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Kamper Kroniek 2016

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 Een gezellige en veilige jaarwisseling, met alleen wat afval-, contai-

ner- en houtbranden waar de brandweer druk mee was. Jammer dat 
schutters op de Noordweg te lang doorgingen. Maar verder ging alles 
prima, dankzij de goede afspraken die de afgelopen jaren gemaakt 
zijn tussen gemeente en schutters.

4-1 Een kerkelijke onderscheiding voor Ineke en Arend Jan Overstegen. 
Samen zijn ze meer dan een halve eeuw actief in het jeugddienstwerk 
voor de Hervormde Gemeente van Kampen. Ze krijgen het draaginsig-
ne in zilver van de Protestantse Kerken in Nederland en de bijbeho-
rende oorkonde. En felicitaties van de hele gemeente. 

5-1 De laatste punterbouwer van Kampen, Bart Toeter, is vandaag begra-
ven. Hij was hét gezicht van punterend Kampen. Elk jaar bouwde hij 
een nieuwe punter. In totaal heeft hij er wel twintig gemaakt. Het 
Kamper type punter, kort en wendbaar, heeft hij ver doorontwikkeld. 
Diverse keren won hij de Gait L. Berk punterrace. 

6-1 Het laatste half jaar is voetbalvereniging Go-Ahead Kampen met tach-
tig nieuwe leden spectaculair gegroeid. Tijdens de traditionele nieuw-
jaarsreceptie zijn de jubilarissen gehuldigd. Herman IJssel, Meine 
Kooi, Arend Koopman en Roel Mateboer kregen een insigne voor 
maar liefst vijftig jaar lidmaatschap. 

7-1 Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd. Dat geldt ook voor 
Johann van den Noort. Twintig jaar geleden ontwierp hij een een-
voudige en effectieve waterkering die door het wassende water zelf 
wordt opgestuwd. Het waterschap Groot Salland koos echter voor de 
huidige waterkering. Van den Noorts uitvinding is daarna vooral in 
het buitenland toegepast. Nu wordt hij in Spakenburg aangelegd. 



310 

 Japan wil deze innovatie gebruiken voor een tsunamibarrière voor de 
kust van Tokio. Twee jaar geleden ontving Van den Noort een Edison 
Award voor dit project.

8-1 Het SNS Historisch Centrum heeft opdracht gegeven om alle 81 Kam-
per Almanakken op internet te zetten. Over enkele maanden zal de 
klus geklaard zijn. De gedigitaliseerde boeken worden aangevuld met 
wetenswaardigheden rond de Kamper Almanak. 

9-1 Hanzestad Kampen had niet alleen schepen zoals de kogge, maar ook 
eigen munten. Het Muntplein herinnert nog aan het slaan van die 
munten. In de bodem van een weiland in Denemarken zijn nu vijf-
tig zilveren munten gevonden, waaronder Kamper arendsrijksdaal-
ders. Op die munten prijkt een afbeelding van een van de Kamper 
stadspoorten met het jaartal 1593. In die tijd was zo’n rijksdaalder 
het loon van twee weken voor een arbeider. 

11-1 De gezelligste winkel van Kampen is Het Speelhuys, met een gemid-
deld rapportcijfer van 9.08. De winkel is derde van de provincie Over-
ijssel geworden en elfde van Nederland. Iets om trots op te zijn! 

12-1 De studentenonderneming van het Hoornbeeck College wint de eer-
ste prijs bij de Company Launch Oost-Nederland 2016. In drie minuten 
presenteren ze met enthousiasme en overtuiging hun onderneming 
en hun product: een multifunctionele telefoonring. De prijs houdt in 
dat de directeur van MKB-Twente met de studenten aan de slag gaat 
om hun onderneming te verbeteren. 

13-1 Een mooi initiatief om alle ondernemers in Kampen bij elkaar te 
krijgen: Industriële Club Kampen, Vereniging Ondernemers Contact 
Kampen, Zelfstandige Professionals Kampen en BrugMedia slaan de 
handen ineen en organiseren een bijeenkomst voor alle ondernemers 
in Kampen: het Kamper Ondernemers Event (KOE). Het belangrijkste 
doel is netwerken, maar er worden ook trainingen gehouden. 

14-1 Na vijftien jaar is de nieuwbouw van het woonzorgcomplex Marga-
retha vrijwel klaar. Ruime appartementen, een grand café, ruimtes 
voor ieder die er gebruik van wil maken. Een ontmoetingsplek waar 
iedereen zich thuis voelt. Margaretha als parel van de binnenstad. 

16-1 Vijf van de negen klokken in de toren van de Bovenkerk mogen niet 
meer geluid worden. De laatste tijd worden de klokken vaker geluid 
dan voorheen. Uit metingen blijkt nu dat de toren hierdoor meer gaat 
bewegen dan wenselijk is. De kans op scheefzakken wordt daardoor 
groter. De oplossing bestaat in contragewichten voor vier klokken en 
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het verkleinen van de luidhoek van de vijfde. Wat gaat dat kosten? 
18-1 De Jury Excellente Scholen 2015 maakte vandaag bekend dat de Pieter 

Zandt Scholengemeenschap het predicaat ‘excellent’ krijgt. De school 
krijgt de eervolle onderscheiding voor de afdeling Quvier, waar leerlin-
gen zitten die meer dan gewone ondersteuning nodig hebben. Vakman-
schap van teamleider en personeel, gecombineerd met de goede sfeer 
en de positieve persoonlijke aandacht leidt tot dit resultaat. 

19-1 Bij de Overijsselse Sportverkiezingen wordt Anneke van Dijk van Atle-
tiekvereniging Isala ’96 uitgeroepen tot Sportvrijwilliger van het jaar. 
Die prijs wordt toegekend aan iemand die een waardevolle rol vervult 
binnen een sportvereniging. Anneke is door de week bijna dagelijks 
op de atletiekbaan. De prijs is een grote verrassing en een mooie waar-
dering voor alles wat ze doet. 

20-1 Maar liefst 35 jaar was Jannie Smit actief als vrijwilligster bij korfbal-
vereniging Wit-Blauw. Nu is het mooi geweest en is het tijd voor de 
jeugd om dit werk over te nemen. Tijdens de ledenvergadering zijn er 
bedankspeeches, wordt een nieuwe fotowand in de kantine onthuld 
en wordt Jannie Smit benoemd tot erelid. 

21-1  Moord en doodslag zijn van alle tijden. Dat laat Iet Erdtsieck zien 
in een nieuwe serie verhalen, getiteld Kamper moordenaressen. Ze 
beschrijft zestien vrouwen en hun beweegredenen, van de middel-
eeuwen tot de 20ste eeuw. Winstbejag was zelden het motief, maar 
jaloezie, rancune, drift of een uitzichtloze situatie waren dat vaak 
wel. De manieren waarop de moorden gepleegd werden verschilden 
nogal, hoewel vooral vergiftiging veel voorkwam. 

22-1 Een grote brand in IJsselmuiden verwoest twee loodsen. In een ervan 
was een werkplaats gevestigd voor een leer-werktraject van Perspec-
tieV. Deze onderneming richt zich op re-integratie van jongeren. De 
werkplaats is verwoest en de administratie is weg. Ook het rijdende 
theater van theatergroep Dramastrada, een caravan die samen met 
de jongeren van PerspectieV was verbouwd, is in de vlammen verdwe-
nen. Enorme pech voor deze goede initiatieven.

23-1 Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Waalwijk wordt har-
monieorkest Jong AMDG eerste op het onderdeel mars. Een geweldige 
prestatie. Bij terugkomst in Kampen, met kampioensbeker en vaan-
del, wordt de jeugd muzikaal onthaald door het A-orkest. 

25-1 De jaarlijkse fotowedstrijd van Kerst in Oud Kampen is gewonnen 
door Gonny Sleurink. Haar foto van Nynke Vreugdenhil die als Rood-
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kapje schuin in de lens kijkt, heeft volgens de jury alle kenmerken 
van Kerst in Oud Kampen: emotie, compositie, sfeer en warmte. 

26-1 Een sportieve houding van de voormalige actiegroep Bye Bye Bypass 
levert een milieubewuste actie op: de banners die op diverse plaat-
sen in Kampen hingen krijgen een tweede leven. Het mooie materiaal 
wordt verwerkt tot stevige laptoptassen. Het definitieve einde van de 
actiegroep, die zichzelf al had opgeheven na de laatste uitspraak van 
de Raad van State. 

27-1 Het Nationale Voorleesontbijt wordt in Kampen gehouden in het 
stadhuis. Wethouder Eibert Spaan leest voor uit het Prentenboek van 
het Jaar We hebben er een geitje bij. De peutertjes en kleutertjes luis-
teren aandachtig en genieten daarna van een vertelvoorstelling van 
het Poppentheater Peterselie, gebaseerd op het prentenboek. 

29-1 De Gemeente Kampen is deze week het aantal van 52.000 inwoners 
gepasseerd, twittert burgemeester Koelewijn. De gemeente blijft ge-
staag doorgroeien. Maar hoe hard het verder gaat is onzeker, want het 
dorp Reeve komt er voorlopig waarschijnlijk niet en Kampen moet 
snoeien in de nieuwbouwplannen. 

30-1 Een prachtige dag voor de acroteams van Wilhelmina. Ze behalen 
maar liefst zes medailles bij de plaatsingswedstrijd in Hasselt: drie-
maal goud, tweemaal zilver en eenmaal brons. 

Februari
1-2 Weer een honderdjarige in Kampen: Aaltje van Dijk-Landman viert 

met familie en bekenden dat ze vandaag honderd jaar geleden werd 
geboren. Bloemen van de burgemeester horen daar natuurlijk bij. 

2-2 Op 2 februari 1916 kwamen vijf enthousiaste mannen bij elkaar in De 
Beurs aan de Diek, een niet meer bestaand gebouw op de hoek van 
de Dorpsstraat en de Sint Nicolaasdijk. Ze richtten de Christelijke Ge-
mengde Zangvereniging op. Deze vereniging werd later omgedoopt 
in Concertkoor Immanuel. Ter gelegenheid van het honderdjarige 
bestaan ontving het koor de Koninklijke Erepenning, waarmee de 
 Koning zijn respect en waardering uit voor bijzondere verdiensten.

3-2 De herstructurering van de Hanzewijk begon acht jaar geleden en 
is nu ongeveer op de helft. Met de opening van Winkelcentrum Han-
zewijk is er een kloppend hart in de nieuwe wijk. In het centrum is 
ruimte voor winkels en woningen. Dat geeft een prettige leefomge-
ving en draagt bij aan de vitaliteit van de wijk. 
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4-2 Twaalf leerlingen, drie docenten en een tolk zijn uit China overge-
komen voor een uitwisseling met het Ichthus College. In een week tijd 
maken de leerlingen kennis met Kampen, Nederland, Nederlandse lek-
kernijen en maaltijden en met de burgemeester die hen hartelijk ont-
vangt in de raadzaal van het stadhuis. Wat de meeste indruk maakt: de 
frisse lucht, het drukke verkeer en het schone water in de IJssel. 

5-2 De eerste vrouwelijke gemeentearchivaris van Kampen was Clara 
Welcker. Van 1917 tot 1946 was deze kundige dame werkzaam te mid-
den van alleen maar mannen. Een moeilijke situatie, maar ze heeft 
zich staande weten te houden. Stadsarchiefmedewerker André Troost 
schreef een magazine over haar met de titel: Clara Welcker: nil volen-
tibus arduum (voor hen die echt willen is niets te moeilijk).

6-2 Carnaval in Kampen. Er zijn veel jongeren en volwassenen aanwezig 
als burgemeester Bort Koelewijn in de Leuke Hanzestad de symboli-
sche sleutel van de stad Kampen overhandigt aan Prins Jannes Junior 
en jeugdprins Daan. Maandag wordt-ie weer terugbezorgd. Alaaf!

8-2 Afgelopen week was een heftige week in Kampen. Zes woninginbra-
ken, drie auto-inbraken, negen fietsen gestolen, zeven overige dief-
stallen. Twee aangiften van geweldpleging en twee van vernieling. De 
politie heeft het er maar druk mee. Hopelijk is dit een uitzondering. 

9-2 Na 17 jaar neemt Arend Keijzer afscheid als dirigent en lid van de 
muziekcommissie van het Veluws Senioren Orkest. Ook was hij vier 
jaar penningmeester en vijf jaar algemeen adjunct. Verder is hij 25 
jaar lang dirigent geweest van de Muziekgroep en het Mannenkoor 
van het Leger des Heils. Voor deze en meer activiteiten op muzikaal 
gebied is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

10-2 Zo’n zeshonderd jaar geleden werd een kogge afgezonken voor de 
toenmalige kade van Kampen. Niemand wist van het bestaan van het 
wrak. Tot men vijf jaar geleden tijden baggerwerkzaamheden ‘iets’ 
vond. Dat ‘iets’ bleken drie scheepswrakken te zijn. De aak en de pun-
ter werden al eerder naar boven gehaald. Vandaag was de grote dag 
voor de kogge, die in een betere staat verkeerde dan verwacht werd. 
Met vier saluutschoten werd hij begroet toen hij boven water kwam. 
Een historisch hoogtepunt voor heel Nederland!

11-2 Het Kamper Klokkenluidersgilde Geert van Wou geeft steeds meer mo-
menten in de samenleving een symbolisch tintje. Vanavond luiden ze 
de klokken van de Bovenkerk vanwege het begin van de vastentijd. 

12-2 In de Dorpskerk in IJsselmuiden wordt het gerestaureerde Verhof-
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stadt-orgel weer in gebruik genomen. Bij die gelegenheid krijgt hoofd-
organist Thijs Snoeijer een Koninklijke onderscheiding. Naast het 
werk als organist vervult Snoeijer een aantal daaraan gerelateerde 
taken. Ook op andere gebieden is hij actief als vrijwilliger. Hij wordt 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

13-2 In en rond de kleedkamers van voetbalvereniging Go Ahead Kampen 
is Anneke van Dijk nu 35 jaar gastvrouw. Elke zaterdag van het voet-
balseizoen was ze de hele dag aanwezig. Ze zag een generatie voetbal-
lers opgroeien. Met een bescheiden feestje zwaaide Go Ahead haar uit 
als vrijwilliger. Vanaf nu is ze er nog wel bij, maar dan op de tribune. 

15-2 Dertig jaar geleden kwam Coby ten Napel bij de Stichting Paardrijden 
voor Gehandicapten IJsselmuiden en ze was gelijk verkocht. Nu is ze 
de spil in de organisatie. De ruimte waar de deelnemers op de bedden 
gaan liggen en er weer af worden getakeld, waar ze kunnen douchen 
en waar de bedden worden verschoond heet dan ook niet voor niets 
Coby’s Hofje. Met een spandoek, vlaggetjes, bloemen en kaarten is het 
jubileum gevierd. 

16-2 Met visitekaartjes, een barbecue, creatieve ideeën en een beetje durf 
kun je ver komen. Dat laten de eigenaren van Kamper Events zien. Ze 
grijpen de kansen die op hun pad komen en willen Kampen van z’n suf-
fe imago afhelpen. Groot succes is de Escaperoom in de Nieuwe Toren. 
Daar zijn vorig jaar ruim achttienhonderd bezoekers op afgekomen, 
die met opdrachten en puzzels ontsnapten uit een afgesloten ruimte in 
de toren. En er zijn meer leuke plannen. Dat geeft hoop voor Kampen!

