries-van der Laan (allebei 62 jaar) leveren
hun sleutel in van het horecagedeelte van de sporthal. Ze vinden het
tijd geworden om het rustiger aan te doen. Twintig jaar lang waren
zij de vertrouwde gezichten achter de tapkast, ze werden gekend en
kenden velen. Voor alle partijen zal het wennen zijn.
De gemeenteraad heeft goede voornemens: minder besluiten van te
voren vastleggen, en elkaar alle ruimte bieden om met ideeën te komen. Iedere fractie, van een coalitiepartij of een oppositiepartij, is
dan vrij in haar mening. In een eerste ronde waarin nieuwe voorstellen op tafel liggen, wordt gewerkt met het ‘stoplichtmodel’: rood is
afgekeurd, groen is goedgekeurd, oranje is discussie. Nu maar hopen
dat dit geen ad hoc-beslissingen oplevert die aansluiten bij de waan
van de dag.
De Kamper Botterstichting organiseerde voor de twintigste maal de
Oostwalbotterwedstrijd. De avond voor de start inspecteerde de burgemeester uitgebreider dan voorheen de deelnemende schepen. Hij
lette niet alleen op de staat van onderhoud, maar ook op veiligheidsvoorzieningen. Alles bedoeld om een dodelijk ongeval, zoals vorig
jaar plaatsvond, zoveel als mogelijk is te voorkomen.

Hoe ziet Kampen er over veertig jaar uit? Volwassenen van nu nemen
beslissingen die voor jongeren van nu gevolgen hebben. Dat is altijd
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zo geweest, maar het betekent niet dat jongeren niet mee mogen en
moeten denken over hun toekomst. Acht jongeren hebben de Jongerenraad Kampen opgericht. Ze hebben concrete plannen om een
brug te slaan tussen politiek en jeugd en ze willen zich niet alleen
bezig houden met alcohol- en drugsbeleid!
Dat volwassenen goede beslissingen kunnen nemen, bewijst het Kamper Vakantie Komité. Veertig jaar geleden organiseerden vrijwilligers
voor het eerst allerlei activiteiten voor kinderen van zes tot twaalf
jaar die niet op vakantie gingen. Ook dit jaar staat ’t Ukien drie weken
lang open voor de jeugd en Roselinde Loosman, kersverse coördinator, heeft de voorbereidingen getroffen voor sportieve, creatieve en
educatieve activiteiten.
Hoe kijkt een scheidend onderwijzer terug op zijn loopbaan als hij
met pensioen gaat? Ziet hij resultaat? Hij werkt immers elk jaar weer
met eenzelfde leeftijdsgroep en krijgt elk jaar weer te maken met dezelfde activiteiten en gelijke problematiek. Meester Evert Mulder (61)
neemt tevreden afscheid van basisschool Wonderwijs in IJsselmuiden: ‘Van de 140 leerlingen hier zijn er 38 kinderen van kinderen die
ik nog in de klas heb gehad.’ Zijn oud-leerlingen vertrouwden hem
dus ook hun kinderen toe. Dát genoten vertrouwen is zijn resultaat.
Er is een run op de tachtigste editie van de Kamper Almanak. Dit
jaar bijna 450 pagina’s dik en alles full colour. De drieduizend exemplaren zijn zo snel uitgegeven, dat Herman Harder (SNS Historisch
Centrum) lezers verzoekt om hun exemplaar na lezing weer terug te
geven, zodat ook andere belangstellenden kennis kunnen nemen van
de verhalen en fotoreportages.
‘De kogel is door de kerk: de IJsselkogge kan blijven.’ Zo kopt De Stentor
de beslissing van de gemeenteraad. Eindelijk duidelijkheid. De IJsselkogge zal na conservering in Kampen geëxposeerd worden. En nu maar
hopen dat alle enthousiastelingen enthousiast blijven werken aan de
gelden die daarvoor nodig zijn.
Rust in de tent. De nieuwe raadsleden en wethouders zijn nog maar
net begonnen, maar reces is reces. De start van de vakantieperiode
voor gemeenteraad en college wordt traditioneel gevierd met een barbecue, dit jaar bij De Oase in Zalk.
Een unicum in de Kamper voetbalgeschiedenis: Poelenten en Kowetters streden eensgezind tegen de machtige laatste bekerwinnaar, PEC
Zwolle. Voor wie minder in deze materie thuis is: DOS Kampen en Go
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Ahead Kampen hebben samen een team gevormd om een oefenwedstrijd tegen de eredivisieclub te spelen. Voor de gelegenheid hulden
ze zich zelfs gezamenlijk in witte kledij. Die eendracht is nooit eerder
voorgekomen en wierp helaas ook geen vruchten af. PEC won met 18-0.
Voetbal is alles wat de klok slaat in deze weken. Oranje doet het beter
dan verwacht tijdens het WK in Brazilië. Oranje vlaggen, feesttoeters,
vuurpijlen, melkbussen, oude wuppies en nieuwe shirtjes, alles wordt
uit de kast en van zolder gehaald om ‘onze jongens’ in Zuid-Amerika
aan te moedigen, zodat ze de finale halen. Zelfs de vakantievierende
burgemeester, wethouders en fractievoorzitters worden voor een dilemma geplaatst: mag er op zondag voor de finale een groot scherm
op het Van Heutszplein geplaatst worden? Een antwoord is niet nodig:
Oranje verliest in de halve finale.
Wel eens over nagedacht hoeveel energie het kost om kinderen groot
te brengen? Wietske van de Rozenberg uit Wilsum inventariseerde
een jaar onderhoudskosten voor jonge ooievaars: een kuiken heeft
250 kilo voedsel, waarvan 80 procent wormen en insecten en 20 procent mollen, kikkers en muizen nodig om een gewicht van 3.200
gram te halen. Dan pas kan hij uitvliegen. Ga er maar aan staan als
vader en moeder ooievaar!
DeltaWonen, eigenaar van het oude schoolgebouw bij de Van Heutsz
kazerne, heeft een sloopaanvraag voor de school ingediend. Stichting
Stadsherstel Kampen, GroenLinks en SP staan op hun achterste benen.
Ze zijn er niet in gekend en er zou volgens een afspraak in 2011 niet
gesloopt worden zonder consensus van de gemeenteraad. Het laatste
woord is hierover nog niet gezegd.
De geur van oude jassen zal er nog hangen, maar het schateren uit
een klas is verdwenen. De school haalt geen adem meer (zie Ida Gerhardt - ‘Tussenuur’ uit de bundel Sonnetten van een leraar) nu haar bewoners haar verlaten hebben voor een nieuw gebouw in het Stationskwartier.
Het schoolgebouw aan het Engelenbergplantsoen, in de Kamper volks
mond het Lyceum, werd gebouwd in 1888. De laatste elf jaar was het
reformatorische Hoornbeeck College er gevestigd, maar deze mbo-opleiding heeft het pand ontruimd. Breekt slechts een tussenuur aan?
Komen er nieuwe bewoners?
Zou ze een gat in de markt vullen? Dat is te hopen, zowel voor Sevda
Bagci, die de moed heeft om in deze crisistijd in de Oudestraat een
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winkel te starten, als voor de bewoners van de binnenstad. Er zijn
genoeg leegstaande winkelpanden en er zijn ook meer dan voldoende
kledingzaken. Voor een supermarkt moeten de mensen echter buiten
het centrum zijn. Sevda Bagci hoopt met haar levensmiddelenzaak,
die ook enkele avonden geopend zal zijn, de binnenstadsbewoners
een plezier te doen.
Dat het collectieve geheugen niet sterk is, bewijst een vraag van
Gemeente Belang Kampen: kan het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de Hanzelijn verboden worden nu er een woonwijk bij station
Zuid ontstaat? Nee, afspraken over vervoer liggen verankerd in het
Tracébesluit Hanzelijn en daarin is exact vastgelegd om welke gevaarlijke stoffen het mag gaan. Er is destijds al rekening gehouden met
het nieuwe Stationskwartier.
Het is rustig in stad en land. Vakantie, reces, campingleven. Er zijn
weer vier Kamper Ui(t)-dagen en het is een komen en gaan van toeristen. Een vaste gast van camping Seveningen geeft Kampen een 7,5
voor zijn aanbod. Geen 10, want een speelparadijs voor kinderen, een
Ballorig ontbreekt nog. Het is maar dat we het weten.
Nederland een schoon land? Vergeet het maar! Bijna duizend kinderen van vijftien Kamper basisscholen bewezen dat. Zij hebben in
juni, in één schoolweek, het zwerfafval uit hun schoolomgeving opgeruimd. In totaal 600 kilo.
Ambtenaren in beweging! Het gaat ervan komen, want de afdeling
personeelszaken heeft drie steppen aangeschaft waar de werknemers
in hun lunchpauze of ná werktijd gebruik van kunnen maken.
Iemand op een oranje step gespot? Een Kamper ambtenaar!
Het Kamper vakantienieuws valt in het niet bij het landelijke nieuws.
Verpletterend nieuws: alle 298 passagiers van vlucht MH17 van
Malaysia Airlines, onder wie 194 met een Nederlandse identiteit, zijn
omgekomen. Het vliegtuig werd boven Oost-Oekraïne neergeschoten,
een gebied waar een oorlog wordt uitgevochten tussen Oekraïners en
pro-Russische separatisten. Ook al waren er geen Kamper burgers bij
betrokken, het meeleven tijdens de dag van nationale rouw (23 juli) is
merkbaar aan de vlaggen halfstok.
