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Kamper Kroniek 2017

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 Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat het Christelijk man-

nenkoor Door Eendracht Verbonden werd opgericht. Veel van de 
toenmalige leden waren sigarenmakers en die zongen tijdens het 
werk. Een soort Arbeidsvitaminen live dus. DEV werd een begrip bin-
nen en buiten Nederland. De vele bassen zorgen voor een bronzen 
klank, een bijzonder kenmerk van dit koor. 

3-1 Gisteren is dan eindelijk het nieuwe zwembad geopend, met dezelfde 
naam als het oude: De Steur. De eerste reacties van de zwemmers 
zijn uiteenlopend: de glijbaan is gaaf, de patat lekker, de duikplank 
is lager, de tafels staan schuin, diverse zwemtijden zijn beperkter, de 
65-plus korting is afgeschaft, geen chloorlucht meer, de baantjes zijn 
gehalveerd van 50 naar 25 meter. 

4-1 De Gemeente Kampen bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan 
het goede verloop van Oud en Nieuw. Inderdaad was het een rustige 
jaarwisseling zonder agressie of geweld tegen brandweermedewer-
kers. Met slechts vijf klachten over carbidschieten na 2.00 uur en zes 
gesneuvelde ruiten na het afschieten van zeer zwaar vuurwerk aan de 
Broederweg is Kampen aan het nieuwe jaar begonnen. 

5-1 In Zalk komt een poëzieroute. Het tweede gedicht is onthuld, een 
kwatrijn van Ida Gerhardt over Pasen in Zalk. Het gedicht is gegra-
veerd in een koperen plaat en is geplaatst bij het ooievaarsnest aan de 
Zalkerdijk, bij de begraafplaats. Het derde gedicht is in voorbereiding. 

6-1 Ruimtes in de Stadskazerne zijn vernoemd naar personen uit de ge-
schiedenis van de kazerne. Zo leeft de ziel van de oude ‘Van Heutsz’ 
voort. Albertus ‘Paatje’ Leeuwe bijvoorbeeld was de kantinebaas in de 
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kazerne van 1883 tot 1918. Het leescafé in de Stadskazerne draagt nu 
zijn naam: café Paatje. 

7-1 De IJsselmuider voetbalvereniging IJVV eert Gerrit Wezenberg. Deze 
stille, maar sterke kracht heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt 
als secretaris van de jeugdcommissie, als leider van de jeugd, van het 
veteranenelftal en als scheidsrechter. Vanwege deze enorme staat van 
dienst wordt hij benoemd tot erelid. 

9-1 Hervormd en Gereformeerd Kampen groeien steeds dichter naar el-
kaar toe. Sinds gisteren kerken de hervormde ‘Broederkerkers’ in de 
nu nog gereformeerde Westerkerk, waar twee jaar geleden de leden 
van de Noorderkerk ook al naar toe vertrokken. Voor sommigen een 
pijnlijke zaak, anderen kijken naar de toekomst en naar wat verbindt. 
De opstap naar één PKN-gemeente in Kampen. 

10-1 Toegegeven: er gaat veel tijd zitten in vrijwilligerswerk, maar het 
geeft ook veel voldoening en je leert er veel van. Ali van Keulen kan 
het weten na vijftig jaar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Ze be-
gon met vier uur per week en dat groeide uit tot twintig à dertig uur. 
Ze wil niet stoppen, maar bouwt wel af. 

11-1 Gymvereniging Wilsum was al lang niet meer alleen een gymnas-
tiekvereniging. Ze biedt mogelijkheden voor gymmen, steppen, kleu-
tergym, recreatief volleyballen en recreatief badmintonnen. Tijdens 
de viering van het vijftigjarig bestaan werd de naam dan ook gewij-
zigd in Gym- en sportvereniging Wilsum en werd het bijbehorende 
nieuwe logo onthuld. 

12-1 Vandaag is het startsein gegeven voor de verbetering van het Kam-
perlijntje, het spoortraject tussen Zwolle en Kampen. De bedoeling 
is dat hier in december elektrische treinen kunnen gaan rijden. Deze 
zullen ook gaan stoppen op het nieuwe station Zwolle Stadshagen. 
Een mijlpaal in de geschiedenis van het Kamperlijntje. 

13-1 Twee Kamper dames, Hetty Schinkel en Willy Visser, beklommen 
met zes andere vrouwen de Kilimanjaro. Zeven dagen klimmen, geen 
douche, slapen in tentjes, over grenzen gaan. Ze haalden er geld mee 
op voor de bouw van een school in India. Streefbedrag was 100.000 
euro, het uiteindelijke bedrag werd 125.000 euro. 

14-1 Hopelijk zijn de Kampenaren ervan doordrongen dat het verkeer op 
de N50 ter hoogte van hotel Zalkerbroek even terug moet van 100 
naar 70 kilometer per uur. Ongeveer drie keer per uur gaat een be-
stuurder hier op de bon. Daarmee zijn de flitspalen die hier staan de 
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grootste melkkoe in deze regio voor de staatskas. 
16-1 Gisteren was het zestig jaar geleden dat Berend en Gerrie van Dijk-

Kragt trouwden in het gemeentehuis van IJsselmuiden. Het diaman-
ten paar verkeert in goede gezondheid en kijkt terug op zestig heel 
fijne en goede jaren. Fruit en bloemen van het gemeentebestuur en 
een brief van de koning verhoogden de feestvreugde. 

17-1 Het is volop winter in Nederland en dat betekent dat er zout gestrooid 
moet worden, veel zout. In Kampen gebeurt dit in de vorm van pekel. 
Er zijn 39 medewerkers van de eenheid Beheer Openbare Ruimte in 
drie ploegen druk mee. Ze doen dat met een gps-systeem dat bepaalt 
hoeveel zout er waar gestrooid moet worden. Sinds dit systeem in ge-
bruik werd genomen bespaart de gemeente 30 procent zout. 

18-1 Gelukkig wordt er alleen maar op de wegen gestrooid en niet bijvoor-
beeld in het Stadspark. Dat ziet er met alle sneeuw sprookjesachtig 
uit. Even is alle kleur verdwenen en kunnen de prachtigste zwart-wit 
foto’s gemaakt worden. Veel mensen leven zich uit met hun camera 
en iedereen is goedgemutst. Ook dat geeft een speciale sfeer. 

19-1 Gymnastiekvereniging Wilhelmina eert twee heel bijzondere en 
 actieve vrijwilligers: Dik Koster en Anita Knul. Zij hebben de laatste 
jaren de vereniging gereanimeerd. Als dank voor hun succesvolle in-
zet worden ze beiden benoemd tot erelid. 

20-1 Kronieken zijn van alle tijden: in de 15de eeuw beschreef stadssecre-
taris en stadsschrijver Jacob Bijndop de ontwikkeling van Kampen in 
zijn Stadskroniek. Bijndop was overal bij en had kennis van veel za-
ken. Straten, muren en poorten die vernieuwd worden, de IJssel die 
verbreed en verdiept wordt, de IJsselbrug die gebouwd wordt, veel 
conflictsituaties, de rol van het stadsbestuur; alles geeft een goede 
voorstelling van het leven in Kampen in die tijd. Bijndorps Stadskro-
niek werd bewerkt door Peter Bakker. En iedereen kan de Stadskroniek 
nu digitaal raadplegen.

21-1 Present Kampen is Bruggenbouwer van het jaar geworden. Mede-
werkers van Present zetten zich belangeloos in voor mensen die een 
helpende hand nodig hebben om zich staande te houden. De vrijwilli-
gers willen er zijn voor de ander en samen de wereld mooier maken. 

24-1 Een bijzonder feest: zestig jaar na dato geven Geert en Gerrie Water-
ham-Rigterink elkaar opnieuw het jawoord. Op deze manier vierden 
ze hun diamanten huwelijk. Natuurlijk kwam de burgemeester het 
echtpaar feliciteren namens de gemeente Kampen. 
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25-1 Ruim vijftig jaar geleden werd de gasfabriek aan de Oranjesingel 
 gesloopt. Nu de grond flink afgegraven wordt omdat er een parkeer-
garage gebouwd gaat worden moeten de omwonenden de ramen slui-
ten vanwege de doordringende teer-stank. Tijdens de heiwerkzaamhe-
den werden werknemers van het heibedrijf ziek. De werkzaamheden 
zijn stilgelegd, met als gevolg dat de garage niet klaar zal zijn voor de 
Hanzedagen in juni. 

26-1 Muziek in het gemeentehuis van Kampen: burgemeester Bort Koele-
wijn huldigt de muziekkorpsen Jong Oranje en Jong AMDG. Op het 
NK Marching & Music Contest in Waalwijk werd Jong Oranje Neder-
lands Kampioen. Jong AMDG werd tweede. 

27-1 Fietsen die overal gestald worden en de borden op de Oudestraat zijn 
grote obstakels voor mensen met een lichamelijke beperking. Inva-
lidentoiletten staan nergens aangegeven. Veel horecagelegenheden 
zijn niet toegankelijk voor rolstoelers. Veel winkels hebben drempels 
of er staan spullen aan weerskanten van de deur. Wat meer bewust-
wording zou mooi zijn. 

28-1 Tijdens de Nederlandse Jeugd en Junioren Kampioenschappen in 
Eindhoven behaalt de Kamper zwemvereniging Deltasteur prachtige 
resultaten. Kylian Heederik, Milou ten Koppel en Demi Westendorp 
waren goed voor drie medailles en twaalf persoonlijke records. 

30-1 De politie doet het goed in de ogen van de Kampenaren. De laatste 
tijd hebben 399 mensen een melding gedaan. Zij zijn telefonisch be-
naderd. Bijna allemaal zijn ze tevreden over de manier waarop het 
contact met de politie verliep en over het optreden van de politie. Ook 
kwamen er nog wat tips binnen waarmee de politie zeker iets gaat 
doen. 

31-1 Het podium van de Stadsgehoorzaal is vanavond een pop-up restau-
rant. Serviceclub Ronde Tafel in Kampen zorgt voor de organisatie, 
lokale bedrijven en ondernemers sponsoren de ingrediënten en be-
nodigdheden en topkok Dennis van den Beld staat garant voor een 
exclusief zevengangendiner. Er schuiven 84 mensen aan, goed voor 
een opbrengst van 8.400 euro. Voor dit bedrag kan de Voedselbank 
een koelauto kopen. 

 
Februari
1-2 Het Stedelijk Museum Kampen heeft een interim-directeur: Aline Ny-

singh. Zij volgt Stan Petrusa op, die vandaag met pensioen is gegaan. 

42CE38_F60_deel04_KA2018.indd   346 19-06-18   11:35



347

De zeer ervaren Nysingh gaat niet alleen leiding geven aan het mu-
seum, maar ze moet ook de verzelfstandiging ervan voorbereiden en 
realiseren. 