17-2 Spijbelaars of zogenaamd ziekteverzuim? Niet op het Hoornbeeck 
College, een mbo-school op gereformeerde grondslag met zeshon-
derd leerlingen. De school staat bovenaan de lijst van regionale op-
leidingscentra met weinig verzuim. Het uitvalpercentage daalde met 
een derde tot 1,3 procent. Men houdt daar alle leerlingen goed in de 
gaten en pikt signalen op. Voordeel van een kleine school, waar men 
de gezichten van de leerlingen kent. 

18-2 Een week heeft de IJsselkogge aan de kade gelegen. Een week lang 
kwamen honderden mensen van heinde en verre om de IJsselkogge 
te zien. Een week lang hebben vrijwilligers van de Stichting Kamper 
Kogge enthousiast verteld over de kogge, de Hanze en hun betekenis 
voor Kampen. Vandaag gaat de kogge naar Lelystad, waar hij zal wor-
den onderzocht en geconserveerd. Over drie jaar komt hij terug. Zou 
er dan een koggemuseum gerealiseerd zijn? 
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19-2 In 2015 is het werkloosheidspercentage in Kampen met 0,7 procent 
gedaald naar 5,8 procent. De gemeente begeleidt mensen direct vanaf 
het begin van een uitkeringsaanvraag en dat levert een positief resul-
taat op. Maar er is nog een weg te gaan voordat het niveau van 2011 
bereikt is. Dat was 4,2 procent. De aanpak van werkloosheid blijft dus 
een belangrijke taak van de gemeente.

20-2 Rood licht? Bel? Niks gezien, niks gehoord. Vier fietsende dames let-
ten niet op en werden op de stadsbrug ingesloten door de neerda-
lende slagbomen. De brugwachter kon niet voorkomen dat ze op het 
brugdek mee omhoog en later weer naar beneden gingen. Alles liep 
goed af, maar een beetje opletten is ook voor fietsers noodzakelijk. 

22-2 Bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek voor junioren in 
Apeldoorn behaalt Richard Meuleman de nationale titel op de 400 
meter. Hij overtreft zichzelf, breekt met 49.99 door de magische grens 
van 50 seconden en loopt een Kamper record. Deze tijd is goed voor 
een plek in de top tien aller tijden in deze leeftijdscategorie.

23-2 Grafhorst is in de ban van een enorm felle brand. Een houten huis 
gaat in een uur tijd volledig verloren. Gelukkig komen de bewoners er 
heelhuids vanaf. Maar ze zijn werkelijk alles kwijt. Gelukkig lukt het 
de brandweer om de huizen ernaast te beschermen. Die lopen roet- en 
waterschade op. Alle lof voor de brandweer. 

24-2 Verslagenheid onder collega’s en vrienden van Erik Breet. De 49-jari-
ge machinist uit Kampen komt om als zijn trein op een spoorwegover-
gang bij Dalfsen een hoogwerker ramt. Hoe dit allemaal heeft kun-
nen gebeuren is vooralsnog een raadsel. 

25-2 En weer slaat het vuur toe, nu aan de Vloeddijk. Daar brandt in korte 
tijd de bovenverdieping van een woning volledig uit. Ook hier kun-
nen de aangrenzende panden gered worden en gelukkig vallen ook 
hier geen slachtoffers. 

26-2 De beste voorlezers in Kampen zijn Bram Haring van de dr. H. Bouw-
manschool en Lois Hofstede van de Eben-Haëzerschool. Zij werden 
kampioenen in de lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze 
gaan door naar de regionale ronde. Daarna volgt hopelijk de provinci-
ale voorronde en als die goed uitpakt komt de nationale wedstrijd. 

28-2 Honderd jaar geleden werd Aaltje Hoksbergen-Hoekman geboren in 
de Mandjeswaard. Zo ongeveer haar hele leven woonde en werkte ze 
op het Kampereiland. Nu breit ze zich door het leven in haar apparte-
ment in de Kamper binnenstad. En hoe: gemiddeld drie paar sokken 



316

per week! En ze spelt dagelijks de krant, zonder bril. Een gehoorappa-
raat heeft ze ook niet. Helder en stralend viert ze haar verjaardag met 
familie en vrienden. 

29-2 Het is krokusvakantie en dan is het redelijk druk op de maandag-
markt die gehouden wordt op de Meeuwenweg, Burgwal en Nieuwe 
Markt. Maar dat is een uitzondering, want de markt krimpt en doet 
vooral bij slecht weer denken aan gatenkaas. Er wordt druk nagedacht 
en gediscussieerd over een nieuwe inrichting, zodat we een kleinere, 
maar wel gezellige markt krijgen. 

Maart
1-3 Met een speld en bloemen huldigt serviceclub Inner Wheel Kampen 

mevrouw S. Wieringa-Baart. Mevrouw Wieringa is vijftig jaar lid van 
de serviceclub. 

2-3 Veel mensen boeken een hotel via de site booking.com en geven op 
die site ook een beoordeling van het hotel dat ze geboekt hebben, 
een zogenaamd review. Booking.com deelt jaarlijks de Guest Review 
Award uit aan de hotels die het hoogst scoren. Dit jaar wordt het Kam-
per Hotel van Dijk bekroond met de Award. Een teken van succes en 
een bedankje van de gasten.

3-3 Christelijk Gemengde Zangvereniging DEV uit Zalk zet Coba Kanis- 
Bredenhoff in de bloemetjes. Zij is maar liefst 65 jaar lid van het koor. 
Ze bezocht in al die jaren trouw de repetities en was een steun voor 
menig sopraan. Ook was ze gedurende zes jaar penningmeester. Een 
bijzonder waardevol lid van DEV.

4-3 Weer een bijzondere vondst bij de aanleg van het Reevediep: er is een 
vijftien meter lange steiger uit de 15de eeuw gevonden. Boeren uit 
het buitengebied kwamen naar deze steiger om het huidige natuur-
gebied de Enk over te steken en Kampen te bereiken. Toen stond de 
Enk nog onder water. Waarschijnlijk is de steiger in de 18de eeuw in 
onbruik geraakt toen er bruggen gebouwd werden. De steiger wordt 
weggehaald en onderzocht, maar blijft niet bewaard. 

5-3 Het Hinsz-orgel in de Buitenkerk wordt gerestaureerd en dat is hard 
nodig. De oudste delen van het orgel stammen uit 1481, dus voorzich-
tigheid is geboden. In sommige pijpen zitten grillige gaten, alsof er 
muizen aan geknaagd hebben. Corrosie volgens de orgelbouwer. Hoe 
dat komt is niet duidelijk, maar het is wel een tegenvaller. 

7-3 Vandaag vieren Henk en Grietje Westendorp-Kamp dat ze gisteren 
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zestig jaar getrouwd waren. Een mooie dag, met natuurlijk ook felici-
taties en bloemen van burgemeester Koelewijn. Het geheim van hun 
huwelijk: nooit boos gaan slapen. 

8-3 Als Kampen niet snel meer geld krijgt voor het uitoefenen van zorg-
taken dan komen er grote problemen. De overheveling van zorgtaken 
van het Rijk naar de gemeenten, een verkapte bezuiniging, pakt voor 
Kampen slecht uit. Kampen is daardoor een van de zogenaamde ‘na-
deelgemeenten’ in Nederland. Een lobby in Den Haag heeft nog niets 
opgeleverd. 

9-3 Met 16,6 procent hoort Kampen volgens de Telegraaf bij de toppers 
wat de stijging van de onroerendezaakbelasting betreft. In de com-
municatie hierover naar de inwoners is onvoldoende duidelijk ge-
maakt dat het rioolrecht en de afvalstoffenheffing verlaagd zijn, zo-
dat de totale woonlasten niet stegen ten opzichte van vorig jaar. De 
plaatselijke VVD heeft hierover aan de bel getrokken. De gemeente 
gaat de beeldvorming herstellen. 

10-3 Tijdens het Kamper Boekenbal draagt stadsdichter Bas Nijhof het 
stokje over aan Ilja Alberts. Hij neemt afscheid met een gedicht: ‘Nu 
rest u de stilte, de leegte, het duister, maar in uw wanhoop ontkiemt 
een gefluister wat langzaam aanzwelt tot een nieuw geluid. Ik heb 
het volbracht nu: zwaai me maar uit. Het duister verdwijnt al, het 
wordt steeds maar lichter; de dichter is dood, lang leve de dichter!’

11-3 Een jong ski-talent in Kampen: de vijftienjarige Bren de Ruiter uit 
IJsselmuiden wordt derde op het Nederlands Jeugd Kampioenschap 
slalom skiën. Bren skiet al vanaf zijn derde jaar, doet sinds zijn tiende 
mee aan wedstrijden en is lid van een Nederlands, een Duits en een 
Oostenrijks skiteam. Hij heeft een NOC*NSF-status en mag dus vrij 
van school zolang zijn cijfers goed zijn. 

12-3 Bij de Sportverkiezingen 2015 zijn de grote winnaars skeeleraar Bianca 
Roosenboom, fietscrosser Jordy Agues, korfbalvereniging Wit-Blauw en 
bij de jeugd twirlster Demi van Moerkerk, turner Lars Vos en het acro-
duo Janiek van Vlijmen en Lotte Mooren.

14-3 Roeien op de ijsbaan, weer eens iets anders en een staaltje van multi-
functioneel gebruik van sportaccommodaties. De zachte winter had 
als gevolg dat het stil bleef op de ijsbaan van VZOD. Vandaag zorgde 
roeivereniging De IJssel samen met VZOD voor een originele afslui-
ting van het schaatsseizoen. Een voltreffer die veel bekijks trok. 

15-3 De mensen die betrokken waren bij het lichten van de IJsselkogge 
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krijgen nog steeds kippenvel als ze terugdenken aan het moment dat 
die boven water kwam, voor het eerst na zeshonderd jaar. Zij zijn aan-
wezig bij de voorvertoning van de documentaire Het mysterie van de 
IJsselkogge. De film geeft in vogelvlucht een beeld van de titanenklus 
die het lichten van de kogge was. Hij gaat ook over Kampen en de 
macht en het belang van de stad in de Hanzetijd. Hopelijk zal de do-
cumentaire landelijk en internationaal vertoond worden.

16-3 Vandaag is het boomfeestdag. Leerlingen van groep 6 van de Dirk van 
Dijkschool planten aan de Rolklaver zestien jonge essen. Onder de 
eerste es begraven ze een tijdcapsule. Die mag pas over honderd jaar 
worden uitgegraven en opengemaakt. Er zitten tekeningen in, voor de 
kinderen van 2116.

17-3 Er is weer kermis deze week en dat zou wel eens zo’n beetje de laatste 
keer kunnen zijn. De gemeente stopt met de openbare inschrijvingen 
voor de kermissen op het Berghuisplein, want die brengen te weinig 
geld in het laatje. Een reguliere vergunning inclusief precariorechten 
levert heel wat meer geld op. Vraag is of de kermissen dan nog uit 
kunnen.

18-3 In een jaar tijd is de IJssel over een lengte van 7 kilometer 2 meter 
uit ge diept. Tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is ongeveer twee 
miljoen kuub zand uit de vaargeul geschept en door grote buizen 
afgevoerd. Vergelijkbaar met 150.000 volle vrachtwagens. Daarmee is 
de hoogwaterstand 20 centimeter gedaald. Met de aanleg van het Ree-
vediep, ofwel de bypass, wordt de andere 20 centimeter gerealiseerd. 

19-3 Inwoners van Kampen kunnen vandaag gratis compost ophalen bij 
Recycling Kampen. Dit als dank voor het op de juiste wijze scheiden 
van groente-, fruit- en tuinafval. En natuurlijk wil de gemeente haar 
inwoners hiermee stimuleren om dit zo te blijven doen. 

21-3 Goud, zilver en brons voor twaalf judoka’s van Judoteam Sonnen-
berch bij het Lentetoernooi in Beilen. Floor Daamen, Maartje Daamen, 
Lou Holterman, Khosi Palland, Jacco de Lange, Niek Beekhof, Jeffrey 
Scherpenkate, Aron Visser, Enrico Last, Kevin Scherpenkate, Gerson 
Wind en Brett Wijsman zorgden voor deze prijzen. 

22-3 Tijdens de jaarlijkse uitvoering van de Volharding nam Dicky Jonker 
na vijftig jaar lidmaatschap afscheid van de muziekvereniging. Met 
foto’s, toespraken, cadeaus en een extra show zorgde de Volharding 
voor een passende huldiging. 

23-3 De panden Burgwal 80 en 81 vormden vóór 1878 één groot pand met 
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koetshuis en toren, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de middel-
eeuwen. Op nummer 80 zijn eeuwenoude balkbeschilderingen aange-
troffen in de voorkamer op de begane grond. De onderzijde van enkele 
eikenhouten balken is gedeeltelijk beschilderd met wapenschilden en 
ranken in zwart. Aan de hand van groeiringen zullen de balken nauw-
keuriger gedateerd worden. 

24-3 De leukste winkel van Kampen is die van Veneboer Herenmode aan 
de Oudestraat. In de actie Hart voor uw Stad kreeg Veneboer de mees-
te stemmen. De persoonlijke aandacht voor de klant maakt de zaak 
populair. Het winkelgebied tussen het Koeplein en de Stadskazerne 
wordt steeds levendiger, met een toenemend aantal specialisten en 
ambachten die zorgen voor een jonge, frisse uitstraling. 

25-3 Bij de baggerwerkzaamheden in de IJssel zijn onder de Stadsbrug 
twintig eeuwenoude pijlers gevonden die mogelijk nog van een oude-
re brug zijn. Ter hoogte van de huidige Stadsbrug bouwden de Kam-
penaren in 1448 al een houten oeververbinding. In de 19de eeuw werd 
die vervangen door een ijzeren exemplaar. Van de houten brug is tot 
een paar weken geleden nooit iets terug gevonden.

26-3 Het parkeerkaartje wordt afgeschaft in Kampen. Automobilisten die 
willen parkeren moeten het kenteken van hun auto invoeren in een 
applicatie voor de telefoon of in een parkeerautomaat. Wie dat wei-
gert of verkeerd doet kan een bekeuring krijgen. Als de parkeerder 
kan bewijzen dat hij heeft betaald vervalt de boete.

29-3 De traditionele Paasmarkt, De Heugte, is dit jaar niet doorgegaan. 
Voor het eerst in bijna vierhonderd jaar is de markt afgeblazen van-
wege het slechte weer. Door de harde wind vlogen de kramen door 
de lucht, waarop de organisatie besloot dat het niet verantwoord was 
om de markt door te laten gaan. Zo’n vierhonderd jaar geleden werd 
de markt afgelast vanwege de pest. De traditie van de Paasmarkt gaat 
zeker terug tot begin 17de eeuw, misschien zelfs wel tot de14de eeuw. 

