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Fotokroniek 2015

door Freddy Schinkel

Al geruime tijd publiceert de Kamper Almanak als spectaculair sluitstuk 
achter in een fotokroniek met een selectie van het werk dat fotojournalist 
Freddy Schinkel het voorafgaande jaar maakte. Hij staat dat materiaal be-
langeloos af ter aanvulling van de omvangrijke collectie beelddocumentatie 
die in het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief wordt bewaard. 
De fotokroniek wordt elk jaar door een andere persoon samengesteld, zo-
dat verschillende invalshoeken en interesses aan bod komen. Dit jaar heeft 
de  redactie van de Kamper Almanak Freddy Schinkel zelf gevraagd om het 
 ‘visuele jaaroverzicht’ samen te stellen. Hij besloot overwegend foto’s te kie-
zen die de krant niet hebben gehaald. Het is duidelijk dat dit niet kwam door 
een gebrek aan kwaliteit, maar dat andere motieven bepalend moeten zijn 
geweest voor het feit dat ze niet werden geplaatst. Want ook de ongepubli-
ceerde  foto’s van Schinkel geven een goede indruk van zijn beeldende talent 
en van zijn vermogen om zelfs onderwerpen die weinig fotogeniek lijken op 
een fraaie wijze vast te leggen. Ze krijgen in deze Almanak een herkansing.



Tweede Hanzetocht Kampen (wandeling tijdens de vier seizoenen). 
Een langere wandeling (18 kilometer) van Zwolle naar Kampen 
langs de uiterwaarden van de IJssel. Hierbij ga je met het Kam-
perlijntje naar Zwolle om daarna terug te wandelen naar Han-
zestad Kampen. Langs de route zijn een aantal rustpunten om op 
te warmen, te genieten van de omgeving en om iets te eten en te 
drinken.
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Startsein voor de bouw van het appartementencomplex in Onder-
dijks Het complex is bedoeld voor jongeren met een licht verstan-
delijke of meervoudige handicap van stichting De Dijk.

Op initiatief van burgemeester Bort Koelewijn was er een breed 
protest op de Plantage in Kampen naar aanleiding van de aanslag 
in Parijs op het satirisch weekblad Charlie Hebdo (Je Suis Charlie).
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Voor de bouw van zorgcentrum Margaretha werd donderdag de 
betonvloer voor de parkeergarage gestort. Vervolgens werd de 
hele nacht doorgewerkt aan het vlinderen: het egaal maken van 
de vloer.
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Woensdag kreeg de Japanse clavecimbelspeler/organist Masaaki 
Suzuki een eredoctoraat van de Theologische Universiteit van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland in de Bovenkerk van Kampen. 
Suzuki speelde zelf op het beroemde Hinsz-orgel, met de Kamper 
organist Sander van den Houten als registrant.
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Achterkant van de Stadskazerne (voormalige Van Heutszkazerne) 
vanaf de Buiten Nieuwstraat. Rechts op de foto de overgebleven 
muur (gevel) van de oude exercitieloods.
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Het hondendolterrein in het park is verplaatst. Prima, maar de 
bankjes zijn ineens omgedraaid. Onder het mom van ‘dan kijkt u 
naar het mooie stadspark’, maar de baasjes willen juist hun hond 
kunnen zien. Een bescheiden Kamper ui dus. 
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Eerste werkzaamheden Reevediep (Bypass) bij Kampen. 
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Beëdiging van zo’n veertig militairen van het 11de Pantsergenie-
bataljon uit Wezep van het regiment Genietroepen op de Koorn-
markt in Kampen.
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Jos Hogenbirk (r) en Melvin Brandenburg van Kamper Events. 
De Nieuwe Toren wordt een ‘Escape Room’, een ruimte waarin 
bezoekers worden opgesloten en via puzzels de weg naar buiten 
kunnen vinden. 
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Eerste ‘zomerse’ lentedag. Er wordt al weer gezwommen in het 
Ganzendiep. Kinderen wagen de sprong vanaf de steiger. 
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Bloeiende tulpenbollen in Flevoland. Langs de Rietweg bij 
Swifterbant staan ze al in volle bloei, zij het onder plastic...
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Jager Gerrit Boer uit Wilsum bij de dode bever langs de boorden 
van de IJssel in de uiterwaarden (Scheerenwelle) tussen Kampen 
en Wilsum.
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Nieuwbouw van het dorpshuis An de Steege in Zalk. Een vaste 
groep vrijwilligers timmert daar bijna dagelijks aan de weg.
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Bevrijdingsconcert van de Broederband Kampen in de Burgwal-
kerk in het kader van 70 jaar bevrijding.
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Reusachtige (gouden) drinkhoorn op de Plantage in Kampen 
in het kader van de Nationale Museumweek.



Grafhorst komt in opstand. De gemeente wil een geliefde 
boom (Wilg) aan de Dirkje Kerkemaat kappen. De buurt gaat 
niet akkoord.
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Zalk staat deze week geheel in het teken van ‘Zalk je wat vertellen’. 
Dit theatrale en muzikale openluchtspektakel voert het publiek 
langs de mooiste locaties in en rond het Overijsselse dorp. Ruim 
honderd Zalkers brengen spraakmakende gebeurtenissen ten 
tonele, sfeervol omkleed met zang en muziek. Als uitgangspunt 
zijn historische teksten, verhalen en figuren uit het dorp zelf 
genomen.
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Nieuwe fietscrossbaan (BMX) van KWC aan de Schansdijk in 
Kampen. Crossers konden de baan verkennen en uitproberen.
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Jaarlijkse Walk of Hope tegen borstkanker. Zaterdagmiddag 
liepen zo’n achthonderd deelnemers mee aan de tocht over twee 
Kamper bruggen. Start- en finishplaats van de 10 kilometer lange 
tocht was Sportpark De Maten. Daar en onderweg werden de 
deelnemers gesteund door muziek van dweilorkest 
De Toestebolten en Theaterkoor Caecilia.



