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Kamper Kroniek 2015

door Jonnie Bosch

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een per-
soonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar 
een kleine kanttekening.

Januari
2-1 ‘Beheerst en gezellig’, zo vat burgemeester Koelewijn de jaarwisse-

ling 2014/2015 in Kampen samen. Twee gewonden, vijf arrestaties en 
veertig meldingen van overlast en brandjes: de getallen geven inder-
daad aan dat het relatief rustig was. Maar toch laat de burgemeester 
weten: ‘We blijven op zoek naar het gouden midden. Er moet ruimte 
zijn voor feest, maar er zijn wel grenzen aan de overlast. We hebben 
veel bereikt met overleg, maar het moet wel effect hebben.’

3-1 Je zou bijna gaan denken dat het boemeltreintje tussen Kampen en 
Zwolle het heft in eigen handen neemt: de ‘vertramming’ wordt steeds 
uitgesteld, maar de afgelopen twee maanden vertrok het treintje 45 
keer met vertraging en 15 keer helemaal niet. Ook valt het treintje 
ogenschijnlijk zonder reden plotseling stil of legt (een deel van) het 
traject stapvoets af. ‘Een signaal’, volgens NS.

5-1 De problemen in kerkelijk Nederland gaan ook aan Grafhorst niet 
voorbij: er is een fors begrotingstekort en dat noopt de Hervormde 
Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst tot het nemen van een pijnlijke 
maatregel: het schrappen van de ochtenddiensten in één van de drie 
kerken. Een eerste stap op weg naar sluiting?

6-1 Altijd van elkaar blijven houden, ook in moeilijke tijden. Dat is vol-
gens Fré en Henny Sleurink het geheim achter hun 60-jarig huwelijk.

7-1 Een merkwaardige situatie: autobezitters die nog niet de nieuwe par-
keervergunning achter de voorruit geplaatst hebben, hebben van de 
parkeerwachter een dikke boete gekregen. Maar die nieuwe parkeer-
vergunningen zijn nog helemaal niet verstuurd door de gemeente. 
Een nieuwe Kamper Ui?

8-1 Een demonstratie: zo’n tweehonderd Kampenaren bezoeken de Plan-
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tage om uiting te geven aan hun afschuw over de aanslag in Parijs op 
de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo. ‘Een aanslag op onze 
democratie, op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gods-
dienst en levensovertuiging’, volgens burgemeester Koelewijn.

9-1 Er lijkt een einde te komen aan de situatie op het braakliggende ter-
rein van de Buitenwacht, die in 2010 door brand werd verwoest. De 
erfpacht wordt ontbonden en de pachter krijgt een geldbedrag van 
de gemeente. Daarvoor kan hij grond kopen van De Stadserven, de be-
heerder van het Kampereiland, om een nieuwe discotheek te bouwen. 
Eindelijk ruimte om het Stationsplein om te vormen tot een represen-
tatieve entree voor de stad Kampen?

10-1 Per 2015 moet de gemeente de zorgtaken van het Rijk overnemen en 
ze krijgt daar flink minder geld voor dan voorheen beschikbaar was. 
Eén van de middelen om deze nieuwe samenleving vorm te geven 
wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis gelanceerd: 
www.kamperkracht.nl. Met Kamper Kracht wordt de kracht bedoeld 
die de samenleving zelf kan hebben om iedereen mee te laten doen. 
Het gaat dan vooral om vanuit de burgerij opgezette initiatieven die 
bijdragen aan het algemeen welzijn. Omkijken naar en aandacht heb-
ben voor elkaar is het devies.

12-1 Nadat de SP begin december 2014 uit de coalitie met CU, CDA en VVD 
stapte, zijn deze laatste drie partijen in gesprek gegaan met de SGP, 
na CU en CDA de grootste partij in de Kamper raad. Die besprekingen 
zijn constructief en verlopen in een goede sfeer. Dat geeft hoop op 
een start van de nieuwe raadscyclus met een nieuwe, complete coali-
tie van twintig zetels.

13-1 Bijna dertig jaar was hij voorzitter van Scouting Hanzeluiden: Dick 
Tromp wordt bij zijn afscheid benoemd tot eerste erelid van de 
Hanze luiden. Hoogtepunt van zijn scouting-carrière was de realisatie 
van een nieuw clubgebouw, Kapadka, in het stadspark, dat in 1990 
werd geopend door Z.K.H. prins Claus.

14-1 Een enthousiaste sportvrouw: Geke de Groot treedt na dertig jaar af als 
secretaris van de Kamper korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman. 
Daarnaast was ze mede verantwoordelijk voor het organiseren van het 
plaatselijk schoolkorfbaltoernooi en de Nederlandse Kampioenschap-
pen Schoolkorfbal. Genoeg redenen om haar tot erelid te benoemen.

15-1 Autodieven hebben het gemunt op Kampen, en dan vooral op de be-
drijfsbusjes. Waarschijnlijk ligt Kampen gunstig voor de dieven: ze 
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slaan hun slag en verdwijnen even snel als ze gekomen zijn. Niet al-
leen grotere bedrijven zijn de klos, maar ook zzp’ers, die hun auto 
vaak voor het huis parkeren. Vooral voor hen is de impact van zo’n 
diefstal groot.

16-1 Na dertien jaar plannen maken zal dan eindelijk windenergie van 
Kamper bodem worden geleverd. Er zullen vier windmolens gebouwd 
worden: twee bij MBI Beton, één bij Hoeben Metalen en één op een 
perceel achter Wärtsilä. Samen zullen ze 28 miljoen kilowattuur per 
jaar leveren.

17-1 Jasper Riezebos uit IJsselmuiden rijdt als jongste motorcoureur de 
Dakar Rally uit. Hij eindigt in het algemeen klassement als 53ste met 
een achterstand van 25 uur, 28 minuten en 36 seconden op de win-
naar. Hij deed in totaal 71 uur, 32 minuten en 25 seconden over de 
ruim 9.000 kilometer door Argentinië, Bolivia en Chili. Riezebos wil 
graag terug naar IJsselmuiden. ‘Mentaal en lichamelijk zit ik er nu 
wel doorheen. Het moest geen dag langer duren. Ik kijk er naar uit 
om weer naar huis te gaan.’

19-1 Ooit bloeide het studentenleven in Kampen, met in het topjaar 1983 
maar liefst 2.000 studenten die ingeschreven stonden bij een van de 
twee theologische universiteiten of bij een van de vier hbo-opleidin-
gen. Nu sluit de laatste echte ‘studentenkast’, het bolwerk van studen-
tenvereniging Fides Quadrat Intellectum aan de Buiten Nieuwstraat 
86-1. Het einde van een tijdperk.

20-1 De liefde is de bron van het leven volgens Berend en Jenny Vinke. En 
zo vieren ze dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Ze kennen elkaar al hun 
leven lang en al die jaren zijn voorbij gevlogen!

21-1 Een nieuwe voorziening voor ouderen en mensen met een beperking: 
Stichting Welzijn in Kampen begint met een eigen vervoersservice, 
OV van eigen bodem dus. En behalve vervoer levert de SWiK ook bege-
leiding: de chauffeur gaat bijvoorbeeld bij de tandarts mee de wacht-
kamer in en brengt zijn klant na afloop weer naar huis. Een prima 
initiatief in deze tijden van bezuiniging en omkijken naar elkaar.

22-1 Het zal je maar gebeuren: op één dag honderd keer een betonwagen 
voor je huis langs. Het overkwam de bewoners van de Cellebroeders-
weg. In totaal werd er zo’n 1.100 kuub beton gestort voor de vloer van 
de parkeergarage onder het nieuwe Woonzorgcomplex Margaretha aan 
de Burgwal. De Cellebroedersweg was hiervoor de hele dag afgesloten 
voor het overige verkeer. Alles overigens in goed overleg met de buurt.
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23-1 Er is al weken lang verwarring over het betaald parkeren in de bin-
nenstad. Sinds de automaten voorzien zijn van nieuwe software wer-
ken ze niet meer. De papiertjes met informatie hierover die op de 
automaten geplakt worden, verdwijnen keer op keer. Eindelijk een 
goede oplossing: watervaste stickers. Je moet er maar op komen...

24-1 De gezelligste winkel van Kampen is Het Speelhuys Kampen in de 
Geerstraat volgens het winkelende publiek. Op naar de provinciale en 
landelijke verkiezingen!

26-1 Hartelijk welkom in het stadhuis: met zitjes, banken en bartafels in 
warme kleuren is het goed toeven in de hal en kunnen de bezoekers 
gezellig met de ambtenaren in gesprek. Een positieve ontwikkeling!

27-1 De zusjes Natasja en Joselien van Schuppen uit Kampen en IJsselmui-
den grijpen met het verschil van een tienduizendste (0,0001) punt 
naast de eerste plaats bij het NK synchroonzwemmen. Beide dames 
zijn niet teleurgesteld: ‘We hebben bereikt wat we wilden bereiken!’

28-1 Landjepik, snippergroen, oneigenlijk grondgebruik, hoe je het ook 
noemen wilt: in Kampen blijken ruim 600 adressen in totaal zo’n 
23.000 vierkante meter gemeentegrond in gebruik te hebben. Dat 
kan de gemeente een aardig centje opleveren, want in veel gevallen 
kunnen de gebruikers de grond van de gemeente kopen. Dat zal de 
komende paar jaar moeten gebeuren.

29-1 Rotary Kampen organiseert het Dictee van Kampen, bedoeld om op 
een ludieke manier laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. 
Leo Schelhaas stelde het dictee samen, gedeputeerde Bert Boerman 
las het voor, het team van het Taalpunt (voor laaggeletterden) was het 
beste team en de beste speller was Wil Kronemeijer.

30-1 ‘Blikruzie’: de Kringloop was onaangenaam verrast toen de gemeente 
Kampen, zonder overleg vooraf, met ingang van dit jaar begon met 
het inzamelen van blik. Dat scheelt de Kringloop zo’n 10.000 euro per 
jaar. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

31-1 Kampen en water zijn onafscheidelijk van elkaar. Het is dit week-
end 20 jaar geleden dat de helft van de IJsselkade onder water stond. 
Sindsdien zijn de dijken verbeterd en is er een waterkering gebouwd. 
Het uitgangspunt verschuift van ‘strijden tegen’ naar ‘omgaan met’ 
water. Dat vereist creativiteit en vraagt begrip. Hoe krijg je een bewo-
ner van het Kampereiland zo ver dat hij een overstroming accepteert 
omdat de stad Kampen dan droge voeten houdt? Een hele uitdaging 
voor wethouder Veldhoen!
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Februari
2-2 Een briljanten jubileum door God gegeven: Wolter en Berta van Dijk- 

Riezebosch vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Mentaal gezond 
en nog altijd zelfstandig wonend!

3-2 Grafhorst heeft een eigen fotograaf: de 15-jarige David van der Toorn 
is enthousiast door zijn woonplaats Grafhorst aan het struinen om zo-
veel mogelijk van het dorp vast te leggen. Alle foto’s worden geplaatst 
op de facebookpagina Grafhorst in Beeld. Daarmee wil hij Grafhorst 
promoten en laten zien dat het een gezellig dorp is. 

4-2 Lang zal hij leven: vandaag viert burgemeester Koelewijn zijn 61ste 
verjaardag en medewerkers van het Zalker voetveer verzorgen de trak-
tatie: zelf gebakken vulkoeken. Acht jaar geleden deden ze hetzelfde 
op de 61ste verjaardag van burgemeester Oosterhof. Het begin van 
een traditie? 

5-2 De Kamper Kogge komt met vlag en wimpel door de apk-keuring: 
het middeleeuwse Hanzeschip verkeert in een uitstekende staat. Dit 
blijkt tijdens de tweejaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. Doe je 
niets, dan is zo’n schip binnen tien jaar een wrak, maar dankzij alle 
vrijwilligers is het na achttien jaar in het water gelegen te hebben 
nog steeds in topconditie. Compliment voor al die vrijwilligers!

6-2 De Kamper amateurkunst floreert: vijf toneelverenigingen, drie mu-
sicalgezelschappen, vijf gymdansgroepen, drie fotoclubs, diverse ver-
enigingen voor beeldende kunst, een gitaar- en mandolineorkest, tien 
blaasorkesten, twee symfonieorkesten en maar liefst 66 koren maken 
gebruik van Cultuur Contact, het servicepunt voor de amateurkunst 
in de gemeente Kampen. 

7-2 De Politiekids Kampen hebben als doel het bijbrengen van normen 
en waarden en respect voor de politie. Kinderen leren zo al vroeg dat 
ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun omgeving. In totaal ne-
men 35 kinderen van tussen de 6 en 10 jaar deel aan het project. Om 
het fout parkeren in een aantal Kamper wijken aan te pakken gingen 
achttien van hen met de wijkagent op stap. De agent achterhaalde de 
adressen van foutparkeerders en de kinderen belden bij de autobezit-
ters aan om hun een ‘reprimande’ te geven. Dit blijkt een effectieve 
manier van werken te zijn. 

9-2 Een zeer bijzondere situatie bij de failliete scheepswerf Peters: in ja-
nuari is de inventaris van de scheepswerf geveild, maar nu heeft de 
curator besloten om de geveilde kavels niet te gunnen. Dit tot vreugd 
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van de schuldeisers en van de onderhandelaars over de doorstart. Er 
ligt een doorstartplan op tafel en een groot voordeel is dat de inventa-
ris nu inzetbaar blijft. 

10-2 Wat gaat er gebeuren met de voormalige Hogere Burgerschool aan 
het Van Engelenbergplantsoen? Een groot Rijksmonument waarvan 
de nieuwe bestemming moet aansluiten bij de stad en de historie. 
Tijdens een open huis kwamen bezoekers hun ideeën voorleggen. Die 
variëren van een hospice tot een museum en van een bierbrouwe-
rij tot een centrum met oude ambachten. Met de participatie van de 
Kamper burgers is niks mis. En nu maar afwachten wat het wordt. 

11-2 Naar een kloppend Groene Hart is een initiatief waarbij omwonen-
den, ondernemers en andere belangstellenden samen een plan willen 
maken voor het nieuwe Groene Hart. Het Stadspark gaat op de schop 
en moet een groene huiskamer voor Kampen worden. Houtwallen, 
stromend water, rietkragen, horeca, een skatebaan, ideeën genoeg. 
We zijn benieuwd hoe het Stadspark er over een paar jaar uitziet!

12-2 IJssel-bypass het Reevediep en het dorp Reeve: bijna tien jaar hebben 
de plannen voor- en tegenstanders bezig gehouden en er is zo’n veer-
tig miljoen euro geïnvesteerd. En nu heeft de Raad van State het plan 
voor het dorp van tafel geveegd. Of de bypass er komt valt ook nog 
maar te betwijfelen. Er is twaalf weken tijd om de ‘dwingende rede-
nen van openbaar belang’ ervan aan te tonen en te laten zien dat er 
geen alternatief is. Een enorme tegenvaller voor de voorstanders en 
een reden om te juichen voor de tegenstanders.

13-2 Soms werkt het: je schrijft gewoon een briefje aan de burgemeester 
en je krijgt wat je vraagt. Het gebeurde in IJsselmuiden, waar Loïs, 
Alco, Jennifer en Maria op die manier een klimtoestel regelden voor 
de speeltuin aan de Boogaard. 

14-2 Kanovereniging Skonenvaarder is de grote winnaar van het sportgala. 
Albart Flier is gekozen als sportman van de gemeente Kampen en de 
vereniging is sportploeg van het jaar geworden. Atletiekvereniging 
Isala ’96 leverde de sportvrouw én de jeugdsportman van het jaar: 
Gejanne Lussenburg en Richard Meuleman. 

16-2 Een ‘kathedraal in de polder’. Het gaat nog niet zo best met het sta-
tion Kampen Zuid. Slechts 2 procent van de Kamper reizigers maakt 
gebruik van dit station dat kampt met een flink imagoprobleem. De 
Kampenaren zien het als een plek ver weg met een laag voorzienin-
genniveau. Het biedt weinig beschutting en men ervaart het als rede-
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lijk onveilig. Daar moet nog eens goed naar gekeken worden. 
17-2 Het geluk ligt op straat, of liever: is op straat te zien. Kampen is zeer 

rijk aan bijzondere gevelstenen en andere ornamenten die oorspron-
kelijk bedoeld zijn om de bewoners van de desbetreffende huizen ge-
luk te brengen. De meeste mensen lopen er gewoon voorbij of weten 
de betekenis ervan niet. Carin Koopman van cultuurZIEN bracht daar 
verandering in met een rondleiding door de Kamper binnenstad. Een 
nieuwe attractie in Kampen? 