30-3 Kunsthistoricus Geraart Westerink, verbonden aan het SNS Histo-
risch Centrum, vindt het jammer dat Brunnepe altijd in de schaduw 
van Kampen ligt en heeft een cultuurhistorische route samengesteld. 
Daarin worden de meest markante punten van Kampen-Noord (Brun-
nepe, Hanzewijk en een deel van het industrieterrein) beschreven. 
 Diverse gebouwen zijn representatief voor de industriële ontwikke-
ling uit het begin van de vorige eeuw. Mooi dat die voor het voetlicht 
worden gebracht. 
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31-3 Wat is links en wat is rechts? Het informatiepaneel in de uitkijkpost 
bij de bypass aan de Slaper zorgt voor verwarring. De afgebeelde kaart 
hangt verkeerd om en dat zorgt voor een ingewikkeld zoekplaatje. 
Kaartenmakers werken altijd van noord naar zuid, maar een aange-
paste kaart zou op deze plaats handiger geweest zijn. Het geheel doet 
denken aan een Kamper ui. 

April
1-4 De Stadskazerne is klaar. Het was de grootste renovatie sinds de bouw 

in de jaren 1851-1853. Een aantal cijfers: 19 kilometer stalen wand-
profielen, 8.973 vierkante meter isolatie, 6.6 ton trappen en hekken, 
7.646 meter plafondprofielen, 2.650 gipsplaten, 2.500 ruiten, 4.000 
vierkante meter vloerbedekking, 270 kubieke meter beton, 317 fun-
datiepalen, 100 ton staal, 51 kilometer kabels, 1.725 vierkante meter 
plafondplaten, 5.116 meter folie. 

2-4 Het afvalprobleem in Kampen staat op Facebook en wordt massaal 
gedeeld. De bakken van de ondergrondse containers kunnen een zak 
afval van zestig liter verwerken, maar door een voorzetstuk dat in de 
containers geplaatst is kan er maar veertig liter door de opening. Een 
vergissing? Een manier om mensen meer te laten betalen? Gemeente 
Belang Kampen heeft binnenkort overleg met de gemeente. 

4-4 In het vervolg wordt de gemeenteraadsvergadering niet meer geo-
pend met het ambtsgebed. De diversiteit van de raad en de Kamper 
samenleving leidt tot deze verandering. Het gebed komt los te staan 
van de vergadering en wordt nu uitgesproken voor de opening ervan. 
Einde van een tijdperk. 

5-4 De heer Van der Meulen en mevrouw Van der Meulen-van Dijk vieren 
hun 65-jarig huwelijk. Een druk feest met familie, kinderen en klein-
kinderen. En uiteraard met een bezoekje van de burgemeester. 

6-4 Scoutinggroep Martin Gasman bestaat dit jaar zeventig jaar. Een club 
enthousiaste mensen waar je energie van krijgt. Kinderen die naar 
buiten gaan, een spel leren spelen, leren samenwerken, discipline to-
nen en zelfstandigheid krijgen. Kinderen met een beperking, rustige 
kinderen, drukke kinderen, scouting is voor iedereen. 

7-4 Het Rode Kruis heeft vier vrijwilligers gehuldigd die zich jarenlang 
hebben ingezet voor het werk van de organisatie. De dames G. Grijp-
stra-Weening, M. van der Kolk-Hollander en E. Hamburger-van Marle 
en de heer T. Veltman kregen een insigne uitgereikt als eerbetoon 
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voor de vele jaren waarin ze hun krachten gegeven hebben aan de 
medemens.

8-4 Vanaf vandaag telt Kampen vijftig struikelstenen ofwel Stolpersteine, 
waarvan drie in IJsselmuiden. Ieder direct Kamper slachtoffer van de 
Holocaust heeft nu een steen in het trottoir voor zijn of haar vroegere 
woning. 

9-4 Het nieuwe dorpshuis in Zalk is feestelijk geopend. Een multifunc-
tioneel centrum waar ruim tien jaar op gewacht is. Dorpsbewoners 
hebben vrijwillig zo’n vijftienhonderd uur gestoken in de realisatie 
van het gebouw. Het geld is nu op, hopelijk is er in de toekomst weer 
geld om de tribune af te bouwen. 

11-4 De Marnixschool heeft een unieke bibliotheek geopend. Er zijn boe-
ken voor zwakke lezers en er is een talentlijn. Die bestaat uit informa-
tieve boeken en leesboeken die bedoeld zijn voor goede lezers, excel-
lente leerlingen en leerlingen met een talent op een specifiek terrein. 
Want lezen is belangrijk en leesplezier start met aantrekkelijke boe-
ken in een prettige en overzichtelijke omgeving.

12-4 Twee leden van gymnastiekvereniging Wilhelmina stonden begin 
deze maand op de WK-vloer in China. Acrogymnasten Janiek van Vlij-
men en Lotte Mooren eindigden als tiende. Een geweldige ervaring. 

13-4 Al dertig jaar actief in school en kerk: Hendrik van den Heuvel is 
een verbinder en bruggenbouwer in Kamperveen. Notabel, ouderling, 
scriba en pastoraal medewerker bij de hervormde kerk en voorzitter 
en bestuurslid van de Koldewijn Schoele. Voor al deze activiteiten 
wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

14-4  De leukste winkels in IJsselmuiden hebben een aardig initiatief ont-
wikkeld: een Facebooksite waarop ze gezamenlijke activiteiten aan-
kondigen. Met deze site hebben de winkeliers een platform waar ze 
kunnen communiceren met hun klanten. Na twee dagen waren er al 
750 mensen die de site leuk vonden. Een nieuwe trend?

15-4 Er is een elfde F-team bij voetbalvereniging Go-Ahead Kampen. Daar-
mee heeft de club 48 teams in de competitie. Dat is een absoluut club-
record. De vereniging bestaat ruim negentig jaar en heeft nog nooit 
zoveel teams in de competitie gehad. 

16-4 Volleybalclub Reflex en tafeltennisclub Kampenion worden beide 
kampioen. De volleyballers behalen het kampioenschap in de tweede 
divisie A en zijn daarmee terug in de eerste divisie. De tafeltennissers 
van Kampenion 1 worden kampioen in de Hoofdklasse en de club pro-
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moveert voor het eerst in de Kamper tafeltennisgeschiedenis naar de 
landelijke 3de divisie. 

18-4 Het lijkt nog maar pas geleden voor ze, maar het is zestig jaar geleden 
dat Henk Sollie en Alie Sollie-Boxem elkaar het ja-woord gaven. Het 
diamanten paar blikt terug op een mooi leven samen. Ze zijn gezond, 
doen alles op de fiets en wonen nog zelfstandig. Reden voor een bloe-
metje van de burgemeester en een feestje met zonen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 

19-4 Zondag de 17de was het 71 jaar geleden dat Kampen werd bevrijd. Ruim 
duizend scholieren vierden dit met de traditionele bevrijdingsloop 
die gewonnen werd door basisschool Het Stroomdal. Oudere jeugd en 
volwassenen liepen de Kamper mijl. Jens Tybout won bij de heren en 
 Marije Salverda bij de dames. 

20-4 Supportersvereniging DOS Kampen zette tijdens haar feestavond 
mensen in het zonnetje. Het voormalige bestuur kreeg de Gerrit 
Schinkel Prijs voor hun jarenlange inzet en voor het feit dat zij de 
Gerrit Schinkel Prijs in het leven hebben geroepen. Lammert van der 
Meulen was zestig jaar lid, Harry van ’t Hul, Alex van Dijk, Bart Mul-
der en Harry van der Weerd 25 jaar. Goed voor een feestelijk boeket.

21-4 De Kogge heeft een nieuw zeil, en wat voor een zeil. Dank zij een 
Facebookactie kwam er genoeg geld bij elkaar voor een zeil van 144 
vierkante meter met daarop het kenmerkende blauwe stadswapen. 
Daar was overigens nog geen vijf liter blauwe verf voor nodig, zo dun 
moet dat aangebracht worden op het doek. Op Koningsdag zal het te 
zien zijn op de televisie, want de kogge is één van de attracties tijdens 
de viering in Zwolle waar de koninklijke familie die dag te gast is. 

22-4 Twee jaar nadat Willem-Alexander koning is geworden wordt in de 
Oranjegalerij van het Stedelijk Museum het nieuwe koningsportret 
onthuld. Schilder is Kenne Grégoire. Van oudsher laat de stad Kam-
pen de vorsten en vorstinnen van Nederland ten voeten uit portret-
teren. Die traditie gaat terug tot de 17de eeuw. De collectie van de 
gemeente Kampen bestaat inmiddels uit zestien portretten en begint 
met Willen van Oranje, geschilderd in 1625. 

23-4 De renovatie van de Van Heutszkazerne is klaar en wordt overge-
dragen aan de toekomstige gebruikers. deltaWonen overhandigt een 
symbolische sleutel aan gemeentearchivaris Margreet Vink en aan 
wethouder Martin Ekker van de gemeente Kampen, hoofdhuurder 
van de kazerne die omgedoopt wordt tot Stadskazerne. 
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25-4 Kanovereniging Skonenvaarder gaat naar het EK in Bulgarije en het 
WK in Wit-Rusland. Tijdens de opening van het internationale kano-
seizoen hebben William Bos en Ruth Vorsselman zich geplaatst voor 
de 200 en de 500 meter. Daarmee staat Skonenvaarder hoger dan de 
beste ploegen uit diverse andere Europese landen. 

26-4 Traditiegetrouw is dit de dag van de lintjesregen. Koninklijke onder-
scheidingen zijn er voor H.J. Dekker, G.W. Dekker-van der Stouwe, J. Kat-
tenberg, W. Brink en J. Veraar. Zij zijn vanaf vandaag Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heer J. van Dijk is Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau.

27-4 Henk Keppel was een bevlogen man die voor alles een oplossing zag. 
Altijd betrokken, niet van negen-tot-vijf, maar 24 uur per dag. Hij was 
de stuwende kracht achter de vestiging van het Ikonenmuseum in 
Kampen. De oud-wethouder had een hart voor het onderwijs. Van-
daag overleed hij, 77 jaar oud.

28-4 Eergisteren was het zestig jaar geleden dat Gerrit en Maaike van 
Dijk-Vinke elkaar het ja-woord gaven. Hun geheim? Geven en nemen. 
Ze vieren het feest met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. Natuurlijk bracht de burgemeester een bloemetje om de feest-
vreugde te verhogen. 

29-4 Al weer succes voor kanovereniging Skonenvaarder: tijdens de Open 
gewestelijke Jeugdkampioenschappen hebben William Bos en Nikai 
Kroes alle afstanden gewonnen waarbij ze aan de start kwamen. 

30-4 De Kamper Wielerclub huldigde zijn oud-voorzitter. Rudy van Dijk 
heeft zich geweldig ingezet voor de KWC en speelde een bijzondere 
rol binnen de BMX (fietscross), zowel nationaal als internationaal. Hij 
krijgt van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) het Gou-
den Wiel.

Mei
2-5 Museum de Stadsboerderij bestaat dit jaar vijftien jaar. Doel van het 

museum is om de geschiedenis van de Kamper stadsboeren vast te 
leggen. In de voormalige mestvaalt is nu een fotowand geopend. De 
foto’s geven een zo realistisch mogelijk beeld van het leven van de 
Kamper koeboeren. 

3-5 Zomaar op klaarlichte dag wordt een meisje van 12 jaar mishandeld 
door een jongen die een paar jaar ouder zal zijn. Het gebeurde in de 
Buiten Hofstraat en niemand heeft het gezien. De politie is op zoek 
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naar de dader en vraagt het publiek om hulp. Men tilt erg zwaar aan 
dit voorval omdat het slachtoffer heel jong is. 

4-5 De jaarwisseling in Kampen is geëvalueerd. Het schadebedrag is ge-
daald met 4.000 euro ten opzichte van vorig jaar, maar het is nog 
altijd 21.000 euro. Dat betreft schades aan verkeersborden, bestratin-
gen, afvalbakken en openbaar groen. Het plaatsen van vuurtonnen 
lijkt een goed initiatief. De sfeer in de nieuwjaarsnacht was over het 
algemeen goed, alleen in Brunnepe was het onrustig. Jongerenwerk 
gaat hiermee aan de slag.

5-5 Het evenementenbeleid in Kampen wordt professioneler. Veiligheid 
staat voorop en een evenement moet ook iets betekenen voor de ge-
meente. Bovendien moeten de evenementenorganisatoren meer sa-
menwerken en kennis met elkaar delen, bijvoorbeeld op het gebied 
van verkeer en veiligheid. Ook verenigingen, stichtingen en maat-
schappelijke organisaties die subsidie willen hebben moeten kunnen 
aantonen dat zij een bijdrage leveren aan de Kamper samenleving. 

6-5 ‘Veilig zij u op het waterspoor’, klinkt de middeleeuwse bede. De klok-
ken van de Buitenkerk luiden, de Koggezangers zingen Tabee en vele 
tientallen mensen zwaaien de Kamper Kogge uit. De enige varende 
kogge van Nederland vertrekt voor de Ommelandvaart rond Denemar-
ken met als eindbestemming Lübeck. Daar is de Kogge uitgenodigd 
voor een groot Hanzefestival. De vracht bestaat uit producten van Kam-
per ondernemers, onder andere eieren, brood, boter, koek en thee. 

7-5 Bij de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen zwemmen haal-
den de acht zwemmers van Deltasteur goede resultaten: Sigrit Aarten 
dook als eerste vrouw van Deltasteur onder de 20 minuten bij de 1500 
meter vrije slag en won daarmee goud. Rianne van Vegchelen won 
zilver op de 200 meter vlinderslag en Janny van der Weide was goed 
voor drie bronzen medailles.

10-5 Het echtpaar Van den Berg viert hun 65-jarig huwelijk. Ze zijn nog 
altijd zeer gelukkig getrouwd en maken een mooi feest van deze dag, 
met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

11-5 De oude houten palen die onlangs tijdens het uitbaggeren van de 
IJssel bij de Stadsbrug zijn gevonden krijgen een nieuwe bestemming. 
De pijlers van de eerdere stadsbruggen zijn archeologisch onderzocht 
en vrijgegeven. Ze zullen worden gebruikt voor krukjes en bankjes op 
diverse locaties. Eén van de palen met een ijzeren paalschoen wordt 
tentoongesteld op de Koggewerf.



325

12-5 Een ontevreden inwoner van Kampen heeft een steen door een raam 
van het gemeentehuis gegooid. De labiele man kon niet goed vertel-
len waarom hij dat eigenlijk gedaan had. Dus zit hij eerst nog maar 
even vast op het politiebureau. 

13-5 Zes jaar was hij stiekem ’s nachts creatief op straat. Vaak moesten 
mensen wel even glimlachen als ze zijn werk zagen. Street art heet 
dat: kleine dingetjes, creatief en met een beetje humor, gesigneerd 
met ‘Theo’. Maar nu is het afgelopen, want Theo Tjeerd Ploegstra is 
opgepakt door de politie en beboet. Mogelijk kan hij nog eens legaal 
aan het werk, als ‘leukmaker’ van Kampen? 

14-5 Kampen heeft nog steeds geldzorgen en die blijven er voorlopig ook 
nog wel. Op de jaarrekening van 2015 staat een tekort van 4,4 miljoen 
euro. Een grote tegenvaller was de afschrijving van 8,2 miljoen op 
het grondbedrijf. De komende jaren komt er een miljoenenkorting 
op het sociale domein vanuit het Rijk. De gevolgen daarvan zijn nog 
onzeker. De broekriem kan dus nog niet losser. 