347

Bouw windmolens Haatlandhaven. Het derde en laatste blad 
wordt gehesen en aan de turbine gemonteerd. De eerste molen op 
het terrein van MBI Beton is bijna klaar.
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Aannemerscombinatie Isala Delta is vorige week met twee bagger-
schepen begonnen met de uitvoering van de zomerbedverlaging 
van de IJssel bij Kampen. Het uitdiepen van de rivierverdieping is 
een maatregel in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.
Over een lengte van 7,5 kilometer, tussen de Molenbrug en de 
Eilandbrug, wordt het zomerbed van de IJssel met gemiddeld twee 
meter uitgediept. Uiterlijk oktober 2016 moet zo’n twee miljoen 
kuub zand uit de IJssel zijn gebaggerd. Daarmee wordt de water-
veiligheid in de regio Kampen-Zwolle vergroot.
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Ondergaande zon van de eerste dag in de reeks naar een hittegolf. 
De jeugd van Kampen vermaakt zich opperbest aan de oever van 
de IJssel.
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Tweemaster de Trintel, waar een enthousiaste koper in 2010 nog 
119.000 euro voor neerlegde, is als spookschip op de IJsselmeer-
kust bij Lemmer beland.
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Ongeveer honderdvijftig mensen hebben zaterdagmiddag 
door de binnenstad van Kampen gelopen, uit protest tegen de 
dreigende uitzetting van de 17-jarige Margarita Alexandrova 
(Walk for Margarita). Zij moet mogelijk samen met haar moeder 
terug naar Oezbekistan.
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Augustus sluit in stijl af met knetterend onweer boven Kampen. 
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Molen De Valk in Zalk staat in de rouwstand vanwege het 
overlijden van Frans van Beekhuizen, een nazaat van de laatste 
beroepsmolenaar van Zalk. Zijn voorouders waren sinds 1880 
eigenaar van De Valk.
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Kadefestival Kampen ter hoogte van de Stadskazerne aan het van 
Heutszplein. Kamper band Hurricane in actie.
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Het hijsframe voor het bergen van de IJsselkogge bij Kampen 
wordt op zijn plek geplaatst door HEBO Zwartsluis. Het speciaal 
geconstrueerde hijsframe en stroomscherm wordt gemonteerd 
boven de Kogge.
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Het interieur van de voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek 
in ’s-Heerenbroek waar regelmatig theatervoorstellingen plaats-
vinden.
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Eerste scheepsdelen van de middeleeuwse IJsselkogge boven 
water. Op de foto is een zware constructie van balken te zien 
waarmee de mast van de Kogge werd ondersteund. 
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Eline de Vries (27) uit Kampen rijdt de komende drie weken rond 
in een fonkelnieuwe, net op de Nederlandse markt gelanceerde 
vrachtwagen van Renault. Ze is haar hele leven al gek op vracht-
wagens. 
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Vrijwilligers van de KEI Brigade van het Waterschap 
inspecteren voor het eerst de dijken. Hier staan ze onder aan 
de Mandjeswaardweg zandzakken te inspecteren.
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Het totaal vervallen gebouw aan het Kamperlijntje, ter hoogte van 
Wijnhandel Siebrand, dat ooit diende als slachthuis.
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De middeleeuwse aak is uit de IJssel bij Kampen gehesen. 
Een eerdere poging het wrak te lichten werd gestaakt omdat de 
operatie gecompliceerder bleek te zijn dan eerder gedacht. De aak 
lag namelijk voor een deel onder het wrak van de IJsselkogge.
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Met drie bussen kwamen 131 vluchtelingen aan bij sporthal 
De Reeve in Kampen. Zij blijven enkele dagen om vervolgens 
naar andere opvangcentra te worden gebracht.



363

Opdoemende mist op de IJssel bij Kampen met links 
molen d’Olde Zwarver.
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De Kamper Kogge (replica) in de Buitenhaven. Nu blijkt dat het 
dek wordt opgegeten door een zwam. Benedendeks is de lekkage 
al te zien.
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Spectaculair is de vondst van een kombuis aan boord van de 
middeleeuwse IJsselkogge, compleet met koepeloven en gegla-
zuurde tegels. Ook werd een kniestuk boven water gehaald.
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Eerste Santa Run in Kampen. Een evenement waarbij er gezamen-
lijk in kerstman-outfit door het centrum van de stad Kampen 
wordt gelopen om geld bijeen te brengen voor het goede doel 
(Nierstichting).
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Kerst in Oud Kampen (Zondageditie). Het plein voor de Buitenkerk 
staat vol met griezels.



Aannemerscombinatie Isala Delta is vorige week met twee bagger-
schepen begonnen met uitvoering van de zomerbedverlaging van 
de IJssel bij Kampen. Het uitdiepen van de rivierverdieping is een 
maatregel in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.
Over een lengte van 7,5 kilometer, tussen de Molenbrug en de 
Eilandbrug, wordt het zomerbed van de IJssel met gemiddeld 2 
meter uitgediept. Uiterlijk oktober 2016 moet zo’n twee miljoen 
kuub zand uit de IJssel zijn gebaggerd. Daarmee wordt de water-
veiligheid in de regio Kampen-Zwolle vergroot.

Mooie avondluchten boven Kampen. 
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