Wat te doen als de financiële lasten voor een kerkgebouw te zwaar worden? De ruimte verhuren is een optie, maar er moeten wel huurders
zijn! De Buitenkerk had de kans om drie jaar achtereen de expositie
van World Press Photo onder haar dak te hebben. De eerste tentoon-
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stelling, in februari dit jaar, trok vele bezoekers. Helaas oordeelde het
parochiebestuur dat dit commerciële evenement niet passend is bij
het sacrale karakter van de kerk. Er komt geen toestemming voor de
volgende jaren. Een grote teleurstelling voor het lokale kerkbestuur
en voor de Kamper gemeenschap.
Menigeen wenst zich een warme zomer en is dus blij met deze bijzonder warme julimaand. De keerzijde is het probleem van botulisme,
een bacterie die zich gemakkelijk ontwikkelt in warm, ondiep en stilstaand water. In de wateren van het Kamper stadspark is botulisme
aangetroffen en de gemeente hanteert de bekende aanpak: dode dieren dagelijks ruimen en het water goed laten doorstromen. GroenLinks vraagt bij gemeentebestuur en waterschap om oplossingen voor
langere termijn.
Vermeldenswaard! Guus van der Laan uit IJsselmuiden won drie
keer goud (hoogspringen, verspringen, balgooien) en twee keer zilver (kogelstoten, 50 meter rugslag). Hij deed mee aan het EK voor
hart-longgetransplanteerden in Litouwen.
‘Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje…’ zo klonk het vroeger in de
televisieserie Ja, zuster, nee zuster. De medewerkers van Bakker Bart in
de Oudestraat zullen het niet in hun hoofd halen om dit liedje na te
zingen. Zij proberen juist om van de brutale duiven voor en zelfs in
hun winkel af te komen. Een namaakroofvogel schrikt echter onvoldoende af. De gemeente doet er ook van alles aan om de duivenpopulatie te verkleinen. Een speciale duiventil op het dak van de Stadsgehoorzaal, in 2012 geplaatst, heeft al enig resultaat opgeleverd.
Een nieuwe vondst, een nieuwe actie, een nieuw plan. Nieuw is meestal aantrekkelijk, zeker voor journalisten. Dat onderhoud minstens zo
belangrijk is, blijkt uit de activiteiten van Stichting Stadsherstel Kampen en de Kamper Persclub. SSK laat aan vier van de veertien muurschilderingen die zij beheert onderhoud plegen en Johan Prins van
de Persclub ‘zalft’ op zijn knieën de steentjes op het Koeplein. Zonder
beschermlaagje worden ze dof.
De zomerse komkommertijd levert heel wat weetjes op, de krant
moet immers wel volgeschreven worden. Zo weten de lezers nu dat er
weer zoetwaterkwalletjes zijn opgedoken in het Ganzediep, jazeker,
de Craspedacusta sowerbii. De kwallen gedijen alleen in water van
goede kwaliteit. Ook dat weten we dan weer.
Volgend jaar minder zwaar. Met deze slogan kan het Kleemanspontje

341

28-7

29-7

30-7

31-7

dappere fietsers overhalen om in 2015 opnieuw de oversteek tussen
Kampereiland en de Mandjeswaard te wagen. Het pontje wordt voorzien van zonnepanelen en dat maakt de handbediende oversteek aanzienlijk lichter. Het ombouwen kost zo’n 27.000 euro en daarmee is
het potje van Nationaal Landschap Overijssel bijna leeg.
Anderhalf jaar geleden begonnen ze vol enthousiasme aan hun nieuwe
taak, het beheren van Museumboerderij Erf 29 op Kampereiland. Ton
en Tiny van Ommen moesten deze baan echter, tot hun grote verdriet
en tot spijt van het bestuur, opzeggen om persoonlijke redenen. Gerrit de Groot en Janny Lentink worden de nieuwe beheerders.
Oude graansoorten als spelt verkopen goed in deze tijd waarin oerproducten gewild zijn. Maar net als de oermens blijft de huidige boer
afhankelijk van het weer. De oogst lijkt te mislukken en dat wordt
geweten aan de zachte winter. De halmen zijn slap en het graan ligt
plat op de grond. Een financiële strop voor de Museumboerderij, voor
molen d’Olde Zwarver en voor bakker Vermeij.
De afdeling IJsselmuiden/Grafhorst van PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) bestaat 25 jaar. Reden voor een klein feestje tijdens een contactmiddag. Ondanks of misschien dankzij het feit dat
de samenleving verhoudingsgewijs steeds meer ouderen telt, is er
steeds minder belangstelling onder ‘jongere ouderen’ voor een lidmaatschap. De nieuwe generatie ouderen voelt zich te jong en redt
zichzelf wel, aldus voorzitter Aalt Dokter.
Automobilisten en motorrijders die de wijk Cellesbroek/Middenwetering binnenrijden of verlaten zien de drie bochten van Wederiklaan
naar Silene als een uitnodiging tot ‘oerendhard’ scheuren. Dat is al
jaren zo. Enkelen vlogen zelfs uit de bocht en aangrenzende tuinen
binnen. De nieuwe bewoners van de levensloopbestendige woningen
aan de Heemhof hebben terecht reden tot klagen. Een aantal van hen
is slecht ter been of maakt gebruik van een rolstoel of scootmobiel.
Een loopje naar de overkant is voor hen levensgevaarlijk! De gemeente loopt nog niet hard om een oplossing te creëren.

Augustus
1-8
De ramp met het aangeschoten vliegtuig (MH17) boven Oekraïne (17
juli) heeft ook politieke en daardoor economische gevolgen. Het Westen verwijt Rusland betrokkenheid bij de oorzaak en kondigt sancties
af. Als tegenactie boycot Rusland verschillende West-Europese pro-
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ducten. Het lijkt allemaal ver weg, maar de tuinders in de Koekoek in
IJsselmuiden zullen de gevolgen terdege merken.
Het opschrift luidt: ‘Dit is een dagbesteding van het Dolfijnenhuis’.
In de Oudestraat op nummer 172 is een koffie-, snoep- en theewinkel
geopend, Kamper Genot. Niets bijzonders? Toch wel, beheerder Lyane
Ypelaar geeft er werk aan jongeren en ouderen met een verstandelijke
of psychische beperking. Ze werken er onder begeleiding. Het plezier
straalt ervan af, van deelnemers en begeleiders.
Hij wist zo niet alles, dan toch heel veel van de geschiedenis van gebouwen en straten in Kampen. Ook al is Henk van den Hoven, 74 jaar
oud, overleden, zijn kennis heeft hij aan de stad overgedragen. Hij
publiceerde in de Kamper Almanak, werkte mee aan het boek Gezichten
in de straten van Kampen, bracht ansichtkaartenboekjes uit en leverde
een omvangrijk naslagwerk over de panden in de Oudestraat uit de
periode 1438-1985.
De zoveelste Kamper ui of is er serieus over nagedacht? Er is een wijzi
ging aangebracht op een toeristische wegwijzer bij de Cellebroeders
poort. Op één van de armen wordt niet meer de weg naar de Sint
Nicolaaskerk (Bovenkerk) gewezen, maar naar het urinoir.
Niet overal gaat het bedrijven voor de wind. Overslagbedrijf Graansloot bij de Zuiderzeehaven mag niet klagen. Een jaar na de start
heeft het bedrijf de capaciteit moeten verdubbelen van 60.000 naar
130.000 ton, er is een compleet nieuwe tweede loods in gebruik genomen.
Zorgen om RTV IJsselmond: een aantal bestuursleden stapt op, de
gemeente controleert tot in detail de boekhouding en constateert
onvolkomenheden, het onderlinge vertrouwen lijkt zoek. Wethouder
Veldhoen geeft aan er alles aan te doen om RTV IJsselmond te helpen
bij zijn voortbestaan.
‘Eén keer in het jaar moet toch kunnen!’ Een welbekende uitspraak
die uit zeer veel verschillende monden kan klinken. Als vele organisaties elk eenmaal per jaar een muzikale avond voor de stad organiseren, dan denderen de omwonenden vele avonden in hun huizen mee.
Dat kan niet de bedoeling zijn en zo is de afsluiting van de laatste
Kamper Ui(t)dag qua geluid anders aangepakt. De stampende beats
kwamen nu niet uit een grote speakerinstallatie, maar werden verdeeld over het hele plein. Of de omwonenden tevreden waren, vertelt
het krantenartikel niet.
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De soep van 10 juli wordt gelukkig niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Woningcorporatie deltaWonen heeft laten weten alle opties
open te houden voor het met sloop bedreigde schoolgebouw achter
de Van Heutszkazerne aan de Buiten Nieuwstraat. Na de vakantie
periode gaat ze met Stichting Stadsherstel Kampen en de gemeente
om de tafel.
Hoe Kampen ook zijn best doet om mee te gaan in de vaart der volkeren, sommige zomergasten klagen over het zwartekousen-imago van
de stad. ‘Op zondag vliegen de preken je om de oren tijdens familie
bezoek en alle winkels zijn dan dicht’, zo reageert een echtpaar dat
het grootste deel van het jaar in Spanje woont. Wat is er mis met
relaxen op zondag en leren om te plannen met je boodschappen? Dat
kan allemaal nog in Kampen. Een voorrecht toch?
Groepsleider Arie Lugthart van Stichting Vitree vertelt met gepaste
trots dat zijn jongeren de wereldbeker van het voetbaltoernooi in Göteborg hebben binnengesleept. Het gaat om de Kim Källström Trophy.