17-5 De ‘parade der gebogen hoofden’ wordt het ook wel genoemd: hon-
derden mensen die door de Oudestraat schuifelen, turend naar koop-
waar die veelal op kleedjes is uitgestald. Meer dan driehonderd stand-
houders trotseerden gisteren de kou en stalden hun koopwaar uit 
tijden de vierde vrijmarkt op Tweede Pinksterdag. Het was de koudste 
Pinksteren sinds 1936.

18-5 De leerlingen van de Ambelt, de Enkschool, de Schakel en de Tri-
maran hebben hun krachten gebundeld tijdens de tweejaarlijkse 
sponsorloop. De opbrengst was dit jaar voor de Cruyff Foundation. 
In de klas werd verteld over dit goede initiatief en daarna moesten de 
kinderen zich voor een vast bedrag laten sponsoren. Dit was een zeer 
groot succes. Voorlopig staat het totaalbedrag dan ook op 2.365,37 
euro. 

19-5 Een warm onthaal voor de Kamper Kogge in Lübeck. De bemanning 
van zusterschip Lisa von Lübeck stond op de kade om de collega’s uit 
Kampen te verwelkomen. Direct na het aanmeren werd een proost 
uitgebracht op het weerzien. Het weer zat niet mee, maar de beman-
ning heeft alles op alles gezet om op tijd aanwezig te zijn bij het Han-
seKulturFestival. 

20-5 De winkeliers in het benedenstroomse deel van de Oudestraat hebben 
de nieuwe naam voor dit gedeelte bekend gemaakt: het Gilden Kwar-
tier. Die naam heeft te maken met het grote aantal ambachten dat je 
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hier vindt: bakker, chocolatier, schoenmaker, kapper, slager en nog 
veel meer. 

21-5 Tijdens een vakantiereis door Zuidoost-Europa overlijdt Bas Regel-
meijer in zijn slaap. Hij was verscheidene jaren lid van de gemeente-
raad, was zeer betrokken bij de Hongaarse partnerstad Pápa en zette 
zich in voor de Kamper Badminton Club. Bas Regelmeijer is 69 jaar 
geworden. 

23-5 Vlak bij Kampen staat de beruchtste flitspaal van Oost-Nederland: hal-
verwege de N50 van Zwolle naar Kampen gaat richting Kampen iedere 
25 minuten een bestuurder op de bon, richting Zwolle flitst de paal 
elke 31 minuten. Tezamen waren 37.866 weggebruikers in 2015 goed 
voor een totaalbedrag van 2.271.960 euro. 

24-5 Een nieuwe website voor iedereen in de gemeente Kampen: Kampen-
Deelt.nl. Iedereen kan op deze website spullen, gereedschappen, kle-
ding, kennis en nog veel meer lenen of huren van buurtbewoners. Het 
onderling delen van allerlei zaken is goed voor de portemonnee, de 
buurt en de planeet. 

25-5 Aafke en Marten Koning zijn vandaag 65 jaar getrouwd. ‘Lang hè?’ 
zegt het zeer vitaal ogende stel. Ze vieren het feest met kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

26-5 Kampen haalt de Kamer. Er zijn Kamervragen gesteld over de rigou-
reuze kap van bomen en struiken op Keteleiland, het vogeleiland in 
de IJsselmonding. Die kap vond plaats in de broedtijd, tot schrik van 
natuurliefhebbers. Volgens Rijkswaterstaat is de kap nodig om de vei-
ligheid van de scheepvaart te garanderen. Kamerleden dringen aan 
op beter overleg met Rijkswaterstaat om herhaling te voorkomen.

27-5 De inwoners van Kampen hebben er in 2015 voor gezorgd dat 68 pro-
cent van hun afval kan worden hergebruikt. De hoeveelheid restafval 
per persoon is gedaald van 163 kilo in 2014 naar 124 kilo in het afge-
lopen jaar. Daarmee zitten we in Kampen 3 procent boven het lande-
lijke gemiddelde. De doelstelling is: 75 procent hergebruik in 2020. 

28-5 De Vlag van Kampen is een nieuw tweejaarlijks muziekevenement 
met als principe: meedoen is belangrijker dan winnen. Tijdens de eer-
ste editie presenteerden verschillende Kamper verenigingen zich met 
twirl, zang, dweil, mars, show en concert. Winnaar werd het Kamper 
vocaal ensemble Kavóca.

30-5 In de middeleeuwen werden zegels gebruikt als bekrachtiging van be-
sluiten. Iedere belangrijke stad of organisatie had een zegel. Kampen 
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ook. Maar in het Hanzemuseum in het Noorse Bergen ontbrak dat 
zegel in de collectie. Het Kamper CDA heeft daarom een replica laten 
maken en dat aan het Hanzemuseum overhandigd. 

31-5 Vandaag is het echtpaar Ten Hove-van der Stouwe in IJsselmuiden 
zestig jaar getrouwd. De burgemeester feliciteert ze met bloemen en 
via Twitter. 

Juni
1-6 Koopzondag is in Kampen een onbespreekbaar item. De Ondernemers 

Vereniging Kampen biedt daar nu een alternatief voor: ‘s-Zaterdags 
winkelen tot 18.00 uur en vrijdags tot 19.00 uur. Daarmee komt een 
eind aan de jarenlange traditie van de koopavond op vrijdag. 

2-6 Tumult in Kampen vanwege een stemverklaring van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij. De Nebi-moskee heeft ruimtegebrek en ver-
huist van de Groenestraat naar het Bolwerk. De SGP betreurt het dat 
verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is. Die verkla-
ring zorgt voor veel verontwaardiging. 

3-6 De Bovenkerk is honderden jaren in gebruik geweest als kerkgebouw. 
Nu heeft de kerkenraad het moeilijke besluit genomen om begin 2017 
de Bovenkerk te sluiten en de Broederkerk te blijven gebruiken voor 
de kerkdiensten. Een ingrijpende beslissing, waar anderhalf jaar over 
gepraat is. De Broederkerk is met zijn zaalruimte een betere plek om 
gemeente te kunnen zijn dan de Bovenkerk met alleen de consisto-
rie en een stookhok. De Bovenkerk blijft beschikbaar voor bijzondere 
diensten en andere evenementen.

4-6 De Kogge is terug. Neerlands enige varende kogge vertrok op 4 mei 
voor de tweede Ommelandvaart: een tocht rond de noordelijkste 
punt van Denemarken. Op de heenweg hadden ze slecht weer, maar 
de Zwarte Dame trotseerde de imposante golven en blijkt daarmee 
zeewaardig te zijn zodat de missie alsnog slaagde. Een mijlpaal: voor 
het eerst sinds meer dan vijfhonderd jaar zeilend ‘om de Noord’. 

6-6 Gisteren is na bijna honderd jaar afscheid genomen van de Noorder-
kerk aan de Noordweg in Brunnepe. Na afloop van de speciale dienst 
werden kanselbijbel, doopvont en avondmaalsstel in een optocht 
naar de nabijgelegen Westerkerk gebracht. Met deze gemeente is de 
Noorderkerkgemeente een samenwerkingsverband aangegaan. 

7-6 Ruim vijfhonderd roze geklede wandelaars liepen de Walk of Hope 
over de twee Kamper bruggen. Doel van deze wandeling is steun ge-
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ven aan iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met 
borstkanker. Iedere wandelaar legt bovendien 5 euro in. Dat leverde 
een bedrag op van 3.801,50 euro, bestemd voor onderzoek naar borst-
kanker. 

8-6 De stadsbrug wordt twee weken lang een eenrichtingsverkeersweg. 
Ondanks veel bezwaren van winkeliers en gemeenteraadsleden gaat 
het experiment door. De verkeersstroom aan de IJsselmuider kant van 
de brug moet verbeterd worden. Daarvoor moeten enkele tests wor-
den uitgevoerd. 

9-6 De avondvierdaagse heeft dit jaar 4.176 deelnemers, begeleiders in-
begrepen. Dat zijn er ruim 800 meer dan vorig jaar. In 1978 begon 
IJsselmuiden met zijn eigen vierdaagse. Voor die tijd zat het aantal 
deelnemers dik boven de 4.000. Nu kruipt het aantal deelnemers weer 
naar het oude niveau. 

10-6 Een prachtig contact met partnerstad Pápa in Hongarije: Gerben en 
Ine van Riel maakten met leerlingen van de school voor speciaal on-
derwijs in Pápa vier schilderijen die de vier seizoenen verbeelden. De 
leerlingen presenteerden hun schilderijen enthousiast op de plaatse-
lijke televisie en vervolgens namen Gerben en Ine ze mee naar Kam-
pen. Daar worden ze nu geëxposeerd in de Stadskazerne. 

11-6 De leden van de Kamper kanovereniging Skonenvaarder hebben gro-
te successen geboekt tijdens de Hanzeregatta. Ze behaalden zes keer 
de Nederlandse titel op de langebaanwedstrijden. Met gouden, zilve-
ren, bronzen medailles én, voor de tweede keer, de prestigieuze Han-
zebokaal kwamen ze naar huis. 

13-6 Een nieuw begrip in Kampen: een speeltuinslaper. Een week lang 
overnachtte een dakloze Pool in het speelhuisje van de natuurspeel-
plaats in Kampen. Eerder sliep hij in de top van de glijbaan op speel-
tuin Zuid. Triest dat zoiets gebeurt. De man is geen gevaar voor ande-
ren, maar joeg met zijn aanwezigheid de kinderen de stuipen op het 
lijf. Daarom heeft de politie hem weggehaald. 

14-6 In de Tweede Wereldoorlog woonden Hendrik en Roelofje Bos in de 
Apeldoornsestraat in Kampen. Het Joodse echtpaar Isaäcson-Lievendag 
was gevlucht uit Hengelo en vond onderdak bij het echtpaar Bos. Ze 
werden verraden en Hendrik Bos overleed in concentratiekamp Bu-
chenwald. Voor het gemeentehuis in Kampen ligt een struikelsteen 
ter herinnering aan Hendrik. Het echtpaar heeft nu postuum de Yad 
Vashem-onderscheiding Rechtvaardigen onder de Volkeren ontvangen. 
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15-6 Bijstand moet als voorziening behouden blijven voor wie deze echt 
nodig heeft. Daarom is het belangrijk om fraude op te sporen. Vo-
rig jaar is dat goed aangepakt. Elf mensen kregen een boete, zestien 
kregen een maatregel opgelegd die gedragsverandering beoogt. Daar-
naast werden onterechte uitkeringen teruggevorderd. In totaal heeft 
dit een bedrag opgeleverd van 56.933 euro. 

16-6 Waar laten we de IJsselkogge als die over een jaar of vier geconser-
veerd en wel terugkomt uit Lelystad? Een brainstormavond leverde 
tien concrete ideeën op, zowel van amateurs als van professionals. De 
plannen variëren van een gloednieuw Koggekwartier tot hergebruik 
van een oud gebouw. Het is nu aan de gemeente Kampen om de ver-
schillende plannen te beoordelen.

17-6 De meiden van D2 van Hockey Club Kampen (HKC) zijn afgelopen 
seizoen kampioen geworden op het veld en in de zaal. Een prachtig 
stukje teamwerk!

18-6 Het Kamper Trompetter Korps en het Jong Kamper Trompetter 
Korps zijn Nederlands kampioen geworden op het Open Nederlands 
Kampioenschap voor showkorpsen. De jeugd haalde de hoogste score 
die ooit door een jeugdkorps is behaald: 92.96 punten. De volwasse-
nen prolongeerden hun titel met een score van 90.02 punten.

20-6 Jong AMDG heeft op het marsconcours in Elburg geweldig gescoord. 
Maar liefst drie bekers gingen mee naar huis. Het muziekkorps werd 
met 85.22 punten winnaar in de divisie, ontving de tweede prijs van 
de publieksjury en behaalde als enige jeugdorkest tussen alle senio-
ren het op een na hoogste aantal punten van de dag. 

21-6 De Dr. Schaepmanschool bestaat vijftig jaar en dat wordt deze week 
gevierd. Elke dag zijn er activiteiten: klas versieren, fototentoonstel-
ling, reünie, high tea, pleinfeest en receptie. En tijdens de avondvier-
daagse mochten de deelnemers van de Schaepmanschool vooraan 
lopen. 

22-6 De tweede grote brand in Kampen dit jaar: de rijwielzaak van Mulder 
in IJsselmuiden gaat in vlammen op. In drie uur tijd brandt de zaak 
met de nodige ploffen en knallen helemaal af. Gelukkig zijn er geen 
gewonden en is er geen asbest vrijgekomen. Maar de schade is groot. 

23-6 Elk jaar reikt GroenLinks Kampen het Groene Lintje uit aan een per-
soon of organisatie die zich bijzonder inzet voor meer groen, meer 
duurzaamheid of minder vervuiling. Dit jaar gaat het Groene Lint-
je naar Renée Bouwman, initiatiefneemster van KamperZooitje. Ze 
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ruimt zwerfvuil op in het park en op straat. Daarmee zorgt ze voor 
een schonere omgeving en ze voorkomt ermee dat dieren doodgaan 
door het eten van afval.

24-6 Dit schooljaar is het voor het eerst mogelijk om diploma’s uit te rei-
ken met de beoordeling cum laude. Het Almere College heeft twee 
knappe koppen opgeleid: Demy van de Veen en Marieke de Jong had-
den een gemiddelde van minimaal een 8 en geen enkel eindcijfer la-
ger dan een 7. 

25-6 Tijdens het NK stepsprint was Johan Klooster veruit de snelste. Tij-
dens het sprinttoernooi over drie afstanden greep hij goud bij de 
dertien- tot vijftienjarigen. Diana van der Weerd eindigde als tweede. 
Wilco, de oudere broer van Johan, pakte als snelste junior de titel in 
deze categorie. 

27-6 De dames van atletiekclub Isala ’96 zijn Nederlands kampioen gewor-
den. Namen om te onthouden: Anneloes de Roo (100 meter horden), 
Gejanne Lussenburg (hoogspringen), Stephanie Beuling (400 meter 
sprint), Femke Oude Ophuis (kogelstoten). 

28-6 ‘Laat ons een Hanze sluiten’, klonk het in de Stadskazerne. En de ne-
gen Nederlandse Hanzesteden sloten inderdaad een Hanzeverbond. 
Vertegenwoordigers van Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwol-
le, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk hebben hun stadszegel in 
een laag IJsselklei gedrukt. Daarmee hebben ze het startsein gegeven 
voor een meerjarige internationale marktbewerking. Er moeten meer 
toeristen naar de Hanzesteden komen, dat stimuleert de regionale 
economie en werkgelegenheid. 

29-6 Bij het NK acrogym heeft gymnastiekvereniging Wilhelmina opnieuw 
succes geboekt. Emily Verhey en Maaike Kale werden Nederlands 
kampioen in de B-lijn. Janiek van Vlijmen en Lotte Mooren behaalden 
zilver. Loes Biesterbosch, Hannah Hanekamp en Louise Hollander ver-
overden brons. 