18-2 Carnaval in Kampen, het blijft een lastig verhaal. Carnavalsvereni-
ging De Uidelvers beleeft er in elk geval plezier aan, al gaat het in 
Kampen altijd net iets anders dan in de rest van het land. 

19-2 Eindelijk, dik vier jaar na de brand, kan de rotzooi op de plek van de 
voormalige Buitenwacht opgeruimd worden. De gemeente heeft een 
deal gesloten met de eigenaar en koopt voor 250.000 euro de erfpacht 
af. Het Bolwerk, zoals het gebied rond het station heet, kan nu op-
geknapt worden en de Vrienden van het Bolwerk Kampen dromen 
van een schitterende parel voor de stad, haar inwoners en haar vele 
bezoekers. 

20-2 Het gesprek van de dag in de Buiten Hofstraat gaat over hondenpoep. 
Is er nu wel of niet sprake van meer hondenpoep in de binnenstad? De 
inwoners denken van wel, de controleur zegt van niet. Dus nemen de 
bewoners van de Buiten Hofstraat zelf het heft in handen: ze plaatsen 
posters achter hun ramen en houden in de gaten van wiens hond de 
poep die op straat ligt afkomstig is. Zulke acties schijnen te helpen.

21-2 Drie maanden lang kon iedereen gratis parkeren in de binnenstad 
omdat de parkeermeters niet werkten. Een gratis proef, die uitwijst 
dat vrij parkeren leidt tot een grote toestroom stilstaand verkeer en 
een enorme chaos in de Kamper binnenstad. Scheelt een hoop onder-
zoek!

23-2 Klokken en klepels, daar weten de leden van het Kamper klokkenlui-
dersgilde Geert van Wou alles van. Goed klokkenluiden is een kunst. 
Daarom heeft het gilde, dat vorig jaar is opgericht door Hette Meije-
ring, een eigen opleidingstraject voor luiders en aspirant-luiders. Lief-
de en passie voor het eeuwenoude klokkengeluid is wel een vereiste 
om die opleiding te volgen. 

24-2 Het einde van een tijdperk: na tachtig jaar sluit De Lange Schoenen 
zijn deuren. De crisis en de financiële onzekerheid bij mensen zijn er 
de oorzaak van dat steeds minder mensen in de zaak komen. Daar-
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naast is de kleine zelfstandige niet opgewassen tegen het internetge-
weld. Jammer, weer een stukje winkelhistorie weg uit de binnenstad. 

25-2 Mocht de Burgel ooit weer bevaarbaar worden, dan is er alvast een 
boot die erdoor kan varen. ’t Kamperschuitje is een nieuwe attractie 
voor toeristisch Kampen. Met een diepgang van zo’n 50 centimeter 
kan het schuitje ook door grachten varen. Wie weet…

26-2 Oorlogskenner Ab Roetman heeft zijn herinneringen en verhalen 
van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog op papier gezet. ‘Een 
jongensboek vol jeugdherinneringen’, noemt hij het zelf. Boy, o boy… 
verschijnt 70 jaar na de bevrijding van IJsselmuiden en Kampen. 

27-2 De Ommelandreis gaat op herhaling. Het bestuur van de Stichting 
Kamper Kogge heeft zijn fiat gegeven aan de bemanning van de Kam-
per Kogge die elf jaar geleden de reis moest afbreken vanwege slecht 
weer en twee overlijdensgevallen. De voorbereiding gaat beginnen en 
het idee is om de reis te combineren met de Hanzedagen die in 2017 
in Kampen zullen zijn.

28-2 Weer iets nieuws: korfbalvereniging DOS Kampen organiseert in 
Grand Café De Majesteit drie Casino Nights. Met black jack, roulette 
en poker. Het gaat om de eer, er wordt niet om geld gespeeld.

Maart 
2-3 Het Melmerpark viert z’n eerste verjaardag en kijkt terug op een goed 

jaar. De Kamper bevolking weet het bedrijvenpark aan de rand van 
de stad goed te vinden. Er zijn dan ook uitbreidingsplannen. Over 
de concurrentie met de winkels in de binnenstad verschillen Onder-
nemersvereniging Melmerpark en Ondernemers Vereniging Kampen 
van mening, zodat het van enige vorm van samenwerking voorlopig 
niet zal komen. 

3-3 Een rondje over de Oudestraat bracht ze bij elkaar. Na vijf jaar verke-
ring trouwden ze, zestig jaar geleden: Henk en Alie Felix-Kuipers. En 
na al die 65 jaren hebben ze er nog steeds geen spijt van. 

4-3 World Press Photo Kampen was dit jaar in het Ikonenmuseum. De ten-
toonstelling heeft ruim 5600 bezoekers getrokken, ongeveer 600 meer 
dan vorig jaar. Daar waren ook veel scholieren en leden van  fotoclubs 
bij. Een geslaagde tweede editie op een heel geschikte locatie. Voor her-
haling vatbaar!

5-3 Een compliment voor de gemeente Kampen. Tweede Kamerlid Mona 
Keijzer (CDA) brengt een bezoek aan het Centrum voor Jeugd en Gezin 
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en praat met vertegenwoordigers van Gemeente, Jeugdhulp, Jeugd-
zorg en MEE. Een goede samenwerking tussen de verschillende in-
stanties geeft de mogelijkheid om vroeg genoeg problemen te signa-
leren en in te grijpen. Dat voorkomt escalatie met alle bijbehorende 
problemen en gevolgen. Een voorbeeld voor andere gemeenten!

6-3 Stichting LeMKa (Leven Met Kanker) heeft een inloophuis voor ieder-
een die te maken heeft met kanker. Stichting De Ruimte, aangesloten 
bij Stichting Vrouwenraad Kampen, overhandigt in het kader van Inter-
nationale Vrouwendag een zak met geld aan LeMKa. De zogenaamde 
Ruimteprijs telt 1.000 euro. 

7-3 We hebben er weer een belangrijke Kampenaar bij: Sepp de Goeijen 
is geïnstalleerd als lid van de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. 
De Senaat moet een juryrapport schrijven en de leden van de Senaat 
moeten in hun provincie stemmen werven voor de boekenprijs. En 
Sepp zal prominent aanwezig zijn tijden de uitreiking van de Prijs 
van de Nederlandse Kinderjury op 21 juni in Den Haag. Niet eng, wel 
spannend! Sepp leest veel en wil profvoetballer en schrijver worden. 
Dit is een mooie opstap.

9-3 De Buitenkerk heeft de primeur van de eerste kerk met een eigen 
glossy: Mijn Buitenkerk. De glossy bevat verhalen van 36 bestuurders, 
parochianen, omwonenden, vrijwilligers en bezoekers over hun erva-
ringen in en met de Buitenkerk, gebundeld in een ‘bidbook’, met als 
doel de dreigende sluiting van de monumentale Buitenkerk af te wen-
den. Een exemplaar van de glossy wordt naar Rome gestuurd, zodat 
paus Franciscus ook weet van de problematiek rond de Buitenkerk. 

10-3 ‘Verzin eens iets anders’ was de uitdaging voor het profielwerkstuk 
van drie scholieren van Pieter Zandt Scholengemeenschap. Ze maak-
ten een weerballon met meetapparatuur en lieten hem op bij school. 
De ballon kwam neer bij Venray waar inwoners het verdachte pakket-
je naar de politie brachten. Als de gegevens zijn uitgelezen worden de 
resultaten op internet gepubliceerd: www.highaltitudeballoon.nl

11-3 Een jaar of wat geleden kreeg de Geert van Woustraat het stempel 
‘tokkiebuurt’. De bewoners zijn dat negatieve imago spuugzat en gaan 
in de tegenaanval. Het comité Geert van Wou aan ’t Roer ontwikkelt 
plannen om de veiligheid op straat en de saamhorigheid te verhogen. 

12-3 World Press Photo Kampen heeft een wedstrijd uitgeschreven: Mijn 
oog op Kampen. De 11-jarige Daniël Jalving maakte een schitterende 
foto van de Houtzagerssteeg. De foto oogst bij Kampenaren en fotogra-
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fen veel lof. ‘Een unieke blik op een typisch stukje Kampen’, goed voor 
de publieksprijs. 

13-3 De balans is opgemaakt: door vocht in de parkeerautomaten was het 
twee maanden lang ‘vrij parkeren’ in Kampen. Aan misgelopen par-
keerinkomsten en compensatie voor de vergunninghouders is de ge-
meente meer dan 220.000 euro kwijt. Een fikse schadepost. 

14-3 Een beetje een Kamper ui: in verband met de bouw van het nieuwe 
zwembad moesten de bankjes aan het hondendolterrein verplaatst 
worden. Heel begrijpelijk. Maar dan wel graag zó dat hondenbezitters 
die van de bankjes gebruik maken hun honden in de gaten kunnen 
houden en niet pal naast de afvalbak voor zakjes met hondenpoep 
hoeven te zitten. En dus moeten de gemeentewerkers er nog een keer 
aan te pas komen om de bankjes te verplaatsen.

16-3 Aardbeien op aardwarmte: tuinder Kalter is aangesloten op het aard-
warmteproject dat inmiddels diverse bedrijven in het gebied van 
duurzame warmte voorziet. De eerste aardwarmte-aardbei ter wereld 
wordt hier geplukt. Een belangrijke stap in het verduurzamen van de 
Koekoekspolder. 

17-3 Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Basis-
schoolleerlingen hebben Kampenaren die de oorlog nog hebben mee-
gemaakt geïnterviewd. De laatste restjes ooggetuigenverslagen. De 
verhalen zijn gebundeld en worden onder de leerlingen verspreid. In 
de voormalige synagoge zijn de verhalen te horen en worden voorwer-
pen uit die tijd geëxposeerd. 

18-3 Verkeerde zuinigheid: de kandidatenlijsten voor de verkiezingen zijn 
niet huis aan huis verspreid, maar gepubliceerd in een huis-aan-huis-
blad. Dat krijgt niet iedereen, en van de mensen die het wel krijgen 
kijkt lang niet iedereen het in. Een overtreding van de kieswet, maar 
zonder gevolgen. Saldo: een besparing van ongeveer 5.000 euro en 
heel veel klachten van kiezers.

19-3 Boosheid, verdriet, teleurstelling, slapeloosheid en depressie: hoe moet 
het verder met de huishoudelijke hulp als de gemeentelijke vergoe-
ding daarvoor vervalt op 1 juli? Steeds meer mensen beginnen zich ern-
stig zorgen te maken nu zij na de zogenaamde keukentafelgesprekken 
bericht ontvangen dat ze geen vergoeding meer krijgen. Een landelijke 
bezuinigingsronde die ook in de gemeente Kampen zijn sporen trekt. 

20-3 Kampen moet dit jaar 86 voormalige asielzoekers huisvesten. Dat is 
15 procent van de huurhuizen. De wachttijd voor woningzoekenden 
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neemt daardoor flink toe. Het bevordert wel de creativiteit, want de 
gemeente gaat nu kijken of leegstaande panden gebruikt kunnen 
worden om tijdelijke woonruimte te realiseren. 

21-3 Vanaf vandaag is er cameratoezicht in de binnenstad van Kampen. 
Zeven camera’s nemen permanent beelden op en van zaterdag op 
zondag wordt er live meegekeken vanuit Zwolle. De camera’s kunnen 
overigens niet bij huizen en bedrijven naar binnen kijken.

23-3 De jaarlijkse opruimdag in het stadspark was dit jaar nodiger dan 
ooit. Vieze luiers, flessen, glas en ander zwerfvuil zorgden voor een 
behoorlijke puinhoop. Een gevolg van de vuilinzameling waar je per 
kilo voor moet betalen? 

24-3 Briljant voor Klaas en Jentje van den Belt-van Keulen. Zij vieren hun 
65-jarig huwelijk en zijn nog steeds vitaal en betrokken. Een wande-
lingetje op zondagmiddag leidde uiteindelijk tot dit jubileum. 

25-3 Gaat de bruine vloot Kampen verlaten? De markante zeilschepen sie-
ren het Kamper stadsfront, maar moeten daar behoorlijk voor beta-
len. Dat is in steden als Elburg en Genemuiden anders. Tijd dus voor 
een goed gesprek met de gemeente. 

26-3 We hebben te maken met een terugtredende overheid en dat bete-
kent dat je als burger steeds meer verantwoordelijkheden toegescho-
ven krijgt. De overheid staat niet meer klaar met geld als je niet rond 
kunt komen. Daarom is er nu het Kamper Krachtfonds, een lokaal 
solidariteitsfonds van burgers voor burgers. Het Kamper Krachtfonds 
wil met een bijdrage burgers in hun eigen kracht zetten, dat duwtje 
geven dat ze nodig hebben. Voorzitter Lidi Kievit is enthousiast aan 
het fondsen werven. 

27-3 De eeuwenoude traditie van koningsportretten in Kampen wordt 
voortgezet door kunstenaar Kenne Grégoire. Hij heeft volgens gang-
bare traditie van het stadsbestuur de opdracht gekregen om het staat-
sieportret van koning Willem Alexander te maken. Er waren voor 
deze klus drie kunstenaars in de race. Grégoire kreeg de meeste stem-
men, zowel van de vakjury als van het publiek. Op Koningsdag 2016 
wordt het werk onthuld. 

28-3 Na 19 jaar bestuurswerk voor de kleindierenvereniging HKSV Kampen 
& Omstreken is Gert Meijerink benoemd tot erevoorzitter. 

29-3 We hebben al een voedselbank, een weggeefschuur, een kledingbank 
en nu hebben we ook een speelgoedbank. Want kinderen zijn meest-
al het eerst de klos als ouders financieel aan de grond raken. Richard 
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Nijkamp kreeg na een paar berichtjes op Facebook honderden dozen 
met spelletjes, puzzels, knuffels, lego enzovoort. Hij werd daar wel 
wat door overvallen en denkt nog na hoe hij dit alles in goede banen 
kan leiden. Maar de start is geweldig!

30-3 Hondenbezitters in Kampen zijn behoorlijk geschrokken. In het Stads-
park werd een kipfilet beplakt met tientallen naalden gevonden. Was 
de dader boos over de poep in het park? Maar honden kunnen er niets 
aan doen dat hun baasje hun poep niet opruimt. Hoe dan ook: hon-
den aan de lijn!

31-3 De IJsselacademie, een van oorsprong in Kampen gevestigd instituut, 
vertrekt naar Zwolle. De vaak aantrekkelijk geïllustreerde boeken 
over de regionale geschiedenis vinden nog altijd gretig aftrek. Eén 
van de bestsellers is het Woordenboek van de Kamper taal. 

 
April 
1-4 Grafisch ontwerper Peter Slager is toegetreden tot de elite van letter-

ontwerpers. Twee van zijn ‘fonts’, Rooster 1 en 2, staan op MyFonts, 
de grootste databank van lettertypes. Nummer drie komt eraan. De 
gemeente Kampen krijgt een nieuwe huisstijl en gaat dit lettertype 
gebruiken. Zijn inspiratiebron? Een ventilatierooster in zijn studen-
tenflat. 

2-4 Een twijfelachtige eer: met zes grote branden staat Kampen met stip 
bovenaan in de regio IJsseldelta wat brandschade betreft. Gedurende 
de laatste vier jaar hebben verzekeringsmaatschappijen 22,9 miljoen 
euro uitgekeerd. Een mogelijke verklaring is dat er in Kampen relatief 
veel ‘hoogrisicobedrijven’ zitten. 

3-4 De nieuwe vliegroutes naar Lelystad Airport zijn vastgesteld en de 
belangrijkste gaat dwars over Mastenbroek en Wilsum op een hoogte 
van 900 meter. Dat maakt een gesprek in je achtertuin onmogelijk. 
Bovendien is dit gebied aangewezen als Nationaal Landschap. Wat 
voor gevolgen heeft dit voor de weidevogels? De boeren maken zich 
zorgen over hun vee en hun land. De overheid heeft miljoenen in dit 
gebied gepompt en nu haalt ze daar een streep door. Verbazingwek-
kend. 