Dertig teams uit veertien landen streden tegen elkaar. Voor de jongeren, die allemaal extra begeleiding nodig hebben in verband met een
lichte verstandelijke beperking of een psychische problematiek, was
dat een geweldige ervaring.
Veiligheid, wetgeving, privacy, schoonheid, houd die vier maar eens
in balans als het gaat om cameratoezicht in de stad. Burgemeester
Koelewijn heeft al zijn tact nodig om met alle bezwaar makende partijen overeenstemming te bereiken en een rechtszaak te voorkomen,
zodat er volgens de plannen in het najaar bewakingscamera’s geplaatst kunnen worden op verschillende plekken in de binnenstad.
Woninginbraken vormen een probleem, ook in Kampen. Reden voor
de gemeente om bij projectontwikkelaars aandacht te vragen voor
de indeling van ‘achterpaadjes’. Als achterpaadjes in een wijk een
doolhof vormen waar ongenode gasten geen weg in weten, dan kan
dat het aantal inbraken aanzienlijk verminderen. De gemeente deelt
daarom bij bouwvergunningen altijd een folder uit over het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Veel mensen hebben moeite met langetermijndenken. Verlangen en
wachten passen niet goed bij elkaar. Voor Jessica Borst en Peter Schräder zit er juist een uitdaging in. Zij beginnen bij hun boerderij op
Kampereiland een walnotenboomgaard. Pas over vijf jaar zullen de
bomen zoveel vruchten geven dat er commercieel iets mee gedaan
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kan worden. Genoeg tijd dus om contacten te leggen met kaas-of ijsmakers. De Notengaard van Kampen wordt ondersteund door het project Weidse Waarden.
IJzeren platen, graafwerktuigen en dikke kabels liggen aan weerszijden van de IJssel bij de Molenbrug. Er moeten nieuwe hoogspanningskabels onder de rivier gelegd worden en wel op een diepte van
10 meter onder de grond. Het zijn de voorbereidingen voor het uitbaggeren van de IJssel: de rivier wordt met 2 meter verdiept om bij
hoogwater in de winter meer water te kunnen bergen. De oude kabels
lagen te hoog en worden verwijderd.
De augustusmaand is nat en het weer is beslist niet zomers te noemen zoals dat ‘hoort’ in de achtste maand van het jaar. Het mag de
pret echter niet drukken bij allerlei activiteiten. De 19de Oogstdag
op Kampereiland trok zo’n tweeduizend bezoekers. Het Kamper Stripspektakel was opnieuw een feest voor duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland en ook de organisatoren van het Creaspektakel
waren dik tevreden over de belangstelling.
Basisschool De Zandberg in IJsselmuiden is niet meer, leve basisschool Vizier. In hetzelfde gebouw werken nog dezelfde meesters en
juffen, maar nu volgens het concept van een Steve JobsSchool. Dat
wil zeggen met alle aandacht voor de individuele talenten van de 62
leerlingen, die elk een iPad in handen kregen om mee te werken.
Hij werd in maart al aangekondigd en nu verschijnt hij in al zijn pracht:
magistraat Jan Beeldsnijder. Zijn portret wordt op de zijgevel van het
Stedelijk Museum geschilderd door kunstenaar Henk Nyenhuis. Er is
geen reclame-uiting te bedenken die beter past bij dit gebouw dan dit
meer dan levensgrote portret van een 17de-eeuwse burgemeester van
Kampen.
De scholen zijn weer begonnen. Grote spandoeken boven de toegangswegen naar de stad kondigden het begin van het schooljaar al aan. En
daarbij behoort ook een campagne die gericht is op lagere snelheden
van automobilisten in woonwijken. Leerlingen van de Dirk van Dijkschool mochten samen met de politie en de wethouder automobilisten ‘laseren’ op snelheid en te-hard-rijders aanspreken op hun verkeersgedrag.
Sinds augustus van dit jaar geldt de Wet Passend Onderwijs, waardoor leerlingen die extra zorg nodig hebben, zoveel mogelijk naar
reguliere scholen gaan. De Stichting voor Protestants Christelijk Spe-
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ciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Kampen (Trimaran, Schakel en Spanker) zal daardoor minder medewerkers nodig hebben en
moet zo’n tien banen schrappen. Ongeveer twintig (veelal parttime
werkende) personeelsleden worden begeleid naar nieuw werk. Hopelijk kunnen zij op de reguliere scholen aan de slag, want de zorgleerlingen hebben hun deskundigheid nodig, ook al gaan zij elders naar
school.
De Van Heutszkazerne is dan wel omgebouwd tot Stadskazerne, met
ruimtes die onderdak kunnen bieden aan diverse culturele instellingen, maar het zit de gemeente niet mee om de huurders binnen te
trekken. De IJsselacademie koos al voor Zwolle als standplaats en RTV
IJsselmond lijkt ook niet te springen om te verhuizen naar de binnenstad. De locatie aan de Cellesbroeksweg biedt genoeg mogelijkheden,
zeker nu samenwerking met lokale omroepen uit de regio gestimuleerd wordt door de landelijke koepelorganisatie OLON.
Participatiemaatschappij, een nieuw fenomeen? Welnee, alleen de
term is nieuw. Kijk naar ’s-Heerenbroek waar iedereen al jaar en dag
participeert in het Oranjefeest. Jong en oud ontmoeten elkaar op het
feestterrein tijdens het jaarlijkse feestweekend in augustus. Elke buurt
moest dit jaar voor een relaxhoek zorgen en ze staken elkaar naar de
kroon om de hoofdprijs. Winnaars? Zwolseweg en Schoolsteeg. En de
jongeren streden om de Oranje Crossprijs. Sven van Ittersum (klasse
versierde fietsen), Gil en Ruben Carvallo (skelters) en Thomas Klooster
(gazonmaaiers) gaan dit jaar de annalen in als winnaars.
Ondanks hun broze gezondheid staan ze stralend op de foto, alsof ze
gisteren in het huwelijk traden. Voor Herman Koster en Marie Mostert
is dat echter 65 jaar geleden. Even stralend staat een platina bruidspaar met foto en al in de krant: het echtpaar Van Dalen-Hoogstede.
Zeventig jaar samen! Koning Willem-Alexander vond dit een taart
waard en burgemeester Koelewijn kwam die bezorgen.
RTV IJsselmond gaat, naar men hoopt en verwacht, een stabiele tijd
tegemoet. Bert Weever, die bestuurservaring kan koppelen aan zakelijk instinct, staat klaar om als voorzitter de omroep in beter vaar
water te leiden. Albert van Dam neemt het beheer van de penningen
op zich. Beide bestuurders kennen elkaar uit de gemeenteraad. Nu
nog een nieuwe secretaris en het dagelijks bestuur is weer voltallig.
Naast Heksenkaas verkoopt ze ook een stukje sfeer. Diane Roerink is
directeur en oprichter van De Zuivelhoeve, een keten die inmiddels

29-8

30-8

in 33 verschillende steden is gevestigd. Deze week opende ze ook een
zaak in de Oudestraat in Kampen. Ze is ooit begonnen in de klompenschuur van haar oma’s boerderij in de buurt van Hengelo. Heeft ze de
tijdgeest mee of speelt ze in op die tijdgeest? Hoe dan ook: ‘Mensen
willen steeds vaker weten waar hun voedsel precies vandaan komt.’
En dat kan De Zuivelhoeve vertellen: haar zuivel komt uit Twente.
Plaatselijke sufferdjes worden ze heel oneerbiedig genoemd. De huis-
aan-huiskranten hebben echter een belangrijke functie en ze strijden
om de paar jaar om de publicatie van de gemeentelijke berichten.
BrugMedia had de voorgaande vier jaren de gemeentelijke pagina’s.
Het nieuwe blad Kampen.nl wist voor de komende twee jaren een
overeenkomst met de gemeente te tekenen. Daarmee verzekert het
blad zich van een grote groep lezers.
Voordat de herfstmaand september begint, pakt de stad uit met allerlei activiteiten: het Kadefestival, het Cultuurplein bij de Buitenkerk,
live muziek in de hele binnenstad en, voor het eerst op een zaterdag,
winkeltijden tot acht uur ’s avonds. Leuke Lange Zaterdag!

September
1-9
Geerstraat, Sfeerstraat, zo luidt al jaren de slogan. De straat heeft in
de loop van de jaren aan sfeer gewonnen, het winkelaanbod is divers.
Terecht dus dat het voetgangersgebied is. Maar niet iedereen houdt
zich daaraan en winkeliers klagen over ‘wildfietsers’. Politie en stadswachten zijn niet altijd ter plekke, dus de ondernemers beraden zich
op een ludieke actie om hun winkelende voetgangers niet van de sokken te laten rijden.
2-9
De nationale kampioenschappen atletiek voor C-junioren - in Amsterdam gehouden - leverden drie prijzen op voor Richard Meuleman.
Goud bij het hinkstapspringen, brons op de 300 meter sprint en nog
eens brons voor de 1500 meter hindernissen. Hij verbrak daarmee
drie Kamper records.
3-9
Sluit vanwege herstelwerkzaamheden de Molenbrug af voor verkeer
en oude tijden herleven: filevorming aan beide zijden van de IJssel
voor de Stadsbrug. Omleidingsroutes leidden via Zwolle of Kamper
eiland en dat was voor menig automobilist een brug te ver. Ze kozen
het alternatief van de kortste route, maar stonden aan de Kamper
kant in een file tot voorbij melkfabriek Lyempf. Van de regen in de
drup?