2-2 Eind maart vorig jaar werd een hoeveelheid hout van zo’n zeshon-
derd jaar oud uit de IJssel gevist. Het werd bestemd voor klim- en klau-
tertoestellen op de Natuurspeelplaats. De beheerder van de kinder-
boerderij wil er een picknickkar van maken en tafels en bankjes die in 
de stad neergezet kunnen worden. Particuliere Kampenaren blijken 
ook zeer geïnteresseerd te zijn.

3-2 Goede planning, afstemming en organisatie kunnen voor veel effi-
ciëntie zorgen. Als het groot onderhoud van de N50 gecombineerd 
wordt met de verbredingsplannen kan het hele werk twee jaar eerder 
klaar zijn dan gepland. Dat is goed nieuws, want Kampen en de regio 
zitten met smart te wachten op de bredere N50. 

4-2 Ganzen, een ware plaag vormen ze voor veel boeren. Ze vertrappen 
het gras en schijten het land vol. In opdracht van de provincie Overijs-
sel staan nu twee robotlasers op het Kampereiland. Die moeten met 
een groene lichtstraal de ganzen verjagen, want die zien die straal 
als een grote stok die op ze afkomt. Het is een proef, als het werkt is 
het een diervriendelijke en mogelijk ook goedkopere oplossing dan 
steeds maar schadevergoeding betalen. 

6-2 Het Kamper duikteam De Oester heeft er een nieuwe tak van sport 
bij: duiken met een beperking. Een aantal duikers volgt een training 
op dit gebied en leert hoe je mensen met spasmen, visuele proble-
men, autisme en andere handicaps kunt leren duiken. Met steun van 
de Stichting Gehandicaptensport kunnen ze dan een duikprogram-
ma aanbieden. Een geweldige uitdaging!

7-2 Het aantal fietsendiefstallen loopt weer op, vooral bij de stations van 
Kampen. Het advies van de politie om minimaal twee sloten te gebrui-
ken is niet afdoende. In plaats van de hele fiets mee te nemen sloopt 
het dievengilde er nu gewoon zadels en andere onderdelen af. 

8-2 De laatste dagen wordt geregeld een kroeskoppelikaan gesignaleerd 
bij de IJssel. Voor diverse liefhebbers een reden om een extra keer op 
de fiets te stappen en een prachtig plaatje te schieten. Waar het beest 
is ontsnapt is onduidelijk, wel is zeker dat de vogel zelfstandig het 
winterweer en een storm heeft doorstaan.

9-2 In december heeft de Gemeente Kampen een verbod uitgevaardigd 
om de dieren in het hertenkamp te voeren en om er afval te dumpen. 

42CE38_F60_deel04_KA2018.indd   347 19-06-18   11:35



348

Lang niet iedereen houdt zich hieraan. Het gevolg: dode herten, die-
ren met gewrichtsproblemen en zieke dieren. Overigens zijn er ook 
veel mensen die zich op een positieve manier betrokken voelen bij het 
hertenkamp en de dieren in de gaten houden. 

10-2 Precies een jaar geleden werd de IJsselkogge gelicht. Sindsdien is er 
niet veel gebeurd. Hoog tijd voor een goed plan en een manier om 
dat te financieren. Want iedereen wil dat de kogge na conservering 
terugkomt naar Kampen en een plaats krijgt in een mooi museum. 
Dat moet meer zijn dan een vitrine op een grasveld in de buurt van 
de Koggewerf, wat nu het enig haalbare lijkt. Maritiem archeoloog 
Wouter Waldus, die de lichtingsoperatie leidde, maakt zich zorgen, 
de burgemeester nog niet. 

11-2 Jaap Stam, bekende Kamper voetballer en manager van Reading FC, 
is gekozen tot manager van de maand januari in het Engelse Champi-
onship, de eerste divisie van Engeland. Stam is de eerste Nederlander 
die de prijs wint. 

13-2 Morgen bestaat de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Kam-
pen 110 jaar. Dat is gisteren gevierd met een Zondag Anders dienst, 
ontstaan vanuit de behoefte om vragen te kunnen stellen en te dis-
cussiëren, want geloof en wetenschap zijn allebei waardevol. Inspi-
ratiebron voor hun open en tolerante houding ten opzichte van de 
samenleving is de Bijbel. 

14-2 Het was voor allebei de eerste liefde en vandaag is de zestigste trouw-
dag van het echtpaar Koetsier-van den Berg. Reden voor het actie-
ve Valentijnsbruidspaar om een groot feest te vieren met kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en vrienden. 

15-2 Vorig jaar kwamen in de voorkamer van het woonhuis Burgwal 80 
achter later aangebrachte plafonds balkbeschilderingen tevoorschijn. 
Dat blijken de tot nu toe oudste decoratieve interieurschilderingen van 
Nederland te zijn. De beschilderingen met wapenschilden en leeuwen 
dateren uit de periode rond 1350, middenin de Hanzetijd. De eige-
naar van het woonhuis overlegt met de gemeente over een verant-
woorde mogelijkheid om ze in het zicht te houden. 

16-2 In de twee lokale rondes van de Nationale Voorleeswedstrijd zijn 
Anna Kragt en Maureen van der Meulen de voorleeskampioenen van 
Kampen geworden. Als één van beiden door de regionale en daarna de 
provinciale voorleesronde komt kan de provinciale kampioen in mei 
de strijd aangaan om de titel Nationale Voorleeskampioen. 
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17-2 De Vrijwilligersprijs 2016 van Zalk is voor Johan Boeve. Hij is actief voor 
het Multifunctioneel Dorpshuis en voor het Groenproject in de kern 
van Zalk. Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van vereniging Dorps-
belangen Zalk blijkt dat al die activiteiten zeer gewaardeerd worden. 

18-2 De oprichter van het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor, Henk van 
Keulen, nam een dezer dagen afscheid. Meezingen lukte niet meer 
goed vanwege problemen met zijn gehoor en zijn stembanden. Het 
koor liet het afscheid niet ongemerkt voorbijgaan: Henk van Keulen 
werd benoemd tot erelid van het koor en kreeg een vriendenboek 
overhandigd. 

20-2 Het Hervormd Kerkkoor hield vorige week zijn jaarvergadering. Na-
tuurlijk waren er weer jubilarissen die in het zonnetje gezet werden. 
Twee van hen werden benoemd tot erelid: mevrouw G. Huisman-van 
der Sluis en mevrouw H.C. van Oene. Zij waren respectievelijk vijftig 
en veertig jaar lid van het koor. 

21-2 Drie dierenambulances zijn nodig om alle katten uit een huis in 
IJssel muiden te halen. Het huis is sterk vervuild en de katten worden 
niet goed verzorgd. De inspectie moet ingrijpen. Als de klus geklaard 
is telt de Dierenbescherming maar liefst zestig katten. Ze gaan naar 
het asiel waar ze onderzocht en zo nodig behandeld worden. Daarna 
wordt gezocht naar nieuwe baasjes. 

22-2 Een jaar geleden kwam de Geert Grote Universiteit vanuit Deventer 
naar Kampen en nam met vijftigduizend boeken z’n intrek in het 
lege gebouw van de Theologische Universiteit aan de Oudestraat. De 
universiteit zonder studenten heeft geen draagvlak kunnen creëren 
binnen de Kamper samenleving en vertrekt.

23-2 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu brengt een 
wat informeel getint bezoek aan Kampen. Na ontvangst aan de IJssel-
muider kant van de brug maakt ze met een delegatie van de plaatse-
lijke VVD een wandeling door de Oudestraat. Iedereen kan haar aan-
spreken en zij probeert zwevende kiezers over te halen om op de VVD 
te stemmen. 

24-2 Het aantal misdrijven in Kampen is de laatste tijd gedaald. De Ge-
meente, de politie en het Openbaar Ministerie kunnen zich nu meer 
inzetten voor andere zaken. Kampenaren ergeren zich vooral aan 
hondenpoep, te hard rijden en parkeeroverlast. De sociale samenhang 
in de wijken laat te wensen over, de veiligheid in de buurt daarentegen 
wordt behoorlijk hoog gewaardeerd.
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25-2 Twee jaar geleden schafte burgemeester Koelewijn de verkiezings-
borden af omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn. Onder po-
litieke druk kwam hij terug van dat besluit. Deze week werden weer 
verkiezingsborden geplaatst, maar op voorgedrukt doek met alle 23 
partijen erop die meedoen in het kiesdistrict Zwolle. Veel te veel en 
zonder lokale gezichten. Volgend jaar weer plakken? 

27-2 Vrijwel nergens in Nederland staat nog een visrokerij op z’n originele 
plek, maar wel aan het Slagersplein in Brunnepe. Een unieke rokerij 
uit 1886, drie verdiepingen hoog en zonder schoorstenen. Het geheel 
ziet er wat vervallen uit, maar dat hoort, want de rook moet weg kun-
nen tussen de dakpannen door. Aan de achterkant staat nog een ha-
ringleggerij, ook origineel. De mannen van de Stichting Vischrookerij 
Van Heerde en Beumer maken zich sterk voor behoud van het geheel, 
de Gemeente Kampen werkt nog niet mee. Op naar de Raad van State.

28-2 Als je met de trein op station Kampen Zuid aankomt ben je niet met-
een in het centrum. Dat is nog wel een uurtje lopen. Wat is dan ge-
makkelijker dan het huren van een OV-fiets, zeker in een stad die de 
ambitie heeft om een fietsstad te worden. Maar helaas, het college 
van B en W heeft besloten om hiervoor geen geld beschikbaar te stel-
len. Een gemiste kans volgens GroenLinks. De partij gaat er vragen 
over stellen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

 
Maart
1-3 De digitale Sociale Kaart van Kampen is onlangs online gegaan. Wie 

informatie zoekt op het gebied van wonen, zorg en welzijn, werk en 
inkomen, kinderen en jeugd kan terecht op www.kamperkompas.nl. 
Er staan ook tips, ervaringsverhalen en een agenda op. Tot nu toe heb-
ben ongeveer 740 lokale organisaties hun gegevens ingevuld. 

2-3 Op basisschool Rehoboth in IJsselmuiden organiseerden de leerlin-
gen van groep 8 een bijzonder eeuwfeest. Hun juffen zijn in januari 
en februari jarig en werden respectievelijk 40 en 60 jaar. Samen dus 
100 jaar. De rode loper ging uit, de juffen werden toegezongen en er 
was een high tea voor de hele groep. Een prachtige verrassing. 

3-3 In Kampen worden steeds meer sportactiviteiten aangeboden voor 
mensen met een beperking. Dat is mede te danken aan de Stichting 
Aangepast Sporten Kampen (SASK). Al jaren is Arie Lugthart daar ac-
tief als trainer en secretaris. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. 
Het is dan ook niet voor niets dat Arie tijden de Kamper Sportverkie-
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zingen beloond wordt met de Uitstralingsprijs. 
3-3 Grote winnaars van de Sportverkiezingen waren Gary Hekman bij 

de mannen, Bianca Roosenboom bij de vrouwen en het heren turn-
team van RKDOS bij de sportploegen. Bij de jongens won jeugdsporter 
 Yanieck Frijstein, bij de meisjes Jennely Bos. Jeugdsportploeg van het 
jaar werd het duo Demi van Moerkerk en Danique Visker. 