30-6 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Erf-
goedprijs Zwolle-Kampen toe te kennen aan de Stichting Stadsher-
stel Kampen. Deze stichting heeft zich hard gemaakt voor de vijf dak-
kapellen van het Heilige Geest Gasthuis. Na nogal wat omzwervingen 
staan die nu op een speciaal daarvoor ontworpen gebouw in de bin-
nentuin van het nieuwe Huize Margaretha, waarmee Stadsherstel dit 
erfgoed voor Kampen heeft weten te behouden. 
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Juli
1-7 De Dirk van Dijkschool bestond aan het begin van dit schooljaar vijf-

tig jaar en viert dat aan het eind van het schooljaar met een circus-
voorstelling, een gezamenlijk ontbijt en een dag vol leuke activiteiten. 
In die vijftig jaar hebben meer dan tweeduizend kinderen onderwijs 
gevolgd aan deze school, een begrip in Kampen. 

2-7 Een nieuw Kamper product ligt letterlijk op de plank: Kamper Terp 
Kaas. De kelder van de oude boerderij ERF-1 is opgeknapt en geschikt 
gemaakt voor kaasrijping. Irene Prinsen-Bruins gebruikt hier de melk 
van Kamper koeien om biologische kaas van te maken. Over acht we-
ken weten we hoe de nieuwe kaas smaakt.

4-7 Het thema was: ‘je bent al winnaar als je meedoet’, maar dat gold 
dubbel en dwars voor het G-team van de Stichting Aangepast Sporten 
Kampen. Tijdens de Nationale Special Olympics in Nijmegen speelde 
het team tegen teams uit Maastricht, Deventer, Uden en Wijchen. De 
Kamper fanatiekelingen wonnen alle vier de wedstrijden en kwamen 
met een gouden medaille om hun hals terug naar Kampen. 

5-7 Kampen heeft er weer een kampioen bij. Tijdens het NK zwemmen 
lange baan in Dordrecht namen de beste 24 zwemmers van Neder-
land van 8 tot en met 11 jaar het tegen elkaar op. Yanieck Frijstein 
van Deltasteur was de snelste op de 200 meter wisselslag. Op de 100 
meter schoolslag was hij goed voor brons. 

6-7 Vandaag zijn Koos en Hennie Sluiter zestig jaar getrouwd. Felicitaties 
van de gemeente voor de tachtigers, met een bloemetje natuurlijk. 

7-7 Henk en Willie IJben-Kragt komen oorspronkelijk uit Friesland, maar 
omdat hier werk was kwamen ze naar Kampen. Daar krijgen ze bezoek 
en bloemen van de burgemeester omdat ze vieren dat ook zij zestig jaar 
getrouwd zijn. 

8-7 Maar liefst 125 jaar bestaat de Koldewijn Schoele in Kamperveen. En 
dat wordt groots gevierd. Met een cultuurdag, een generatiedag, spel-
letjesdag, muziekdag en een dankdienst in de kerk. Een school die 
haar kleinschaligheid uitbuit en goede resultaten levert, met betrok-
ken ouders eromheen.

9-7 Een groot spektakel in onze Hongaarse partnerstad Pápa. De Brass-
band Pápa viert haar zeventigjarig bestaan en organiseert een inter-
nationaal jubileum festival. Het Projectkoor Kampen, bestaande uit 
22 zangers vanuit zeven verschillende koren onder leiding van Luthine 
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Postuma, geeft in Pápa concerten en werkt mee aan het gezamenlijke 
jubileumconcert

11-7 Er vindt een mooie samenwerking plaats tussen de gemeente Kampen 
en de Lionsclub Kampen. Gezamenlijk knippen ze de taxushagen op 
de begraafplaatsen Bovenbroek en de Zandberg. In de taxusblaadjes 
zit baccatine, een belangrijke stof voor het maken van geneesmidde-
len tegen kanker.

12-7 De Gaper is weer terug. De kopie van de gaper die vroeger bij drogiste-
rij Poortenaar hing, tegenover het oude stadhuis, hangt nu bij drogis-
terij Bolwerk. De stichting CAS gaf in 2007 Dolf Schinkel de opdracht 
om de gaper te maken. Nu hebben Dolf en Émy Schinkel de gaper 
grondig opgeknapt. Een echte eyecatcher in de Oudestraat. Hopelijk 
gaat de Stichting Lichtstad er een mooie spot op zetten, zodat hij ook 
‘s avonds tot zijn recht komt. 

13-7 Eén van de goede mogelijkheden van sociale media: op De Maten is 
een woninginbraak preventieproject van start gegaan via WhatsApp. 
Gemeente, politie en buurtbewoners werken daarin samen. Een sys-
teem voor de hele wijk, waar de bewoners van De Maten zich bij aan 
kunnen sluiten. 

14-7 De Kamper Almanak over 2015 is uit. Het eerste exemplaar werd uit-
gereikt aan voormalig docent André Piederiet. Ruim twintig auteurs 
leverden belangeloos hun medewerking aan de 83ste editie en de SNS 
Bank maakte de uitgave weer mogelijk. Alle Almanakken zijn nu ook 
online te raadplegen. 

15-7 Bootje varen in de Burgel. Het kan, maar het is niet gemakkelijk en 
het kost veel geld om dat mogelijk te maken. Dat blijkt uit een onder-
zoek van Tim Reuvekamp, student in Enschede. De Burgel is niet al 
te breed, niet al te diep, het water is niet erg schoon en de bodem is 
gedeeltelijk vervuild. Maar wat zou het leuk zijn!

16-7 Twintig jaar geleden hield de veerbaas van het Zalker Veer ermee op. 
De veerverbinding en het bijbehorende theehuis werden sindsdien 
bemand door mensen met een verstandelijke beperking. Met succes. 
Het is altijd druk in de zomermaanden en de wintermaanden worden 
gebruikt voor cursussen. Gerard Hollander en Wilma Goudbeek weten 
ervan mee te praten: zij zijn vanaf het begin hier met plezier aan het 
werk. 

18-7 De butler van ’t Moortje is weer in beeld. De muurreclame in het 
pand Oudestraat 48 is weer zichtbaar: een gedienstige butler met een 
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dienblad met daarop een doosje sigaren. De SNS Bank trekt in het 
pand en tijdens de verbouwing kwam de reclame weer tevoorschijn. 
Stichting Stadsherstel Kampen overlegt met de Bank over restauratie 
en de manier waarop ‘het fresco van de middenstand’ aan het publiek 
getoond kan worden. 

19-7 De deelnemers aan Stadscamping Cantecleer krijgen een verrassing: 
zo’n vijftien motoren ronken het erf van de kinderboerderij op. De 
Hells Angels afdeling Kampen komt langs en neemt de kinderen 
mee voor een ritje door de stad. Een leuk cadeautje van de Angels aan 
de organisatoren van de stadscamping. 

20-7 De Nederlandse tafeltennisselectie tijden de Paralympische Spelen be-
staat uit vier spelers en daarvan komt er één uit Kampen. Gerben Last 
stond begin dit jaar op de wereldranglijst bij de beste tien spelers in 
klasse 9 en dat leverde hem een kwalificatie op. We zijn benieuwd wat 
hij bereikt in september. 

21-7 Eén van de activiteiten van het Kamper Vakantie Komité is een 
bouwdorp in Pippi Langkousstijl, dat de kinderen van pallets in el-
kaar zetten en vrolijke kleuren geven. Tot grote teleurstelling van or-
ganisatoren en vooral van de kinderen hebben vandalen de hutten 
vernield, vlak voor de dag dat de ouders de bouwwerken van hun kin-
deren komen bekijken. Hoe dapper kun je zijn.

22-7 Vanaf nu kunnen fietsers en wandelaars van de Mandjeswaard naar 
de Pieper de Goot oversteken met behulp van een zelf te bedienen 
fiets pont, het Pieperpontje. Het pontje was al even in gebruik, maar 
is nu echt helemaal klaar. Dit was de ontbrekende schakel in de fiets-
verbinding tussen Ramspol en Genemuiden. Een oude waterverbin-
ding is hiermee in ere hersteld, want vroeger was op vrijwel dezelfde 
plek een voetveer. De oude bellepaal staat er nog. 

23-7 In de middensteentijd, ongeveer 9.000 - 5.000 jaar voor Christus, was 
Kampen een knooppunt voor jagers en verzamelaars. Duizenden 
jaren lang werden er kampen opgeslagen op de plek waar straks de 
vaargeul van het Reevediep ligt. Het archeologisch team dat daar op-
gravingen doet heeft een grote hoeveelheid pijlpunten, schrabbertjes 
en vuursteen gevonden. Eén van de rijkste vindplaatsen van Neder-
land. 

25-7 Kampen kan aan de waterpijp. Said Moesawi heeft een E-Lounge geo-
pend. Een Midden-Oosters theehuis waar je thee en koffie kunt drin-
ken en waterpijp kunt roken. Er wordt geen alcohol geschonken en 
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de waterpijpen bevatten geen nicotine of teer. Je moet wel flink door-
zuigen om de goede smaak te proeven. Hard werken dus, dat Oosters 
ontspannen.

27-7 Eindelijk krijgt Kampen ook duurzame huurwoningen. In het 
Stations kwartier is een start gemaakt met het bouwen van 32 wonin-
gen in de sociale sector die energieneutraal zijn. De energierekening 
van de huurders zal een stuk lager worden en dat maakt het wonen 
betaalbaarder. De bouw kan gerealiseerd worden mede dankzij subsi-
die van de gemeente Kampen.

28-7 De koe is omhoog gehesen en hangt de komende weken weer aan de 
toren. De Kamper Ui(t)dagen zijn begonnen. Vandaag en de komende 
drie donderdagen is er weer gezelligheid en muziek en zijn er koopjes 
te halen in en rond Geerstraat, Oudestraat, Plantage, Koeplein en Van 
Heutszplein. De eerste dag verstoort een enorme hoosbui de gezellig-
heid, maar na een uur gaat alles weer gewoon verder. 

29-7 Een bijzondere exoot loopt rond in de uiterwaarden bij Wilsum: een 
zogenaamde heilige ibis. Hij is opgenomen in een groep ganzen, die 
geen problemen lijken te hebben met de bijzondere gast. Vermoede-
lijk is hij ontsnapt uit een vogelpark of een particuliere opvang en via 
de Weerribben hier terecht gekomen. 

30-7 Tegenwoordig pleit het niet voor je als je langer dan een paar jaar 
bij dezelfde werkgever blijft. Daar denken twee werknemers van Sie-
brand anders over. Marten Kolk was deze maand vijftig jaar in dienst 
en Mark van der Meer volgende maand veertig jaar. Twee mijlpalen 
en dus een feestje met familie en collega’s. 

Augustus
1-8 Een nieuwe functie voor de Kamper Kogge: een plaats om een kerk-

dienst te houden. Een groep Duitse jongeren was helemaal weg van 
de Kogge en kreeg toestemming om een op Duitse leest geschoeide 
evangelische kerkdienst te houden. Volgend jaar weer, was de reactie.

3-8 Veel Kampenaren kennen het van een feestje of een receptie of als 
stamgast: het Café-Snookercentrum De Hagen aan de Noordweg, op 
de grens van Brunnepe en de binnenstad. De fameuze Kamper feest-
locatie is niet meer. Het pand wordt verbouwd tot drie woningen. 

4-8 Een archeologisch team van dertig man kamt deze zomer twaalf uur 
per dag het gebied uit waar straks het Reevediep komt te liggen. Voor 
het team is het een vindplaats om je vingers bij af te likken, want er 
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ligt enorm veel in de verschillende grondlagen. Mogelijk zijn er spo-
ren gevonden uit het neolithicum, de nieuwe steentijd, van ongeveer 
4800 tot 2000 voor Christus. Waarom kwamen duizenden jaren lang 
mensen steeds terug naar deze plek? Het team hoopt het antwoord te 
vinden.

6-8 Het nieuwe rietmoeras bij het Reevediep is klaar. Het moeras is ruim 
veertig hectare groot en er zijn ruim 600.000 rietwortels geplant. Nu 
moet het moeras zich verder gaan ontwikkelen en dan zal het leefge-
bied worden voor bijzondere rietvogels zoals de roerdomp en de grote 
karekiet. Het eerste deel van het moeras is al twee jaar klaar en daar 
leven zo’n veertig verschillende vogels. 

8-8 In de eerste helft van dit jaar zijn in Kampen veel meer fietsen gesto-
len dan vorig jaar: 208 tegen 94 in 2015. En lang niet iedereen doet 
aangifte. De fietsendieven werken in groepen die vooral (elektrische) 
fietsen van net boven de duizend euro in busjes laden. Een busje met 
fietsen kan 10.000 euro opleveren. De politie kan weinig doen. 

10-8 Camping Seveningen in Kampen blijkt een ideale vakantieplek te zijn 
voor vooral Kampenaren. Jawel, kamperen in de ‘achtertuin’. Vooral 
als je in Kampen zelf geen tuin hebt is zo’n stekkie vlakbij ideaal. En 
je kunt gemakkelijk even naar huis voor de post en de was. 

11-8 De lucht die Kampenaren inademen laat nog wel wat te wensen over. 
Zelfs fanatieke niet-rokers krijgen in Kampen toch de vervuiling van 
4,3 sigaretten per dag binnen. Dat komt door de vervuilde lucht die 
iedereen inademt. Milieudefensie heeft dat uitgerekend. De ‘Mee-
rookhoofdstad’ van Nederland is Rotterdam. Daar rookt men per dag 
bijna zeven sigaretten mee. Met het rookverbod in openbare gelegen-
heden wordt het meeroken meer veroorzaakt door auto’s, intensieve 
landbouw en kolencentrales dan door sigaretten.

13-8 Een prachtig filmpje over Kampen in een uitzending over de bed and 
breakfastlocatie bij de molen d’Olde Zwarver snijdt aan twee kanten: 
de reserveringen bij ’t Geheim van de Molenaer stromen binnen en 
de ondernemers in Kampen zijn blij dat de stad goed op de kaart is 
gezet. En het geheim? Dat is er niet. Maar geheimzinnigheid trekt nu 
eenmaal mensen aan.

15-8  Gisteren vierde het echtpaar Holtland, 85 en 82 jaar oud, hun zes-
tigjarige bruiloft. Beiden verkeren nog in goede gezondheid. Reden 
voor een dankbaar feestje met hun vijftien kinderen en zo’n zestien 
kleinkinderen. 
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16-8 De meeste Kampenaren weten het niet, maar de stad heeft een Siga-
renmakerskwartier. In het ‘lelijkste wijkje van Kampen’ schoten 
vanaf ongeveer 1880 de arbeiderswoningen als paddenstoelen uit de 
grond. In de Valkstraat, Patrimoniumstraat, Tulpstraat, Hoogstraat 
en Rozenstraat draaiden particuliere arbeiders sigaren. Erg ongezond 
thuiswerk in die kleine huisjes. 

17-8 Deze week verhuist het Stadsarchief van de Molenstraat naar de 
Stadskazerne. Een enorme logistieke operatie. Twintig vrijwilligers 
zijn ruim vier maanden bezig geweest om alle archiefstukken in 
kaart te brengen en in te pakken en te stickeren. Op de planken in 
de Stadskazerne zijn corresponderende stickers geplakt, 32.000 in to-
taal. Aardige bijkomstigheid is dat er verloren gewaand of onbekend 
materiaal is (terug)gevonden. 