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Ooit een Échte Hollander geproefd? Tuinder Peter Hollander uit IJsselmuiden kan er alles over vertellen, want hij kweekt ze. Vijftien jaar
geleden nam hij een speciaal ras kasbonen op in zijn kassencomplex
en het resultaat is verrassend. In kennersbewoordingen: de verhouding vruchtvlees en boon is optimaal. Peter Hollander mag zich dit
jaar Held van de Smaak van Overijssel noemen.
Hoe kun je niet vergeten wat je zelf niet hebt meegemaakt? Alleen via
verhalen die het hart raken en in ons gezamenlijke geheugen worden
opgeslagen. Alle leerlingen van groep acht van de Kamper basisscholen krijgen daarom het boek Weggetjes naar de vrijheid. Kinderen in
Kampen 1940-1945: Kampen-Grafhorst-Kamperveen-’s-Heerenbroek-Wilsum-IJsselmuiden-Zalk. Daan van Driel en Jaap van Gelderen schreven in 1990
het boekje Kinderen verhalen van de oorlog. Kampen 1940-1945 en ze vulden dat nu aan met 25 verhalen van kinderen uit de ‘ommelanden’.
De burgemeesters van Kampen en Zwolle willen de onderlinge banden wel verstevigen, maar toch ook lonken naar andere stedelijke
partners. Dat is vrij vertaald de visie die ze verkondigden tijdens de
eerste Hanzecruise. Op salonboot De Veerman van Kampen namen
beide burgervaders deel aan een talkshow en ondertussen voeren ze
van Zwolle naar Kampen. De cruise vormde één van de onderdelen
van Stadsfestival Zwolle.
Ongeveer honderd bewoners van de Wortmanflats namen deel aan
het buurtfeest met het thema ‘samen eten verbindt’. Een speciaal
Wortmanteam had dit feest geïnitieerd en het bleek een succes te
zijn. Zo’n twintig koks bereidden de maaltijden en boden zo een uitgelezen kans om kennis te maken met top-recepten uit andermans
keuken.
De sociale media hebben grote invloed op het geschreven woord, dat
merkt ook de Kamper familie De Lange. Veertig jaar geleden startte
schoenmaker De Lange de Familie Expres, een krant vol met familie
gebeurtenissen. Het doel was om ook de familieleden overzee blijvend te informeren. Van maandkrant werd het een kwartaalblad en
zoon Peter nam later de hoofdredactie voor zijn rekening. Een dubbeldik jubileumnummer zal het eind markeren van een bijzonder fenomeen, de familiekrant. Facebook neemt de functie over. Met evenveel
succes?
Bankzaken worden steeds meer achter de computer afgehandeld.
Grote panden komen leeg te staan, er is hooguit nog een winkeltje
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waar één mens vis-à-vis enige informatie kan geven. Dus wat te doen
met die lege kantoren? Het voormalige ING-kantoor aan de Broederweg is verbouwd tot kleine winkelruimtes beneden en woonappartementen boven. De eerste bewoner is Talitha van den Berg met haar
brocante/designwinkel Juffertjes voor Altijd.
Herman Nusmeier, een man die veel voor het Kamper culturele leven
heeft betekend, is overleden. Oudere Kampenaren weten ongetwijfeld nog dat hij drogisterij Poortenaar aan de Oudestraat vanaf 1954
runde en tot bloei bracht. Daarnaast was hij 37 jaar lang lid van de
commissie van toezicht van het Frans Walkate Archief. Samen met
Wim van ‘t Oever zorgde hij voor een goed lopend cultureel centrum,
‘t Speelwerk. En lange tijd was hij bestuurslid van VVV Kampen. Nusmeier werd 80 jaar oud.
Ol et Kampers leventig! Docent Johan Prins is ervan overtuigd dat het
Kamper dialect een toekomst heeft, als de mensen het maar met lef
durven spreken. Een cursus Kamper Taal en Cultuur, opgezet door de
IJsselacademie en de Historische Vereniging Jan van Arkel, kan een
stimulans bieden. Prominente Kamper taalsprekers, zoals Klaas van
der Kamp en Reijer van ’t Hul, werken mee.
Ook al heeft de katholieke parochieraad geen toestemming gegeven
voor een volgende expositie van World Press Photo in de Buitenkerk,
de tentoonstelling komt wel weer naar Kampen. Het Ikonenmuseum
stelt zijn ruimtes beschikbaar en de organisator van WPP is enthousiast over dit aanbod.
Gé Knul kreeg uit handen van burgemeester Koelewijn de zilveren
legpenning van de gemeente Kampen. Het is een zichtbaar teken van
dank en hulde: jarenlang al beheert zij op voortreffelijke wijze het
Kleinste Huisje aan de Burgwal. Ze heeft het als museumpje ingericht
met spullen uit grootmoeders tijd. Op dezelfde dag ontvangt Croissanterie Paris aan de Oudestraat de Erfgoedprijs 2014 Kampen- Zwolle.
Voor het eerst in jaren is er geen septembercircus op het Berghuisplein. Circus Renz Berlin vond de leges voor die locatie te hoog en
wijkt uit naar het Melmerpark langs de N50.
De decentralisatie van de zorgvoorzieningen houdt het hele land bezig, ook Kampen. Tot half oktober kunnen Kampenaren hun mening
geven over de veranderingen die gaan plaatsvinden. De conceptverordeningen liggen ter inzage, daarin staat hoe de gemeente lokaal invulling gaat geven aan de nieuwe wetten en regels die vanaf 1 januari
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gaan gelden. Het Kamper Kompas dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld, zal als leidraad dienen.
Van de regen in de drup kwamen ze, de omwonenden van de Veilingweg in IJsselmuiden. Veiligheid was het doel, maar het middel bleek
tot geluidsoverlast te leiden. En dat leidde tot andere klachten aan
het adres van het stadhuis. De flexdrempels die vorig jaar in de weg
waren gelegd om personenauto’s af te remmen, zullen daarom worden vervangen door ‘druppels’, kleine verhogingen op het wegdek.
Hoe bestrijd je leegstand van winkelpanden, hoe stimuleer je de woningmarkt, waar geef je informatie over zaken die iedereen aangaan?
Winkeliers, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat hopen dat er via het
project van de Stads Winkel antwoorden komen. Een sfeervol ingericht
pand aan Oudestraat 116 moet een bruisend centrum worden, waar
bezoekers en ondernemers elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.
Winkelzondagen. Vorig jaar waren die onbespreekbaar, maar een
nieuwe gemeenteraad gaat een andere koers varen. Heel voorzichtig,
want eigenlijk is niemand voorstander van een economie waarin alle
dagen van de week optimaal benut moeten worden. Het besluit ligt er
nu dat winkels tijdens meerdaagse evenementen, waarvan er vier per
jaar mogen worden gehouden, nu ook op zondag open mogen zijn.
Vies, koud en nat! Zo’n veertig kinderen in IJsselmuiden hebben aan
den lijve ervaren hoe het is om in een kartonnen doos te moeten leven
en slapen. Ze deden mee aan het sponsorproject Nacht Zonder Dak,
georganiseerd door kerkelijk centrum de Hoeksteen. Met veel enthousiasme hebben ze hun onderdak eerst zelf gebouwd, maar daarmee
konden ze regen en nachtelijke kou moeilijk weren. Het eigen bed
lokte! Een kleine tweeduizend euro aan sponsorgelden gaat naar projecten in Bolivia, India en Kenia.
Het duurde jaren en het kostte dochter Ina heel wat moeite, maar
Gerrit Boerhof (70) heeft zijn officiële afscheid van de NS gekregen.
Veertig dienstjaren had hij erop zitten, maar door verschillende omstandigheden kreeg hij niet het beloofde feestelijke afscheid. Dat gebeurde alsnog met een serenade van Jong Oranje IJsselmuiden, een
bloemetje en een speldje van de NS. Nee, er kwam geen NS-medewerker voor naar Kampen en dat zat communicatiemedewerker Guus van
de Wetering niet lekker. Hij regelt ook nog een tochtje op de Hanze
lijn voor de oud-medewerker.
Kampen heeft de laatste jaren heel wat branden meegemaakt en mis-
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schien zijn bewoners daardoor extra alert. Een automobilist tipte de
deze week de brandweer, hij rook een brandlucht. De brandweer rukte uit en ontdekte… versgebrande koffie! De koffiebranderij aan de
Voorstraat weet sterke geuren te verspreiden.
De discussie over een nieuw zwembad voor de gemeente Kampen
heeft heel wat tijd en energie gekost. De discussie over de regelingen
voor het vertrekkende zwembadpersoneel eveneens. Voor het nieuwe
bad zijn minder personeelsleden nodig dan voor de twee oude (De
Steur en Sonnenberch) samen en dat vraagt om een goed sociaal plan.
De gemeenteraad stemde in met het voorgelegde plan (maximaal
twee miljoen euro) waarop het zwembadpersoneel applaudisseerde.
Leidt een kunstuiting een eigen leven? Staat kunst los van de maker?
Beïnvloed een waardeoordeel over de kunstenaar het oordeel over zijn
werk? In 1979 mocht het werk van schilder P.G. Valentijn niet tentoongesteld worden. Hij kreeg na de oorlog het stempel ‘fout’, omdat
hij lid was van de NSB. Vrijwilliger van het SNS Historisch Centrum
en verzamelaar van Valentijns werk, Remy Steller, heeft zijn eigen
antwoord op boven gestelde vragen. Hij stelde het SNS Historisch Centrum voor een expositie aan het werk van Valentijn te wijden.
Gooi maar in de plomp! En dat deden mensen de afgelopen tien jaar.