6-3 Sommige Kampenaren hebben blijkbaar een probleem met het prin-
cipe van vrije meningsuiting. In het kader van de komende verkiezin-
gen hangen bij de stadsbrug banners van diverse politieke partijen. 
Dit weekend verdween er eentje, namelijk die van GroenLinks. Een 
domme en respectloze actie, vindt de partij. 

7-3 De verkeerssituatie rond de Engelenbergschool is gevaarlijk. Vorig 
jaar plaatste de Gemeente Kampen er Kiss and Ride-borden, maar die 
hebben niets aan de situatie verbeterd. De medezeggenschapsraad 
van de school houdt een enquête onder ouders, in de hoop langs deze 
weg een gouden tip te krijgen voor de oplossing van het probleem. 

8-3 Een karakteristieke plaatsgenoot, Jan Willem Siebrand jr., overlijdt 
op 83-jarige leeftijd. Vernoemd naar zijn vader, de avontuurlijke en 
flamboyante wijnfabrikant, die met een enkel vaatje portwijn in vlie-
gende vaart een miljoenenbedrijf opzette. De lijfspreuk van de Sie-
brands: ‘Een klein lek kan een groot schip doen zinken.’

9-3 De Willem Kolff Stichting (WKS) heeft zijn grote hoeveelheid materi-
aal van en over dokter Kolff, die in 2009 overleed, geïnventariseerd 
en gerubriceerd. De verzameling is gisteren in bewaring gegeven bij 
het Kamper Stadsarchief. Daarmee is dit archief het derde ter wereld 
dat een Kolff-collectie bezit. De Kamper collectie bevat onder meer 
originele exemplaren van Kolffs proefschrift en de Yad Vashem me-
daille die Kolff en zijn vrouw in 2013 postuum ontvingen. 

10-3 Vandaag viert de Stichting Kamper Kogge zijn 25-jarig bestaan met 
een receptie. De actieve vrijwilligers hebben in al die jaren Kampen 
op de kaart gezet met het evenbeeld van het handelsschip uit de 14de 
eeuw: de enige varende kogge in Nederland. De geschiedenis wordt 
op deze manier levend gehouden. 

11-3 De minirettes van Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden halen 
bij het Nederlands Kampioenschap Show Twirl in Almere met een 
prachtige score de nationale titel binnen in hun categorie. Bij thuis-
komst werden de meiden feestelijk onthaald.

11-3 Nog een bijzondere prestatie: Anique Frans van De Deltaruiters wordt 
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met haar pony Mr. Socks Nederlands kampioen bij de Nationale In-
doorkampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie. Aanvankelijk was Mr. Socks bang voor de andere 
pony’s. Eenmaal in de ring ging het goed en reed deze combinatie 
een bijna foutloze proef.

13-3 Volkomen onverwacht overlijdt Wim Sleurink, dirigent van het Ste-
delijk Orkest Kampen en het Kamper Blaasorkest We Bin D’r Uut. Een 
betrokken verenigingsman die meedacht, meebouwde en vernieu-
wende ideeën had. Zijn overlijden betekent een groot verlies voor mu-
zikaal Kampen. Wim Sleurink is 55 jaar geworden. 

14-3 Al zestig jaar speelt Evelien van ’t Veld-Winkeler mandoline bij het 
Kamper Mandoline en Gitaar Orkest, in de jaren dertig opgericht door 
haar vader als Kamper Mandoline Club. In het begin vond ze het maar 
niks, maar ze hield vol en kan zich nu geen leven zonder mandoline 
en zonder muziek meer voorstellen. 

15-3 Met een wildgroei aan uitstallingen, borden, vlaggen, zitjes en recla-
me-uitingen is de Kamper binnenstad een rommelig geheel. De Ge-
meente Kampen geeft de verantwoordelijkheid hiervoor uit handen 
aan de ondernemers. Zij hebben een grote mate van vrijheid. De enige 
voorwaarde is dat de ondernemers per deelgebied een plan maken en 
elkaar er op aanspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt. 

17-3 De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) in deze re-
gio heeft een bijzondere voorzitter. Jacob Hoogstede is al jarenlang 
actief. Hij is een goed onderhandelaar met doordachte ideeën, die 
van grote betekenis is voor de markt en de koopmannen en -vrouwen. 
Voor zijn inzet ontvangt hij de Zilveren Speld van de CVAH. 

18-3 Een originele afsluiting van het winterseizoen: IJsclub De Hoop in 
Grafhorst heeft de ijsbaan omgedoopt tot forellenvijver. Voor een 
tientje mag iedereen z’n hengel komen uitgooien. Van de tweehon-
derd forellen die zijn uitgezet worden er bijna honderd gevangen. De 
rest komt boven als het water wordt weggepompt.

20-3 De man die het Kampen Boys Choir op de kaart zette is niet meer. Gis-
teravond overleed Bouwe Dijkstra op 71-jarige leeftijd. In 2000 startte 
hij met drie jongens, waarna het koor groeide als kool. Nu, zeventien 
jaar later, geniet het koor grote bekendheid en geeft het prachtige 
concerten in beroemde kerken. 

21-3 Duizenden muzikanten vieren de verjaardag van meestercomponist 
Johann Sebastian Bach, geboren 31 maart 1685, met Bach in the Sub-
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way. Vorig jaar deden honderdvijftig steden mee, verdeeld over veer-
tig landen. Nu doet ook Kampen mee. Van zaterdag tot vandaag werd 
de Kamper bevolking op verschillende locaties getrakteerd op muziek 
van Bach: in de HEMA, het zwembad, het Kampertreintje, de biblio-
theek. Er waren veel enthousiaste reacties. Voor herhaling vatbaar. 

22-3 De woningmarkt trekt aan, de bouwkoorts laait op. Zo ook in IJssel-
muiden, waar nog dit jaar een nieuwe woonwijk gerealiseerd wordt: 
Plan Koster. Er komen 38 woningen, zowel dure bungalows als betaal-
bare rijtjeswoningen. Ook komen er 22 huurappartementen bij. 

23-3 Voor zijn jarenlange inzet voor de Gereformeerde Kerk, zowel in Kam-
pen als landelijk, krijgt Jaap de Lange een koninklijke onderscheiding. 
Jaap heeft zich verdienstelijk gemaakt voor Vorming en Toerusting 
en voor de contacten tussen Kampen en het (toen nog Oost-Duitse) 
Meissen, en landelijk voor het Ouderlingenblad. Hij wordt benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

24-3 De nieuwe Wet Inburgering verplicht statushouders een participatie-
verklaring te ondertekenen. Daarmee verklaart de statushouder ken-
nis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Neder-
landse samenleving, deze te zullen respecteren en actief een bijdrage 
te willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Na een tweedaag-
se workshop zetten in Kampen de eerste veertig statushouders hun 
handtekening. 

25-3 Het judoteam IJsselmond levert knappe prestaties op het lentetoer-
nooi in Beilen. Maar liefst 26 podiumplaatsen weet ze te behalen: elf 
eerste, drie tweede en twaalf derde. 

26-3 In het voorjaar van 1967 vond een scheuring plaats binnen de Nieuwe 
Kerk aan de Broederweg, waardoor twee gemeentes ontstonden, elk 
met een eigen kerkgebouw: de Eudokiakerk en de Bazuinkerk. Jaren-
lang was er geen contact, maar nu, na bijna vijftig jaar, hebben ze el-
kaar weer gevonden. Vandaag zijn de predikanten van de drie kerken 
in elkaars diensten voorgegaan. 

28-3 De Internationale Hanzedagen in juni naderen. Om het festijn inter-
nationaal onder de aandacht te brengen is een maritiem promoteam 
ingesteld: het Maritiem Ambassadeurs Netwerk Hanzedagen 2017. De 
ambassadeurs gaan met hun zeilschepen naar maritieme evenemen-
ten in verschillende Europese havensteden om daar te vertellen over 
de Hanzedagen in Kampen. 

29-3 Gea Overweg en Jaap Boersma begonnen twee jaar geleden met de 
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sociale woonkamer eeTze in een omgebouwde schuur aan de Burge-
meester van Engelenweg. Een ontmoetingsplek voor allochtonen en 
autochtonen, gelovigen en ongelovigen, arm en rijk. Daarmee geven 
ze het begrip ‘noaberschap’ heel praktisch inhoud. Samen eten ver-
bindt. Dat hun inzet hoog gewaardeerd wordt blijkt uit het feit dat ze 
de vrijwilligersprijs 2016 winnen. 

30-3 De Oudestraat benedenstrooms en de Gasthuisstraat staan er fleu-
rig bij. Kees van Staverden en Aart Duiveman hebben maar liefst 43 
bloembakken getimmerd die ze vandaag overhandigen aan de onder-
nemers. Tussen de paarse, gele en witte viooltjes staat in elke bak een 
zilverkleurig scheepje dat de Kamper Kogge symboliseert. Alvast een 
mooi beeld voor de Hanzedagen. 

31-3 Vier jaar geleden stond wiskundeleraar Henk van der Weerd voor de 
klas in Zuid-Afrika in een Township waar schrijnende armoede is. De 
toen 17-jarige Patricia vroeg hem of ze extra les kon krijgen. Dat ge-
beurde. Terug in Kampen richtte Van der Weerd de Stichting Precious 
Dreams op, die op diverse manieren geld bij elkaar bracht om Patri-
cia’s studie economie en bedrijfskunde te betalen. Deze week studeer-
de ze cum laude af. Een doorzetter die het verdiende om geholpen te 
worden.

 
April
1-4 De volleyballers van AH van Mierlo/Reflex hebben een prima seizoen 

achter de rug. Vanaf het begin vormden ze het beste team in de com-
petitie. Met veel overtuiging en vastberadenheid pakken ze vandaag 
de kampioenstitel in de eerste divisie A. Volgend jaar speelt Reflex in 
de topdivisie. 

3-4 Kampen en de IJssel hebben een grote aantrekkingskracht op ooie-
vaars. Er zijn nu zestien nesten bezet, veelal door dezelfde paartjes 
als vorig jaar. En er ontstaan spontaan nieuwe nesten, twee paartjes 
bouwen op een zelf gevonden plek. Eind april zullen de eerste jongen 
uit hun ei kruipen. 

4-4 In het licht van Pasen gaan de Hervormde Gemeente en de Gerefor-
meerde Kerk in Kampen op weg naar één Protestantse Gemeente. De 
kerkenraadsvoorzitters tekenen een intentieverklaring. De identiteit 
van de wijkgemeentes zal geborgd worden waarmee verscheidenheid 
blijft bestaan maar ‘vele delen vormen samen één lichaam’.

5-4 Deze week was het zestig jaar geleden dat het echtpaar Den Boer-van 
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der Weerd in het huwelijksbootje stapte. Het heuglijke feit ging niet 
onopgemerkt voorbij, ook de burgemeester was present, met bloe-
men van de Gemeente Kampen. 