4-4 Koude oorlog aan de Trekvaart. De meningen over een steigertje van 
3 vierkante meter drijven de buurt uiteen. Een buurtinitiatief van vier 
gezinnen is verkeerd gevallen bij een overbuurman die klaagt over 
overlast. De burgemeester moet er aan te pas komen als bemidde laar, 
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maar beide partijen willen niet tegelijk aan één tafel zitten. Voorlopig 
is de afspraak: vissen mag maar feesten niet. De bewoners krijgen een 
jaar om uit te zoeken wat nou overlast is, en nog belangrijker: om die 
overlast niet te veroorzaken. 

6-4 Met zo’n 30.000 bezoekers bij de koopjesmarkt De Heugte en een me-
tershoog paasvuur in Wilsum werden de Paastradities in Kampen 
weer in ere gehouden. 

7-4 De Nieuwe Toren is weer in trek. Sinds het bedrijf Kamper Events de 
exploitatie van de toren in handen kreeg is het bezoekersaantal fors 
gestegen. Mogelijk gaat dit bedrijf ook de Cellebroederspoort exploi-
teren. Zo moet Kampen steeds aantrekkelijker worden voor toeristen, 
en misschien ook wel voor de Kampenaren zelf. Want hoeveel mensen 
zijn er wel eens in de Cellebroederspoort geweest? 

8-4 De jaarwisseling blijft de gemoederen bezig houden. Vuurwerk- en 
carbidvrije zones, minder vreugdevuren en meer toezicht op de na-
leving van het verbod om ’s nachts na 2.00 uur nog te schieten met 
carbid. Dat zijn aanbevelingen uit de evaluatie van de laatste jaarwis-
seling. Wordt vervolgd. 

9-4 Bloemen en een felicitatie van de burgemeester voor het echtpaar 
Van den Akker-Albers ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk. 

10-4 Kinderen voor kinderen, maar dan anders. De kinderen uit groep 7/8 
van basisschool De Wegwijzer hebben een jaar lang actie gevoerd om 
geld in te zamelen voor een schooltje in Malawi. En nu hebben ze 1.375 
euro bij elkaar, genoeg om 55 schoolbankjes te kopen. De kinderen in 
Malawi hoeven niet meer op de grond of op een boomstam te zitten. 
En de kinderen hier hebben veel geleerd over Afrika en Malawi. 

11-4 De spaarbanken en daarmee ook de SNS bank bestaan in 2017, 200 jaar. 
Het SNS Historisch Centrum, gevestigd in het voormalig Nutsspaar-
bankgebouw,  heeft een flinke opknapbeurt gehad en is uitgebreid na 
het vertrek  van de SNS bank in de rechter vleugel. Die is aan de hand 
van foto’s in oude luister hersteld. Vloer, lampen en een loket zien er 
precies zo uit als 100 jaar geleden. Weer een publiekstrekker erbij. 

13-4 Een lintje voor een bevlogen dirigent: Jan-Geert Taekema richtte in 
1995 het gospelkoor Joyful Sound op en is sindsdien actief voor het 
koor bezig. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

14-4 De brug bij gemaal Mastenbroek aan de Kamperzeedijk is vandaag ver-
noemd naar William Thomson, de eerste bevrijder van Genemuiden, 
Kamperzeedijk, Grafhorst en (vermoedelijk) IJsselmuiden. Thomson 
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(93) is er zelf niet bij, zijn trotse kleindochter onthult de naam van 
haar opa op de brug. 

15-4 Kampen en de omliggende kernen zijn deze week een stuk schoner. 
Honderden leerlingen van twintig basisscholen doen mee aan de 
zwerfafvalopruimactie Natuurlijk Schoon. En dat niet alleen: ze krij-
gen ook les over zwerfafval en de gevolgen ervan. Zou er ooit weer een 
tijd komen dat mensen hun afval niet op straat gooien, maar in de 
prullenbak? 

16-4 Bij hoge nood naar de politie! Sinds het stationsgebouw gesloten is en 
de Buitenwacht is afgebrand is er geen toilet meer in die buurt. Dan 
zit er niets anders op dan bij de politie aan te kloppen. Beetje raar 
misschien, maar wel een goedkope oplossing.  

17-4 Vandaag is het zeventig jaar geleden dat Kampen bevrijd is. Dat wordt 
gevierd met de overdracht van de vier oorlogsmonumenten aan basis-
scholen, versierde straten, een Bevrijdingsloop en een concert van de 
Broederband in de Burgwalkerk.

18-4 De bekende cartograaf en graficus Jan Schilder is benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau. Schilder geniet nationale en in-
ternationale bekendheid. Zijn werk is meermalen onderscheiden en 
tentoongesteld. Hij is een goed leermeester. Boeken en artikelen van 
zijn hand worden bij verschillende vakopleidingen in Nederland ge-
bruikt. In Kampen is hij vooral bekend vanwege het IJsselfront dat hij 
minutieus in kaart heeft gebracht.  

20-4 Een beker en medailles voor het Kamper team van FC Ponton Boys. 
Stichting Aangepast Sporten Kampen organiseert een groot zaalvoet-
baltoernooi voor gehandicapte sporters. Sporthal De Reeve zit hele-
maal vol met supporters en de Kamper club wordt kampioen!

21-4  De eerste één achtste triathlon in IJsselmuiden is met 107 deelnemers 
een succes. Meedoen is belangrijker dan winnen voor veel deelnemers 
en dat zorgt voor een gezellige, ontspannen sfeer. Hopelijk wordt deze 
triathlon een blijvertje. 

22-4 Een nieuw idee van Wijkvereniging Binnenstad om de binnenstad van 
Kampen leuker te maken: drijvende tuinen in de Burgel. De financie-
ring is bijna rond, er zijn enthousiaste vrijwilligers en het Waterschap 
Groot Salland geeft groen licht. Belangrijk is ook de samenwerking 
met het VIA College. Op de computeranimatie ziet het er prachtig en 
fleurig uit. Hopelijk drijven ze er volgend jaar rond deze tijd echt. 

23-4 Heel Zalk bouwt een nieuw dorpshuis. Overdag zijn de gepensioneer-
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den aan het werk op de bouwplaats aan de Broeksteeg. De jongere 
bouwvakkers maken ’s avonds en in het weekeinde nog even wat uur-
tjes. Een dorpshuis voor, van en door de Zalkenaren, het kloppend 
hart van het dorp. 

24-4 De Stichting Kamper Struikelstenen heeft een nieuwe lijst gemaakt 
van Kamper oorlogsslachtoffers. Op die lijst staan 119 namen. Dan 
zijn er nog zestien onderduikers van elders, zes mensen die ‘toeval-
lig’ in Kampen werden opgepakt en achttien omgekomen geallieerde 
vliegeniers. In totaal komt daarmee het aantal mensen dat op Kam-
per grondgebied door oorlogsgeweld omkwam op 159. 

25-4 In het kader van zeventig jaar bevrijding organiseerde de IJsselmui-
der Oranje Vereniging samen met Ab Roetman Keep Them Rolling. 
Het publiek, waaronder veel jeugd, stroomde massaal toe om te kij-
ken naar onder andere twee grote tanks en andere oude legerwagens. 
Zo blijft het verhaal van de oorlog en de bevrijding leven. 

27-4 Ook dit jaar gaat de lintjesregen Kampen niet voorbij: zeven mensen 
worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: de dames J.W. 
Eikelenboom-Los, J. Lassche-Aarten, J. van der Scheer-Fix en de heren  
G. Boom, G. IJzerman, A.H. Veldman en H.J. van Vuure. 

28-4 Honderden scholen deden mee aan de strijd om het Overijssels voor-
leeskampioenschap. En de winnaar is Chris Holtland uit IJsselmui-
den, 11 jaar oud. Je moet je goed kunnen inleven in wat er in een boek 
gebeurt, vindt hij. Je moet snappen waar het over gaat en je moet je 
gevoel erbij kunnen leggen. En dan word je kampioen. Een grote bele-
venis die hij nooit meer zal vergeten. 

29-4 Wim Ruiten stond ‘toevallig’ voor de bioscoop toen Trees Net naar 
buiten kwam en sindsdien zijn ze niet meer bij elkaar weg geweest. 
Het stel is 65 jaar getrouwd en vierde dat met de hele familie. De bur-
gemeester kwam een bloemetje brengen. 

30-4 Voor verzetsman Bert Knipmeijer is een steentje gelegd op het Koe-
plein. Knipmeijer beschermde tienduizenden illegalen door hen te 
 laten werken in de IJsselmeerpolders. Door zijn bescheidenheid is 
zijn rol in de oorlog onderbelicht gebleven. Daarom nu een steentje, 
en er komt een boek over hem en een lezing.

 
Mei 
1-5 ‘Majesteit, onze burgemeester valt goed. Wilt u hem herbenoemen?’ 

Dat is in gewoon Nederlands het verzoek dat vanuit de gemeenteraad 
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via de commissaris van de Koning en de minister naar de Koning gaat. 
Want ‘Bort Koelewijn is een prima verbindende burgemeester die gro-
te inzet toont voor onze gemeente’, licht de vertrouwenscommissie 
het besluit van de raad toe.

2-5 Voor even een kind in oorlogstijd. Een stichting die geen bekendheid 
wil heeft op ruim twintig basisscholen in de gemeente Kampen het 
boek Verhalen uit Verzetsmuseum Junior verspreid. Tijdens het  lezen 
worden de jongeren als het ware meegenomen de oorlog in. Het boek 
zorgt ervoor dat kinderen van nu zich kunnen inleven in het leven 
van kinderen tijdens de oorlogsjaren. 

4-5 ’t Huys der Kunsten aan de Voorstraat stopt met het houden van ex-
posities. Volgens de beherende stichting is het Kamper publiek wei-
nig kunstminnend, waardoor het exposeren niet rendabel is. Het huis 
wordt verbouwd en later dit jaar kunnen kunstenaars met een sterke 
motivatie en een gefundeerd plan er gratis wonen.

5-5 Atletiekvereniging Isala bracht in estafettevorm het bevrijdingsvuur 
van Wageningen naar Kampen, waar het in aanwezigheid van burge-
meester Koelewijn werd aangestoken. ‘Niet over elkaar praten, maar 
met elkaar praten. Daarmee kunnen we invulling geven aan vrijheid, 
waren zijn openingswoorden bij het bevrijdingsfeest. Een feest voor, 
door en met de Kampenaren. 

6-5 De bruine vloot dreigt uit Kampen te verdwijnen vanwege de hoge 
liggelden die ook gedurende de winter betaald moeten worden. Om 
dat te voorkomen gaat de gemeente om de tafel met de schippers. In 
ruil voor verlaging van de kadegelden willen de schippers hun sche-
pen met lampjes uitrusten. Dit ter verfraaiing van het aanzicht aan 
de IJsselkade. 

7-5 Kampen sluit 2014 af met een tekort van 4,8 miljoen euro. Dat is 1,7 
miljoen euro hoger dan was verwacht. De financiële positie van de 
gemeente wordt met het jaar slechter. En dan is IJsseldelta nog buiten 
de boeken gehouden. Dat betekent dat er de komende jaren fors moet 
worden bezuinigd. 

8-5 Meer dan honderd vergeet-me-nietjes, voorzien van bladgoud, sieren 
straks het hekwerk aan de Burgwal dat de entree zal vormen tot de 
binnentuin achter het nieuwe zorgcentrum Margaretha. De planten-
term voor vergeet-me-nietje is myosotis, een verwijzing naar de naam 
van het complex dat eerst op de plaats van het nieuwe zorgcentrum 
stond. Meestersmid Sven de Lang heeft een bijzondere werkplek voor 
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deze klus: de recreatieruimte van het huidige centrum, waar voortdu-
rend nieuwsgierige ogen op zijn vingers zijn gericht. 

9-5 De beste voetbalploeg van Kampen is KHC. Na een 3-1-overwinning 
op ASV Dronten mag KHC zich de kampioen van Kampen noemen. 
Een knappe prestatie van de voetballers en van hun trainer Herman 
Oosterhaar!

11-5 Tijdens de vijfde editie van Business Event Kampen zijn de Onderne-
mingen van het Jaar 2015 bekend gemaakt. De Ondernemer van het 
Jaar 2015 in de categorie Industrie en Dienstverlening is Jaap van der 
Spek van Florès Natural Cosmetics BV, in de categorie MKB & Detail-
handel is dat Marianne Stoeltie van Kunstig Kitschwerk en starter van 
het jaar is Kamper Events. Pieter-Bas Broshuis mocht de award voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontvangst nemen. 

12-5 De inwoners van Kampen mogen hun handen dichtknijpen: Kampen 
staat op plaats 294 van de Misdaadmeter. Dat is de ranglijst van de 
mate van onveiligheid van de Nederlandse gemeenten. 

13-5 De grootste collectie klederdrachtmutsen van Nederland is in het 
bezit van Museumboerderij Erf 29 op het Kampereiland. Maar liefst 
vierhonderd mutsen uit het hele land zijn daar bij elkaar gebracht en 
worden daar tentoongesteld. 

14-5 Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten heeft het Bewijs van 
Goede Dienst uitgereikt aan de Gemeente Kampen. Het toetsings-
instrument is gebruikt om de dienstverlening richting ondernemers 
te onderzoeken. De 37 ondervraagde ondernemers oordeelden posi-
tief, al hadden ze ook suggesties voor verbetering. Die vormen een 
stimulans om de dienstverlening op een hoog peil te houden. 

15-5 Grote financiële belangen geven voor de Raad van State de doorslag 
bij het instemmen met de aanleg van een begin van het Reevediep. 
De oeverdoorbraak bij Onderdijks en aanleg van dijken is toegestaan, 
omdat het geen consequenties heeft voor Natura 2000-gebied Veluwe-
randmeren. Daarmee kan het projectplan Zomerbedverlaging Bene-
den-IJssel uitgevoerd worden: zand uit de IJssel wordt opgeslagen in 
de noordelijke plas in de Onderdijkse Waard en straks gebruikt voor 
aanleg van de dijken langs het Reevediep. 

16-5 Voor de Kamper Kogge is dit weekend een prominente rol weggelegd 
tijdens het Hanzefestival in het Engelse King’s Lynn. Donderdag 
kwam de kogge aan in de kustplaats, na een reis van zo’n 500 kilo-
meter over nogal woelige baren, want het had een paar dagen flink 
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gestormd vlak voordat het schip de sluis bij IJmuiden uitvoer. De be-
manning werd met alle egards onthaald door de burgemeester, die 
hen de stadsvlag schonk. Deze werd meteen gehesen. 

18-5 De oorlog was net een maand voorbij en de voorzieningen waren 
nog niet optimaal. Daarom gingen Cornelis en Alie Alblas-Wielink 
op een boerenwagen van Wilsum naar IJsselmuiden om te trouwen. 
Dat is nu zeventig jaar geleden en beide negentigers zijn nog kwiek. 
Dankzij hun goede gezondheid en dankzij Gods zegen, ‘want wij kun-
nen het niet alleen’.

19-5 Kanovereniging Skonenvaarder wint de Sprint Cup, en dat niet al-
leen: diverse gouden, zilveren en bronzen medailles nemen ze mee 
terug naar Kampen. 

20-5 Een plot voor een liefdesroman: moeder wordt ziek en er komt een 
gezinshulp in huis. Zoon wordt verliefd op de gezinshulp. Dat alles 
gebeurde zestig jaar geleden en Mintje en Annie van de Kooi-van 
Zanden zijn nog steeds gelukkig met elkaar. 

21-5 Een noviteit in makelaarsland: een filmpje op Facebook waarin de 
bewoonster optreedt als een soort marktkoopvrouw. Ze vertelt en-
thousiast over de woning, over de ziel van het huis, hoe het is om erin 
te leven. Daarmee brengt ze het gevoel bij die woning over. Of zulke 
filmpjes werken is nog even afwachten, maar creatief is het wel.

22-5 Hoe kan de jaarwisseling in Kampen zo worden ingericht dat het voor 
iedereen een feest is? Alleen op oudejaarsdag schieten met carbid? In 
alle wijken ook op de drie voorafgaande avonden schieten met carbid 
en niet alleen in Brunnepe? Zones waar geen vuurwerk mag worden 
afgestoken en alleen met carbid mag worden geschoten? Een groot 
nieuwjaarsfeest als enige plek waar vuurwerk wordt afgestoken? Het 
stadsbestuur is er nog niet uit. In het najaar zullen we er meer van 
horen. 