18-8 Vandaag is het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Bos-
man-Bos in het huwelijksbootje stapten. Het vrolijke echtpaar is erg 
blij met deze zonnige feestdag. 

19-8 Drie Kamper Ui(t)dagen hebben te lijden gehad onder het slechte 
weer: veel regen en kou. Maar de vierde maakte gisteren alles goed 
voor standhouders en bezoekers: een zonovergoten dag zorgde ervoor 
dat je in de Oudestraat en de Geerstraat over de hoofden kon lopen. 

20-8 Het 18de Stripspektakel in Kampen trekt zo’n 16.000 bezoekers. Velen 
van hen vinden dit spektakel de beste en gezelligste beurs van Neder-
land. Lekker relaxed. Handelaren en bezoekers komen van heinde en 
verre naar Kampen, zelfs vanuit Kopenhagen komt een bus met strip-
liefhebbers hierheen. 

22-8 Vanuit Mali komt bericht van drie Kampenaren: monteurs Danny, 
Matthias en Pieter Jan zijn daar aan het werk voor defensie. Alles wat 
de genie aan machines gebruikt houden ze draaiend. En dat bij een 
temperatuur tussen 30 en 60 graden. 

23-8 We komen steeds meer te weten over het leven in Kampen in de mid-
deleeuwen. Op drie van de lichamen die twee jaar geleden gevonden 
werden onder het zorgcentrum Margaretha zijn sporen van syfilis 
ontdekt. Eén van de lichamen is gedateerd op ongeveer 1485, zeer 
vroeg voor de geslachtsziekte. De patiënt hoeft trouwens geen Kam-
penaar te zijn. Kampen was toen een handelscentrum. Het kan ook 
bijvoorbeeld een Spaanse zeeman zijn geweest. 

24-8 Behalve voor de zondagse kerkdienst kun je een kerkgebouw ook voor 
andere doeleinden gebruiken. In de Westerkerk, de kathedraal van 
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Brunnepe, wordt deze week de Vakantie Bijbel Week gehouden. Er 
wordt gelachen, geschreeuwd, gehold, er worden spelletjes gedaan en 
verhalen verteld. Zo’n zeventig kinderen hebben het prima naar hun 
zin hier. En hun ouders zijn blij dat ze de kids deze laatste vakantie-
week ergens kunnen onderbrengen. 

25-8 Niet meer voor de ingang van de school parkeren, maar maximaal 
twee minuten stoppen om je kind te laten in- of uitstappen en daarna 
moet je weer snel verder rijden. Bij de scholen aan de Marinus Post-
laan en bij de Engelenbergschool in Kampen komen zogenaamde Kiss 
and Ride-plekken. 

29-8 De laatste tijd neemt het aantal buitenlandse toeristen in Kampen 
behoorlijk toe. Daarom moeten er nog dit jaar brochures op de markt 
komen in het Engels, Duits en mogelijk Chinees. Zo kunnen de cultu-
rele hoogtepunten van Kampen beter vermarkt worden. Dit in samen-
werking met ondernemers en met organisaties in de regio die zich 
bezig houden met toerisme. 

30-8 Eergisteren waren Wieger en Sjoukje Braaksma zestig jaar getrouwd. 
Veel mensen kennen hen doordat ze beiden voor de klas stonden bij 
het speciaal onderwijs in Kampen. Het vitale stel vierde een gezellig 
feest met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, verdere fami-
lie en vrienden. En natuurlijk kwam de burgemeester ook even langs. 

31-8 Al dertig jaar graveert Harm-Jan Brink naamplaatjes voor overledenen. 
Deze plaatjes liggen op de kist van een overledene tijdens de uitvaart 
in de rooms-katholieke kerk in IJsselmuiden. Daarna worden ze in de 
kerk opgehangen. Honderden parochieleden zijn in al die jaren voorbij 
gekomen, waaronder veel bekenden. Een bijzonder beroep. 

September
1-9 Dit jaar zijn in de gemeente Kampen 23 ooievaars geboren. Ze zijn 

inmiddels allemaal gevlogen, op trek naar het zuiden. Van de nesten 
langs de IJssel waren er dit jaar dertien bezet. In één nest lagen de 
jongen dood, bij de andere twaalf vlogen de jongen uit. En dan eerst 
fourageren in de uiterwaarden, want de reis naar Afrika is lang en 
hoe dikker je bent hoe verder je komt. 

2-9 Hoog bezoek in Kampen: prinses Margriet opent de nieuwbouw van 
zorgcentrum Margaretha. Ze onthult een steen waar haar naam op 
staat en die van haar grootmoeder Wilhelmina die in 1895 de toen-
malige nieuwbouw opende. 
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3-9 Vanmiddag speelt stadbeiaardier Frans Haagen op verzoek. Iedereen 
kan bij een kraampje op het Koeplein een nummer selecteren. Dat 
wordt via de mobiele telefoon doorgegeven aan de beiaardier. Een 
soort levende jukebox dus waar geen geld in hoeft. Leuk om iemand 
te verrassen met zijn of haar lievelingsnummer. 

5-9 Tijdens het Nederlands kampioenschap Kano Sprint hebben de Sko-
nenvaarders weer laten zien dat ze een toonaangevende club zijn. Ze 
wonnen goud, zilver en brons en kwamen terug met in totaal meer 
dan zeventig medailles. Daarmee zitten ze in elk geval in de top 3 van 
Nederland. 

6-9 De website WeHelpenKampen.nl is gelanceerd. Dit is een sociale 
marktplaats voor het vragen, bieden en organiseren van hulp. Ieder-
een kan zien wie er in de buurt om hulp verlegen zit, zelf om hulp 
vragen of aangeven waarmee hij of zij een ander graag wil helpen. Zo 
kunnen verborgen krachten uit de samenleving zichtbaar worden en 
gebruikt worden. Dat noemen we Kamper Kracht. 

7-9 Toen het Pieperpontje eind mei in gebruik genomen werd was het 
nog niet echt klaar voor gebruik. Dat zou heel snel in orde gemaakt 
worden. Maar helaas, nog steeds werkt het pontje niet zoals het moet. 
Volgens omwonenden is het geen pontje, maar een drijvende bak 
die met de hand bediend moet worden. Voor ouderen, voor wie het 
pontje met name bedoeld is, is dat onbegonnen werk. 

8-9 Een bijzonder schilderij in de Bovenkerk: zakenman en kunstenaar 
Henk Drayer maakte in de jaren tachtig in opdracht van de gemeente 
Kampen een schilderij van het interieur van de Kamper Bovenkerk, met 
preekstoel en orgel en, heel prominent, zijn dochter spelend op een 
cello. En dat laatste was niet de bedoeling van de gemeente Kampen, 
die het schilderij daarom niet wilde hebben. Nu heeft de Bovenkerk het 
toch in bruikleen gekregen. Het krijgt een vaste plaats in de ‘schatka-
mer’. Overigens is het meer kitsch dan kunst, maar wel curieus. 

9-9  Eenmaal per jaar bundelt de horeca in Kampen haar krachten en 
organiseert met medewerking van muzikanten en Kamper onderne-
mers een prachtig feest aan de IJssel. Het Kamper Kadefestival vormt 
het afsluitende spektakel van de zomer. Tijdens het tweedaags mu-
ziekfestival treden Kamper bands op vanaf een drijvend podium op 
de IJssel. 

10-9 Oud en jong werken prima samen. Dat blijkt weer uit het glas-in-lood-
project waar cliënten van Myosotis samen met leerlingen van de En-
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gelenbergschool aan gewerkt hebben, onder leiding van beeldend 
docent Chris de Goede. Tekeningen van gebouwen en bruggen uit 
Kampen werden omgezet in glas, dat vervolgens gefused en gesneden 
werd tot een raam. Het eindresultaat was gisteren tijdens Open Mo-
numentendag te zien in Myosotis.

12-9 De maandagmarkt ziet er anders uit. De marktkooplieden hebben de 
kramen opnieuw verdeeld over Nieuwe Markt, Meeuwenweg en Burg-
wal en er zijn nieuwe kramen bij gekomen. De Nieuwe Markt staat 
weer gezellig vol. Hopelijk komt de loop er zo weer in. 

13-9 Bij de Paralympische Spelen heeft de Kamper tafeltennisser Gerben 
Last zilver behaald. De verloren finale zorgde eerst voor een gevoel 
van teleurstelling, maar al snel sloeg dat om in trots. En terecht. Het 
is niet veel mensen gegund om bij de Paralympische spelen in de fina-
le te staan. 

14-9 De Stichting Stadsherstel Kampen heeft de Erfgoedprijs Zwolle-Kam-
pen in ontvangst genomen. Dit naar aanleiding van haar inzet voor 
het behoud en de herplaatsing van de vijf dakkapellen van het voor-
malige Heilige Geest Gasthuis in de binnentuin van Margaretha. 

15-9 Iets nieuws: de buurtmoestuin Gezonderdijks in Het Onderdijks. 
 Tanieka Zwolsman is de initiatiefnemer en er doen al dertig mensen 
mee. De tuin is vrij toegankelijk, kinderen kunnen er leren en helpen 
en het is een leuke ontmoetingsplek. Van de deelnemers wordt wel 
verwacht dat ze iets terug doen: een regelklus, iets ophalen, onkruid 
wieden.

16-9 Kampen als voorbeeld voor de regio. De eerste weken van het nieu-
we schooljaar hebben vrijwel dagelijks stadswachten gepost bij het 
station en bij de officiële fietsenstalling. Fietsen in de rekken en niet 
tegen de muur, was hun boodschap. Gevolg: een fietsvrij station en 
alle fietsen keurig in de rekken. 

17-9 Onder het motto ‘kwebbelen op een bankje geeft levendigheid aan 
de stad’ gaat Peter Schräder honderd Hanzebankjes maken. Mobiele 
opklapbare bankjes die overal kunnen staan, tijdelijk of permanent. 
De bedoeling is dat particulieren zo’n bankje huren en op de stoep 
naast hun voordeur zetten. Die stoep is als het ware het verlengde van 
de huiskamer en daar moeten mensen kunnen aanschuiven. 

19-9 Volgens het bestemmingsplan zouden er ooit woningen komen tus-
sen de Oostzeestraat en het gezondheidscentrum, de voormalige 
Nijverheidsschool. Veertien patiowoningen. Nu blijkt dat die plannen 
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gewijzigd zijn: er komen twee aaneengesloten bouwblokken van elk 
negen woningen, in rood baksteen en ook nog eens drie verdiepingen 
hoog. De bewoners zijn hier niet gelukkig mee. 

20-9 Twee jaar geleden begonnen de problemen rond een vissteiger in de 
Trekvaart in IJsselmuiden. Eén van de omwonenden had er last van 
en maakte bezwaar. Na bemiddeling is het dan eindelijk voor elkaar. 
De steiger is 50 meter verplaatst en daarmee zijn de problemen de 
wereld uit. Reden voor een leuke buurtbarbecue. Eind goed al goed. 

21-9 Wilsum is ingenomen door steenmarters. De plaagdieren veroorza-
ken overlast met stank, lawaai en bijtschade. De inwoners krijgen in-
formatie en tips over hoe zij zich tegen de beesten kunnen wapenen. 
Als de overlast heel groot wordt komt een plaagdierenbeheerser de 
dieren vangen waarna hij ze elders in de omgeving uitzet en voorziet 
van een alternatieve verblijfplaats. 

22-9 Honden kunnen heel gevaarlijk zijn voor dieren die zich niet zo goed 
kunnen verdedigen. Dat merkt een schapenfokker wiens schapen in 
de weilanden bij de Balgstuw lopen. Er zijn al twee schapen doodgebe-
ten en zes zijn gewond door loslopende honden. Nu maar hopen dat 
de eigenaren hun honden in het vervolg aangelijnd houden. 

23-9 Tijdens de korpsavond van de brandweer IJsselland krijgen vier vertrek-
kende vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding. Als beloning voor 
hun jarenlange inzet worden de heren H. van der Maat, S.B. Smit, 
M. van der Steeg en A. van de Velde benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Daarnaast is er nog een flink aantal jubilea te vieren. 

24-9 Voor de beste gevulde speculaas in Overijssel moet je naar bakkerij 
Schrijer in IJsselmuiden. Dat is de gezamenlijke conclusie van een 
vakjury en een consumentenpanel. Een ambachtelijke bakker die zijn 
vak verstaat - en zijn recept geheim houdt! 

26-9 Na het succes van drie weken geleden worden de Skonenvaarders 
voor de zevende keer op rij Nederlands Kampioen voor Clubteams. De 
kanovaarders kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd seizoen. 

27-9 Het Kerkplein in Zalk is opnieuw ingericht. De inwoners hebben het 
plan voor die herinrichting zelf opgesteld. Onder het motto: ‘in Zalk 
zijn we allemaal buren’ hebben ze met elkaar een gezellig openings-
feest gevierd. 

28-9 Het echtpaar Gerrit en Jenny van Dijk-van Pijkeren uit IJsselmuiden 
is zestig jaar getrouwd. Dat wordt gevierd met - natuurlijk - een bloe-
metje van de burgemeester. 
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29-9 Een voor Kampen nogal onconventionele beslissing van de gemeen-
te: in het vervolg worden op zondagmorgen vroeg de straten in de 
binnenstad geveegd. Tot nu toe gebeurde dat op zaterdagavond na 
winkelsluitingstijd, maar dat was ongezellig voor de mensen die op 
terrasjes zaten en bovendien bleef de rotzooi van de zaterdagavond 
dan liggen tot maandag. Op zondagmorgen gaat het vegen sneller en 
Kampen ziet er dan de hele zondag netjes uit. Win-win.

30-9 Nog een winkel in Kampen die er wezen mag: groentespeciaalzaak 
Van Marle vers & gemak is bekroond met een ster. Daarmee behoort 
deze zaak tot de top van de Nederlandse groentespeciaalzaken. En dat 
gaat niet zomaar. Deskundige vakjury’s, mysteryshoppers, winkelbe-
oordelaars en klanten hebben de zaak beoordeeld op het gebied van 
kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid. Met dit resultaat!

Oktober
1-10 Onderweg met zijn parkeerkaart terug naar zijn auto ziet Leon Nij-

meijer een vrouw in de IJssel vallen. Zonder na te denken doet hij wat 
kleren uit en springt haar achterna, grijpt de vrouw en zwemt met 
haar naar een trappetje, tien meter verderop. Daar helpen omstan-
ders de twee uit het water. Dan arriveren ook de hulpdiensten. Met 
de vrouw is alles goed, Leon mag bij een bewoner douchen en daarna 
gaat hij naar de kapper. Want daar had hij een afspraak. Een beschei-
den held.

3-10 De gemeente Kampen moet beter communiceren. Burgers moeten 
soms maanden wachten op antwoord als ze een brief hebben geschre-
ven en soms krijgen ze helemaal geen antwoord. Bij allerlei plannen 
worden burgers niet of te laat betrokken. Burgerparticipatie is een 
mooi woord, maar je moet het wel met daden onderstrepen. Drie 
raadsleden hebben aan de bel getrokken.