Winkelwagentjes, fietsen, een zwaard, van alles kwamen ze tegen. De
baggeraars die Waterschap Groot Salland inhuurde, zijn maanden
bezig. Eens in de tien jaar moeten de veertig Kamper watergangen
worden uitgebaggerd. Een hele klus, mede omdat eerst vissen en
andere levensvormen overgezet worden in reeds gebaggerde gangen.
In het achterliggende weekend zijn weer heel wat evenementen georganiseerd. En sommige voor de eerste maal! De eerste OnderdijksRun
door de nieuwbouwwijk, met afstanden van 3 tot 15 kilometer. De
eerste braderie op het Melmerpark. De IJsselderby tussen de voetbalclubs van ’s-Heerenbroek en Wilsum is een gouwe ouwe, maar voor
de eerste maal bracht de buurtbus de spelers van ’s-Heerenbroek naar
Wilsum. Een ludieke actie op de Nationale Buren(zater)dag. Tijdens
de wedstrijd lag het accent op ‘vijandschap’ en buiten de wedstrijd op
‘verbroedering’.
Het Gemeentearchief Kampen wil een nieuwe poging wagen om de
titel Stuk van het Jaar in de wacht te slepen. De ets Gezicht in de Koekoek
bij Kampen in de overstrooming den 15-den november 1775 dingt mee in de
landelijke verkiezingen.
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Oktober
1-10 Wie gewend is om het tijdstip van de dag te bepalen op de klok van
de Bovenkerk, moet voorlopig zijn horloge of mobieltje gebruiken.
De wijzers blijven op 12.00 uur staan, want de klokken zijn stilgezet.
In opdracht van gemeente Kampen wordt hoog binnenin de toren
gewerkt aan de stabiliteit van het bouwwerk, een grote klus die zo’n
anderhalve maand in beslag neemt.
2-10 De digitale vooruitgang: vanaf 1 november kunnen Kampenaren de
gemeentelijke belastingen alleen nog betalen via internetbankieren,
een bankoverschrijving of een automatische incasso. De gemeente zal
geen acceptgiro’s meer versturen, want het gebruik daarvan is geminimaliseerd. Van de 20.000 verstuurde acceptgiro’s worden er nog
geen tweeduizend gebruikt.
3-10 Kampen heeft genoeg aan zijn eigen perikelen rond het Sinterklaasfeest. De intocht van de goedheiligman wordt dit jaar georganiseerd
door de Ondernemersvereniging Kampen en niet meer door de
Stichting Sinterklaas Comité Kampen. Daarover is discussie genoeg
geweest. De OVK zet een nieuwe ‘hulpsint’ in en deze neemt de vertrouwde zwartberoete helpers mee. Voorzitter OVK Fré Helleman laat
zich nog niet meeslepen in de landelijke discussie over Zwarte Piet.
De kinderen van Kampen hoeven geen gele, rode of regenboogpieten
te verwachten.
4-10 Wanbestuur bij RTV IJsselmond heeft geleid tot grote financiële problemen. Het nieuwe bestuur (sinds augustus werkzaam) ontdekte bij
bestudering van de boeken dat de omroepstichting zo goed als failliet
is en bij de gemeente een schuld heeft van zo’n 60.000 euro, waar
onder huurschuld. Ook de gemeente heeft boter op haar hoofd: die
was niet altijd alert op het betalen van de huur. De wethouder is echter niet zo maar van plan om de schuld kwijt te schelden.
6-10 Het mooie nazomerse weer heeft vast een rol gespeeld bij de deelnemers van de eerste Hanzetocht. 358 wandelaars liepen over de dijk
langs de IJssel van Zwolle naar Kampen. Het is de bedoeling dat de
tocht elk jaargetijde wordt gehouden, de volgende is op 3 januari.
Wie weet over besneeuwde paden.
7-10 Wethouder Veldhoen opende officieel de deuren van Onze Winkel
in de Oudestraat. Een leegstaand pand biedt ruimte aan elf kleine
bedrijfjes om er hun waren aan de man te brengen. Voor 25 euro per
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maand is er een plank te huur. Een gat in de markt? Het initiatief valt
onder het project Kampen opent Poorten.
Eenzelfde initiatief is genomen voor het voormalige kantoorpand van
uitgeverij Kok aan de IJsseldijk. Ook dat staat al een paar jaar leeg.
Grote en kleine ondernemingen kunnen hier een kantoorruimte
huren. Er lijkt genoeg belangstelling te zijn voor het IJsselkantoor.
Een prachtige oplossing! Maar of Kampen zo al die leegstaande gebouwen kan vullen is de vraag.
Ondanks fel verzet van onder andere natuurvereniging IJsseldelta
gaan ze er toch komen: windturbines van 100 meter hoog aan de
Haatlandhaven en aan de Zuiderzeehaven. De natuurvereniging
maakte zich zorgen om de ganzen, grutto’s en de zeearend, die zouden vermalen kunnen worden door de grote draaiende wieken. Velde
de Raad van State een salomonsoordeel met groen licht voor slechts
vier windmolens en niet voor de beoogde twaalf?
Vraag niet naar het hoe! Dat moet geheim blijven. De gemeente Kampen laat in de komende maanden verschillende bronzen beelden beveiligen. Ze wil daarmee diefstal voorkomen. De koe (Raadhuisplein),
de lantaarndrager (Koornmarktspoort) en de fluitspeler (Cellebroederspoort) horen daar vast en zeker bij.
Elke maand een spreker of een leuke activiteit en elk jaar een reisje.
Met deze formule is de christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging Passage (afdeling IJsselmuiden) vijftig jaar oud geworden. Reden
voor een verjaardagsfeestje. Echter, ook de leden zijn oud geworden:
de leeftijden van de vrouwen variëren van 52 tot 90 jaar. Er is nauwelijks aanwas van jongere vrouwen. Verklaring? Volgens voorzitster
Greet Klein is hun leven zo vol en druk dat deze vorm van vrijetijdsbesteding er niet meer bij kan.
Je moet ervan houden: een nat pak oplopen, glibberen door de modder, vallen en weer opstaan. Voor de echte diehards was er voor de
eerste keer de Fun Obstacle Run Kampen. Atletiekvereniging Isala
’96 organiseerde deze FORK en trok daarmee bijna driehonderd deelnemers, afkomstig uit heel Nederland. Zij renden buiten de gebaande
paden over een 6,5 kilometer lang parcours vol hindernissen. Bij de
finish bleven ze enthousiast: volgend jaar weer!
Voor het behoud van eeuwenoude kerken zullen we allemaal wat
over moeten hebben. De kerkgenootschappen kunnen de kosten niet
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meer alleen opbrengen. In de nabije toekomst zijn allerlei acties te
verwachten. Zo heeft Wim de Kleine al een actie gestart onder de
leus: ‘elke Kampenaar één euro’ voor het orgel van de Buitenkerk.
Dit orgel hoort bij de kerk, maar verkeert in slechte staat. Er is nog
zo’n 40.000 euro nodig, dus… als iedereen, van jong tot oud, een euro
geeft, dan kan de restauratie starten.
Wie vraagt zich ooit af waar het prachtige kostuum van stadsomroeper
Bertus Krabbe vandaan komt? Of dat van ridder Dolf? Het antwoord
stond onlangs zwart op wit: ze zijn gemaakt door Anneke Broekhuizen. Zij vierde het 12,5 jarig bestaan van haar bedrijf ABC-costuums.
Kopen, verzamelen en ruilen, dat staat elke IJsselmuider voetballiefhebber de komende zestien weken te wachten. Voetbalclub IJVV viert
zijn 70-jarig bestaan met een grote voetbalplaatjesactie. Alle 870 spelers en begeleiders van 56 teams zijn op de foto geweest en nu wordt
het de sport om al die foto’s via inkopen bij supermarkt C1000 van het
Markeresplein te bemachtigen en het album vol te krijgen.
Een voorzichtige juichstemming in de vernieuwde Hanzewijk: het
nieuwe winkelcentrum lijkt er nu eindelijk te komen. 70 procent van
het winkeloppervlak is ingevuld. De huidige C1000 wordt een Jumbo
en met Lidl is een contract getekend voor een tweede supermarkt.
Enige terughoudendheid is er wel: de huurprijzen zijn hoger dan de
ondernemers gewend zijn, dus de omzet moet ook stijgen.
De Hervormde Gemeente van Kampen heeft een ingrijpend reorganisatieproces afgerond: vijf geografisch gevormde wijkgemeenten worden opgeheven en drie identiteitswijken komen ervoor in de plaats.
Alle gemeenteleden zijn naar eigen keuze opnieuw ingedeeld. Eén
van die wijken gaat een federatie vormen met een Gereformeerde
wijkgemeente. Een volgende stap is te verwachten: de keuze voor
kerkgebouwen. Er zijn meer kerkgebouwen dan inmiddels nodig is
en de kosten worden te hoog.
Bijzonder moment: je kon een speld horen vallen in ’t Ukien. Tijdens
de tweede editie van het Internationaal Hoorspelen Festival luisterde het publiek naar elf hoorspelen. De wisseltrofee, de Gouden Grindbak, was in handen van Martin-Jan van Santen en blijft in zijn handen. Hij won ook deze keer en nu met het hoorspel Hot News.
Iedereen die met een verbouwing te maken heeft gehad weet het:
de planning moet altijd worden bijgesteld en er zijn altijd tegenvallers. Dat geldt ook voor de verbouwing van de Van Heutszkazerne tot
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Stadskazerne. Het was de bedoeling dat de toekomstige bewoners,
verschillende cultuurcentra, dit najaar konden beginnen met inrichten. De opleverdatum is verschoven naar eind april 2015. Bibliotheekbezoekers en archiefsnuffelaars moeten dus nog minstens tot het najaar wachten voor ze in de nieuwe huisvesting terecht kunnen.