23-5 Veertien kilometer spoorstaven tussen twee stootblokken. Dat is het 
Kamper lijntje, al 150 jaar lang. Woeste Willem, Ome Ceesje, Blauwe 
Engel, Rode Duivel, Buffel, Wadloper. Dat waren de namen van het 
materiaal dat ooit tussen Kampen en Zwolle werd ingezet. Bij veel 
reizigers heeft het boemeltje een blijvende indruk achtergelaten, dat 
blijkt uit de herinneringen die zijn opgenomen in de glossy die Kas-
per Haar ter gelegenheid van dit jubileum heeft uitgegeven. 

25-5 Eén op de vijf huwelijken in Kampen wordt bezegeld op een alterna-
tieve locatie. Sinds vorige week kan het ook in de bioscoop. Dat kon 
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in 1950 niet, toen trouwden Kornelis en Neeltje van ’t Oever-Bosch 
gewoon in het gemeentehuis en daarna in de kerk. Liefde op het eer-
ste gezicht destijds tijdens een gezellige avond in De Buitenwacht. 

27-5 Zeven jaar en dan al topscorer van je voetbalclub. In één seizoen scoor-
de Thijs Jansma 107 keer voor de F7 van Go Ahead Kampen. Een echte 
teamspeler die beloond werd met een ‘gouden schoen’. Onthoud de 
naam!

28-5 Ondernemers Vereniging Kampen heeft een groot probleem. In Kam-
pen is vorig jaar negentig keer aangifte gedaan van winkeldiefstal, te-
gen 84 keer in 2013. En dan te bedenken dat misschien wel in de helft 
van de gevallen geen aangifte wordt gedaan: veel te omslachtig en 
meestal hoor je er toch niets meer van. Bovendien: als de dader wordt 
gepakt krijgt hij meestal een taakstraf. Daar heb je als winkelier niks 
aan. Detailhandel Nederland start een project: Afrekenen met Win-
keldieven, dat als doel heeft om winkeliers compensatie te geven als 
ze een dief betrappen en aangifte doen. 

29-5 Een distributieloods van een Chinese handelaar in melkpoeder staat 
in Kampen en dat is te merken. Iedere dag komt een ‘melkpoederben-
de’ bij elke drogist op de Oudestraat pakken Nutrilon kopen. Vervol-
gens gaan de opkopers naar IJsselmuiden en daarna naar Emmeloord. 
Op die manier wordt de distributieloods bevoorraad. In China gaat de 
melkpoeder voor meer dan het dubbele over de toonbank. Iedereen 
mag natuurlijk Nutrilon kopen, maar deze ‘bende’ zorgt ervoor dat 
de Kamper baby’s achter het net vissen. 

30-5 Miscommunicatie, geen kennis van zaken en een grenzeloos optimis-
me waren de oorzaak van een parkeerdebacle tijdens Sail Kampen 
vorig jaar. Automobilisten waren niet bereid om 10 euro voor een par-
keerplek en een gratis pendelbus te betalen. Bovendien kwamen er 
slechts 3.000 auto’s naar Kampen in plaats van de verwachte 16.400. 
Dat betekent een strop van 236.000 euro. Uiteindelijk, dankzij rege-
lingen met leveranciers en een anonieme geldschieter, kost het de 
gemeente 45.000 euro, dat is 90 eurocent per Kampenaar. ’t Is maar 
hoe je het bekijkt…

Juni 
1-6 Weer een nieuw initiatief in Kampen: een Rubberboot Festival op het 

nieuwe buitenterrein van Music Club Kampen - café Buiten. Relaxen 
in bohémien stijl, met palmbomen, kleurrijke kussens, muurschilde-
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ringen en overal tierelantijntjes. Goed sfeertje en een topstemming 
op een prima locatie. Heel wat anders dan stappen in de stad. 

2-6 Ruim honderd Zalkers zijn betrokken bij het openlucht theater Zalk 
je wat vertellen. Dames in oude dracht, de veldwachter, het voorma-
lig gerecht in het Schultehuis, alles van een eeuw geleden herleeft 
deze week weer in Zalk. En ze spelen voor een ‘uitverkocht dorp’, zo 
groot is de belangstelling. 

3-6 Meer dan veertig jaar was Andries Kroeze bestuurlijk actief voor voet-
balclub Go Ahead Kampen. Tijdens een extra ledenvergadering stem-
den de aanwezigen unaniem in met zijn benoeming tot erelid.

4-6 Een nieuwe opleidingsmogelijkheid: Pieter Zandt Scholengemeen-
schap start een Business College. Scholieren uit havo 4 en 5 krijgen 
hun reguliere programma in vier in plaats van vijf dagen en kunnen 
één dag in de week een apart lesprogramma volgen, gericht op onder-
nemen. Dit alles in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Een 
mooie uitdaging voor jonge, aanstaande ondernemers. 

5-6 Weer is een stukje Kamper geschiedenis tot leven gekomen: op de ge-
vel van Oudestraat 190 is een informatiebord geplaatst over Jacob van 
Deventer, die hier geboren werd. Hij is een bekende cartograaf uit de 
16de eeuw en wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne 
cartografie. In de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog kreeg Van De-
venter van de Spaanse Koning Filips II de opdracht alle Vlaamse en 
Hollandse steden op de kaart te zetten. Hij maakte ook een stadsplat-
tegrond van Kampen. Die kaart ligt overigens in Madrid. 

6-6 De derde editie van Beach Kampen belooft een succes te worden. Bij 
stralende zon brengen dertien vrachtwagens 300 kuub zand naar het 
Van Heutszplein. Het openingsfeest is op de warmste avond tot nu 
toe dit jaar en het sportieve spektakel is nagenoeg ‘uitverkocht’ wat 
deelnemers betreft. 

8-6 Het Jong Kamper Trompetter Korps is Nederlands kampioen gewor-
den in de categorie ‘show’. Het jeugdorkest bestaat uit 34 jongens 
en meisjes, die de afgelopen maanden druk gerepeteerd hebben. Een 
welverdiende beloning, die onderstreept werd met een staande ovatie 
van het publiek. 

9-6 De Kamper jeugd doet het goed: de jongens en meiden van Jong 
 Oranje uit IJsselmuiden hebben de eerste prijs gewonnen tijdens de 
Nederlandse kampioenschappen marswedstrijden voor jeugdkorp-
sen. Ze liepen volgens de jury een goed parcours en muzikaal lieten 
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ze fraaie artistieke en dynamische muziekstukken horen. Een prach-
tig resultaat waar hard voor gewerkt is.

10-6 De citymarketing in Kampen is op de goede weg. Onze stad eindigt 
op de tweede plaats voor de City Marketing Trofee in de categorie tot 
honderdduizend inwoners. Volgend de jury heeft Kampen in korte 
tijd aanzienlijke stappen gezet. De focus ’hartelijke Hanzestad’ is een 
plus. 

11-6 Sinterklaas brengt meer dan cadeautjes, in Kampen tenminste. On-
dernemersvereniging Kampen en Stichting Sinterklaas Comité Kam-
pen hebben onenigheid over de rekening van de Sinterklaasintocht 
in 2013. Deze ruzie resulteerde onlangs in spugen, slaan, duwen en 
trekken op een terras op de Plantage. 

12-6 Het echtpaar Visscher-Lassche viert zijn diamanten huwelijksjubile-
um. In al die zestig jaar geen minuut spijt gehad van hun keuze, zeg-
gen ze!

13-6 Het schoolplein bij het Almere College is rookvrij. Er ligt een tegel 
met de tekst: ‘Roken is zo 2014’. Vier meiden hebben hiermee een 
niet-rokenwedstrijd van Tactus gewonnen. Bijna veertienhonderd 
kinderen uit zestig klassen in Noord-West Overijssel en Noord-West 
Gelderland deden mee aan de wedstrijd. Een geweldige prestatie dus.

15-6  De ene sport is de andere niet: de verende vloer van sporthal De Reeve 
mag dan prima zijn voor gymnastiekuitvoeringen, voor de acrogym-
sters van Wilhelmina is hij de oorzaak van veel blessures. Uitbreiding 
van de acrogymhal, inclusief stevige vloer, kost ‘slechts’ zo’n 120.000 
euro, want leden van Wilhelmina gaan zelf ook werkzaamheden ver-
richten. En er moeten drie bomen voor wijken, maar die kunnen her-
plant worden. 

16-6 Een dubbel afvalprobleem: in de binnenstad wordt een systeem van 
ondergrondse containers voor restafval ingevoerd. De bewoners kun-
nen met een pasje de container openen om hun afval erin te gooien. 
Maar dan moet het systeem wel werken en dat blijkt nog niet het ge-
val te zijn. En wat het gft-afval betreft: de groene containers blijven in 
gebruik, maar worden niet meer voor de deur geleegd. Dat kan alleen 
aan de rand van de stad. Maar wie gaat er nou straten ver lopen met 
z’n groene container? Dit is niet echt een stimulans om je afval te 
scheiden.

17-6 Vanaf 2017 rijden er spiksplinternieuwe treinen tussen Kampen en 
Zwolle, en dan ook nog sneller en vaker dan nu. Plus een nieuw station 



300

bij de Zwolse wijk Stadshagen. Vervoerder Syntus gaat het Kamperlijn-
tje exploiteren. De treinen hebben Wifi en je kunt ook onderweg je 
tablet of smartphone opladen. Ze moeten wel dertig jaar meegaan.

18-6 Twee Kamper zussen, Natasja van Schuppen en Joselien van de Craats, 
behalen goud met hun duet tijdens de Internationale Duitse Master 
Synchroonzwemkampioenschappen. Natasja behaalt ook goud voor de 
solo uitvoering. 

19-6 De gemeente Kampen heeft bij het Prins Bernard Cultuurfonds een 
fonds op naam ingesteld: Cultuurfonds Kampen. Het fonds moet een 
gezamenlijk gedragen initiatief worden van het bedrijfsleven, de ge-
meente, particulieren en andere fondsen. Het fonds wil kansen bieden 
om vernieuwende initiatieven in de kunst en cultuur op te starten en 
te stimuleren. 

20-6 Het Ensemble C.C. van Quintus Kampen behaalt de hoofdprijs tijdens 
de finale van het Jeugd Muziek Concours Oost. Het ensemble bestaat 
uit Suzanna Broekhuizen (11 jaar, viool), Nynke Fahner (13 jaar, dwars-
fluit) en Anne-Ruth Kodde (15 jaar, piano). Een knappe prestatie!

22-6 De Van Heutszkazerne wordt verbouwd tot Stadskazerne en wordt 
het onderkomen van een aantal culturele instellingen. Het werk is half 
af, maar nu al is het enorme complex onherkenbaar veranderd. Toe-
komstige en voormalige gebruikers en gewoon nieuwsgierige Kampe-
naren namen een kijkje tijdens het open huis. 

23-6 Het Groene Lintje 2015 is dit jaar voor Matthijs Bakker uit Zalk. 
Het lintje is een blijk van waardering van GroenLinks Kampen voor 
 iemand die zich bijzonder inzet op het gebied van duurzaamheid, 
milieu en natuur. Bakker weet veel van de natuur rond Zalk en het 
Zalkerbos, vertelt hierover tijdens excursies, tuiniert volledig biolo-
gisch, is imker, verzamelt heemplanten en sneeuwklokjes en vlecht 
manden van natuurlijke materialen.

24-6 Het nieuwste schoolgebouw in de gemeente Kampen staat in nieuw-
bouwwijk Het Meer in IJsselmuiden. Een modern en kleurig gebouw. 
Basisschool De Groenling vormt daar samen met kinderdagverblijf 
Ienieminie een brede school. 

25-6 Gouden medailles voor Kampenaren: de acroteams van Wilhelmina/
IJGV presteerden geweldig op het NK. Chanel de Lange en Stefanie de 
Lange, Tim van Rees en Karlijn Gijsendorffer, Janiek van Vlijmen en 
Lotte Mooren behaalden goud. Ook Eline Dokter, Fleur Bakker, Amber 
Engel en het juniorenteam van Volharding gingen met goud naar huis. 
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26-6 Bij de zevende keer dat hij genomineerd was heeft de Kamper schrij-
ver Jacob Vis met zijn boek De Zwarte Duivel de Diamanten Kogel ge-
wonnen. Dat is een Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige mis-
daadroman. Hij is zo trots als een aap met zeven staarten, laat hij 
weten. Vis wordt ook wel ‘een van de best bewaarde geheimen van de 
Nederlandse thrillerwereld’ genoemd. 

27-6 Een goede buur is beter dan een verre vriend: een bewoner van de 
Beneluxweg was even weg voor een boodschap en drie inbrekers gre-
pen hun kans. Buurtbewoners waarschuwden de politie en hielpen 
bij de achtervolging, zodat de heren ingerekend konden worden. Dat 
verdient een bloemetje!

29-6 Een diamanten echtpaar: de heer en mevrouw Pap vieren dat ze zes-
tig jaar geleden elkaar het ja-woord gaven en de burgemeester zet ze 
in de bloemetjes. 

30-6 De voormalige portierswoning van emaillefabriek Berk aan de Noord-
weg wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht. Het huis werd in 
de jaren dertig gebouwd en staat al decennia leeg. Daardoor verpau-
perde het in rap tempo en werd het één van de schandvlekken van 
Kampen. Gelukkig komt daar nu een eind aan.

Juli 
1-7 Kampen luidt de noodklok over een nieuwe kortingsronde van het 

Rijk. De taken op het gebied van zorg, werk en jeugd komen in het ge-
drang als deze bezuiniging wordt doorgevoerd. De zorgvraag in Kam-
pen is hoog en de rek is eruit na alle bezuinigingen van de afgelopen 
jaren. Hopelijk helpt een brief aan de Tweede Kamer. 

2-7 Een nieuw burgerinitiatief: bewoners van Rolklaver, Akelei en Andoorn 
gaan samen met de wijkvereniging en vier basisscholen suggesties 
doen hoe de verkeersveiligheid in de wijk Cellesbroek kan worden ver-
beterd. Met de gemeente zal er dan naar oplossingen worden gezocht. 

3-7 De Koekoekspolder in IJsselmuiden krijgt waarschijnlijk de primeur 
van het allereerste zonnepark van de regio. Of liever: een solarcentrale. 
Langs de Verkavelingsweg gaan 34.000 zonnepanelen straks energie le-
veren voor 2.500 huishoudens. De stellages zijn niet meer dan 2 meter 
hoog, dus de impact op het landschap is veel minder groot dan die van 
windmolens. In een glastuinbouwgebied als de Koekoek is dat gunstig.

4-7 De gemeente Kampen is het braafste jongetje van de klas als het gaat 
om de striktere hantering van de criteria voor het leerlingenvervoer. 
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De laatste jaren is er te royaal toegekend en dat is niet langer houd-
baar. De nadruk wordt nu gelegd op zelfredzaamheid en lichtere vor-
men van ondersteuning. Dat komt hard aan bij ouders, die soms geen 
idee hebben hoe ze de problemen die hierdoor ontstaan moeten op-
lossen. 

6-7 Internationaal succes voor Stepteam Selles Kamperzeedijk: tijdens 
de Eurocup in Beieren behaalt Brian Veltman de derde plaats bij de 
heren veteranen op het onderdeel criterium. En dat bij een tempera-
tuur van meer dan 30 graden!

7-7 Het publiek en de winkeliers hebben gesproken: de Oudestraat krijgt 
met een 5.9 een magere voldoende. Uit een enquête blijkt dat men de 
Oudestraat te rommelig, vies en weinig toeristisch aangekleed vindt. 
En er mogen wel meer kledingwinkels komen. Een oppepper is dus 
hard nodig, niet alleen om het winkelend publiek tegemoet te komen, 
maar ook om de ondernemers wind in de zeilen te bieden. 

8-7 Je moet als gemeente met je tijd meegaan: de traditie van de poli-
tieke aanplakborden in Kampen is wat burgemeester en wethouders 
betreft verleden tijd. De borden zijn uit de tijd en het geld dat het 
neerzetten ervan kost kan beter op een manier gebruikt worden die 
meer eigentijds is. 