4-10 De politie was drie fietsendieven te slim af. De eigenaresse van een 
gestolen fiets zag haar fiets ergens anders staan en belde de politie. 
Agenten kwamen kijken en zagen meer gestolen fietsen staan. In over-
leg met de eigenaren liet de politie de fietsen staan en hield ze in de 
gaten. En ja hoor, na enkele dagen werden de fietsen meegenomen. 
De agenten volgden de fietsen en hielden de verdachten aan. Het 
bleek te gaan om twee mannen en een vrouw uit Polen. Die zitten nu 
vast. 

5-10 De steur die voor het station in de IJssel staat als symbool voor de 
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steur die volgens de verhalen ooit in de IJssel werd losgelaten, staat er 
niet voor niets. Een visser uit Norg haalde bij Wilsum een echte steur 
boven water. Zonder bel om zijn nek, dat wel. Het beest is direct weer 
vrijgelaten en zwemt weer rond in de IJssel. 

6-10 De Bolleschuur in Grafhorst is gered. Het is een tijd onzeker geweest 
wat er met de schuur zou gaan gebeuren, maar nu is er toekomst. 
Hij is gekocht door twee ondernemers die er een expositieruimte van 
willen maken. Daartoe is de Stichting De Bolleschuur opgericht. De 
Bolleschuur is gebouwd in 1929 en was toen de stal van de ‘bolle’, de 
stier van de gezamenlijke burgerij van Grafhorst. Zo had de schuur 
een verbindende functie en die functie moet weer terugkomen. 

7-10 Het gemaal aan de Flevoweg leeft weer. Gerrit en Herbert ten Hove 
zijn daar geboren en hebben het gemaal in 2000 gekocht. Vanaf die 
tijd zijn ze druk met renoveren en restaureren en in 2011 hebben ze 
het geopend voor publiek. Een unieke locatie voor feestjes, vergade-
ringen en dergelijke. Want, vinden de gebroeders, het is hét gemaal 
van Kampen, en daarom is het een plek om te delen. Reden om de lo-
catie één keer per jaar kosteloos beschikbaar te stellen voor een goed 
doel. Een mooi gebaar.

8-10 Vandaag viert Jan Adrianus Knepper zijn honderdste verjaardag. Een 
veelzijdig man die zijn leven actief betrokken was bij de samenleving. 
De burgemeester kwam natuurlijk op de koffie, met een fraai boeket 
bloemen voor de vitale jarige. 

10-10 Het Christelijk Gereformeerd kerkkoor Zingend Getuigen vierde eer-
gisteren haar zestigjarig bestaan met een jubileumconcert. Het koor 
begon als evangelisatiekoor met 25 leden en is nu een van de grotere 
koren met ruim zeventig leden waaronder voldoende bassen en teno-
ren, een uitzondering in de korenwereld. Het koor heeft diverse cd’s 
uitgebracht en heeft talloze concerten gegeven in binnen- en buiten-
land. 

11-10 Vandaag is de Nieuwe Toren verlicht in regenboogkleuren. Het is 
Coming Out Day. Kampen steunt homo’s, lesbiennes, biseksuelen en 
transgenders. Zij moeten in vrijheid kunnen uitkomen voor hun sek-
suele voorkeur. 

12-10 Inwoners van Kampen die ontevreden zijn over het werk van gemeen-
te of zorgaanbieder op het gebied van jeugd, zorg, werk of inkomen 
kunnen in het vervolg terecht bij de Ombudsvrouw Sociaal Domein. 
Zij biedt een luisterend oor en bemiddelt als dat kan. De gemeente 



343

Kampen gebruikt de informatie van de ombudsvrouw om haar beleid 
te verbeteren. 

13-10 Bij de werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier IJssel-
delta is een otter gespot. Nog niet eerder is een otter hier waarge-
nomen. Dat kan erop duiden dat de IJssel tussen Kampen en Zwolle 
leefgebied is geworden voor otters. 

14-10 De aantrekkende economie en de lagere huurprijzen hebben effect 
op de Oudestraat. Stond er vorig jaar in het voorjaar nog 16 procent 
van de winkelpanden leeg, nu is dat aantal gezakt naar 8 procent. Het 
betere parkeerbeleid speelt daarbij een rol, en ook het grote aantal 
particuliere winkels met plaatselijke ondernemers. En als het Zwolse 
Stadshagen straks een eigen station heeft is Kampen net zo dichtbij 
voor de bewoners als het centrum van Zwolle.

15-10 Bij het afgraven en verleggen van leidingen voor een nieuw parkeer-
dek tegenover de Buitenhaven is een keersluis uit de 19de eeuw te-
voorschijn gekomen. 

 Behalve de Burgel, die uitmondt in de Oude Buitenhaven, heeft Kam-
pen nog een stadsgracht gekend. Deze tweede vestinggracht loopt nog 
zichtbaar door het Stadspark en mondde vroeger uit in de Nieuwe 
Buitenhaven. Voor de aansluiting van de stadsgracht met de haven, 
en daarmee met de rivier, werd rond 1870 een keersluis aangelegd. 
In 1939 werd hij vervangen door een duiker. Naar nu blijkt is de sluis 
niet geheel gesloopt en is de binnenste frontmuur bewaard gebleven. 

17-10 Tafeltennisvereniging Kampenion heeft haar vijftigste verjaardag ge-
vierd met een uitgebreid jubileumprogramma. Leden en oud-leden 
ontmoetten elkaar en konden gezellig bijpraten. Een kerngezonde 
club, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. 

18-10 Nog voordat er serieus gesproken kon worden over behoud van de 
keersluis die vorige week is gevonden is hij al gesloopt. Volgens de 
gemeente Kampen ging het om een leeg omhulsel dat niet waardevol 
genoeg is om behouden te blijven. Diverse partijen denken daar an-
ders over. De afgelopen dagen is van verschillende kanten gewezen op 
het bijzondere karakter van de sluis en het historisch belang ervan. 
Een wijs besluit of een blunder? Dat moet nog blijken. 

19-10 Op 12 mei 1940, twee dagen na zijn 36ste verjaardag, was Roelof Kep-
pel uit Kampen onderweg naar Den Haag. Hij hoorde bij de militaire 
wielrijders, een bijzonder regiment dat zich per fiets of motorfiets 
verplaatste. Ter hoogte van Delft werd hij geraakt door Duits lucht-
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geschut en sneuvelde. In 1948 kreeg zijn weduwe het Oorlogsherin-
neringskruis. De onderscheiding was al jaren spoorloos. Kleinzoon 
Roelof Peter maakte er werk van en bij hoge uitzondering heeft het 
ministerie van defensie deze medaille voor de tweede keer verstrekt. 

20-10 Maar liefst dertig archeologen zijn aan het werk in het toekomstige 
Reevediep. Zij hebben een groot aantal prehistorische jachtkampen 
uit de middensteentijd (circa 10.000-5.300 voor Christus) blootgelegd. 
De omgeving van Kampen bestond uit een dekzandlandschap waar 
men hoog en droog kon wonen, dicht bij het water. Meer dan acht-
honderd haardkuilen duiden erop dat prehistorische mensen hier 
een bivak hadden. 

21-10 Nog niet iedereen is blij met het nieuwe zwembad dat in januari 
open gaat. De tarieven zijn gelijk aan die van het oude, maar ze gaan 
nu gelden voor een 25-meterbad in plaats van een bad van 50 meter. 
Sportfondsen Kampen gaat bovendien straks een commercieel tarief 
berekenen voor wedstrijden en krijgt geen subsidie meer van de ge-
meente Kampen. Dit alles kost zwemvereniging Deltasteur per jaar 
35.000 euro extra. De lobby bij de politieke partijen is begonnen. 

22-10 Gouden en zilveren medailles voor Oranje en Volharding tijdens wed-
strijden in Emmeloord. Voor Twirl Team Oranje in de categorie Small 
Team Twirling en voor Miranda Alteveer (Solo Dance Twirl - Senior 
Intermediate) zelfs tickets voor het Nederlands Kampioenschap.

24-10 Tijdens het internationale concours in het Franse Le Mans heeft 
 Annelotte Felix uit IJsselmuiden met haar pony Golden Challenge 
diverse prijzen in de wacht gesleept. Ze eindigde op de tweede plek 
achter de Europees kampioene en kwam met zilver naar huis. 

25-10 Beweging op het kerkelijk erf: in 1967 gingen de Gereformeerde Ker-
ken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken uit elkaar. 
Aanstaande zondag vieren ze in IJsselmuiden in een gezamenlijke 
ochtenddienst dat deelname aan elkaars avondmaal en kanselruil 
mogelijk worden. Het begin van een toekomstige eenwording. 

26-10 De KAT is uitgespeeld. De Kamper Amateur Toneelgroep telt steeds 
minder leden, minder publiek en minder donateurs. Met pijn in het 
hart neemt het gezelschap afscheid. Gedurende 57 jaar heeft de KAT 
het publiek vermaakt met toneel op niveau. 

27-10 De op één na jongste molenaar van Nederland woont in Zalk. Gerben 
van Gelder (18) is van peuter af aan al geïnteresseerd in molens en 
is sinds zijn twaalfde jaar actief bij de molen in Zalk. Deze week be-



345

haalde hij zijn molenaarsexamen. Met vlag en wimpel geslaagd. Hij is 
daarmee de jongste molenaar van Overijssel. 

28-10 Sinds mensenheugenis is het in Kampen koopavond op vrijdag. Dan 
zijn de winkels open tot 21.00 uur. Dat gaat veranderen: op vrijdag tot 
20.00 uur en op zaterdag een uurtje langer, tot 18.00 uur. Het moet 
wel even wennen, blijkt tijdens het eerste weekend. Nog niet alle win-
keliers houden zich aan de afspraak en dat schept verwarring. 

29-10 Het Zalkerveer bestaat twintig jaar. In 1996 ging de veerman met 
pensioen en daardoor dreigde het Zalkerveer te worden opgeheven. 
De Kamper Stichting Dagverblijven nam een destijds revolutionair 
besluit en ging het veer runnen met mensen met een verstandelijke 
beperking. Gecombineerd met het Theehuis is het geheel een groot 
succes geworden. Een mooi feest voor genodigden, cliënten, begelei-
ders en vrijwilligers van toen en nu.

31-10 De turnselectie van de IJsselmuider gymnastiekvereniging IJGV heeft 
tijdens een groepsspringwedstijd in Nieuwleusen prachtige resulta-
ten geboekt. De teams behaalden een gouden medaille op tumbling, 
een zilveren op plankoline kast en een bronzen plak op trampoline 
kast. 

November
1-11 Museumboerderij Erf 29 op het Kampereiland bestaat tien jaar en 

heeft zich in die tijd meer dan bewezen. Vanuit de hele wereld komen 
bezoekers naar het museum, gemiddeld ruim 5.500 per jaar. Daaron-
der zijn ook bruidsparen, want Erf 29 is sinds enige jaren een trouw-
locatie. 

2-11 Gymnastiekvereniging Wilhelmina heeft er weer een jubilaris bij: 
Fenny van den Bos is zestig jaar lid. Fenny heeft actief gesport, di-
verse functies vervuld binnen de vereniging en allerlei activiteiten 
georganiseerd. Daarom was ze al erelid van Wilhelmina. Nu kreeg zij 
een jubileumspeld uitgereikt.

3-11 Mevrouw Marrie Fien-Aarten is vandaag honderd jaar oud. De vro-
lijke eeuweling heeft al lange tijd uitgekeken naar deze bijzondere 
verjaardag. De burgemeester komt op bezoek met een mooi boeket 
bloemen en zingt haar spontaan toe.

4-11 Als blijk van waardering voor zijn vele publicaties krijgt Geraart Wes-
terink de zilveren legpenning van de gemeente Kampen. Geraart doet 
al jaren nauwkeurig onderzoek en legt de resultaten daarvan vast in 
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bijdragen over beeldende kunst, architectuur en het culturele leven 
in Kampen. Hij beschikt over heel veel informatie en is een vriendelij-
ke vraagbaak voor veel mensen. 

5-11 Er is een drukke discussie op gang gekomen over de oude schutsluis 
die een paar weken geleden in het Buitenhavengebied werd gevonden 
en vervolgens werd gesloopt. Kampen Tourist Info heeft nu de hand 
weten te leggen op een aantal bouwstenen van de sluis. Deze stenen 
zijn in kleinere stukken gezaagd die nu verkocht worden. Waarschijn-
lijk zijn die stenen afkomstig uit één van de steenfabrieken die ooit in 
Kampen stonden. 

7-11 Een huis zonder voordeur in de Burgwalstraat te Kampen. Een Kam-
per Ui? Nee, het huis was vroeger pakhuis van de woning ernaast. Je 
moet het maar weten. Het weekblad Kampen.nl vroeg lezers om tips, 
ideeën en onbekende plekjes van Kampen. Daar is nu een lijst van 
gemaakt: Ontdek de Parels van Kampen. 

8-11 Wim en Jannie Rukkers zijn vandaag zestig jaar getrouwd. Ter gele-
genheid van het jubileum krijgen ze van de burgemeester een bloe-
metje. Ze zijn nog zeer fit, trekken er met de caravan op uit, fietsen 
èn dansen volop mee tijdens hun feest met kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

9-11 We hebben er weer een landelijke beroemdheid bij in Kampen: 
Roxanne van Schellen heeft de Flowercup 2016 gewonnen. De stren-
ge vakjury bepaalde dat zij van alle tweehonderd deelnemers uit heel 
Nederland, allemaal professionals, het mooiste bloemstuk gemaakt 
had, zowel technisch als qua opzet.

10-11 De Stomme van Campen staat op de tiende plek in de Café Top 100. 
Daarmee is de Kamper onderneming het beste café van Overijssel. De 
Stomme van Campen laat zich met name voorstaan op bier en bur-
gers. Terecht, vond de jury.

11-11 Het Kamper klokkenluidersgilde Geert van Wou is enthousiast be-
gonnen met het beieren van klokken in de Boventoren. Al een jaar 
worden de grote klokken niet meer geluid omdat de toren dan gaat 
bewegen. Met het beieren worden klepels tegen de binnenwand van 
de grootste klokken gebonden. Als je aan de kabels trekt komt er ge-
luid. 

12-11 Sinterklaas is weer in Kampen! Zo’n drieduizend mensen hebben de 
Goedheiligman en zijn 176 Zwarte Pieten verwelkomd. Tijdens de in-
tocht heeft Sint het Sinterklaashuis in de Stadskazerne geopend en 
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na afloop van alle festiviteiten heeft hij er zijn intrek genomen. Hij 
blijft er wonen en werken totdat hij weer teruggaat naar Spanje. 

14-11 Zaterdagavond vierde Willy de Lange-Potkamp dat ze vijftig jaar kos-
ter is van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Na de zondagochtend-
dienst werd er ook nog even aandacht besteed aan dit jubileum en 
daar maakte burgemeester Koelewijn gebruik van: hij reikte haar een 
Koninklijke onderscheiding uit en daarmee werd ze benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

15-11 Vandaag zijn Janny en Jaap van Wengerden zestig jaar getrouwd. Bur-
gemeester Koelewijn gaat op bezoek en brengt een mooi boeket mee. 
Het echtpaar is een jaar geleden vanuit Zalk in de Amandelboom ko-
men wonen, tot volle tevredenheid.