6-4 De week van Natuurlijk Schoon is een jaarlijks evenement voor basis-
scholen. Op de Bouwmanschool geeft wethouder Ekker het startsein 
met het overhandigen van een knikkertegel voor de school. Deze tegel 
is gemaakt van verwerkt afval. De kinderen verzamelen het zwerfaf-
val dat in de wijk rondom de school ligt. 

7-4 Medewerkers van arbeidstoeleidingsbedrijf IMpact wilden graag ge-
zond eten, maar wisten niet hoe dat moest. In zes workshops heb-
ben ze dat het afgelopen jaar geleerd. Deze week maakten ze met 
z’n vijftienen een ‘fitte’ lunch voor hun collega’s. Die gaan nu ook 
workshops volgen. De werkgever heeft er profijt van, want het ziekte-
verzuimcijfer gaat aanmerkelijk omlaag.

8-4 ‘Niemand op straat!’, is het uitgangspunt van het Leger des Heils in 
Kampen. Mensen die aankloppen worden geholpen en krijgen zo no-
dig onderdak. Vorig jaar verzorgde het Leger 2.543 overnachtingen 
voor 27 personen en werden er 3.258 maaltijden geserveerd. Een team 
van 28 vrijwilligers is druk met de hulpverlening. 

10-4 Een bijzonder huwelijksjubileum: het echtpaar Van de Weg-van der 
Stouwe is vandaag zeventig jaar getrouwd. Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen verrasten hen met ballonnen en een lied. Ook 
bezoek van de burgemeester en bloemen horen bij zo’n feestelijke 
dag. De rode draad in hun huwelijk is het geloof, dat heeft hen bij 
elkaar gebracht en daar houden ze zich aan vast. 

11-4 Kampen heeft een jeugdburgemeester. Het idee kwam van Fiene 
d’Alfonso. Ze wist burgemeester Koelewijn enthousiast te krijgen en 
is nu zelf de eerste jeugdburgemeester. Ieder schooljaar wordt een 
nieuwe jeugdburgemeester gekozen, die een aantal taken vervult en 
adviseert over zaken die kinderen aangaan. De basisscholen worden 
hier nauw bij betrokken. 

12-4 De gemeenteraad gaat schoorvoetend akkoord met de bouw van het 
dorp Reeve. Het is de keuze tussen een groot en een groter miljoenen-
verlies. Het dorp aan de bypass van de IJssel wordt in fasen gebouwd: 
eerst driehonderdvijftig woningen en als er behoefte aan is komen er 
in 2027 nog eens zevenhonderd bij. 

14-4 Brunnepe krijgt een grote groene long. De wijk is dichtbevolkt en 
heeft te weinig openbaar groen en speelruimte. Nu heeft de gemeente 
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Kampen 3.700 vierkante meter grond aangekocht achter een huis aan 
de Beltweg. Daar is ruimte voor een park met speeltuin en moestuin. 
Ook komt er een wandelverbinding tussen IJssel en Hanzewijk. 

15-4 Als waardering voor zijn activiteiten op het gebied van de Kamper 
historie krijgt Kees Schilder op zijn tachtigste verjaardag de zilveren 
legpenning van de gemeente Kampen. Schilder heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van talrijke bronnen in 
het Kamper Stadsarchief. Hij is een vraagbaak voor medewerkers en 
bezoekers van het archief. Ter gelegenheid van zijn verjaardag ver-
scheen een vriendenbundel: Het Schilderboeck.

17-4 Voor het tweede jaar achter elkaar vindt De Heugte niet plaats in 
Brunnepe. De traditionele markt op tweede paasdag ging vorig jaar 
helemaal niet door vanwege het slechte weer. Nu is hij verplaatst naar 
Oudestraat, Van Heutszplein en IJsselkade, dit vanwege de werkzaam-
heden voor de parkeergarage. Het weer is niet geweldig, maar als de 
zon even doorkomt, gaat het wel. 

19-4 Het negentiende steentje is gelegd op het Koeplein. ‘Academisch 
wegbereider’ Wim Veenendaal wordt vandaag geëerd met een eigen 
steentje aan de voet van de Nieuwe Toren. Daarbij kreeg hij lovende 
woorden te horen over zijn rol bij de academies in Kampen, waarmee 
hij eigenlijk aan de wieg stond van de latere Hogeschool Windesheim. 

20-4 Bij de evaluatie van de jaarwisseling blijkt dat die heel goed verlopen 
is. De schade bedraagt zo’n 14.000 euro, dat is 10.000 euro minder dan 
de gemeente had verwacht. Ook het aantal meldingen van overlast 
is behoorlijk lager: vijftig stuks tegen rond de honderdtwintig in de 
afgelopen jaren. Preventie en goed overleg hebben tot dit resultaat 
geleid. 

22-4 Tijdens het Krokoyama Toernooi in Koblenz behalen de Kampenaren 
Joël en Dylan van Moerkerk van Karateclub Mossel-Boot ieder een 
titel. Tijdens het grootste karatetoernooi van West-Europa worden ze 
beiden winnaar. 

24-4 Het station wordt vernieuwd en eromheen is men aan het werk met 
graafmachines. Bij dat graafwerk zijn waarschijnlijk de sluismuren 
van het vroegere Kikkergat tevoorschijn gekomen. Het Kikkergat was 
het verbindingswater tussen de Trekvaart en de IJssel.

26-4 Nog nooit werden zoveel mensen tegelijk in Kampen koninklijk 
onderscheiden: maar liefst zeventien inwoners krijgen vandaag de 
versierselen opgespeld. Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden 
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de dames J.H. Klumpje-IJzerman, W.I. Roetman-Kale, J. Smit-Lettinga 
Roorda, E. Schaaf en de heren D. Bouwmeester, W. Eenkhoorn, E. Hen-
niphof, J.W. Klumpje, H.J. Klein, H. Selles, G.E. van Unen. De heren 
R. van Dijk, J.G. de Kimpe, J. Marskamp, H.R. Schaafsma, J. Visser en 
B.J.M. Wezenberg worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. 

27-4 Koning Willem-Alexander wordt vandaag vijftig jaar en dat wordt 
overal groots gevierd. Ook in Kampen loopt men op deze Konings-
dag massaal uit om de diverse activiteiten bij te wonen. Voor muziek, 
spel en sport kan men op diverse plekken in de Kamper binnenstad 
terecht. 

27-4 Het Christelijk Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden be-
staat honderd jaar. Tijdens het traditionele Oranjeconcert in de Bo-
venkerk neemt de voorzitter, Wim van den Berg, uit handen van bur-
gemeester Koelewijn de Koninklijke Erepenning in ontvangst. DEV is 
een begrip in Kampen, met een breed repertoire, dat op hoog niveau 
ten gehore wordt gebracht. 

27-4 Na ruim vijftig jaar neemt Bertha Evers afscheid als kantinebeheerster 
van sporthal Cellesbroek. Een bijzondere, gezellige gastvrouw met al-
tijd een luisterend oor, zeggen de bezoekers. Door al dat kantinewerk 
kent Bertha honderden sporters uit Kampen en IJsselmuiden en met 
velen van hen is ze goed bevriend geraakt. 

28-4 Vandaag is een van de spannendste dagen uit het leven van de twee-
ling Janny en Gerda Albers uit Kampen. Zij zijn precies even oud als 
koning Willem-Alexander en zijn met 148 anderen, die ook gisteren 
jarig waren, uitgenodigd voor een diner in het Koninklijk Paleis op de 
Dam in Amsterdam. Daar worden ze speciaal welkom geheten door 
de koning, die het leuk en bijzonder vindt dat er een tweeling bij de 
gasten is. 

29-4 Na het lintje dat hij deze week kreeg opgespeld wacht Jan Marskamp 
nog een feestje: vandaag staat hij voor het laatst als voorzitter langs 
de lijn bij zijn voetbalvereniging VV Wilsum. Volgende maand neemt 
hij officieel afscheid, na veertig jaar bestuurder te zijn geweest, waar-
van 34 jaar als voorzitter. Een ras-bestuurder met een duidelijke visie. 

Mei
1-5 Een verwijzing naar het verleden van Kampen verdwijnt: restaurant 

d’Olde Vismark krijgt een nieuwe naam: Bij Alex. Vroeger stond op 
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deze plek een overkapte vismarkt. Die functie verdween in 1938, toen 
onder de overkapping een fietsenstalling kwam. Eind jaren vijftig ver-
rees het restaurant dat er nu nog staat. Dat werd toen genoemd naar 
de verdwenen vismarkt.

2-5 De bodem in de binnenstad is vervuild, en behoorlijk ook. Vorig jaar 
werd vervuiling aangetroffen in de Buiten Nieuwstraat, nu in de  Boven 
Nieuwstraat. In de grond en het grondwater zitten onder meer lood, mi-
nerale oliën, cyanide en tetrahydrothiofeen. Het werk aan de  nieuwe 
gasleiding wordt aangepast voortgezet en de vervuilde grond wordt 
vervangen door schone. De vervuiling zit overigens enkele  meters on-
der het oppervlak, dus er is geen gevaar voor de volksgezondheid. 

4-5 Op verschillende plekken in de gemeente Kampen komen vanavond 
mensen samen om twee minuten stil te zijn om de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesmissies 
te herdenken. 

5-5 Vandaag is Ans Bastiaans-Wijngaard voor het laatst werkzaam als 
kraamverzorgster. Na bijna 54 jaar en meer dan elfhonderd baby’s 
vindt ze dat het mooi geweest is en hangt ze haar uniform definitief 
aan de wilgen. Ze hoopt in augustus tachtig jaar te worden en heeft 
altijd met plezier haar werk gedaan, alleen de administratieve romp-
slomp van de afgelopen jaren beviel haar niet zo.

6-5 De palingstand blijft de komende tijd op peil als het ligt aan peurver-
eniging KIJG. De vereniging zet vandaag in de Goot en het Ganzen-
diep ruim 25.000 jonge palingen uit. Die kunnen naar het IJsselmeer 
zwemmen en vandaar naar de zee. Daar krijgen ze jongen die naar de 
Europese wateren terugzwemmen.

8-5 De balans is opgemaakt: de Gemeente Kampen heeft een tekort van 
1.4 miljoen euro over 2016. Dat wordt nu bijgepast vanuit de gemeen-
telijke spaarpot. Die gaat van 4 naar 2.6 miljoen euro, terwijl er eigen-
lijk 5 miljoen in zou moeten zitten. IJsseldelta-Zuid kostte geld en er 
is 1.5 miljoen uitgegeven aan zaken die niet waren voorzien. Er was 
meer leegstand dan gedacht, waardoor de onroerendezaakbelasting 
minder opbracht. 