9-7 Beseffen we eigenlijk wel hoe rijk we zijn in Kampen? We hebben een 
unieke beiaard in de Nieuwe Toren. De zwaarste historische beiaard 
van Nederland, met 48 klokken, en we hebben een eigen toren. ‘Dat 
toont de rijkdom, de status en de trots van Kampen’, volgens stadsbei-
aardier Frans Haagen. De zomeravondconcerten worden beluisterd in 
het Hof van Breda aan de Marktsteeg, op de Plantage en in achtertui-
nen van huizen. 

10-7 ‘Ruim lekker zelf je rommel op’ heet de actie die Kampenaar Nico 
van Maastricht op Facebook is begonnen. Hij heeft meer dan genoeg 
van de zonaanbidders die hun afval langs de rivier achterlaten en 
vindt dat het tijd is voor een mentaliteitsverandering. De actie krijgt 
veel steun, ook vanuit de Kamper politiek. Hopelijk krijgen we nu 
weer schone strandjes langs de IJssel. 

11-7 Brand tijdens de jaarwisseling vernielde de honderd jaar oude wilg 
aan de Dirkje Kerkemaat in Grafhorst. Een geliefde speelboom voor de 
kinderen. Ze hebben er erg tegen geprotesteerd, maar de eeuweling 
moet echt gekapt worden. Gelukkig komen er drie nieuwe bomen voor 
in de plaats: één speelboom en twee andere bomen voor ooievaars, 
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 uilen en vleermuizen die anders hun woonplaats kwijt zouden zijn. 
Tijdens de volgende jaarwisseling moeten de kinderen hun boom 
goed in de gaten houden!

13 -7 Twee buizen boven de Kamperstraatweg zijn onderdeel van een soort 
metersdikke roestige aorta. Elke twee minuten wordt er een van de 
bodem van de IJssel afkomstige vrachtwagenlading zand doorheen 
gepompt naar de Slaper. Dit is het begin van de aanleg van de noorde-
lijke dijk en de veelbesproken klimaatdijk in het toekomstige Reeve-
diep. Twee vliegen in één klap: tegelijkertijd wordt de IJssel over een 
lengte van 7,5 kilometer met gemiddeld twee meter uitgediept. Een 
megaklus: in totaal wordt twee miljoen kuub zand verplaatst. 

14-7 Het afvalprobleem in de binnenstad blijkt echt een probleem te zijn: 
de vulcilinders van de ondergrondse afvalcontainers zijn te klein, zo-
dat er nauwelijks een zak afval doorheen kan en er zijn te weinig 
containers, waardoor mensen de halve binnenstad door moeten lo-
pen met hun afval. En afval scheiden, wat ‘Den Haag’ wil, is er op die 
manier helemaal niet bij. Een oplossing per straat moet er komen, en 
graag zo snel mogelijk. 

15-7 Waterschap Groot Salland treft een ‘tijdelijke extra maatregel water-
veiligheid’. Maar liefst 270 stoere mannen en vrouwen moeten de 
Kampereiland (KEI) Brigade vormen. Die zal drie jaar bestaan, want in 
2018 zal de dijk langs het Zwarte Water weer voldoen aan de normen. 
Bij hoog water moeten de brigadiers zandzakken op de dijk leggen. In 
september, vóór het ‘stormseizoen’, krijgen ze een opleiding. 

16-7 De Kamper Kogge vaart volgend jaar naar Lübeck, naar de zusterkogge 
Lisa. Ton Kruithof heeft met paard en wagen alvast deze reis gemaakt 
om de komst van de Kamper Kogge aan te kondigen. Aan de kade van 
Lübeck overhandigde hij de bemanning van de Lisa een kistje met 
geschenken en een oorkonde. Voor de reis van een kleine vierhonderd 
kilometer kocht hij een oude kaasbrik en knapte die op. De brik bleef 
in oorspronkelijke staat, met houten wielen met een ijzeren hoepel 
erom. 

17-7 Dromen over het stadspark, dat gebeurt tijdens de Mooie Zomeravond-
gesprekken die in het park gehouden worden. Een initiatief van Klop-
pend Groene Hart. Er is ruimte voor nieuwe ideeën, maar er wordt 
ook gepraat over uitbreiding, want het zwembad wordt verplaatst en 
er komt dus een grote ruimte in het stadspark vrij. Al dromend krij-
gen mensen heel veel leuke ideeën, die stuk voor stuk niet allemaal 
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haalbaar zijn, maar die wel kunnen resulteren in een goed plan. 
18-7 Weer een spectaculaire brand: na schoenhandel Ziengs, palletfabriek 

Kloek en de Buitenwacht gaat nu het populaire sushi-restaurant Mi-
zumi bij Roggebotsluis bijna volledig in vlammen op. De brand is zo 
hevig dat de brandweer niets anders kan doen dan het gebouw gecon-
troleerd laten uitbranden. 

20-7 Op het stadhuis in Amsterdam keken ze wel vreemd op van het ver-
zoek van de Kamper burgemeester Bort Koelewijn. Die constateerde 
tijdens een bezoek aan Amsterdam dat de Kamperbrug aldaar nodig 
een lik verf moet hebben en liet de gemeente Amsterdam weten dat 
hij graag bereid is om zelf de kwast ter hand te nemen. De Kamper-
brug bevindt zich op het Kamperhoofd, het bolwerk waar vroeger de 
nachtboot uit Kampen in Amsterdam aankwam. 

21-7 Woonzorgcentrum De Vijverhof is een beeldentuin rijker. Initiator 
David van den Beld weet dat de bewoners best in de tuin willen zitten, 
maar dan moet er wel iets moois te zien zijn. Dat is dus vanaf vandaag 
het geval. 

22-7 Vogels en vuurwerk gaan niet samen. Als er tijdens de Hanzedagen 
en Sail vuurwerkshows moeten blijven plaatsvinden, moet ervoor ge-
zorgd worden dat er geen vogels in de nabijheid zitten te broeden. En 
daarom gaat de gemeente het gras op de landtong in de uiterwaarden 
van de IJssel extra kort houden en vogelverschrikkers plaatsen. Overi-
gens wel op kosten van de evenementen. 

23-7 De jaarlijkse Kamper Ui(t)dagen gaan zonnig van start. De koe hangt 
weer aan de toren, de braderie wordt druk bezocht en ’s avonds is er 
veel belangstelling voor het Dance Event, dat tot in de wijde omtrek 
te horen is. 

24-7 Een weddenschap in de kroeg en ja, dan moet je wat. Kampenaar Wil-
lem Leeffers en zijn maat Feike van Weperen stepten in drie weken 
van Amsterdam naar Pessaro in Le Marche, Italië. Dat is 2.100 kilome-
ter, goed voor zo’n 100 kilometer per dag. En ze stepten niet alleen 
voor zichzelf, maar ook voor de Speelgoedbank in Amsterdam. Die 
krijgt 3.500 euro. 

25-7 Een ongekend zware zomerstorm velt in Kampen 75 bomen. Vooral De 
Maten, Cellesbroek, Middenwetering en Flevowijk kregen het zwaar 
te verduren tijdens de storm. Het opruimen duurt zeker een maand. 
Gelukkig is er alleen materiële schade. 

27-7 Een moedige reddingsactie: Michel van Dijk en Anja Bos redden de 
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 levens van een echtpaar uit Noord-Holland. Hun boot werd op de 
 IJssel bij Wilsum overvaren door een reusachtig vrachtschip en spat-
te helemaal uit elkaar. De Kampenaren belden om hulp, hielden de 
schipbreukelingen vast en praatten met ze om ze niet flauw te laten 
vallen. Zo overleeft het echtpaar de schipbreuk. De redders krijgen 
bloemen van de politie.

28-7 Dankzij archeologisch onderzoek zijn de laatste jaren veel nieuwe fei-
ten over de historie van Kampen aan het licht gekomen. Daarmee kun-
nen we onze kennis over het verleden uitbreiden. Gemeentearcheoloog 
Alexander Jager heeft gedurende de laatste tien jaar een boek geschre-
ven: Middeleeuws Kampen. De ruimtelijke en economische structuur 
van de stad aan de hand van archeologische, bouwhistorische, numis-
matische en historische bronnen. Een bijzonder boek met veel wetens-
waardigheden over onze stad en het omringende platteland. 

29-7 Sta je voor de Stadsbrug en dan moet je 7,4 kilometer omlopen/-fiet-
sen/-rijden om naar de overkant te komen. En niemand vertelt je wat 
er aan de hand is. Brugbeheerder gemeente Kampen blijkt geen plan 
klaar te hebben liggen voor het geval er een storing is aan de brug. 
Dat is goed voor veel ergernis en een aantal politieke vragen binnen-
kort.

30-7 Een soort levende metaaldetector, dat is Roelof Wessels. Met twee 
knalgele tonnen aan zijn fiets legt hij een flink aantal kilometers af 
door Kampen en omgeving. Al tien jaar ruimt hij overal waar hij komt 
weggegooid metaal op. Met veel plezier: hij is graag buiten, houdt 
veel van de natuur, geeft om het milieu, hoort nog eens leuke dingen 
onderweg en het levert een extra zakcentje op. 

31-7 De grootste auteur die Kampen ooit heeft voortgebracht is in zijn ge-
boortestad een grote onbekende. Sybren Polet werd op 19 juni 1924 in 
Kampen als Sybe Minnema geboren, vertrok in 1954 naar Amsterdam 
en overleed daar op 19 juli jongstleden. Polet behoorde tot de zoge-
noemde Vijftigers die met experimenteel proza en poëzie aan de weg 
timmerden. Hij won veel literaire prijzen, maar is in Kampen nooit op 
waarde geschat. Een profeet wordt nu eenmaal in eigen stad niet ge-
eerd… De oud-Kampenaar was in maart 2005 wel in het Frans Walkate 
Archief aanwezig bij de opening van de expositie Oude Mechanica I 
en II, met grafisch werk van de Kamper beeldend kunstenaar Henk 
Tichelaar, dat is geïnspireerd door de gedichten van Sybren Polet.
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Augustus 
1-8 Burgemeester Koelewijn voegt de daad bij het woord: gewapend met 

de nodige schildersspullen reist hij naar Amsterdam om daar de let-
ters op de Kamperbrug in de hoogglans te zetten, zoals hij op 20 juli 
beloofde. Een leuk stukje Kampen-promotie en daar was het natuur-
lijk ook om te doen. 

3-8 Een nieuwe wandelroute die vertelt over de gebouwen die stadsarchi-
tect Nicolaas Plomp zo’n tweehonderd jaar geleden ontwierp. Plomp 
was een promotor van de classicistische bouwstijl. De Synagoge, de 
Koornmarktkazerne, het Stedelijk Museum en de Lutherse Kerk heb-
ben allemaal dezelfde kenmerken: symmetrie, een fronton en pila-
ren. De wandelroute is een soort ode aan Plomp, aan wie Kampen veel 
te danken heeft. 

4-8 Zeven jaar geleden kwam Margarita Alexandrova vanuit Oezbekistan 
naar Kampen. In haar eigen land werd zij vervolgd vanwege haar ge-
loof. Nu heeft de rechter besloten dat zij terug moet. Leeftijdsgenoten 
hebben een petitie opgesteld: ‘Margarita moet in Nederland blijven’. 
Margarita is een echte Nederlandse geworden en wil dit jaar begin-
nen met een studie rechten. Dit wordt een spannende tijd voor haar. 

5-8 Er blijkt nog een heel bijzonder ‘museum’ te zijn in Kampen: Ger-
rie van Pijkeren heeft een prachtige collectie kinderwagens, wandel-
wagens en poppenwagens met bijbehorende spullen en kan daar 
mooie verhalen bij vertellen. Ze wil die verzameling niet voor zich-
zelf houden en daarom is iedereen welkom in Het Jonkertje aan de 
Nering straat. 

6-8 Knuffelhond Silke van kinderboerderij Cantecleer blijkt twee gezich-
ten te hebben. Hij is ook een vervaarlijke waakhond die midden in de 
nacht twee inbrekers van het erf van de boerderij verjoeg. Dat leverde 
haar een extra stuk vlees en een vette kluif op.

7-8 Veel leerlingen uit Kampen en omgeving hebben de verhalen over 
de molen te horen gekregen van molenaar Kees Scherjon. Kees was 
een geweldige ambassadeur van d’Olde Zwarver. Hij was ambachtelijk 
korenmolenaar, stelde bakproducten als cakemix en speculaasmix 
 samen, ontwikkelde lesmateriaal en voerde kleine reparaties uit. Kees 
overleed vandaag op 68-jarige leeftijd. De wieken van de molen staan 
in de rouwstand tot de begrafenis. 

8-8 In de Burgel zit meer dan je denkt. De gracht is nogal ondiep en daar-
door kan het water snel opwarmen. Dat levert een rijke flora en fauna 
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op. Kraakhelder water, waarin het wemelt van het leven. Hele scholen 
kleine vissen, maar ook grotere vissoorten zie je tussen de waterplan-
ten bewegen. De Vereniging tot Behoud van de Vrije Natuur wil er 
weer eendeneilandjes plaatsen en zo kan de Burgel functioneren als 
een soort stadsaquarium. 

10-8 Met 1.224 rondjes op de skeelerbaan heeft Hermien Koers uit IJssel-
muiden het wereldduurrecord steppen op haar naam gezet. In pre-
cies 24 uur stepte ze 432,82 kilometer op de zeer eentonige baan. Vijf 
keer links, vijf keer rechts, een etmaal lang. Als een held wordt ze na 
haar laatste rondje binnengehaald.

11-8 Mevrouw Boer-Rotman is vandaag 100 jaar oud geworden. Haar ge-
hoor is behoorlijk verminderd en ze maakt gebruik van een rolstoel, 
maar verder voelt de eeuweling zich nog kwiek. Haar geheim: goed 
eten en niet te veel snoepen. 

12-8 Als je de juiste combinaties maakt is er van alles mogelijk: de Kamper 
Wetering in IJsselmuiden is levensgevaarlijk voor fietsers. Daarom be-
sloot de Kamper politiek om langs de weg een afzonderlijk fietspad 
aan te leggen. Helaas wees de provincie Overijssel een verzoek om sub-
sidie af. Maar diezelfde provincie Overijssel stelde begin dit jaar het 
Koersdocument Fiets Overijssel vast. In de voorbereiding daarvan is 
ook gesproken over de fietsverbinding Kamper Wetering. Het zou dus 
heel goed kunnen dat uit dit potje de financiering wel rond gemaakt 
kan worden.

13-8 De Biestkensbijbel uit 1564 ligt in het museum in Elburg, maar het 
is aan Kampen te danken dat hij bestaat. Drukker Plantijn in Ant-
werpen weigerde de bijbel te drukken, want in het katholieke zuiden 
stond dat gelijk aan het tekenen van je doodvonnis. Hij stuurde me-
dewerker Lenaert der Kinderen naar het gereformeerde Kampen om 
de bijbel daar te laten drukken. Voor die tijd is het een revolutionaire 
uitgave, gedrukt in cursief, met een indeling in verzen. Een noviteit 
van drukker Biestkens. 

14-8 Onder de noemer Kamper Kracht worden initiatieven ontplooid 
waarbij de samenleving zelf probeert maatschappelijke problemen te 
voorkomen. Eén van die initiatieven is de Seniorentuin, die gevestigd 
is op kinderboerderij Cantecleer. Senioren krijgen een stukje grond 
toegewezen waarop ze zelf hun voedsel kweken. Zo houden ze ritme, 
komen ze buiten en wordt een isolement voorkomen.

15-8 Op de Oudestraat is duidelijk te zien dat de stripwereld vooral een 
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mannenwereld is. Overal vandaan komen ruim vijftienduizend 
strip  liefhebbers op het Kamper Stripspektakel af. Er zijn meer dan 
 zeventig stripmakers en vijftien boekillustratoren. Vooral in de vroege 
ochtenduren worden de beste inkopen gedaan: net die ene strip die 
nog ontbreekt in de collectie. 

17-8 Er is zoveel regen gevallen dat er zelfs op kunstgras niet gevoetbald 
mag worden. Dat is een heel uitzonderlijke situatie. De sloten zitten 
vol, daardoor kan het water niet uit de drainagebuizen en kan de 
lucht niet onder het kunstgras vandaan. Dat veroorzaakt bollingen 
en als je daarop gaat voetballen is de kans groot dat de onderlaag 
kapot wordt getrapt. 