Een doodgewone woensdag: de sirenes klinken over de stad. NL-Alert
op de mobieltjes waarschuwt: ramen en deuren sluiten! Een grote
brand bij schroothandel Regelink aan de Installatieweg zorgt voor
grote consternatie: lage concentraties van het giftige blauwzuur
zouden zijn vrijgekomen. Rook in de straten en de stank is zelfs op
de Veluwe waar te nemen. Tegenstrijdige berichten voor de scholen:
houd de kinderen binnen en laat de kinderen ophalen. Er vallen geen
slachtoffers, maar de gemeente moet zich wel bezinnen op haar communicatie.
Sinds de digitale camera zijn intrede deed en je ook met mobieltje
of smartphone kiekjes kunt maken, lijkt een professionele fotograaf
op de achtergrond te verdwijnen. Voor goed fotowerk is echter meer
nodig dan een druk op de knop. Vijf fotografen hebben daarom het
initiatief genomen voor een Fotografencafé in Kampen. Elke twee
maanden is er een bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal waar professionals en serieuze amateurs kennis kunnen opdoen en ervaringen
kunnen uitwisselen. De Stadsgehoorzaal profiteert mee: het Fotografencafé zorgt voor een doorlopende expositie.
Geen werk? Eigen schuld, dikke bult? Neen, werkzoekenden hoeven
zich niet te schamen, zeker in deze tijden van economische crisis
niet. Belangenorganisatie ArboPositief Kampen, opgericht in 2012,
biedt werkzoekenden mentale ondersteuning. Er zijn tweewekelijkse bijeenkomsten in theater De Kofferbak en daar komen tientallen
Kampenaren op af. Allerlei activiteiten hebben als doel om de deelnemers op een andere manier naar werk te laten kijken én om ze te
blijven motiveren.
Van A naar Beter: de slogan die bij wegwerkzaamheden te lezen is,
geldt nu ook voor Kampen. De aansluiting van de Flevoweg op rijksweg N50 moet verbeterd worden, de dagelijkse files bewijzen dat. Dat
betekent Afzien, voordat alles Beter is. Drie maanden lang zijn de
wegwerkers bezig, pas eind januari 2015 is het leed van de verkeersoverlast geleden.
Zou Grafhorst zijn eigen museum krijgen? Het wordt een spannende
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week voor een werkgroep van Dorpsbelangen die draagvlak probeert
te creëren om de Bolleschuur, een oude stierenschuur aan de Kamperzeedijk, van binnen op te knappen tot expositieruimte. Eigenaar
de Burgerij van Grafhorst moet nog beslissen over een financiële bijdrage. Eén van de voorwaarden is dat er voldoende steun van de bevolking komt. Een enquête moet daar duidelijkheid over geven.
Van de Tweede Kamer naar Gedeputeerde Staten naar Go Ahead in
Kampen: Theo Rietkerk volgt zijn roodgeel hart en neemt het voorzitterschap van de Kamper voetbalclub op zich. Hij heeft de politiek
verruild voor het onderwijs (per 1 november wordt hij voorzitter van
het College van Bestuur van onderwijsinstelling Landstede) en voor de
ruimte die hij daardoor verwacht kiest hij voor een vrijwilligersfunctie in de sportsector. Go Ahead is blij met deze ervaren bestuurder.
Er komt een Kamper Cultuurfonds. Per 1 februari 2015. Dat fonds
moet ‘vernieuwende en onderscheidende cultuurprojecten’ in Kampen van de grond krijgen. Wat klinkt dat prachtig… De gemeente
geeft haar eigen initiatief een startbedrag mee en een voorbereidingsgroep moet de rest doen: hulp van particulieren en bedrijven zoeken,
aansluiting vinden bij fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds.
En vooral financiële middelen vinden!
Dat de gemeente ook luistert en doet wat burgers wensen, blijkt uit
het besluit om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de
Silene te Kampen, tegenover het wooncomplex Heemhof. Eind juli
kaartte Gemeente Belang Kampen het probleem van de oudere bewoners aan: zij durven nauwelijks de oversteek over de drukke straat
aan om het winkelcentrum Penningkruid te bereiken. Nog geen vier
maand later zal er een eilandje gelegd worden, waardoor de vaart uit
het verkeer gehaald wordt.
Voor de vierde maal dit jaar reikte burgemeester Koelewijn de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit. Deze gaat naar Bert
Stoter als dank voor zijn inzet voor kunst en cultuur vanuit zijn functie als directeur van Quintus.

November
1-11 Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, luidt het gezegde. Een prachtige leus, ook voor de renovatie van huizen, maar wat is pijn en hoe
lang is die te verdragen? In de Lamoraal van Egmondstraat worden
de woningen van deltaWonen ingrijpend gerenoveerd. Een aantal be-
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woners laat luid en duidelijk horen dat de maat van overlast vol is.
Anderen laten alles rustig over zich komen. Volgens deltaWonen is er
meer asbest gevonden dan gedacht, alles duurt daardoor langer.
Wie interesse heeft in Kampen, de oude stadsmuur en alles wat met
de waterkering te maken heeft, kan zijn wandelschoenen aantrekken. Er is een vernieuwde wandelroute langs de Kamper stadsmuur.
Waterschap Groot Salland en Ruimte voor de Rivier IJsseldelta hebben die samen ontwikkeld.
Kerkgenootschappen hebben het altijd hoog in het vaandel staan om
een (geestelijk) onderdak te bieden aan hun schapen. De Westerkerk
aan de Wilhelminalaan in Kampen stelde daar echter wel grenzen
aan. Een insluiper die zich voor een dutje en een sigaretje in de kerk
had geïnstalleerd en daarvoor een ruit had ingeslagen, is overgedragen aan de politie.
De oudste romanschrijfster van Kampen is overleden: Riek Venema
(1924), echtgenote van oud-rector Wilco van Koldam. Zij begon haar
schrijfcarrière in 1984 toen ze 60 jaar oud was en nadat ze stopte als
lerares bij het Almere College. Voor wie al wat ouder is en nog steeds
de droom koestert een boek te schrijven: een schrijver hoeft niet per
se op jonge leeftijd te debuteren.
IJsclub TOG heeft zijn 125-jarig bestaan met groot succes gevierd. De
landelijk bekende schaatscoach Ab Krook hield een lezing tijdens het
symposium en velen kwamen daar op af. Krook riep de levendigheid op
voor de discussie die daarna ontstond. TOG-voorzitter Roel Mateboer
kijkt tevreden terug: hij had alle betrokkenen in een goede sfeer bij elkaar, van politici tot vrijwilligers en bestuurders van Kamper sportclubs.
Sportpark De Venen en De Maten moet het sportieve en culturele hart
van de wijk worden. Rob Kluvers is in mei aangetreden als sportparkmanager en hij heeft twee jaar de tijd om allerlei activiteiten binnen
te halen. Onderwijsinstelling Landstede gaat meewerken en de eerste
resultaten lijken al zichtbaar: een sport-bso (buitenschoolse opvang),
een huiswerkinstituut, een permanent beachvolleybalterrein.
Ook de HEMA-winkels in Nederland hebben te lijden onder de economische crisis. Franchisenemer Pepijn Keijser voert desondanks niet
een terughoudend beleid, maar onderneemt juist actie. Hij opende in
de Geerstraat een dependance, een ‘outlet’, waar hij zijn restpartijen
verkoopt. Afhankelijk van de kooplust van de burger is hij van plan
daar twee tot drie maanden te zitten.
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10-11 Alle gemeentes in Nederland hebben het druk: zij worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Wmo, de jeugdzorg en de Participatiewet. Ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, zij
maken zich allemaal zorgen. Hoe gaat de hulpverlening na december
geregeld worden? Is er nog genoeg hulp? Is er nog genoeg deskundigheid? Ook de zorgaanbieders zijn benieuwd hoe de toekomst eruit
zal zien. Voor alle vragen en opmerkingen organiseert de gemeente
informatiebijeenkomsten.
11-11 De wegen van politici zijn ondoorgrondelijk: vorig jaar kampte de organisatie van Kerst in Oud Kampen met financiële problemen, maar
de gemeente sprong niet bij. Nu Sail Kampen afgelopen voorjaar minder inkomsten uit parkeergelden kreeg dan verwacht en met een gat
zit van 45.000 euro is de gemeente wel bereid om in de beurs te tasten. Cui bono? Oftewel, welke belangen spelen een rol?
12-11 Een visie moet bijgesteld kunnen worden. Dat blijkt uit een herzien
besluit van het SNS Historisch Centrum. In september werd een expositie aangekondigd van het werk van P.G. Valentijn. Vanwege zijn
oorlogsverleden is de schilder omstreden. Enkele binnengekomen
reacties noopten directeur Herman Harder tot de beslissing de tentoonstelling niet te laten doorgaan. Harder wil via het SNS Historisch
Centrum geen discussie of iemand goed of fout was in de oorlog. Het
ging hem louter om de inhoud van het werk van Valentijn.
13-11 Jarenlang werkte hij eraan en nu ligt het boekwerk er: Ambitie en optimisme. Stedenbouw en architectuur in Kampen 1940-1970. Geraart Westerink wisselt feitelijke informatie over kenmerkende bedrijven af met
smeuïge en soms treurige schandalen. Ook de besluitvorming van gemeentelijke en landelijke overheid blijft niet onbesproken.