9-5 Na ruim dertig jaar houdt de Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/
Roemenië op met haar rommelmarkten. In die jaren hebben ze diver-
se gratis onderkomens gehad in Kampen en IJsselmuiden, maar nu 
is er geen gebouw meer beschikbaar. Dat betekent dat er zo’n 45.000 
euro minder binnenkomt per jaar, zodat veel hulpverlening zal moe-
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ten stoppen. De Stichting bezint zich op een goede manier om verder 
te gaan. 

10-5 Het is vandaag precies 77 jaar geleden dat de oorlog begon in Kam-
pen. Over die ene dag was tot nu toe weinig bekend. Dat gaat nu ver-
anderen, want Koen Alderliesten heeft na uitvoerig onderzoek een 
boek geschreven: Kampen mei 1940. Hij haalde de informatie ervoor 
uit archieven, brieven en gesprekken. Uit het boek wordt onder meer 
duidelijk wat de rol van Kampen als onderdeel van de IJssellinie was.

11-5 Zorginstellingen moeten hun bewoners centraal hebben staan en moe-
ten niet worden afgerekend op lijstjes. Dat is de visie van Henrieke 
de Vries, werkzaam bij IJsselheem in Kampen. Toen IJsselheem op de 
zwarte lijst werd gezet omdat de papieren niet op orde zouden zijn 
nodigde ze de staatssecretaris uit om hem te laten zien hoe goed de 
zorg bij IJsselheem in werkelijkheid is. Al haar acties leveren haar de 
titel Zorgmedewerker van het jaar 2017 op.

12-5 Kampen is een prachtig orgel rijker: het Hinszorgel in de Buitenkerk 
is helemaal opgeknapt en klinkt weer als vanouds. Vandaag geeft or-
ganist Bram Brandemann het eerste concert op de ‘Stradivarius onder 
de orgels’ om het voltooien van de opknapbeurt te vieren. ‘Door het 
hergebruik van oudere orgelpijpen heeft het geheel een bijzondere 
klank. Kampen mag trots zijn op dit instrument’, zegt hij. 

13-5 Na 17 jaar dirigent te zijn geweest van het concertkoor Immanuel 
geeft Harrie Poulssen zijn dirigeerstokje vanavond door aan Sander 
van den Houten. Dat gebeurt in de Buitenkerk met de uitvoering van 
het Requiem van Mozart. Poulssen is in de Kamper koorwereld geen 
onbekende: hij was ook dirigent bij het jongerenkoor Hykanon en het 
theaterkoor Caecilia.

15-5 Het echtpaar Van Dijk-Selles is vandaag zestig jaar getrouwd. De bur-
gemeester komt hen feliciteren met een bloemetje. 

16-5 Sinds 2010 heeft Annick Alink in het Stadsarchief Kampen de Recogni-
tiën van de Stad Kampen, periode 1474-1811 getranscribeerd. De oude 
handschriften zijn overgezet in hedendaagse letters, zodat iedereen 
deze oude bronnen nu veel gemakkelijker kan raadplegen. Bovendien 
hoeven de originele handschriften niet meer uitgeleend te worden. 
Modern monnikenwerk!

17-5 Wie Kampen binnenkomt via de IJsseldijk rijdt bij de Boven Have n-
straat bijna op tegen een karakteristieke villa die er ernstig verwaar-
loosd uitziet. Al jaren staat het huis er zo bij en wordt het  bewoond 
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door krakers. Het lijkt erop dat daar een einde aan komt: de krakers 
zijn bereid het pand te verlaten en er is subsidie beschikbaar om het 
op te knappen. Dat zal een heel ander gezicht worden. 

18-5 Een bijzondere oproep van het SNS Historisch Centrum Kampen: het 
archief kreeg een schilderij in bezit van Emile Moulin. Daarop is een 
meisje van ongeveer dertien jaar afgebeeld. Moulin was kunstschilder 
en had een atelier aan de Vloeddijk in Kampen. Vraag is nu: wie weet 
wie dit meisje is? 

19-5 Ruim elfhonderd deelnemers, ruim tweehonderd wedstrijden op vijf 
avonden en één middag en elke avond zo’n vijfduizend bezoekers, 
dat is het Schoolkorfbaltoernooi 2017. De traditie stamt uit de jaren 
vijftig en het is elk jaar weer een genot om erbij te zijn. Dit jaar slepen 
de Koningin Emmaschool en De Morgenster de belangrijkste prijzen 
in de wacht. Maar het belangrijkste is dat iedere leerling en elke ba-
sisschool mee mag doen. 

20-5 De naam Walkate is onlosmakelijk verbonden aan het Frans Walkate 
Archief, nu onderdeel van het SNS Historisch Centrum in Kampen. 
Frans Walkate begon in de jaren dertig een historische verzameling 
aan te leggen met zaken die betrekking hadden op de gemeente Kam-
pen. Dat was het begin van het Frans Walkate Archief. Ook nam hij 
de uitgave van de Kamper Almanak over van drukkerij Zalsman. Zijn 
nazaten komen vandaag bij elkaar voor de presentatie van het boek 
Stamboom en geschiedenis van de familie Walkate, geschreven door een 
naamgenoot van de beroemde voorvader. 

22-5 Tijdens een druk bezochte receptie neemt Kampen afscheid van Mar-
tin Ekker, die zeven jaar wethouder voor de VVD is geweest. Hij bood 
ontslag aan toen de gemeenteraad vond dat hij bij de verkoop van de 
Stadskazerne niet transparant gehandeld had. 

23-5 Een ludieke actie van cultureel centrum De Sigaar: breng of stuur 
een foto van een opa of oma die een sigaar rookt en jij krijgt een 
authentiek historisch sigarenplankje terug. Er liggen zeshonderd si-
garenplankjes in het voormalig Tabaksmuseum, dat verbouwd is tot 
cultureel centrum. De Stichting Ateliervoorzieningen Kunstenaars 
Kampen (STAKK) huurt het pand. De STAKK wil later dit jaar een expo-
sitie inrichten met de portretten van de sigarenrokers en natuurlijk 
ook met de bijbehorende verhalen. 

24-5 Op de leeftijd van negentig jaar overlijdt ambachtelijk sigarenmaker 
Tinus Vinke. Vanaf zijn 13de tot het einde van zijn leven werkte Ti-
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nus als sigarenmaker. Aanvankelijk in dienst bij Ritmeester en na zijn 
pensionering kwam hij werken bij sigarenfabriek De Eenhoorn. Daar 
was hij drie, vier dagen per week te vinden. Hij werd bekend doordat 
hij tijdens Kamper Ui(t)-dagen demonstraties gaf. ‘Nicotinus’ was een 
icoon in de sigarenwereld.

25-5 Weer een forse brand in de binnenstad. Dit keer bij Bakker Bart aan 
het begin van de Oudestraat. Achttien appartementen worden ont-
ruimd. Dat is confronterend voor een aantal bewoners, die zes jaar 
geleden ook hun woningen moesten verlaten toen een schoenenzaak 
aan de overkant totaal afbrandde. Het pand brandt niet helemaal uit, 
maar de rook- en roetschade is aanzienlijk. Voorlopig moet je een 
stukje verder fietsen voor je brood. 

27-5 Woont er een kattenhater in de Jacob Catsstraat? In twee jaar tijd 
zijn daar twaalf katten verdwenen. Enkele werden teruggevonden in 
het Roggebotsebos. Katteneigenaars maken zich grote zorgen om hun 
beestjes en roepen iedereen in de buurt op om de ogen open te hou-
den.

29-5 Al ruim 25 jaar zet Brigitte Anneese zich belangeloos in voor de 
Stichting Welzijn Kampen. Die organiseerde een bijeenkomst om dit 
jubileum te vieren. Om de feestvreugde te verhogen wordt Brigitte 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is ook toezichthou-
der in het seniorencomplex Havenoord, waar ze voor velen een steun 
en toeverlaat is. 

30-5 Een briljanten paar: Henny en Fred Potkamp-Kamp uit IJsselmuiden 
zijn 65 jaar getrouwd. Feest met kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen in de stralende zon. En bloemen van de Gemeente 
Kampen natuurlijk. 

31-5 Het echtpaar Ten Have-de Ruiter in Kampen is vandaag zestig jaar 
getrouwd. De burgemeester gaat met een mooi boeket bloemen op 
bezoek en drinkt gezellig koffie bij het diamanten stel.

 
Juni
1-6 ‘Als je blind bent, houdt het leven niet op’, zegt een actieve mede-

werkster van Bartiméus tijdens een Blinde Lunch in restaurant De 
Vijfsprong. Een prachtig initiatief met bijzondere ontmoetingen en 
confronterende ervaringen. Voor ruim dertig geblinddoekte gasten 
een effectieve methode om te ervaren hoe de wereld van een blinde 
eruit ziet. En wat is Kampen dan mooi als je weer buiten komt…
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2-6 Tweemaal per week beklimt stadsbeiaardier Frans Haagen de trap-
pen van de Nieuwe Toren om het carillon te bespelen. Mocht zich iets 
bijzonders voordoen in de stad, dan hoeft hij sinds kort niet een extra 
keer naar boven. Vanuit zijn huis kan hij met een app het carillon 
bedienen. Hij speelt een nummer thuis in, slaat het op en strooit het 
op het juiste moment uit over de stad. 

5-6 Voor de vijfde keer is er op Pinkstermaandag vrijmarkt in de Oude-
straat. Meer dan driehonderd plaatsen zijn ingevuld door Kampe-
naren die hun overtollige spullen aan de man proberen te brengen. 
Prachtig weer, talloze koopjes en veel kooplustigen zijn de ingrediën-
ten voor een zeer geslaagde dag. 

6-6 Vandaag start de avondvierdaagse. Alleen duurt die geen vier avon-
den, maar drie. Een avonddriedaagse dus. Volgende week zijn de 
Hanzedagen, dus die week is niet geschikt voor de vierdaagse. Deze 
week is het Pinksteren, dus valt de maandag af. De jongste deelneem-
ster, Anna, is 3 jaar en 5 maanden oud.

7-6 En weg is het Kamperlijntje. Anderhalve dag nadat de laatste boemel 
van Kampen naar Zwolle reed is het spoor verdwenen. ’s Lands kortste 
treintraject wordt geëlektrificeerd en er komt een nieuw station bij 
tussen Kampen en Zwolle: Stadshagen. Een paar maanden met de bus 
dus, maar de vaste treinreizigers maken er geen punt van. Uiteinde-
lijk wordt de verbinding er alleen maar beter op.

8-6 De gemeentefinanciën blijven zorgen baren. Bezuinigen is eigenlijk 
niet meer mogelijk. In de Perspectiefnota, een financiële vooruitblik 
tot 2021, wordt voorgesteld om de onroerendezaakbelasting voor 
 eigenaren van ‘niet-woningen’ te verhogen. Vier jaar lang met 8 pro-
cent per jaar. Dan liggen de tarieven overigens nog steeds onder het 
landelijk gemiddelde. 