19-8 Behalve de Kamper Kogge zijn acht schepen vanuit Kampen naar Am-
sterdam gevaren om tijdens Sail Amsterdam gasten te ontvangen: 
Stedemaeght, Summertime, Nieuwe Liefde, Admiraal van Kinsber-
gen, Antoinette, Avondrood, Brandaris en Sûdwester. De Kogge is een 
publiekstrekker van jewelste. Als de bemanning, gehuld in traditio-
nele kledij, voor elke foto die ervan gemaakt wordt een dubbeltje zou 
krijgen waren er beduidend minder financiële zorgen. 

20-8 Het station is lek. Bij regen staat een van de trappenhuizen van station 
Kampen-Zuid blank. Een plas van enkele centimeters diep. Dat moet 
voor de winter worden opgelost, want anders kan de situatie behoor-
lijk gevaarlijk worden. De architect is verrast en ProRail is eerst bezig 
met de budgetten, waarna een oplossing gevonden moet worden.

21-8 De molen staat stil. Twee maanden lang zullen de wieken niet draai-
en. Kevers hebben dusdanig huisgehouden dat cruciale onderdelen 
van d’Olde Zwarver eerst moeten worden gerestaureerd of vervangen 
voordat de molen weer kan functioneren. En dan maar hopen dat de 
kevers niet terugkomen. 

22-8 Nog niet eerder was iemand 65 jaar lid van DEV, een gemengd koor in 
Zalk. Een goede reden om Stijn Lans, 81 jaar oud, in het zonnetje te 
zetten. 

24-8 De eerste editie van de Steurtocht was een groot succes. Zestig sloep-
roeiers in zeven roeisloepen zakten de IJssel af van Deventer naar 
Kampen, een afstand van 50 kilometer. Vooral bij ponten en bruggen 
hadden ze veel bekijks. 

25-8 Isala Delta werkt aan de nieuwe natuur voor Kampen. De provincie 
investeert zo’n honderd miljoen euro in die nieuwe natuur. Het pro-
gramma Ruimte voor de Rivier werkt aan een grotere waterveiligheid 
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voor de stad in de vorm van een bypass voor de IJssel. Om al die werk-
zaamheden uit te kunnen voeren moeten er wel 610 bomen gekapt 
worden. Een enorme kaalslag. Wat weegt het zwaarst? 

26-8 Geen rood potlood als je iets fout doet, maar muntjes als beloning 
voor als je iets goed doet. Dat gaat vanaf nu gelden voor de leerlingen 
van de Bouwmanschool. De nieuwe aanpak heet Positive Behavior 
Support en gaat uit van het positief verwoorden van wat je van de 
kinderen verwacht. 

27-8  De acties om te voorkomen dat Margarita Alexandrova terug moet 
naar Oezbekistan lopen nog steeds door. Een Walk of Hope moet haar 
steunen. De petitie die haar vrienden hebben opgesteld is ruim 7.500 
keer getekend en burgemeester Koelewijn heeft een verzoek gedaan 
aan de staatssecretaris om Margarita en haar moeder niet uit te zetten. 

28-8 Na twintig jaar stopt de Stentor met de rubriek Rondvraag. Willem van 
Halem verzorgde 975 afleveringen waarvoor hij Kampenaren belde 
over een Kamper onderwerp. Veel mensen kwamen op die manier in 
de krant. Volgens Willem zijn Kampenaren trots op hun stad, maar 
wel erg kritisch. Ook hebben ze veel historische kennis. 

29-8 Beeldend kunstenaar Kim van Norren werd geïnspireerd door Barack 
Obama, de eerste donkere president van Amerika. Ze stuurde hem een 
boek met een overzicht van haar kunst, getiteld ‘You tell me words don’t 
matter?’, woorden uit een speech van Obama. Als reactie kreeg ze nu 
een persoonlijke brief van hem. Hij schrijft dat hij geraakt is door 
haar ‘thoughtfullness’ en dat hij gelooft in de kracht van artistieke 
expressie. Een opsteker in een tijd dat in Nederland de waardering 
voor kunst steeds minder wordt.

31-8 Tijdens het Zeemanskorenfestival in Hindeloopen heeft het Kamper 
zeemanskoor de Ketel Binken de publieksprijs gewonnen. Het koor 
doet binnenkort ook mee aan de Wereldhavendagen in Rotterdam.

 
September 
1-9 Feest in Kamperveen: basisschool De Zaaier bestaat honderd jaar en 

dat wordt deze hele week gevierd met leerlingen, oud-leerlingen, leer-
krachten, oud-leerkrachten en andere belangstellenden. De feestelijk-
heden eindigen met een dankdienst en een reünie voor iedereen die 
op de school heeft gezeten of gewerkt. 

2-9 De Joodse begraafplaats aan de Rondeweg in IJsselmuiden lag er al 
jaren nogal slordig bij. Uit een document uit 1951 bleek dat de ge-
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meente Kampen zich tot 2051 verplicht had om het gebouwtje, het 
straatwerk, het hek en het groen te onderhouden. Dat is allemaal 
opgepakt en met hulp van de plaatselijke Rotary zijn de grafstenen 
geschrobd. Nu valt des te meer op dat sommige stenen de tand des 
tijds niet hebben overleefd. De graven van de vooraanstaande jood-
se arts Joseph Reicher en zijn vrouw liggen pal tegenover de ingang. 
Zo’n 125 jaar na hun overlijden krijgen zij een nieuwe grafsteen, een 
replica van de oude. Michiel van Ommen tekent daarvoor. Een mooi 
initiatief.

3-9 Als je het goed met elkaar kunt vinden, elkaar de ruimte geeft en 
ieder zijn eigen werk en inbreng heeft kun je het wel zestig jaar met 
elkaar uithouden. Dat bewijzen Wim en Loes Ruifrok-Makkink. 
Maatschappelijke betrokkenheid, bestuurswerk en politiek vormen 
de rode draad in hun gezamenlijk leven. 

4-9 Duikteam De Oester bestaat veertig jaar. Dat werd gevierd met een 
receptie, een culinair festival en een jubileumfeestavond. Natuurlijk 
waren veel leden en oud-leden hierbij aanwezig. 

5-9 Meer dan driehonderd Kamper veteranen waren vandaag bij elkaar 
in het gemeentehuis om te genieten van een Veteranenconcert van de 
Koninklijke Militaire Kapel Johan Friso. De gemeente wil de veteranen 
met deze dag erkennen en waarderen en burgers van Kampen samen-
brengen, zodat zij de veteranen kunnen ontmoeten. 

7-9 Op zich is het al een behoorlijke krachttoer: het beklimmen van de 
Mont Ventoux. Mineke Kok uit IJsselmuiden deed dat ook nog eens in 
een prachtige tijd: 1 uur en 58 minuten. Samen met zo’n vijfhonderd 
andere Nederlanders fietste ze een half miljoen euro bij elkaar, waar-
van Mineke 2.400 euro. In één woord: overweldigend.

8-9 In totaal waren 22 Kamper beeldend kunstenaars in de race voor de 
Kamper Kunstprijs. Zij moesten zich laten inspireren door voorwer-
pen en thema’s uit de vaste collectie van het Stedelijk Museum. De 
Kunstprijs 2015 is gewonnen door Henk Tichelaar. In 2013 had hij 
al een eervolle vermelding gekregen. De beeldend kunstenaar is niet 
trendgevoelig en heeft in de loop der jaren een consequent oeuvre 
opgebouwd met diepdruk en steendruk. Tichelaar is blij met de prijs, 
een erkenning voor zijn manier van werken. 

9-9 Door de aanleg van het Reevediep gaat er natuur verloren. Daarom 
wordt tussen de Hanzelijn en Roggebot een tweede moerasgebied 
aangelegd van 42.7 hectare groot. De inhoud van de sloten is al over-
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gebracht naar het eerste moerasgebied. Het nieuwe moerasgebied 
wordt daarop aangesloten. Uiteindelijk zal het moeras direct in ver-
binding komen te staan met het Drontermeer. 

10-9 De Escape Room in de Nieuwe Toren blijkt een behoorlijke trekpleis-
ter te zijn. Bezoekers worden ‘opgesloten’ en kunnen de weg naar 
de uitgang vinden door raadsels en puzzels op te lossen. Na een uur 
staan ze dan op het balkon van de toren om te genieten van het uit-
zicht over Kampen en IJsselmuiden. En dan ontdekken ze andere be-
zienswaardigheden die ze vervolgens gaan bezoeken. 

11-9 Een merkwaardig beleid van de gemeente: organisatoren van evene-
menten kunnen kiezen of ze zelf hun troep opruimen of dat de ge-
meentelijke reinigingsdienst dat moet doen, tegen betaling. Bij tien 
evenementen is besloten de kosten van dranghekken niet in rekening 
te brengen. Hoe leg je dat uit aan al die andere evenementen? 

12-9 Why Not? is de naam van het eerste gay café in Kampen. Het voorma-
lige café Vredenburgh aan de Voorstraat, het oudste café van Kampen, 
heeft een metamorfose ondergaan en is hét trefpunt voor homo’s en 
lesbo’s. Overigens zijn hetero’s ook welkom, zolang iedereen maar 
met respect behandeld wordt. 

14-9 Er is te weinig aandacht voor het erfgoed in Kampen. De Erfgoedraad 
Kampen heeft aan de bel getrokken omdat ze niet betrokken was bij 
het programma van de Internationale Hanzedagen in 2017. De raad 
bleek in elk geval bij burgemeester Koelewijn, de erfgoedportefeuille-
houder, onbekend te zijn. De communicatie verloopt ook stroef om-
dat erfgoed en monumenten twee verschillende portefeuilles zijn. Er 
komt nu overleg op gang. 

15-9 Honderd jaar geleden werd ze geboren in Brunnepe, Annie Last-Frank. 
Vandaag viert ze dat in de Amandelboom. Haar beide zusjes van 98 en 
bijna 96 zijn erbij. De dokter zegt dat ze een heel gezonde vrouw is. Ze 
voelt zich een gezegend mens: ze kan nog veel, is scherp in haar hoofd 
en is nog nooit geopereerd. Elke dag is ze bezig van acht uur ’s morgens 
tot half elf ’s avonds. 

16-9 Burgemeester Bort Koelewijn begint aan zijn nieuwe ambtsperiode. 
Tijdens een korte extra raadsvergadering wordt hem de eed afgeno-
men door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld. De komende zes 
jaar hebben we een betrokken en meelevende burgemeester die over-
al aanwezig is, oog heeft voor problemen onder de bevolking en altijd 
probeert tijd te maken voor een praatje. Een burgemeester met een 
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groot netwerk, die steeds probeert Kampen positief in de schijnwer-
pers te plaatsen, volgens de gemeenteraad.

17-9 De nieuwe Kamper Almanak wordt gepresenteerd. Een traditie van 
meer van tachtig jaar, en elk jaar lukt het weer om die in ere te hou-
den. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Sam Hörchner die een 
belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied 
van geschiedenis en cultuur. Sam onthult ook zijn portret dat in de 
galerij van de Almanak is opgenomen. 

18-9 Mevrouw Ali Penninkhof-Pierik is al jaren actief voor de gereformeer-
de kerk, de Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië, verpleeg-
huis Myosotis, de Voedselbank en de Stichting Terminale Thuiszorg. 
Voor al dit vrijwilligerswerk wordt ze benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

19-9 Positieve berichten rond de kogge die op de bodem van de IJssel ligt: 
voor de eerste keer zijn duikers afgedaald naar het wrak en ze hebben 
geconstateerd dat de kogge in goede staat verkeert. De komende da-
gen gaan duikers het wrak schoonspuiten en in beeld brengen. Met 
de beelden wordt een 3D-model van de kogge gemaakt. In december 
wordt hij gelicht. En het is inmiddels ook zeker dat de kogge in Kam-
pen tentoongesteld zal worden.

21-9 De troosteloze aanblik van de verlaten scheepswerf Peters is binnen-
kort verleden tijd. De werf is verkocht aan de Friese werf Barkmeijer 
Stroobos. Het vertrouwde geluid van gehamer op staal komt weer te-
rug. 

22-9 Ze leerden elkaar kennen in het middelste plantsoen en trouwden 
zestig jaar geleden. Jaap en Stijn Visscher-van de Beek hebben samen 
een passie: varen met de boot. Na veertig jaar varen moesten ze de 
boot wegdoen. Nu rijden ze met de auto langs het water waar ze op 
gevaren hebben. Het huwelijksjubileum wordt natuurlijk wel op een 
boot gevierd. 

23-9 De Willem van Oranjeschool bestaat vijftig jaar. Deze week is het 
feest, met allerlei activiteiten, zoals een open school, een circusvoor-
stelling door driehonderd leerlingen en natuurlijk een reünie voor 
oud-leerlingen en oud-leerkrachten.

24-9 Onderwaterarcheoloog Wouter Waldus is bezig met onderzoek rond 
de kogge die op de bodem van de IJssel ligt. Dat levert aanvullend 
bewijs op dat de kogge zeshonderd jaar geleden bewust is afgezonken 
om de loop van de IJssel te beïnvloeden. Middeleeuws watermanage-
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ment dus. De kogge ligt waarschijnlijk tegen de toenmalige IJsseloe-
ver. De IJssel lag toen een stuk verder van de stad en was daarmee ook 
een stuk smaller dan nu. 

25-9 De voormalige boomgaard in Brunnepe, de Bongerd, blijft groen. De 
buurt, verenigd in de Stichting Behoud Brunneper Bongerd, voerde 
een lange strijd tegen de plannen voor woningbouw, met succes. De 
kans is groot dat de buurt zelf de Bongerd in onderhoud krijgt, wat 
de stichting ook graag wil. 

26-9 Vandaag zijn de heer M. den Boer en mevrouw E. den Boer-Huisman 
maar liefst zeventig jaar getrouwd. Burgemeester Koelewijn komt 
het platina echtpaar persoonlijk feliciteren. Met bloemen, brieven 
van het Koninklijk Huis en de Provincie Overijssel en een mand met 
streekproducten.

28-9 Kanovereniging Skonenvaarder is voor de zesde achtereenvolgende 
keer Nederlands clubkampioen geworden. Na een seizoen waarin de 
club al veel prijzen won is dit een prachtige afsluiting. 

30-9 Het parkeerdrama begin dit jaar heeft de gemeente 270.000 euro ge-
kost. Er kwam geen parkeergeld binnen, er konden geen boetes uitge-
deeld worden en de vergunninghouders in de binnenstad kregen een 
compensatie. Een deel van het geld wordt vergoed door het verant-
woordelijke bedrijf. Maar Kampen schiet er wel bij in. 

Oktober 
1-10 De politie in Kampen maakt gebruik van social media. Veel wijkagen-

ten doen al via Twitter verslag van hun werk. Sinds deze week is er 
een Facebookpagina Politie Kampen. Daarop staan meldingen waar-
mee het korps wordt geconfronteerd. Het is een volgende stap om het 
politiewerk dichter bij de burger te brengen. 

2-10 In het kader van het waterveiligheidsplan Ruimte voor de Rivier is de 
bodem van de IJssel onderzocht, waar drie scheepswrakken bleken te 
liggen. De rivierbedding moet worden uitgebaggerd en daarom wor-
den de schepen geborgen en in Lelystad geconserveerd. Met behulp 
van een ‘brancard’ is het gelukt een punter naar boven te takelen en 
in één stuk op het droge te tillen. De punter heeft zo’n zes eeuwen 
onder water gelegen. Een uniek scheepje dat verder onderzocht moet 
worden. 

3-10 Tijdens het Gebiedsfestival van het Nationaal Landschap IJsseldelta 
is voorzitter Klaas van der Wal benoemd tot Ridder in de Orde van 
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Oranje-Nassau. Naast deze klus is hij al 45 jaar bestuurslid van IJslub 
’s-Heerenbroek/Veecaten. Ook verenigingsgebouw De Kandelaar en 
het Waterschap Groot Salland profiteerden van zijn inzet en deskun-
digheid. 

5-10 Minie Grobbee is 25 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling 
IJsselmuiden. In die 25 jaar heeft ze alle bestuursfuncties bekleed. Als 
blijk van waardering kreeg ze de gouden speld van de Zonnebloem 
opgespeld. 