14-11 Over besluitvorming gesproken: het Ikonenmuseum vraagt de gemeente om een bijdrage om het gat te vullen dat Heutink achterlaat
nu hij als sponsor een stapje terug doet. Het museum kan hooguit een
financiële ondersteuning verwachten om een goed ondernemersplan
te maken. Maar daar liggen de problemen niet! CU en D66 springen
in de bres en weten met een krappe meerderheid de handen op elkaar
te krijgen voor een eenmalige bijdrage van 25.000 euro. Immers, de
gemeente lift wel mee met de landelijke uitstraling van het museum
als het gaat om de promotie van haar stad.
15-11 Vele oren, groot en klein, hebben het gehoord: de witte schimmel
Amerigo hinnikte blij toen zijn oude baas hem weer besteeg. Jaren-
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lang liet Sinterklaas zich na aankomst in Kampen per koets door de
stad rijden, maar volgens kenners is zijn gezondheid dusdanig goed
dat hij een ritje op Amerigo (weer) aandurfde. De woelige baren van
het IJsselmeer durfde hij niet aan en daarom kwam hij bovenstrooms
via de IJssel naar de aanlegsteiger van het Van Heutszplein.
Spreekt haar gedicht ‘Het Carillon’ minder aan als Ida Gerhardt zich
liet inspireren door een beiaardier in Leiden die Valerius speelde?
Haar verhaal dat ze aan de voet van de Kamper toren stond, naar huis
rende en het gedicht schreef, zou niet kloppen, want het carillon van
de Nieuwe Toren was tussen 1939 en 1941 buiten werking. Dit detail
is te lezen in haar biografie Dwars tegen de keer van de hand van Mieke
Koenen. En toch: op 21 juli 1941 klonk het gerestaureerde carillon
weer en Gerhardt dateerde haar gedicht met Oorlogsjaar 1941.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft jarenlang theologen en Neerlandici aan het werk gezet om de Bijbel ‘in gewone taal’ te hertalen.
Dat is fantastisch goed gelukt. Om deze uitgave onder de aandacht te
brengen lezen tientallen Kamper burgers om de beurt tien minuten
lang de Bijbel van kaft tot kaft door. Non-stop van maandag acht uur
tot zaterdag tien uur in de Lutherse kerk.
De Oranjeschool in Zalk is gered! De school sluit zich met ingang
van 1 januari 2016 aan bij schoolvereniging Iris. Daarna speelt het
probleem van het te geringe aantal leerlingen niet meer. Voor jonge
gezinnen een uitkomst: de kinderen kunnen in hun eigen buurt naar
school blijven gaan.
Dat alle Hollanders op klompen lopen is een beeld dat alleen in de
toeristenindustrie nog bestaat: de sleutelhangertjes met een klompje
eraan. Klompen worden nog gedragen, al is het maar op de camping,
maar veel bedrijfjes moesten om te overleven hun terrein uitbreiden.
De overgrootvader van de neven Willem en Jan Willem van der Weerd
begon in november 1889 als klompenmaker, zijn achterkleinzonen
bestieren nu Van der Weerd Landbouwmechanisatie. Zij vieren hun
125-jarig bestaan en zijn verrast met het predicaat Hofleverancier!
Landelijk paniek in de kippenhokken: het vogelgriepvirus is uitgebroken, niet alleen op enkele bedrijven in het westen van het land,
maar ook in Kamperveen. De burgemeester stelt een noodverordening in en er geldt een vervoersverbod. Onderzoek moet uitwijzen of
het, zeer besmettelijke H5N8, zich verder verspreid heeft. Een spannende week volgt.
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22-11 Op de korpsavond van de brandweer van IJsselland namen ze afscheid:
Wijke Klumpje en Pim van ’t Ende. Maar niet zonder dat ze, tot hun
grote verrassing, voor hun verdiensten gelauwerd werden. Zij mogen
zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Enkele dagen later
mag de burgemeester de eretekenen opnieuw opspelden: op de revers
van Andries Kroeze, scheidend voorzitter van Go Ahead Kampen.
24-11 Het klinkt krachtig: Vereniging ZP-Kampen en de Stadswinkel zetten
samen de aanval in op de leegstand van winkelpanden in de binnenstad. Er zijn meer dan 1.500 Zelfstandig Professionelen (Zonder Personeel) in Kampen en de vereniging is van mening dat samenwerking,
ook met de gemeente, van de grond moet komen.
25-11 Behoud Erfgoed Brunnepe en Stichting Stadsherstel zijn deze keer
tevreden over het resultaat van hun actie: de sloopaanvraag voor de
oude boerderij aan de Sint Nicolaasdijk is ingetrokken. Het pand van
nummer 153 is van 1859 en ‘samen met het pand van nummer 155
geeft het als enige in de omgeving informatie over de historische en
agrarische ontwikkeling van dit gebied’, aldus beide stichtingen.
26-11 De vogelgriep heeft onvermoede gevolgen en wel voor het 65-jarig
huwelijksfeest van Thijs en Hennie Aarten-Westendorp. Eén van de
kleinkinderen is pluimveehouder in Canada en kon daarom vanwege
het besmettingsgevaar niet komen. Maar met alle anderen, onder wie
vijf kinderen, werd het een briljant feest.
27-11 Het bruist aan de Vloeddijk en daar is reden voor: 175 jaar geleden
werd de bodem gelegd onder de muziekschool, 45 jaar geleden ontstond creativiteitscentrum ’t Speelwerk en 12,5 jaar geleden gingen
beide instituten samen in wat nu Quintus, centrum voor kunsteducatie is. Quintus bruist van een jubileumfeest, maar ook van toekomstplannen. Huidig directeur Maaike Deckers pleit voor een wijdere blik,
waardoor ook samenwerking met ondernemers en ambachtslieden
tot de doelen kan behoren.
28-11 De dreiging rond de vogelgriep is geluwd, maar iedereen staat nog
op scherp. Onduidelijk blijft hoe het virus bij de bedrijven terecht is
gekomen. Er worden immers al jaren heel veel maatregelen getroffen
om besmetting te voorkomen. Ook in deze week: uit voorzorg drinken
de buurtgenoten geen koffie bij elkaar en enkele hobbyboeren hebben uit eigen beweging geruimd. Over gemeenschapszin gesproken!
29-11 Een echte Olympisch kampioene aanraken: dat wilden ze allemaal wel,
de leerlingen van basisschool De Engelenberg in Kampen. Schaatsster
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Jorien ter Mors - ze won goud op de Olympische Spelen van 2014 in
Sotsji - kreeg een cheque van 2.200 euro overhandigd voor de actie
Make-A-Wish. Het resultaat van een sponsorloop door de leerlingen.
December
1-12 Denk aan de prestatie van Jochem Grootjen (17 jaar) en je weet dat
ook jongeren anno 2014 ambitie en doorzettingsvermogen hebben.
Jochem maakte zijn eigen roeiboot, een ‘wherry’, als eindexamenopdracht voor de havo-opleiding van de Vrije School in Zutphen. De
hele zomer werkte hij eraan, zwembadweer of niet. De boot mocht
geslaagd heten als hij er de afstand Zutphen - Kampen mee kon afleggen. En dat deed Jochem, een tocht van 73 kilometer. Het kostte hem
een paar blaren en een beurs achterste.
2-12 Meer dan 65 jaar geleden sloeg de vonk over in de Oudestraat: tijdens
een bevrijdingsfeest ontbrandde de liefde tussen Jan Fikkert en Ge
Noordman. Een huwelijk volgde en het briljanten feest vierden zij
met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
3-12 Breien is weer ‘in’. Creativiteitscentrum Quintus haakt hierop in en
biedt in aanloop naar kerst een cursus Kerstballen Breien aan. Met
eigen breinaalden en wat restjes wol kunnen deelnemers onder begeleiding van Hilde Borneman aan de slag.
4-12 Als laatste van een aantal straten in de Schokkerbuurt is nu de Schokkerstraat voor renovatie aan de beurt. De bewoners hebben een jaar
de tijd om te verhuizen, zij krijgen daarbij ondersteuning van deltaWonen. Begin 2016 start de woningcorporatie de verbouwing: van de
twintig appartementen (duplexwoningen) worden tien eengezinswoningen gemaakt.
5-12 De landelijke overheid komt met de maatregel dat particulieren hun
vuurwerk alleen tussen 18.00 uur en 2.00 uur mogen afsteken in de
nacht van 31 december. Volgens gemeenten is dit gebod nauwelijks
te handhaven en burgemeester Koelewijn houdt zich aan de afspraken die hij eerder met politie en (jonge) burgers heeft gemaakt: een
gedoogbeleid rond melkbusschieten. Koelewijn: ‘Vuurwerk is in Kampen niet het probleem als het gaat om overlast. De politie heeft zijn
handen vol aan carbidschieten en vuurcontainers.’
6-12 Wie krijgt de Vrijwilligersprijs dit jaar? Als je de verhalen leest gun
je iedereen zo’n prijs. Gerhard Pikkert coördineert al 24 jaar de thuis
administratie van Stichting Welzijn en helpt daarmee mensen die
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hun financiën niet op orde kunnen krijgen. De zeventig vrijwilligers
van de Koggewerf houden een belangrijk stuk maritiem erfgoed in
stand en promoten daarmee de stad Kampen. De leden van het Kamper Vakantie Komité bezorgen kinderen uit minder draagkrachtige
gezinnen een heerlijke zomertijd. De jury koos voor Gerhard Pikkert.