9-6 Als je satellietfoto’s koppelt aan kadastrale kaarten zie je nog eens 
wat. Bijvoorbeeld het illegaal in bezit nemen van openbare grond. 
Dan stuurt de gemeente een brief dat je landjepik gepleegd hebt en 
kun je kiezen: betalen of teruggeven. In Kampen is in totaal 25.000 
vierkante meter snippergroen, verdeeld over 850 huizenbezitters. Dat 
brengt weer wat geld in het gemeentelaatje, tenzij men een beroep 
kan doen op verjaring.

10-6 Voetbalvereniging IJVV houdt vandaag familiedag en maakt van de 
gelegenheid gebruik om een aantal mensen in het zonnetje te zetten. 
Tim Roeland wordt benoemd tot speler van het jaar, Albert de Velde 
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wint de vrijwilligersprijs, Tijmen Vrijbloed krijgt de Zilveren Schoen, 
Rob Sellis neemt de Marnix Sterken Bokaal in ontvangst. Met een wed-
strijd wordt afscheid genomen van Albert-Jan Meuleman en Chiel Bui-
kema. 

10-6 De Kamper kanoërs Isa Vorsselman, Jennely Bos, Marit Kattenberg, 
Jessin Kroes en Sil Hellendoorn van kanovereniging Skonenvaarder 
pakken op de Hanzeregatta een Nederlandse titel. 

12-6 Wie zo’n veertig jaar geleden op de Mgr. Zwijsenschool heeft gezeten 
herkent nog steeds alles bij een bezoek aan het schoolgebouw. Het is 
dan ook geen overbodige luxe dat het monumentale gebouw bij de 
Buitenkerk deze zomer flink onder handen wordt genomen. Daarmee 
wordt het een gebouw dat aan de hedendaagse normen voldoet. 

13-6 Begin jaren zeventig kregen de leerlingen van de toenmalige Kamper 
lts de opdracht om een windvaan te maken in de vorm van een Kam-
per Kogge, een verkleinde replica van de windvaan op de toren van 
Emmeloord. De windvaan werd als cadeau aangeboden bij de opening 
van de nieuwe Bondsspaarbank aan de Burgwal, hoek Geerstraat. Van-
wege technische problemen verdween het ding in een schuur. Hij is 
gerepareerd, verzilverd en verguld en vandaag wordt hij weer op zijn 
oude plek geplaatst. 

14-6 Morgen beginnen de Hanzedagen. Een belangrijk aspect binnen de 
enorme voorbereidingsactiviteiten is de veiligheid. De aanslagen van 
de afgelopen tijd zitten in het achterhoofd van de organisatoren en 
zij zijn dan ook intensief bezig met preventieve maatregelen. Er wordt 
streng toegezien op een goede doorstroming en op open vluchtwegen. 
En zo kunnen bezoekers met een gerust hart naar Kampen komen. 

15-6 Leuke aandenkens aan de Hanzedagen: een velletje speciaal ontwor-
pen postzegels met bijbehorende ‘eerstedagenvelop’. De Kamper Phi-
latelisten Club draagt hiermee haar steentje bij aan het spektakel. Het 
SNS Historisch Centrum brengt een Koggekatern uit, een voorproefje 
van de Kamper Almanak. En zo zijn er tal van leuke initiatieven.

16-6 De Hanzedagen die gisteren begonnen zijn komen vandaag goed op 
gang. Kampen pakt uit: op twintig podia verspreid door de stad zijn 
meer dan honderdveertig optredens te zien. Zeecontainers waarin 
creatievelingen uit twintig verschillende landen hun kunst expose-
ren, honderd Hanzesteden die zich presenteren, een ridderspektakel, 
een internationale kerkdienst, zeilwedstrijden. Wie alles wil zien 
komt tijd te kort. Kampen op de kaart. 
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17-6 De bekende apotheker Dick Tromp overlijdt op de leeftijd van zeven-
tig jaar. Twee jaar geleden stopte hij als apotheker in de Flevowijk 
in Kampen. Hij is een van de grondleggers van de farmaceutische 
patiëntenzorg. Een zeer gezien man in binnen- en buitenland. Naast 
zijn werk was hij dertig jaar voorzitter van scouting Hanzeluiden in 
Kampen. 

18-6 Een platina huwelijk is iets bijzonders: zeventig jaar getrouwd. Het 
echtpaar Van ’t Hul-Bonsink, 93 en 94 jaar, viert hun feest met kin-
deren en kleinkinderen. En met bloemen van de burgemeester. Hun 
vrijwilligerswerk is zo langzamerhand wel opgehouden, maar het stel 
is vitaal en bij de tijd. Met de auto komen ze waar ze willen zijn. 

19-6 Het echtpaar Juffer-Sollie viert vandaag dat ze zestig jaar lief en leed 
met elkaar delen. Ook hier komt de burgemeester langs met bloemen. 

21-6 In 1859 moesten de bewoners van Schokland hun eiland verlaten van-
wege overstromingsgevaar. Een aantal van hen bouwde hun huizen 
met meegebrachte stenen weer op in Brunnepe, dat toen nog een 
apart dorp was. In 1991 werd het Schokkermonument geplaatst aan 
de Kamper kant van de Oude Buitenhaven. Veel mensen met gevoel 
voor historie vinden dat het Schokker paar aan de andere kant van de 
haven moet staan, op Brunneper grondgebied. 

22-6 Bij baggerwerkzaamheden in de IJssel kwamen vorig jaar twintig 
 pijlerpalen van 4 meter lang tevoorschijn. Die waren van de eerste 
brug over de IJssel die in 1448 gebouwd is. Het eikenhout heeft bijna 
zeshonderd jaar op de bodem van de IJssel gelegen en is goed bewaard 
gebleven. Er zijn nu zitbankjes, broodplanken en onderzettertjes van 
gemaakt. De kopers krijgen er een certificaat van echtheid bij. 

23-6 De Hanzedagen waren geweldig. Veel positieve reacties op Facebook, 
veel foto’s, veel complimenten voor de organisatie, veel leuke ideeën. 
Feest zoals feest hoort te zijn. Kampen heeft zich op een geweldige 
manier op de kaart gezet. 

24-6 Op de leeftijd van tachtig jaar overlijdt Anne Bergsma. Een naam die 
vele Kampenaren vertrouwd in de oren klinkt, want Anne Bergsma was 
in de tweede helft van de vorige eeuw jarenlang huisarts in Kampen. 

26-6 Afgelopen weekend was de Kamper karateka Dylan van Moerkerk een 
van de twaalfhonderd deelnemers uit 24 verschillende landen aan de 
Austrian Open voor karateka’s tot 21 jaar. In een fantastisch toernooi 
eindigde Van Moerkerk als tweede. Een knappe prestatie. 

27-6 De balans is opgemaakt: tijdens de Hanzedagen zijn zo’n honderdvijf-
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tigduizend bekers, blikjes en PET-flessen ingezameld. Het afval kon 
ingewisseld worden voor Duiten, die vervolgens geschonken werden 
aan Kamper verenigingen. Een zeer succesvolle actie: Kampen bleef 
schoon en het verenigingsleven werd 7.000 euro rijker. 

28-6 Bij tafeltennisvereniging Kampenion kun je vanaf vandaag in je een-
tje een balletje slaan. De club heeft een robot die het ene na het ande-
re balletje afvuurt. Links, rechts, met effect, snel of langzaam, je kunt 
het allemaal instellen. De club speelt al op hoog niveau, spelers van 
een lager niveau kunnen nu gemakkelijker verder komen. 

29-6 Voor de achtste keer reikt GroenLinks Kampen het Groene Lintje uit 
aan een persoon of organisatie die zich inzet voor duurzaamheid en 
milieu. Dit jaar is dat het Repair Café, waar vrijwilligers elke twee 
maanden spullen repareren die anders weggegooid zouden worden. 
Daarmee dragen ze bij aan een groenere, meer duurzame en sociale 
wereld. 

30-6 Kampen heeft er een brug bij. Vandaag wordt de Nieuwendijkbrug 
officieel in gebruik genomen. De eerste passanten krijgen een kop 
 coffee-to-go aangeboden. De brug over het Reevediep van bijna 400 
meter lang vormt de verbinding tussen Kampen-Zuid en Kamperveen. 
Een eeuwenoude verbinding in een nieuwe jas: al in de 12de en 13de 
eeuw was hier de plek waar je het moerasgebied kon oversteken.

 
Juli
1-7 Kamper roeivereniging De IJssel eert haar oud-voorzitter en erelid 

Gerrit Douma. Hij overleed een jaar geleden. Vandaag wordt de nieu-
we wedstrijdboot Gerrit Douma gedoopt. Een stijlvol eerbetoon. 

2-7 Vanmiddag wordt in de Nederlandse Hervormde kerk in Grafhorst 
de laatste eredienst gehouden. De kerksluiting werd al in 2014 aange-
kondigd en vervolgens uitgesteld vanwege een groot aantal protesten. 
De gemeenteleden moeten in het vervolg naar de Dorpskerk in IJssel-
muiden. De protesten leven nog voort.

3-7 Op 3 juli 1937 opende de heer W.C. van Dijk een kleine tweedehands-
boekwinkel: Van Dijk’s Boekhuis. Vandaag, tachtig jaar later, is dat 
winkeltje uitgegroeid tot de grootste onderwijsdienstverlener van 
Nederland, genaamd The Learning Network. Tienduizenden jongeren 
uit Kampen en omgeving hebben er vakantiewerk gedaan en er zijn 
miljoenen boeken versjouwd en ingepakt. 

4-7 Voor het eerst in de geschiedenis wordt een Kampenaar ambassadeur: 
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Margriet Landman wordt beëdigd door koning Willem-Alexander en 
gaat als ambassadeur naar Singapore. Daar gaat ze de belangen van 
Nederland behartigen en het Nederlandse bedrijfsleven promoten. 
Maar met Oud en Nieuw is ze in Kampen, want het melkbusschieten 
fascineert haar. 

5-7 Een leuke erfenis van de Hanzedagen: overal in de binnenstad staan 
Hanzebankjes. Tientallen twee-, drie- en vierzitsbankjes nodigen pas-
santen uit om even te gaan zitten. Om uit te blazen, te kletsen, of 
zomaar. Ze maken de stad leefbaarder en geven mensen de mogelijk-
heid om elkaar te leren kennen. 

7-7 Een bijzonder koor in Kampen: elke vrijdagmorgen repeteert het 
 psycho-geriatrische koor van Myosotis. Met dat zingen doet dirigent 
Marijke de Kleine een beroep op het lerend vermogen van ouderen 
met dementie. Geen ‘liedjes van vroeger’, maar eigentijds werk dat 
sommigen nog nooit gehoord hebben. Maar het werkt zo goed dat 
andere tehuizen komen kijken hoe ze te werk gaat.

8-7 Het blijft bijzonder moeilijk om overeenstemming te bereiken over 
het gebied Bolwerk Buitenwacht. Verschillende belanghebbenden 
hebben verschillende ideeën. De gemeenteraad heeft nu bepaald dat 
er minimaal 360 parkeerplaatsen moeten komen en dat de groen-
strook voor de omliggende woningen blijft liggen. Voor de rest moe-
ten de betrokken partijen voor eind december met een concreet plan 
komen. 