16-11 In de week van Het Nationaal Schoolontbijt onderstrepen 255 bur-
gemeesters uit Nederland het belang van een goed ontbijt. Ook bur-
gemeester Koelewijn is daarbij: de leerlingen van groep 4 en 5 van 
basisschool De Mirt schoven op het stadhuis aan voor het Burgemees-
tersontbijt. 

17-11 Een twijfelachtige eer voor Kampen: het SBS6-programma de Gevaar-
lijkste Wegen van Nederland heeft een aflevering gewijd aan de N50. 
De ongelukken en dagelijkse files zijn de aanleiding voor deze uitzen-
ding. Terecht wordt er gelobbyd voor verbreding van de weg. 

18-11 Het R.K. Kerkkoor IJsselmuiden viert het jaarlijkse Caeciliafeest en 
huldigt de heer Wil Jorna. De heer Jorna heeft zich vijftig jaar ingezet 
voor de kerkelijke muziek. 

19-11 In de Stadsgehoorzaal wordt vandaag het 125-jarig jubileum gevierd. 
Heel Kampen kan het feest mee komen vieren. Overal in het gebouw 
is iets te doen, ook op plaatsen waar je normaal niet komt, zoals de 
zolder. Een prachtige, gezellige avond. 

21-11 Kampen is niet erg rolstoelvriendelijk. Dat begint al in het stadhuis, 
waar de balie van de receptie te hoog is. Maar ook in de binnenstad vind 
je het ene obstakel na het andere: fietsen, kliko’s, reclameborden en kle-
dingrekken blokkeren de doorgang. Misschien een goed idee om alle 
verantwoordelijke ambtenaren eens een rolstoelritje te laten maken.

22-11 Toen hij veertig jaar in dienst was van Berk Kampen kreeg Kampenaar 
Hendrik Bulder rond 1940 een gouden horloge. Dat had een grote 
emotionele waarde voor hem, en ook voor zijn kleinzoon en naam-
genoot Henk Prins. Na het overlijden van beide grootouders is het 
horloge verdwenen, naar later blijkt door grootmoeder ingeruild. Een 
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nazaat van de juwelier weet het horloge te achterhalen en de huidige 
eigenaar wil het ruilen voor een vergelijkbaar exemplaar. Kleinzoon 
Henk kan, na 46 jaar zoeken, zijn geluk niet op. 

23-11 Het schoonste winkelgebied van Nederland ligt in Kampen. In de 
categorie middelgrote gemeenten eindigde Kampen vorig jaar nog 
als derde, maar nu dus als eerste. Een prachtige beloning voor het 
schoonhouden van de binnenstad. Iets om terecht trots op te zijn. 

24-11 Een gezamenlijke moestuin, ofwel een smoestuin kan een prima mid-
del zijn om je buren op een heel andere manier te leren kennen dan 
tijdens een nieuwjaarsborrel. Dat hebben de bewoners van de Kruis-
straat in IJsselmuiden bedacht. Het is een ontmoetingsplek, maar de 
tuin heeft ook een educatieve functie. Kinderen kunnen goed zien en 
meemaken hoe alles groeit en bloeit.

25-11 Zondagsrust in Kampen. Moet die in ere gehouden worden of is die 
niet meer van deze tijd? De meningen van de Kampenaren zijn ver-
deeld. Kampenaren hebben de keuze uit twee petities: de ene is voor 
winkelsluiting en de andere pleit voor de mogelijkheid om super-
markten op zondag te openen. 

26-11 Vanwege hun verdiensten voor de katholieke kerkmuziek in Neder-
land worden Jenny Diender en Corrie Evers-Diender gehuldigd. Tij-
dens het jaarlijkse feest van St. Caecilia, patrones van het R.K. Kerk-
koor Buitenkerk krijgen zij een onderscheiding: Jenny vanwege 55 
jaar en Corrie vanwege 25 jaar lidmaatschap. 

28-11 Felicitaties van het gemeentebestuur voor het echtpaar Van den Berg. 
Zij vierden hun zestigjarig huwelijk. Bijna de helft van die tijd hebben 
ze in Kampen gewoond. Ze begonnen in een woonboot in de Burgel. 

29-11 ‘Kijk anders, zie meer!’ is het motto van het nieuwe gymnasiumpro-
gramma dat de Pieter Zandt scholengemeenschap heeft ontwikkeld. 
De leerlingen krijgen een goede wetenschappelijke toerusting. Er 
komt aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, studievaardigheden, 
presentatietechnieken, filosofie, technisch ontwerpen en muziek. Er 
wordt versterkt talenonderwijs ingezet. De docenten worden getraind 
om op een andere manier les te geven.

30-11 Het is al een poosje opvallend stil in Kampen wat inbraken en fietsen-
diefstallen betreft. Niemand weet waardoor dat komt, maar er is de 
afgelopen maanden nauwelijks een fiets ontvreemd en er is maar vier 
keer een (poging tot) inbraak geweest. In de omringende gemeentes 
gaat de georganiseerde misdaad gewoon door. 
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December
1-12 Het Ichthus College Kampen, locatie VIA, organiseerde voor de eerste-

jaars leerlingen voor de eerste keer De Grote Rekendag. De dag stond 
in het teken van gezond leven, het onderwerp van de projectweek die 
volgt op deze dag. Met verschillende rekenstrategieën doen de leerlin-
gen onderzoek naar gezond leven. 

2-12 Na de Tweede Wereldoorlog was de Joodse gemeenschap in Kampen 
gedecimeerd zodat het onmogelijk werd om zorg te dragen voor de 
Joodse begraafplaats. De meeste stenen zijn er niet best aan toe. Steen-
houwerij Van Ommen heeft de twee stenen die je ziet bij binnenkomst 
kosteloos gereconstrueerd. Vanaf nu is er een entree die getuigt van 
respect voor de Joodse mensen die hier begraven zijn. Hopelijk komt 
er geld beschikbaar voor een opknapbeurt van de hele begraafplaats. 

3-12 Van alle 583 Jumbowinkels die meedongen naar de titel staat de beste 
aan het Penningkruid in Kampen. Belangrijk zijn de serviceverlening 
en de verzorging van de winkel. Het Kamper personeel is een gemoti-
veerd, klantgericht team dat zorgt voor een goede sfeer in de winkel. 

5-12 Een cadeau van de Stichting Sinterklaas Comité Kampen (SSCK) voor 
de Stadsgehoorzaal. De SSCK houdt na zeventien jaar op te bestaan 
en schenkt het geld dat nog in kas is aan de organisatie van het Sin-
terklaasfeest in de Stadsgehoorzaal. Dat feest is bedoeld voor alle kin-
deren in Kampen en zo is het laatste geld besteed in de lijn van het 
Comité. 

6-12 De ‘Avercampen’-collectie van het Stedelijk Museum is uitgebreid met 
een schetsboekje van Barent Avercamp uit de 17de eeuw, een zoge-
naamd album amicorum. De afgelopen jaren lag het in het depot van 
het Stedelijk Museum in Zwolle, maar het Kamper museum krijgt het 
nu bijzonder langdurig in bruikleen. Barent was de neef en de eni-
ge leerling van Hendrick Avercamp, de Stomme van Campen, bekend 
vanwege zijn winterlandschappen. 

7-12  De provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle gaan 
gebruik maken van dezelfde computersystemen. De betekent dat er 
nieuwe software geïnstalleerd moet worden en dat geeft grote pro-
blemen. Rijbewijzen en identiteitskaarten worden inmiddels weer 
zonder problemen uitgegeven, maar diverse andere onderdelen waar 
ambtenaren mee werken leveren nog steeds grote problemen op. 

8-12 Op de markt is je gulden een daalder waard, maar je hebt er ook meer 
kans dat vals geld niet wordt gesignaleerd. Dan ben je bij marktkoop-
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man Harm Westerink uit IJsselmuiden aan het verkeerde adres. Hij 
achtervolgde twee jongens die met een vals briefje van vijftig euro 
probeerden te betalen. De politie kon ze in de kraag grijpen. 

9-12 Het gaat niet zo best met de boeren op het Kampereiland, zoals dat in 
heel Nederland bij melkveehouders het geval is. De inkomsten stag-
neren en de vaste lasten stijgen. Dit jaar gaat de pachtprijs met 13 
procent omhoog, volgend jaar met 22 procent. Die verhogingen zijn 
te groot voor de boeren. Ze pleiten voor een nieuw pachtsysteem. Hun 
hoop is gevestigd op de gemeenteraad. 

10-12 Brunnepe, en met name de Geert van Woustraat, viert zijn hon-
derdjarig bestaan als woonwijk van Kampen. Als vissersdorp bestond 
Brunnepe al toen Kampen in de Hanzetijd tot bloei kwam. Het is nu 
een wijk met een positieve sfeer en veel saamhorigheid. Dat laten de 
inwoners zien tijdens een feest met leuke evenementen. 

12-12 In 1826 kwam de heer Lehmkuhl uit Bremen naar Kampen en startte 
hier de eerste sigarenfabriek. Dat betekent dit jaar 190 jaar tabak in 
Kampen. Sigarenmaker Tinus Vinke heeft daar negentig jaar van mee 
gemaakt en is nog steeds actief bij sigarenfabriek De Olifant. Een dub-
bele reden voor een feestje. 

13-12 Geboren en getogen in Kampen en daar zestig jaar geleden getrouwd. 
Clara en Henk Vinke-Duinkerken vieren feest met kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen en vrienden. De burgemeester gaat 
op bezoek en overhandigt hen een boeket bloemen ter gelegenheid 
van hun diamanten huwelijk. 

15-12 De parkeergarage bij de Buitenhaven zal niet op tijd klaar zijn. De 
bedoeling was dat hij met de Hanzedagen in juni 2017 gebruikt kon 
worden, maar dat gaat niet lukken. Het heien veroorzaakt zoveel tril-
lingen dat bij diverse omwonenden de muren aan het scheuren zijn. 
Het heiwerk is stil gelegd en de gemeente bezint zich op de te nemen 
maatregelen. 

16-12 Na een grondige verbouwing enkele jaren geleden is ’t Ukien het ima-
go van donker blowhol kwijt geraakt en functioneert het gebouw nu 
als multifunctioneel centrum voor allerlei soorten stichtingen. Nu 
heeft ‘t Ukien van het Fonds Podiumkunsten de c-status gekregen en 
daarmee is het één van de kernpodia van Nederland geworden. Dat 
geeft, naast de eer, ook meer financiële mogelijkheden.

17-12 Vandaag is de laatste rondleiding in de conserveringsloods in Lely-
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stad voordat die voor langere tijd op slot gaat. Dan begint men met 
het drogen van het scheepswrak van de IJsselkogge. Tot nu toe wordt 
die ieder uur besproeid met water om te voorkomen dat het hout 
uitdroogt en gaat krimpen en scheuren. Het zal vanaf nu vier tot vijf 
jaar duren voordat het wrak terugkomt naar Kampen. 

19-12 Met inzet van honderden vrijwilligers werd Kerst in Oud Kampen 
weer een sfeervolle belevenis. Maar liefst 75.000 bezoekers kwamen 
naar Kampen om zaterdag- of zondagavond te genieten van sprookjes-
achtige taferelen en nostalgische activiteiten. 

20-12 Zeventig jaar geleden trouwden Paul Zijlstra en Marie Zijlstra-Schut-
ter met elkaar en dat vierden ze het afgelopen weekend. Ze hebben 
geen geheim om het zo lang vol te houden, het belangrijkste is dat ze 
van elkaar en van hun kinderen houden, vinden ze. Locoburgemees-
ter Meijering kwam het paar feliciteren met hun platina huwelijk. 

21-12 Op een bankje bij de Noorderkerk begon het, in 1926, met zeven jon-
gens, zonder velden en voorzieningen. Vandaag viert DOS Kampen 
haar 90-jarig bestaan. Met een feest waar iedereen die de club een 
warm hart toedraagt welkom is. 

22-12 Een grote brand legt een deel van Schroothandel Regelink in de as. In-
woners van onder meer Kampen, Zwolle en Genemuiden krijgen een 
burgeralert met het advies om binnen te blijven en ramen en deuren 
te sluiten. Voor Kampen stond de wind de goede kant op waardoor 
de rook van Kampen afdreef. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgeko-
men. 

23-12 Zwembad De Steur is vandaag voor het laatst open. Het zwembad met 
het bijzondere koepeldak dat op zomerse dagen open gedraaid kan 
worden moet plaats maken voor een nieuw gebouwd zwemparadijs. 

24-12 Gedeputeerde Staten zijn bezorgd over de financiën van Kampen. Een 
structureel jaarlijks tekort wordt nu gedekt uit de reserves. Maar ooit 
zijn die reserves op en het gat in de begroting blijft bestaan. Dus on-
dergraaf je met deze constructie je financiële positie. In de begroting 
van 2018 moet de situatie anders worden aangepakt. 

27-12 De gedoogperiode van het carbidschieten in Brunnepe is begonnen. 
Om het imago van de melkbusschutters te verbeteren hebben enkele 
mensen het initiatief genomen voor een ‘Proat Tente’ aan de Noord-
weg. Daar is koffie en thee, en er staat een collectebus voor de Veluw-
se Wens Ambulance, die ritjes verzorgt voor terminaal zieke mensen. 
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28-12 Begin dit jaar stopte Ep Kragt als voorzitter van de overkoepelende 
stichting Hippisch Centrum Kampen (HCK). Hij was achttien jaar 
voorzitter van Ponyclub Toi Toi, twaalf jaar van de Landelijke Rijver-
eniging Kampen (LRK) en zat jarenlang in het bestuur van HCK. Daar-
mee heeft hij veel betekend voor de paardensport in Kampen. Een 
passend eerbetoon: de binnenbak in de manege aan de Zwartendijk 
heet voortaan de Ep Kragt Hal. 

29-12 Vandaag gaat voor het laatst het licht uit in zwembad De Steur. Mar-
cel Sleurink, die 28 jaar hier gewerkt heeft, en Gerrit Jansen, 31 jaar 
in dienst, zetten de machines uit. Ze hebben mooie tijden meege-
maakt in het zwembad, met een collegiaal team. Maar het wordt tijd 
voor nieuwbouw, want de ‘oude’ Steur loopt op z’n einde, vinden ook 
zij. 

30-12 Na een inbraak deze week waarbij heel veel werd gestolen en een rava-
ge werd aangericht is de Kamper Vuurwerkgiga weer volop in bedrijf. 
Veel Kampenaren zijn bereid om diep in de buidel te tasten voor een 
hoeveelheid vuurwerk. Dat belooft een grootse jaarwisseling. 

31-12 Als er niks gebeurt staat over vijf jaar de Kamper binnenstad tjok-
vol auto’s. Er wordt gewerkt aan diverse parkeerplaatsen aan de rand 
van de binnenstad. Gecombineerd met een fietsenplan, dat nu getest 
wordt, moet het aantrekkelijk worden om niet met de auto naar het 
centrum te komen. Kampen moet een gastvrije stad worden met gra-
tis parkeerplekken, maar het is nog niet zo gemakkelijk om dat te 
bereiken. Een uitdaging voor het komende jaar. 