6-10 Een nieuw stukje oorlogsgeschiedenis: op 31 augustus 1944 sloeg een 
bom in in de woning van de familie Klappe aan de Buitensingel. Vader 
Klappe overleed dezelfde dag, moeder een paar maanden later. Het 
huis werd totaal vernield, omliggende woningen raakten zwaar be-
schadigd. Zoon Ab Klappe overleed in 2002. Hij heeft nooit over die 
gebeurtenis kunnen en willen praten, maar heeft er wel een verslag 
van geschreven. Een aangrijpend verhaal, dat zijn zoon Bruno Klappe 
beschikbaar heeft gesteld voor het Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta 
van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel. 

8-10 De Rolklaver is een gevaarlijke racebaan. Leerlingen van de basis-
scholen De Mirt, Groen van Prinsterer en Dirk van Dijk grijpen in. 
Automobilisten die te hard rijden krijgen een rode smiley. De kinde-
ren leggen hen uit hoe gevaarlijk te hard rijden is. Een bewustwor-
dingsactie, die een vervolg krijgt, want er wordt stevig nagedacht over 
oplossingen voor de verkeersonveilige Rolklaver. 

9-10 Wilhelmus Albertus Schrijer was een populaire trouwambtenaar. Tus-
sen 1985 en 2005 sloot de voormalige bode 1744 huwelijken. Humor 
was zijn handelsmerk. Hij was gemakkelijk in de omgang, had een 
boeiend praatje en zat vol enthousiasme. Hij toonde altijd belangstel-
ling voor zijn gesprekspartners. Vandaag overleed hij, tachtig jaar oud. 

10-10 De show- en drumfanfare Oranje behaalt prima resultaten op hun 
concours in IJsselmuiden. De Berend van Dijk-bokaal is weer terug in 
IJsselmuiden. Op naar het Nederlands Kampioenschap!

12-10 De Swimkick in Steenwijk voor zwemmers van 6-8 jaar was goed voor 
negentien persoonlijke records en eerste, tweede en derde prijzen van 
Kamper zwemmers. Namen om te onthouden: David Postuma, Mar-
louke Frijstein, Tom Nijhuis, Laura van der Wal en Arjan Bogaard. Het 
miniorencircuit in Wapenveld, voor zwemmers van 9 - 11 jaar  leverde 
dertig persoonlijke records op, twee gouden medailles voor Yanieck 
Frijstein, zilver voor Max van Ginkel, Thijs ten Koppel en  Senna Geer-
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dink. Demi Westendorp, Demi de Wolf en Thijs ten Koppel waren 
goed voor brons. 

13-10 De kleinste school van Kampen blijft open: basisschool De Zaaier in 
Kamperveen kan blijven bestaan, op voorwaarde dat er elk jaar op 1 
oktober minimaal 23 leerlingen zijn ingeschreven. De school werkt 
intensief samen met de Willem van Oranjeschool in Kampen. Klein-
schaligheid biedt voordelen op deze school, waar over een paar jaar 
het Daltononderwijs wordt ingevoerd. 

14-10 Een stukje geschiedenis van Kampen verdwijnt: het voormalige export-
slachthuis nabij het NS-station staat al jaren leeg en verkeert in zo’n 
slechte toestand dat slopen het enige is wat erop zit. Het gebouw da-
teert uit 1916 en is ontworpen door de gebroeders Wolf uit Almelo. Vol-
gens Stichting Stadsherstel heeft het pand cultuurhistorische waarde, 
maar de herstelkosten zijn te hoog. Stadsherstel wil voorkomen dat het 
met meer panden in Kampen zo zal gaan. 

15-10 Vierhonderd jaar geleden werden zeven rijkversierde dakkapellen 
gemaakt voor het Heilige Geest Gasthuis. Vijf ervan hebben meerdere 
verhuizingen overleefd en staan nu op een speciaal daarvoor ontwor-
pen prieel in de binnentuin van Margaretha. Weliswaar hebben ze 
daar geen functie, maar het stukje historie is terug.

16-10 Shoppen tijdens de kerst. Het kan vanaf dit jaar, op tweede kerstdag 
en ook op nieuwjaarsdag. Eigenaren van winkels die dit willen mo-
gen hun deuren openen op die dagen, mits ze niet op een zondag 
vallen. Daarmee worden deze dagen op één lijn gesteld met tweede 
paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. 

17-10 De Dag van de Armoede wordt in Kampen omgedoopt tot de Dag vol 
Rijkdom. In Brunnepe is een rommelmarkt, een Repair Café, waar 
bezoekers defecte apparaten kunnen laten repareren, een Weggeef-
schuur en een Trouwschuur. Zeven welzijnsorganisaties en de ge-
meente sloegen de handen ineen voor deze dag. Een echt Kamper 
initiatief, hopelijk het begin van een goede traditie. 

19-10 Kampen heeft een nieuwe inwoner: Beukeltje Bosmuis. Vanaf van-
daag huist hij in een eikenboom achter het oude station. Hij gaat op 
zoek naar vriendje Ed Eekhoorn. Hij bestaat voorlopig alleen op foto’s 
in een voorleesboek met een kaart van de oude stad Kampen. Met 
behulp van die kaart kunnen kinderen een speurtocht door de stad 
lopen en de avonturen van de bosmuis beleven. Een fysieke Beukeltje 
zit in de planning. 
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20-10 De actie Duiten & Zakjes gaat ondernemers en verenigingsleven ver-
binden. Ondernemers delen duiten uit aan hun klanten. Die kunnen 
op hun beurt de duiten doorgeven aan een vereniging, en die kan de 
duiten weer inwisselen tegen euro’s. De actie kan jaren doorgaan en 
iedereen in de gemeente Kampen kan eraan meedoen. 

21-10 Tijdens het Marching en Music Contest in Klundert heeft AMDG 
prachtige resultaten behaald. Zowel Jong AMDG als het A-orkest van 
AMDG eindigden als eerste. Met dubbel goud gingen ze weer naar 
huis. Een prachtige beloning voor het keiharde oefenen voor dit con-
cours. 

22-10 Kampen lijkt relatief een veilige plaats om te wonen, met vijftien op 
de duizend inwoners die in de eerste helft van dit jaar aangifte heb-
ben gedaan van een misdrijf. Regionaal staat Kampen weliswaar op de 
eerste plaats wat de diefstal van voertuigen betreft: 114 stuks. Maar het 
aantal andere misdrijven was lager dan in de omliggende gemeenten: 
93 vernielingen, 51 bedreigingen, 40 inbraken en 39 autokraken.

23-10 Na de punter, drie weken geleden, is nu een middeleeuwse aak uit de 
IJssel gelicht, althans wat daarvan over is. Het wrak oogt als een fra-
giel stapeltje planken, maar dat komt doordat de boorden en spanten 
tijdens het lichten los zijn gekomen. Het wrak is volledig in verband 
gebleven en dat maakt het reconstrueren en documenteren iets een-
voudiger. 

24-10 De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een lijst van digitaal erfgoed. 
De sites die daarop staan bevatten informatie die analoog niet be-
schikbaar is of die digitaal verloren dreigt te gaan. In 2014 had de KB 
de website van de Stichting Stadsherstel al opgenomen op de lijst. Nu 
zijn daar de site van de Kamper Botterstichting bij gekomen en twee 
websites van cultuurZIEN. De ene bevat culturele en historische infor-
matie over Kampen, de andere is gewijd aan klokkengieter Geert van 
Wou. 

26-10 Het Nije Eethuus van het Leger des Heils is in enkele weken uit de 
grond gestampt. Elke woensdag kunnen er zo’n 35 mensen terecht 
voor een warme maaltijd. Burgemeester Koelewijn schept de eerste 
maaltijden op en opent daarmee de eetgelegenheid die past bij de 
filosofie van het Leger: een hongerige maag heeft geen oren. 

27-10 Met een rugzak vol emoties en dankbaarheid keren Marieke, Margo, 
Jiska en Arda terug van Lesbos. Daar hebben ze een week lang hulp 
verleend aan vluchtelingen op weg naar een nieuw bestaan. Beduusd, 
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verdwaasd, verward en stil door het leed, de hulpeloosheid en zicht-
bare angst en opluchting die ze gezien hebben. Maar vooral ook dank-
baar omdat ze iets konden en mochten betekenen. 

28-10 Een uitzonderlijke beslissing van het bisdom Utrecht: er zijn onvol-
doende argumenten om de rooms-katholieke kerk in IJsselmuiden 
te sluiten, het parochiebestuur heeft de opdracht gekregen om an-
dere manieren te vinden om het financieel tekort terug te dringen. 
Wat voor manieren heeft het bisdom er niet bij gezegd. Dus heeft het 
parochiebestuur zijn probleem weer terug.

29-10 Het duurt nog twee maanden, maar er wordt al druk nagedacht over 
de jaarwisseling. En dan vooral over het gebruik van carbid dat daar 
in Kampen onlosmakelijk mee verbonden is. Mogelijk komen er car-
bidvrije zones. Daarvoor moet dan de algemene plaatselijke veror-
dening worden aangepast, want het college mag wel vuurwerkvrije 
zones aanwijzen, maar die gelden niet voor carbid. Melkbusschutters 
van buiten Brunnepe zijn niet welkom. 

30-10 IJsclub Tot Ons Genoegen is beloond met de Koninklijke Erepenning, 
een ereteken dat symbool staat voor het respect en de waardering die 
de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Voor-
zitter Roel Mateboer ontving de Koninklijke onderscheiding uit han-
den van burgemeester Koelewijn. De club viert dit jaar haar 125-jarig 
bestaan en mag zich nu dus ‘Koninklijk’ noemen.

31-10 Wilsum heeft weer een veerstoel met een klok. De oorspronkelijke 
klok verdween toen de veerdienst werd afgeschaft in de jaren zeventig. 
Op kosten van het Nationaal Landschap IJsseldelta maakte Klokkengie-
ter Simon Laudy een 50 kilo zware replica in de historische toonhoog-
te C. De stoel met de klok staat niet op de oorspronkelijke plek, maar 
op de oever er pal tegenover, nabij het voormalige veerhuis. 

 
November 
2-11 Na een verblijf van enkele dagen in Sporthal De Reeve is een groep 

van 131 vluchtelingen weer uit Kampen vertrokken. De crisisopvang 
verliep rustig en vanuit de Kamper gemeenschap is veel hulp ver-
leend en begrip getoond. Iets om trots op te zijn bij alle tegenstand in 
andere plaatsen in Nederland. 

3-11 Als de IJsselkogge, punter en aak worden tentoongesteld, gebeurt dat 
in Kampen. Dat hebben de gemeente Kampen, de provincie Overijssel 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgelegd. Andere Hanze-
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steden hadden ook interesse, maar de wrakken zijn in de IJssel bij 
Kampen aangetroffen en dus blijven ze in Kampen. Alleen: de wrak-
ken moeten geconserveerd kunnen worden. Dat wordt onderzocht op 
de Bataviawerf in Lelystad, waar de conservering ook zal plaatsvin-
den. Over een half jaar weten we daar meer over. 

4-11 Meer dan veertig jaar is Bob de Jong betrokken bij voetbalvereniging 
Go-Ahead. Hij bekleedde onder meer verschillende bestuursfuncties, 
zette het clubblad op en is cameraman bij Go-Ahead TV. Een lintje 
had hij al, maar nu is hij bevorderd van lid van verdienste tot erelid 
van de club. 

5-11 Een kinderzwerfboek-station. Wat is dat? Kinderen kunnen een boek 
inleveren, dat boek krijgt een code en vervolgens kunnen andere kin-
deren het boek gratis ophalen en lezen. Als het uit is laat je het ergens 
achter zodat andere kinderen het kunnen lezen. Zo kan een boek het 
hele land door reizen. Een jaar geleden is het station opgezet door 
Willemien van der Stouwe en sindsdien zijn er zo’n duizend boeken 
ingeleverd. Er zijn boeken terecht gekomen in Assen, Maastricht en 
zelfs in Londen. Een groot succes dus. 

6-11 Het verspreidingsgebied van de Stentor strekt zich uit van de Achter-
hoek tot de Noordoostpolder en van Harderwijk tot Hardenberg. De 
armste inwoners van dit hele gebied wonen in Urk en in… jawel: 
Kampen. Maar dan nog wel met een netto besteedbaar inkomen van 
gemiddeld 22.000 euro per jaar. 

7-11 De waterstand in de IJssel is historisch laag. De laagwaterperiode 
duurt nu al 114 dagen en het einde is nog niet in zicht. In het hele 
stroomgebied van de Rijn is de laatste maanden weinig regen geval-
len. De stand bij de IJsselkop (bij Westervoort) is 6,67 meter boven 
NAP. Dat is bijna twee meter lager dan de ideale stand van 8,50 meter. 
Voor schippers geldt op veel plaatsen een inhaalverbod, eenrichtings-
verkeer in de bochten, het advies om minder vracht mee te nemen en 
een ‘laagwatertoeslag’. Boten komen schuin te liggen tegen de stei-
gers of kunnen de haven niet in en de veerpont ligt zo laag dat er geen 
lange voertuigen op kunnen rijden. 

9-11 De OZO verbinding wordt op proef ingevoerd. Een communicatiesys-
teem voor thuiswonende mensen die zorg nodig hebben. Huisartsen, 
zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars en mantelzorgers stemmen 
in dit systeem hun werk af op zorg en begeleiding van degene om wie 
het gaat. Bij vragen of problemen worden alle betrokkenen in één 
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keer op de hoogte gesteld en is een reeks telefoontjes niet meer no-
dig. De uitgespaarde tijd kan besteed worden aan de zorg. Zo kunnen 
mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. 

10-11 De Oranjeschool in Zalk blijft bestaan. Per 1 januari 2015 fuseert de 
Oranjeschoolvereniging met Schoolvereniging IRIS uit Kampen. Ein-
delijk een eind aan jaren van onzekerheid over het voortbestaan van 
de enige basisschool in Zalk en omgeving. De kwalitatief goede school 
dook drie jaar geleden onder de opheffingsnorm in de gemeente 
Kampen van 94 leerlingen. De school is het kloppende hart van Zalk, 
alle basisschoolkinderen uit het dorp gaan erheen. Het voortbestaan 
van de school is dus belangrijk voor het dorp en de voorzieningen 
daarbinnen. 

11-11 Eigenlijk heeft hij helemaal niet zoveel met schepen. Toch was Rob 
Alferink een van de gedreven Kampenaren die aan de wieg stonden 
van de Kamper Kogge. Het idee om in Kampen zo getrouw mogelijk 
een kogge na te bouwen op basis van een wrak, gevonden in de Flevo-
polders, werd een geweldig project waar nog steeds veel belangstel-
ling voor is. Nu, na 25 jaar, hoopt hij tijd te hebben voor zijn andere 
hobby: tuinieren. En natuurlijk: reizen. Dat zit hem in het bloed. 

12-11 Het inbrekersgilde gaat niets ontziend z’n gang. Nu zelfs bij het Leger 
des Heils, waar geld dat bestemd is voor hulpverlening is gestolen en 
voor duizenden euro’s schade is aangericht. Maar het korps blijft po-
sitief: ‘Jammer dat er mensen zijn die ons goede werk niet begrijpen. 
Maar God is genadig. De inbrekers kunnen altijd voor hulp bij ons 
terecht.’ 

13-11 De gemeenteraad stemt unaniem in met een ‘bleke en sombere’ be-
groting. Geen ruimte voor wilde of minder wilde plannen, geen extra 
geld uitgeven en alle meevallers opsparen. De bodem van de algeme-
ne reserves is in zicht, terwijl het college ooit met de raad heeft afge-
sproken dat er minimaal vijf miljoen in dat potje moet zitten. En dan 
zijn er nog de onzekerheden en onduidelijkheden, bijvoorbeeld rond 
de komst van het dorp Reeve en de veranderingen in de zorg. Pas op 
de plaats dus volgend jaar. 

14-11 Sinterklaas is weer in Kampen. Honderden kinderen verwelkomden 
de goedheiligman. En niet alleen Kamper kinderen. Er zijn drie bus-
sen met Duitse gasten uit partnersteden Soest en Meinerzhagen naar 
Kampen gekomen. In Duitsland hebben ze geoefend op ‘Zie ginds 
komt de stoomboot’ en ‘Sinterklaas kapoentje’. Wat een kapoentje 
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is? Keine Ahnung. En pepernoten noem je in het Duits gewoon Pfef-
fernüsse.