10-7 Het echtpaar Jans en Gait Vinke is 65 jaar geleden getrouwd. Ze zijn 
respectievelijk 87 en 90 jaar en ogen vitaal. Reden voor een feestje. 
Veel mensen kennen Gait omdat hij van 1957 tot 1982 werkzaam was 
bij de plaatselijke brandweer. 

11-7 Bovenop de Nieuwe Toren groeit iets groens, geen mals gras maar een 
stukje onkruid. Een Kamper legende die werkelijkheid wordt? Nog 
ruim twee weken, dan wordt de koe weer opgehesen…

12-7 Tien jaar geleden wilden twee bewoners van de Vermuydenstraat iets 
doen aan de sociale cohesie in de buurt. Ze organiseerden een buurt-
uitje. Dat werd zo’n succes dat dit jaar zelfs 58 bewoners mee gaan de 
IJssel op met de Veerman van Kampen.

13-7 Vandaag wordt de 83ste Kamper Almanak officieel gepresenteerd. 
Het Cultuur Historisch Jaarboek geeft weer een boeiend overzicht 
van de Kamper historie en belangrijke gebeurtenissen. Een prachtig 
boek van 348 bladzijden waar 27 schrijvers en 3 fotografen aan mee-
gewerkt hebben. 
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14-7 Al in de middeleeuwen was Kampen een belangrijke stad voor de Re-
formatie. De oprichting van een Theologische Universiteit versterkte 
die rol. In het kader van de viering van vijfhonderd jaar Reformatie 
verleent de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa aan 
Kampen de eretitel Europese Reformatiestad.

15-7 Tijdens het beroemde Wereld Muziek Concours in Kerkrade doet het 
Jong Kamper Trompetter Korps mee in een klasse met volwassen 
deelnemers. Ze brengen met veel zelfvertrouwen de show City of Stars 
en winnen daarmee de zilveren medaille. Een prachtig resultaat. 

15-7 Een feestje in de rooms-katholieke Kerk: Wim de Kleine krijgt de 
Willibrordpenning. Dat is de hoogste onderscheiding die het bisdom 
kent, bedoeld voor mensen die zich bovenmatig hebben ingezet voor 
de parochie. De Kleine was meer dan veertig jaar lid van het kerkkoor, 
waaronder vele jaren voorzitter. Verder was hij lekenvoorganger, lec-
tor en jarenlang voorzitter van het Pastoraal Liturgisch Beraad. 

16-7 Dit weekend worden in het Tsjechische Račice de eerste Europese 
stepwedstrijden van 2017 gehouden. Hermien Koers vertegenwoor-
digt Stepteam Selles Kamperzeedijk. Zowel op de 12 als op de 35 kilo-
meter eindigt zij als eerste. Ze komt dus met twee gouden medailles 
naar huis. 

18-7 Eigenlijk moeten de klokken van de Bovenkerk voorlopig niet ge-
luid worden. De laatste vijf jaar is de toren 20 millimeter verzakt. Hij 
‘huppelt’ van z’n fundering af als de klokken luiden. Ook zitten er 
scheuren in de gewelven en loopt het orgel mogelijk schade op. Een 
paalfundering op de bestaande fundering moet de toren voorlopig 
redden. 

20-7 Honderden Kampenaren moeten zich haar herinneren, want na maar 
liefst 45 jaar neemt Wilma van Slooten afscheid van de Dirk van Dijk-
school. Met veel gedrevenheid was deze betrokken leerkracht een juf 
voor wie niets te veel was. De kinderen voeren een spetterende klas-
senshow uit als afscheidscadeau. 

22-7 Show- en Drumfanfare Oranje uit IJsselmuiden reist met een grote 
groep supporters af naar Kerkrade. Na een gedegen voorbereiding pre-
senteren ze zich in de mars- en de showwedstrijden met een aantal 
verrassende effecten, waarmee ze een fantastisch optreden neerzet-
ten. Daarmee verdienen ze twee gouden medailles. 

24-7 Tien meiden van de Kamper voetbalclub Go Ahead hebben de dag van 
hun leven. Ze gaan naar een interland van het EK damesvoetbal en 
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mogen daar vlak voor de wedstrijd Noorwegen-Denemarken de vlag-
gen van beide landen het veld op dragen. Natuurlijk dromen ze ervan 
om ooit zelf daar te spelen en dan in het oranje.

25-7 Ook het Kamper Trompetter Korps doet mee aan het Wereld Muziek 
Concours en met succes. Met de showproductie Carpe Diem behaalt 
het korps een overtuigende score van 85.06 punten. Goed voor een 
gouden medaille. 

26-7 Op de leeftijd van 72 jaar overlijdt Henk Wolters, radiomaker en 
 columnist. Een eigenzinnig man die altijd de juiste vragen stelde en 
ervoor zorgde dat iedereen aan z’n trekken kwam. Veel Kampenaren 
kennen hem van Radio IJsselmond, waar hij politiek verslaggever 
was. 

27-7 Vanaf vandaag zal het weer vijf donderdagen bruisen in Kampen, 
want de Kamper Ui(t)dagen beginnen. Zoals altijd wordt het startsein 
gegeven met het hijsen van de koe in de Nieuwe Toren. De eerste dag 
staat bol van koopjes en muziek en dat lokt weer veel mensen naar de 
binnenstad. 

28-7 Het is vandaag honderd jaar geleden dat Janna van Putten-Brehler 
geboren werd. De eeuweling viert haar verjaardag in verzorgingshuis 
De Amandelboom, waar burgemeester Koelewijn haar komt felicite-
ren, met bloemen natuurlijk. 

29-7 De Deltaruiters doen mee aan de Overijsselse Kampioenschappen in 
Bentelo en behalen daar verschillende prijzen. Jolijn van Niel, Else Fe-
lix en Jolien Felix worden Overijssels Kampioen in verschillende klas-
sen en ook het verenigingsteam behaalt met dressuur en springen 
diezelfde titel. Op naar het Nederlands Kampioenschap. 

31-7 Er zijn in Nederland maar weinig vrouwelijke sportcommentato-
ren. Daarom besloot NPO Radio 1 een wedstrijd uit te schrijven. Elke 
 Nederlands sprekende vrouw mocht meedoen. De winnaar is Chantal 
Derksen uit Kampen. Ze heeft een origineel taalgebruik en weet de 
spanning in haar commentaar goed op te bouwen.

 
Augustus
1-8 Als het jongenskoor van de Westminster Abbey in Londen vakantie 

heeft worden gastkoren ingeschakeld. Deze week zingt het Kamper 
Boys Choir vier keer in het imponerende kerkgebouw. Een geweldige 
belevenis en een hoogtepunt in de geschiedenis van het koor. 

2-8 De kinderen van het Kamper Vakantie Komité zijn vanmorgen op be-
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zoek bij de oudere Kampenaren in Margaretha. Hun dagthema is: hoe 
kun je wat goeds doen voor een ander? Gisteren hebben ze cadeautjes 
gemaakt en cakes gebakken en daarmee verrassen ze de bewoners. Ze 
sluiten de vrolijke ochtend af met een zang- en dansprogramma. 

4-8 Boven de grote rivieren behoren Richard en Annet Kalter tot de wei-
nige aardbeientelers. Ze hebben van hun bedrijf een ‘aardbei-experi-
ence’ gemaakt, met onder andere een aardbei-automatiek. En ze heb-
ben een belangrijke afnemer: het beste restaurant ter wereld, Noma 
in Kopenhagen, haalt z’n aardbeien uit IJsselmuiden.

5-8 Kampen is op het moment de snelst groeiende gemeente in Overijs-
sel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat het in-
woneraantal in de eerste helft van dit jaar met 0,8 procent toenam. 
Dat betekent dat er 418 inwoners bijgekomen zijn. 

7-8 De inwoners van Kampen scheiden steeds beter hun afval en daar-
mee gaat de afvalstoffenheffing omlaag. In 2016 kon 73 procent van 
het afval hergebruikt worden, daarmee halen we gemakkelijk in 2020 
het streefpercentage van 75. De hoeveelheid restafval per persoon is 
gedaald van 124 kilo in 2015 naar 109 kilo in 2016.

9-8 Een onderzoek naar lokaal geluk in Kampen wijst uit dat de Kampe-
naren gemiddeld gelukkig zijn. Ze scoren grotendeels gelijk met het 
Nederlands gemiddelde. Overigens geven ze wel aan dat er zaken zijn 
die beter kunnen: gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, openbaar 
vervoer en de dienstverlening en communicatie vanuit de gemeente. 

12-8 Rond 1850 heeft een onbekende letterschilder drie tekstborden ge-
maakt voor de Bovenkerk. De borden met kerkelijke teksten moeten 
op het koorhek in de kerk gehangen hebben tot de restauratie in 
1955. Toen verdwenen ze en pas nu zijn ze weer teruggevonden. Ze 
bleken op de stookzolder van de kerk te liggen, dik onder het stof. Ze 
passen nog steeds op het koorhek, maar zullen waarschijnlijk in een 
nis tentoongesteld worden.

14-8 Een heel bijzondere foto van het Kamper stadsziekenhuis is opgedo-
ken: hij is vermoedelijk gemaakt in januari 1916 door de toenmali-
ge portier Geerlig Lindeboom. De Zuiderzeevloed van dat jaar zette 
grote delen van Nederland en Kampen onder water. Het uitzicht is 
enorm, vanaf de bovenste verdieping kon je zowel de Zuiderzee als de 
Veluwe zien. Dat was mogelijk omdat de wijk Zuid nog niet gebouwd 
was. Het ziekenhuis stond aan de rand van de stad. 

16-8 Jarenlang hebben de zussen Natasja van Schuppen en Joselien van de 
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Craats alles aan de kant gezet voor hun sport: synchroonzwemmen. 
Dat is een combinatie van kracht, lenigheid en conditie, waarvoor je 
vijftien uur per week keihard moet trainen. Dit alles eist nu zijn tol. 
Nadat de dames bij de Wereldkampioenschappen zevende zijn gewor-
den hebben ze besloten een punt te zetten achter hun samenwerking. 

18-8 Voor het eerst vindt een Russisch-orthodoxe plechtigheid plaats op 
de werf van Thecla Bodewes. Een bisschop, een diaken en drie pries-
ters zegenen sleep- en duwboot Wenna. Die is gebouwd in opdracht 
van een Russisch-Engelse opdrachtgever en gaat varen op de Kaspi-
sche zee. Bij de tewaterlating was het schip al gedoopt, maar de op-
drachtgever hechtte eraan dat het ook door de kerk werd ingezegend. 
Een indrukwekkende gebeurtenis. 