8-12 Zomers fietsen over de Zalkerdijk, heerlijk! Tenzij… motoren de dijk
als racebaan gebruiken of auto’s de binnenbocht nemen om maar
niet te hoeven afremmen. De bewoners van De Zande weten er alles
van, niet voor niets geldt in De Zande een maximumsnelheid van 30
km/u. De Vereniging Streekbelangen Kamperveen (VSK) organiseerde
samen met de politie een snelheidsactie en bewoners spraken automobilisten en motorrijders aan op hun te hoge snelheid. Wethouder
Meijering reikte hiervoor het Buurtlabel Veilig Verkeer uit aan de
voorzitter van de VSK.
9-12 Mozaïeksteentjes plakken op een 1.200 kilo wegende zware stenen
bank en onderwijl klessebessen. Wijkvereniging Binnenstad nam het
initiatief voor het project SocialSofa’s. Door middel van creativiteit
wil men sociale contacten stimuleren en zo is een eerste stenen bank
al beplakt. Deze staat aan de IJsselkade ter hoogte van het Oorgat en
heeft als thema Oplaadpunt. De tweede bank wordt deze week beplakt. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie, vandaar
dat gedeputeerde Bert Boerman eigenhandig een steentje ‘bijplakt’.
10-12 Een bedrijf met een vertrouwde naam gaat na drie generaties over in
andere handen. Veltman Financieel Adviseurs (Broederweg Kampen),
gestart door Alle Veltman in 1932, is verkocht aan Lodewijk Assuran
tiën met vestigingen in Wezep en Heerenveen. De derde generatie,
broer Arjan en zus Wilna, stapt uit de wereld van het geld en kiest voor
een meer sociale richting in het leven. Hoe en wat, ideeën genoeg, ze
zien een open toekomst.
11-12 Een nieuwe start maken is één, de doelen halen is twee. Kulturhus
IJsselmuiden is in maart 2012 met ‘trompetgeschal’ geopend. Met
argusogen werd gekeken naar de bibliotheek die er werd gevestigd:
wel beveiligd, maar zonder personeel. Hoe zou dat gaan. Welnu, de
balans is opgemaakt. 60.000 uitleningen werden geschat, het zijn er
ruim 90.000 geworden. De bezoekers zijn duidelijk tevreden over deze
zogenaamde doelgroepenbibliotheek.
12-12 De Oudestraat en de zijstraten hebben nieuwe kerstverlichting,
betaald uit de inkomsten uit de reclamebelasting. Het licht straalt
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17-12
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helaas niet op alle winkeliers af. Dolf Schinkel bijvoorbeeld viste voor
zijn winkel aan de Buiten Nieuwstraat achter het net: voor C-locaties
had de Ondernemersvereniging Kampen geen geld meer (over). Schinkel is niet tevreden: ‘Ik betaal jaarlijks wel honderden euro’s reclame
belasting, maar krijg er nog weinig voor terug.’ Licht moest er wel
komen en daarom zorgde hij zelf voor slingers met lampen.
In maart werd gehoopt op een wonder, in mei werd die hoop werkelijkheid, in december blijkt de hoop weer vervlogen. De SP kwam als
grootste winnaar uit de stembus van de gemeenteraadsverkiezingen
en trad toe tot een coalitie met CU, CDA en VVD. Sybren Gerlofsma
trad aan als SP-wethouder voor onder meer de zorgsector. De SP-fractie echter hield strak vast aan het landelijke dogma: handen af van
de huishoudelijke hulp. De nuances die Gerlofsma met het college
tot stand had gebracht om de zorg betaalbaar te houden, werden niet
geaccepteerd en de coalitie spatte uit elkaar. Exit SP als coalitiepartner en exit Gerlofsma als wethouder. Crisis in een tijd waarin eendrachtige samenwerking hoogst gewenst is.
Het plaatselijke politiekorps krijgt een geboren en getogen Kampenaar aan het roer, voor het eerst sinds de Napoleontische tijd. Een
man met ruime ervaring in het politiewerk op vele plaatsen in het
land. Johan Ekkel is zijn naam, hij zal leiding geven aan de organisatie van het nieuwe politieteam IJsselland-Noord. Het is de bedoeling
dat de wijkagent de spil van de politie gaat vormen.
Politie en jongerenwerk hebben de scholen in de regio gealarmeerd:
er zijn vervuilde en zeer gevaarlijke drugs gevonden. Tactus Verslavingszorg ontdekte na analyse rattengif, schoonmaakmiddelen en
heroïne in de pillen. Er is geen reden voor paniek, maar wel een luide
roep om aandacht voor de kwestie in de vorm van voorlichting en
informatie aan ouders.
Soli Deo Gloria zwijgt. Zeventig jaar lang heeft dit hervormd gemengd koor uit Kampen en IJsselmuiden met veel plezier en hartstocht gezongen en concerten gegeven. Het ledental liep echter terug,
er kwamen geen jonge stemmen meer bij. En dan houdt het, hoe jammer ook, op. Het afscheidsconcert vond plaats in de Broederkerk onder leiding van Sander van den Houten.
Betaalautomaten zijn prachtig, hoe geavanceerder, hoe beter. Maar
ook op het gebied van de techniek kan het nieuwste van het nieuwste
haperingen vertonen. En dat geldt voor de nieuwe parkeerautomaten
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die in het afgelopen jaar de oude hebben vervangen. Vele klachten
hebben ertoe geleid dat het parkeren in de binnenstad in ieder geval
tot en met eind december gratis is.
Een knalletje meer of minder in de aanloop naar oudejaarsdag, niemand kijkt er van op. Kampenaren en IJsselmuidenaren zijn in deze
gehard. Toch moeten de knallen die weerklonken van de Koggewerf
wel opgevallen zijn. Nico Brinck, Terschellinger kanonnenspecialist,
gaf een 50 kilo zware replica van een 15de-eeuws kanon aan de Kamper Koggewerf in bruikleen. Hij bouwde het kanon eigenhandig en
wijdde het ook eigenhandig in met enkele kanonschoten. De replica
komt in de expositieruimte van de kogge te staan.
Als je werk je hobby is en je collega’s als familie zijn geworden, dan
kun je het lang volhouden bij eenzelfde baas. Gerard Plender (62)
uit ’s-Heerenbroek vierde zijn 40-jarig dienstverband bij aannemersbedrijf Van der Weerd uit Grafhorst. Hij denkt nog niet aan stoppen!
De witte was hing weer te wapperen in de straten en stegen van Kampen. Erg droog werd die niet: zaterdag regende het en daardoor trok
Kerst in Oud Kampen de eerste dag minder bezoekers dan gehoopt en
verwacht. Op de tweede dag waren de weergoden gunstiger gestemd
en al met al trok het winterfestijn zo’n 80.000 bezoekers. 10.000 minder dan vorig jaar.
Technisch voorzitter Remmelt de Boer leidt de inhoudelijke gesprekken
tussen CU, CDA, VVD en de SGP. Men hoopt dat die laatste partij de coalitie kan aanvullen nu de SP eerder in de maand is opgestapt. De kroniek
van dit jaar zal de uitkomst nog niet kunnen vermelden, pas op 2 januari trekken de partijen een hele dag uit voor onderhandelingen.
Het Kamper klokkenluidersgilde Geert van Wou luidt de kerstdagen
feestelijk in. In de middag klinken de klokken van de Bovenkerk voor
het Festival Lessons and Carols van het Kampen Boys Choir. In de
avond kondigen de klokken respectievelijk de kerstavonddienst en de
kerstnachtdienst aan.
Ze hebben het tij mee, er is voldoende belangstelling voor verhalen
uit en over het verleden. Zeker als het gaat om de verhalen van een
bekend Kampenaar: Zwier Holtland (1921-1994). Hij was boekhouder
van het Kamper ziekenhuis en in zijn vrije tijd schreef hij over het
Kamper leven. Dochter Harma en kleindochter Iris hebben een aantal
verhalen geselecteerd en uitgebracht in het boekje Jeugdherinneringen
uit de jaren 1927-1933.

29-12 Nog twee dagen en dan gaat het land los: vanaf tien uur in de ochtend
van oudejaarsdag mogen Nederlanders vuurwerk afschieten. Zo niet
in Kampen. De traditie vraagt alhier om een andere aanpak. Vanaf
19.00 uur is het carbidschieten aan de Noordweg toegestaan en ook
geen minuut later zitten de mannen (en vrouwen) op de melkbussen.
Ze slepen winkelwagentjes vol cola, kratten bier en emmers met carbid met zich mee. Het feest kan beginnen! Hiephoi?
30-12 Het actiejaar van het Kamper Uien Koor is ten einde. Vanaf januari
ondernam het koor verschillende activiteiten, waaronder benefietconcerten, om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte
MS. Organisaties uit Raalte en Zwolle sloten zich bij deze actie Op de
bres voor MS aan. Bij het afsluitende concert in de Stadsgehoorzaal
werd de opbrengst bekend gemaakt: 44.500 euro!
31-12 Oudejaarsdag is ondanks het knallen van de melkbussen, een dag
van weemoed, van onbestemde gevoelens. Wat heeft het jaar ons gebracht, wat heeft het jaar ons ontnomen? Wat heeft 2015 voor ons in
petto? Uw kroniekschrijver wenst u vertrouwen voor de toekomst en
geeft daarmee de pen door aan haar opvolger. De afgelopen 4,5 jaar
heeft zij met plezier de dagelijkse gang van zaken in Kampen gevolgd
en u verslag gedaan. Het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging.
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