16-11 Het op een na beste café van Overijssel is de Stomme van Campen. 
Landelijk staat het café op de elfde plaats in de Café Top 100 van Mis-
set Horeca. Naast lof voor de inrichting en de koperen tap met tien 
kranen waren er veel complimenten voor uitbater David Lemstra. 

17-11 Het wrak van de middeleeuwse kogge op de bodem van de IJssel 
herbergt een bakstenen koepeloven. ‘Uniek’, zeggen de onderwater-
archeologen. Zij vonden op het achterdek een kombuis met oven en 
geglazuurde tegels. Een wereldvondst. Het bewijst dat de bemanning 
op lange reizen met de kogge zelf brood en dergelijke aan boord bakte. 
Heel bijzonder. 

18-11 De Stichting Nederland Schoon houdt jaarlijks de Schoonste Winkel-
gebieden Verkiezing. Tijdens het landelijke zwerfafvalcongres in 
Utrecht werd de uitslag bekend gemaakt: Kampen heeft het op twee 
na schoonste winkelgebied van Nederland. Alleen de winkelgebie-
den in Veenendaal en Wassenaar zijn netter. 

19-11 Stichting Sail Kampen krijgt weer haar jaarlijkse gemeentelijke sub-
sidie van 29.000 euro voor het organiseren van het maritieme feest. 
Na het tekort van vorig jaar, uiteindelijk 45.000 euro die de gemeente 
heeft bijgepast, zijn er wel gemeentelijke voorwaarden aan verbon-
den. 

20-11 Ooit zat tegen de gevel van het voormalig Buitengasthuis een gevel-
steen uit 1630 met een afbeelding van een paard en kar. Die steen zit 
nu in de achtergevel van een voormalige pastorie aan de Burgwal, 
waar niemand hem ziet. De Stichting Vermogensbeheer Verenigde 
Gasthuizen heeft kar en wagen teruggebracht in het Kamper straat-
beeld. Michiel van Ommen heeft een replica gemaakt, een bijzondere 
klus. De replica hangt nu boven de ingang van de parkeergarage van 
verzorgingshuis Margaretha aan de Burgwal. 

21-11 Het Rooms-Katholieke Gemengd Koor IJsselmuiden heeft tijdens de 
jaarlijkse feestavond trouwe koorleden gehuldigd: Jan Wezenberg, 
Gerard Wezenberg, Grada Bos en Mia Schrijer zijn zestig jaar lid en 
Leo Schrijver is veertig jaar lid. Goed voor een prachtig boeket. 

23-11 Nog meer muziekliefhebbers: Euphonia uit Wilsum heeft tijdens het 
najaarsconcert haar trouwe leden gehuldigd met een insigne: Gerrit 
Jager was zestig jaar lid en Henk Kremer was zestig jaar muzikant. 
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24-11 De rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle wordt een Energiefabriek. 
Met een slibgistingsinstallatie gaat het waterschap jaarlijks 5,2 mil-
joen kilowattuur elektriciteit opwekken. Daarvan is 3,8 miljoen voor 
eigen verbruik, de rest levert het waterschap terug aan het net. Dat 
betekent dus dat Kampen via poep en plas elektriciteit gaat leveren 
aan Zwolle. 

25-11 Het verkeersknelpunt Roggebot wordt waarschijnlijk eerder aange-
pakt dan verwacht. De minister houdt geld over op de begroting voor 
het project Ruimte voor de Rivier en wil dit geld gebruiken voor een 
nieuwe brug, gecombineerd met een viaduct aan de zijde van Flevo-
land. Vooral ’s zomers, als veel boten de Roggebotsluis passeren staan 
er lange rijen auto’s te wachten voor de brug. 

26-11 Je bent asielzoeker, je hebt een verblijfsvergunning, je hebt een in-
burgeringscursus gedaan en volgt een cursus Nederlands. Werk heb 
je nog niet gevonden. Wat doe je dan? Juist, dan ga je vrijwilligers-
werk doen. Acht gezinnen in Kampen doen mee met de voorbereidin-
gen voor Kerst in Oud Kampen en iedereen is er blij mee. 

27-11 Een tweede tegenslag betreffende de waterplannen van Kampen: na 
het schrappen van het dorp Reeve haalt de Raad van State nu ook een 
streep door de rechtstreekse doorvaart van de IJssel naar het Dron-
termeer. De laatste 150 meter van die verbindingsgeul mag niet beva-
ren worden want pleziervaart zou de rust van vogels als roerdomp en 
de grote karekiet verstoren. Dat scheelt jaarlijks zo’n twaalfduizend 
 bootjes die Kampen aandoen. Op het stadhuis wordt nagedacht over 
een oplossing. Een extra bypass misschien? 

28-11  Het re-integratiebeleid van de gemeente Kampen is niet effectief en 
niet efficiënt. De consulenten hebben geen goede opleiding en er is 
amper overleg tussen de ambtenaren die het beleid bedenken en de 
consulenten. Daardoor heeft een werkloze Kampenaar weinig kans om 
via een re-integratietraject van de gemeente aan een baan te  komen. 
Stof tot praten voor de Kamper politiek. 

30-11 Als je op je 12de jaar begint heb je de mogelijkheid om een aantal jubi-
lea te vieren. Evert Schoonhoven bespeelde in 1955 voor het eerst het 
orgel van de gereformeerde kerk van Zuideinde en doet dat nog steeds. 
Van alleen psalmen op hele noten, begeleid op een traporgel, heeft de 
gemeentezang zich ontwikkeld naar ritmisch gezongen gezangen en 
andere liederen, die Schoonhoven nu begeleidt op een elektrisch orgel.
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December 
1-12 De Publieksprijs, verbonden aan de Kunstprijs Kampen, is gewonnen 

door Marri de Wilde. Beeldend kunstenaars uit Kampen moesten 
zich laten inspireren door voorwerpen en thema’s uit de vaste collec-
tie van het Stedelijk Museum. Marri de Wilde koos een schilderij van 
een Kamper weesmeisje in uniform. In het archief verdiepte ze zich 
in het leven dat zo’n meisje leidde. Het beeld dat ze daarvan kreeg 
vormde de inspiratie voor het winnende kunstwerk. 

2-12 De waterspitsmuis is een bedreigd, zeldzaam beestje, dat houdt van 
ruigte, watergangen en beplanting. Dat had de noordelijke Enk alle-
maal te bieden en daar had de muis dus een prima woonplek. Omdat 
daar een dijk is gesitueerd voor de bypass tussen IJssel en Dronter-
meer is de zuidelijke Enk geschikt gemaakt als leefgebied. De muizen 
zijn daarheen gejaagd of overgeplaatst waardoor de dreigende blok-
kade van de bypass is opgeheven.

3-12 Het station Kampen-Zuid ligt er in de avond stil en verlaten bij. Dat 
geeft een gevoel van onveiligheid bij de reizigers. Veel mensen praten 
daarover, maar een officiële klacht is nog niet ingediend. Dus gebeurt 
er niets om de veiligheid te vergroten. Vorige week is er iemand over-
vallen en van zijn rugzak met laptop beroofd, maar of dat voldoende 
aanleiding zal zijn om in actie te komen is nog maar de vraag. 

4-12 De Vereniging Dorpsbelangen Wilsum heeft de Vrijwilligersprijs 2015 
toegekend aan de Werkgroep Wilsum IJssel-Delta (WIJD). WIJD maakt 
al tien jaar de kern van Wilsum en de omliggende gronden beter leef-
baar met geld uit het Nationaal Landschap. In die tien jaar hebben ze 
voor 100.000 euro aan projecten kunnen uitvoeren. 

5-12 Drie keer is scheepsrecht. Toen oud-burgemeester Kleemans in 2000 
afscheid nam werd er een boom geplant in het parkje aan de De la 
Sablonièrekade. Die boom droogde uit en ging dood. De tweede boom 
waaide bij de storm in juli van dit jaar om. En dus kwam Kleemans 
nog een keer naar Kampen om de derde boom te planten, samen met 
burgemeester Koelewijn en wethouder Ekker. Daarvoor mocht hij 
even de ambtsketen van burgemeester Koelewijn om. 

7-12 Het vaarverbod van de Raad van State op het Reevediep is ook een dikke 
tegenvaller voor watersporters. Van Kampen naar Elburg: 6 kilometer 
over kabbelend water door de natuur. Een prachtig vooruitzicht. Het 
tochtje zou een uur korter duren en 5 euro minder brandstof kosten. 
Maar als er geen oplossing gevonden wordt gaat ook dit plan niet door. 
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8-12 Hoe hard het leven op het Kampereiland in vroegere jaren kon zijn 
staat beschreven in een bijzonder boek: Uit rivier en zee geboren: honderd 
erven op het Kampereiland, 1364-2014. Geuje van der Linde heeft er een 
kwart eeuw aan gewerkt: elke drie maanden een artikel over één van 
de erven. Deze zijn uniek en hebben destijds bijgedragen aan de rijk-
dom van Kampen. Een arbeidsintensieve klus, die resulteert in een 
naslagwerk en mooi leesboek ineen. 

9-12 De winkeliers van de Oudestraat benedenstrooms gaan samenwer-
ken om hun stuk winkelstraat aantrekkelijker te maken. Jarenlang 
is dit een vergeten deel van de Oudestraat geweest. Maar met de vele 
ambachtelijke zaken die hier zitten kunnen de ondernemers inspe-
len op de wens van de consument, die steeds meer ambachtelijke, 
verse producten wil. 

10-12 De Stadsherberg is terug. Weliswaar niet als hotel, maar als restaurant. 
Het pand heeft bijna twee jaar leeg gestaan en er was een stevige reno-
vatie nodig, maar nu is het er weer gezellig druk. Veel mensen zijn er 
blij mee, want de Stadsherberg is altijd een begrip in Kampen geweest. 

11-12 Op 27 april 1967, de dag dat koning Willem Alexander geboren werd, 
dronken vier bouwvakkers een fles oranjebitter leeg. Ze deden een 
briefje met datum en hun namen in die fles en metselden hem vervol-
gens in in de muur die ze aan het bouwen waren in sportzaak Sport-
inn aan de Oudestraat. Nu wordt het pand verbouwd en was de fles 
een leuke verrassing voor de huidige bouwvakkers. 

12-12 Wijk Onderdijks bestaat tien jaar en viert dat met een evenement 
Winter Wonderdijks. De Onderdijkers zijn dik tevreden met hun 
wijk en geven die een acht. 

14-12 Voor vijfsterren-oliebollen moet je in Kampen zijn. Bij de landelijke 
Oliebollenkeuring van het Echte Bakkersgilde zijn de oliebollen van 
René Vermeij beoordeeld als ‘uitmuntend’ en daar horen vijf sterren 
bij. De sleutel tot dit succes blijft natuurlijk een groot geheim.

15-12 Raadsleden, wethouders, vier (oud-)burgemeesters, bruidsparen, jour-
nalisten en andere bezoekers van het gemeentehuis kennen hem al-
lemaal: Albert Neervoort, de allround bode. Na dertig jaar hangt hij 
zijn bodejasje aan de wilgen en gaat hij genieten van zijn pensioen.

16-12 Hun dochter en zes zonen staan al vroeg bij hun ouders op de stoep 
voor het gezamenlijke ontbijt, want vandaag zijn Harmpje en Dirk de 
Ruiter uit Grafhorst zestig jaar getrouwd. Het gaat prima met ze, wel 
wat kwaaltjes, maar ze vinden alles nog leuk. 
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17-12 Alle acties die gevoerd zijn door vrienden, landelijke politici en burge-
meester Koelewijn zijn niet voor niets geweest: Margarita Alexandr ova 
uit Oezbekistan mag in Nederland blijven. Iedereen is super blij. Het 
mooiste nieuws van dit jaar, aldus de burgemeester. 

18-12 Einde van een tijdperk: De Hervormde Gemeente en de Gereformeer-
de Kerk van Kampen hebben gezamenlijk besloten afstand te doen 
van de Noorderkerk en Burgwalkerk. Bovendien wordt óf de Boven-
kerk óf de Broederkerk afgestoten. Het aantal kerkleden loopt terug 
en daarmee ook de inkomsten van beide gemeenten. Dat noodzaakt 
tot dit soort ingrijpende beslissingen.

19-12 Voor het eerst wordt in Kampen een Santa Run gehouden. De lopers 
zijn verkleed als kerstman en lopen voor een goed doel. En zo lopen 
er ruim vierhonderd kerstmannen door de binnenstad van Kampen. 
Ze halen daarmee ruim 5.000 euro op, bestemd voor de Nierstichting 
en de Stichting Vrienden van IJsselheem. 

21-12 De zestiende Kerst in Oud Kampen was weer een succes en trok meer 
publiek dan ooit. Ruim honderdduizend mensen kwamen naar de 
binnenstad van Kampen om te genieten van de winterse sferen. De 
sneeuw was nep, want het weer was bijzonder zacht voor deze tijd 
van het jaar. Maar de stemming was opperbest, parkeerruimte genoeg 
en geen incidenten. De organisatoren kunnen tevreden zijn. 

22-12 Jongeren uit Burgwalkerk en Open Hof ontplooiden een eigen initi-
atief ten behoeve van de benefietactie Serious Request. Ze creëerden 
de ‘Glazen Kerk’ waarin ze de nacht van zondag op maandag wakend 
doorbrachten. Familieleden, bekenden, kerkgangers sponsorden de 
jeugd en hielpen hen met hun aanwezigheid om de nacht goed door 
te komen. Al met al bracht deze actie 1.400 euro op. Goed dat de kerk 
laat zien dat ze over haar eigen kerkmuren heenkijkt. 

23-12 Brunnepe is dicht bevolkt en heeft een tekort aan openbaar groen. 
De buren van de Brunneper Bongerd dromen van een groot buurt-
park met speeltuin, moestuin, bijenkasten, water. Een ‘groene long’ 
voor Brunnepe. En nu kan die droom zomaar werkelijkheid worden, 
want er is een grote lap grond te koop bij de Bongerd. Dat is een bui-
tenkansje, waar het college van burgemeester en wethouders graag 
gebruik van wil maken. Het woord is nu aan de gemeenteraad. Span-
nende tijden.

24-12 Nog een prachtig initiatief ten behoeve van Serious Request: Lianne 
en Zuni hebben op de Rehobotschool Our Serious Market georgani-
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seerd. Kinderen van de school verkochten daar zelfgemaakte spullen, 
eigen speelgoed en lekkernijen. Daarmee leren ze ook dat ze het zelf 
goed hebben en wel wat kunnen missen voor kinderen die niets heb-
ben. Lianne en Zuni hebben 2.244 euro afgeleverd bij het Glazen Huis 
in Heerlen. 

26-12 Voor het eerst in de geschiedenis is op tweede kerstdag een super-
markt geopend. Het loopt de hele dag lekker door in de Coop aan de 
Hendrik van Viandenstraat, maar echt druk wordt het niet. 

28-12 De gemeentewerf mag verhuizen naar het Tasveld in IJsselmuiden. 
De ondernemers op het industrieterrein Zendijk hadden een bezwaar-
schrift ingediend. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente 
Kampen heeft echter dit bezwaar ongegrond verklaard. 

29-12 Het nieuwe Margaretha aan de Burgwal zal multifunctioneel ge-
bruikt gaan worden: wonen, vitaal leven, informeren, ontmoeten, ont-
spannen, vermaken en faciliteren van tal van initiatieven op cultureel 
en maatschappelijk gebied. En dat alles voor bewoners, omwonenden, 
Kampenaren en gasten. ‘Margaretha als bijenkorf’ heet het project. 

30-12 Wie steelt er nou een vogelhuisje? Bij De Groot Diervoeders in ’s-Hee-
renbroek staat ‘s nachts de koopwaar buiten. Binnen zetten kost geld, 
en je moet van andermans spullen afblijven, vindt eigenaar De Groot. 
De twee jongens die het vogelhuisje meenamen en iets verderop weer 
neerzetten zijn door de beveiligingscamera geregistreerd. De beelden 
staan op Facebook en worden massaal gedeeld. 

31-12 In één gigantische klap is Kampen weer de carbidhoofdstad van Ne-
derland. Met een piramide van 2 meter hoog die gemaakt is van veer-
tig melkbussen vestigt Brunnepe een record. Het filmpje dat ervan 
gemaakt is scoort hoog op internet.