19-8 Het Kamper Stripspektakel trekt weer grote aantallen bezoekers. Er 
zijn meer kraampjes dan ooit waar striptekenaars hun werk tonen, 
uitgevers hun waar laten zien en verzamelaars hun stripboeken ver-
kopen. Voor de striptekenaar van Suske en Wiske, Paul Geerts, staan 
mensen zelfs in de rij. 

21-8 Het nieuwe dorp De Reeve zal in elk geval een verliespost zijn voor 
de gemeente Kampen, maar niet zo’n grote strop als eerder gedacht 
werd. Nauwkeuriger berekeningen komen uit op een strop van 4,6 
miljoen, eerder werd gepraat over 7 miljoen. Een bestemmingsplan 
is in de maak, met woningen, een buitenhaven, horeca, kleinschalige 
dienstverlening en een bezoekerscentrum. 

22-8 Tot ieders verbazing wordt pal voor een winkel in de Oudestraat een 
fietsparkeervak aangelegd. Het vak blokkeert de toegang tot de win-
kel volledig en ook de erboven wonende studenten kunnen slechts 
met moeite bij hun voordeur komen. Zelfs voor de verantwoordelijke 
wethouder is dit een verrassing. Geen Kamper Ui, maar wel een ge-
meentelijke blunder. Voorlopig staat de uitvoering van dit deel van 
het verkeerscirculatieplan even stop. 

24-8 Vandaag is de afsluiting van de Kamper Ui(t)dagen. Met veel drukte 
en activiteiten op de markt en op de braderie in de Oudestraat, volle 
terrassen en diverse bandjes is deze dag een succesvol slot van vijf 
prachtige donderdagen. 

25-8 Muziekvereniging Euphonia in Wilsum viert haar honderdjarig 
jubi leum met een Maestro-concert tijdens het Oranjefeest. Een zeer 
geslaagde avond met veel gezelligheid en plezier in de feesttent in 
Wilsum. 
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28-8 Vandaag vieren Casper van Ommen en Stienie van Ommen-Kuipers 
hun 65-jarig huwelijksfeest. Ze zijn respectievelijk 90 en 87 jaar oud 
en wonen in de Amandelboom. Het vitaal ogende stel kreeg uiteraard 
bezoek en bloemen van de burgemeester.

29-8 Het Kamperlijntje tussen Kampen en Zwolle is na twaalf weken weer 
in gebruik. Gisteren kregen de reizigers die gebruik maakten van het 
vernieuwde spoor croissantjes aangeboden. In december wordt de 
huidige dieseltrein vervangen door een elektrische trein. Het perron 
in Kampen is verlengd en verbreed en er staan bankjes waarop de 
wachtende reizigers kunnen genieten van het uitzicht op de IJssel en 
het stadsfront.

30-8 Kampen heeft er weer twee sigarenmakers bij. Maaike van der Sluis 
en Marjolijn Diesch gingen tien jaar geleden in de leer bij Tinus Vin-
ke, de befaamde Kamper sigarenmaker die in mei overleed. Na een 
half jaar beheersten ze het vak en nu hebben ze het stokje van Tinus 
overgenomen. Ze gaan voor sigarenfabriek De Olifant tienduizend 
 sigaren per jaar maken. Uniek in de wereld. 

31-8 Wijk Kampen-Zuid levert de brandweer problemen op. Bij een test-
rondje blijkt dat de vooroorlogse nieuwbouwwijk te weinig ruimte 
biedt aan de brandweerauto om goed te kunnen manoeuvreren. De 
smalle straten met de vele (fout) geparkeerde auto’s kunnen een  fatale 
vertraging opleveren bij een woningbrand, zo luidt de waarschuwing 
van de brandweer.

 
September
1-9 Het voormalige stadsziekenhuisgebouw De Engelenbergstichting be-

stond vorig jaar honderd jaar. Het had niet veel gescheeld of het gebouw 
was voortijdig gesloopt. Dankzij een verbeten strijd van een aantal 
mensen is dit voorkomen en heeft het een prachtige herbestemming 
gekregen: hoofdgebouw van woonzorgconcern IJsselheem. Vandaag 
wordt in de Stadskazerne een expositie geopend over dit bevochten 
monument en wordt het bijbehorende boek gepresenteerd. 

2-9 De Kamper atlete Tiny Hellendoorn behaalt goede resultaten bij 
het Europees kampioenschap Masters in Denemarken. Zowel bij het 
 kogelstoten als bij het discuswerpen eindigt ze op de tweede plaats. 
Helemaal gelukkig komt ze naar huis met twee zilveren medailles. 

2-9 Veel goud, zilver en brons voor de Kamper kanovereniging Skonen-
vaarder bij het Nederlands kampioenschap op de Amsterdamse Bos-
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baan. Op diverse afstanden waren zowel senioren, junioren als aspi-
ranten de sterksten, individueel en in meerpersoonsboten. 

3-9 Vandaag worden in de Bovenkerk de laatste reguliere kerkdiensten 
gehouden. De kerkelijke gemeente wordt steeds kleiner en kan het 
onderhoud van de kerk niet langer financieren. De monumentale en 
gezichtsbepalende kerk wordt verhuurd voor evenementen, concer-
ten en exposities. Zo hoopt men de exploitatie van het gebouw rond 
te krijgen. 

5-9 Vanaf zijn twaalfde jaar is de 89-jarige Peter de Leeuw actief in de 
voetbalwereld. Als speler, als grensrechter, als scheidrechter, als rap-
porteur, begeleider en mentor. Daarnaast is hij al zeventig jaar lid van 
de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS). Daarvoor 
wordt hij gehuldigd en krijgt hij een plaquette uitgereikt. 

6-9 In het Reevediep bij Kampen zijn vorig jaar resten gevonden van de 
mogelijk oudste hut van Nederland. De bewoning in het huidige 
Reeve diep was rond 6.000 voor Christus op zijn hoogtepunt. Het is 
dus aannemelijk dat de hutrestanten uit die periode stammen. 

8-9 Scholengemeenschap Pieter Zandt wil graag dat de leerlingen zich 
meer verbonden voelen met Kampen. Daarom steken 175 jongeren 
vandaag op elf plekken in Kampen de handen uit de mouwen, onder 
andere bij het Leger des Heils, zorgcentrum IJsselheem en bij de ver-
huizing van de Voedselbank van Kampen naar IJsselmuiden. 

9-9 De vriendschapsband met de Hongaarse stad Pápa bestaat 25 jaar. 
Daarom was een Kamper delegatie drie dagen op bezoek in Pápa. Het 
Kamper vocaal ensemble Kavóca reisde mee en verzorgde een optre-
den. Vandaag komt de delegatie weer thuis. 

10-9 In de molen D’Olde Zwarver is een steen gevonden met 1842 erop. 
Daarom gaat men ervan uit dat hij toen is gebouwd. Dat betekent 
dat hij dit jaar 175 jaar draait en dat wordt dit weekend gevierd. De 
molen verkeert in goede staat, er zijn drie molenaars actief en twee 
jongens zijn in opleiding. Het enige probleem is de windtoevoer vanaf 
de landzijde. Daar staan hoge beuken die nu al gedeeltelijk de wind 
blokkeren. Als de bomen blijven staan kan de molen over twintig jaar 
waarschijnlijk niet meer aan landzijde draaien. 

12-9 Het digitale tijdperk brengt met zich mee dat we steeds minder post 
versturen. Ook vanuit Kampen. Daarom wordt deze en volgende 
maand het aantal brievenbussen verminderd. Van de 35 brievenbus-
sen die nu in de gemeente Kampen staan zullen er eind oktober nog 
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22 over zijn. Die staan overigens voor iedereen binnen een afstand 
van 1 kilometer, zoals in de Postwet is vastgelegd. 

15-9 Na ruim veertig jaar is het kerkgebouw Open Hof aan de Lelystraat 
onder handen genomen en aangepast aan de eisen van deze tijd. 
Groen en bruin maakten plaats voor grijs, antraciet en wit, de kuil 
in de grootste zaal is verdwenen en de keuken is twee keer zo groot 
geworden. Een aantal ramen in de kenmerkende glazen muur heeft 
de kleuren van het kerkelijk jaar gekregen. Hopelijk gaat Open Hof 
ook in de wijk een passende functie vervullen. 

16-9 Burgemeester Koelewijn reikt de publieksprijs van de Kamper kunst-
prijs uit aan Mirriam Bouwmeester. In totaal brachten 470 bezoekers 
van de expositie hun stem uit. De expositie viel samen met de Inter-
nationale Hanzedagen, de ingestuurde kunstwerken hadden dan ook 
alle te maken met het thema Water Verbindt.

16-9 Gitaardocent Berry Selles staat in de Stadsgehoorzaal op de planken 
met een paar van zijn oud-studenten. Ter gelegenheid van zijn 70ste 
verjaardag wordt hij in het zonnetje gezet door Bertolf Lentink en 
Bauke Bakker. Selles is nu vijftig jaar muzikant en heeft veel voor zijn 
studenten betekend. 

18-9 Bijna 41 jaar is Berry Sleurink bestuurder geweest van ontspannings-
vereniging Haweka. Gedurende de laatste zeventien jaar was hij voor-
zitter. Als blijk van waardering benoemt de vereniging hem tot erelid. 

20-9 Het wil maar niet lukken om de N50 veilig te krijgen. De laatste ander-
half jaar zijn er vier doden gevallen bij de ongelukken die er regelma-
tig gebeuren. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen en nu 
zullen er extra rijstroken komen. Hopelijk gebeurt dat tegelijk met 
het groot onderhoud dat volgend jaar begint. 

21-9 Op 95-jarige leeftijd overlijdt Gerrit Schinkel. Hij was medeoprich-
ter van voetbalvereniging IJVV in IJsselmuiden, waar hij vanwege zijn 
vele werkzaamheden tot lid van verdienste benoemd werd. Ook was 
hij erelid van de IJsselmuider Oranjevereniging. Hij was tuinder, le-
raar, kerkbestuurder en gedurende zestig jaar correspondent voor de 
Stentor. Het einde van een tijdperk voor zijn tien kinderen. 

23-9 Met 540 deelnemers is de SamenLoop voor Hoop een geweldige be-
levenis. Het 24-uurs wandelevenement staat symbool voor de strijd 
tegen kanker. En het is niet alleen maar samen geld inzamelen, maar 
vooral ook samen dierbaren herdenken en samen vieren dat mensen 
de ziekte hebben overleefd.
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25-9 Zes bewoners van zorgcentrum De Vijverhof laten in beeld en geluid 
een voorwerp zien dat hun leven bepaalde. Een bijzondere foto- en 
luistertentoonstelling Bijna Vergeten Voorwerpen in De Stadskazerne 
en daarna in De Vijverhof.

26-9 Iets nieuws voor de fietsers in Kampen: met Routenet Kampen kun-
nen ze gemakkelijker de weg vinden naar diverse locaties. Routenet 
Kampen omvat acht routes die elk hun eigen kleur hebben en herken-
baar zijn aan routestickers op lantaarnpalen, aangevuld met platte-
grondjes op kruispunten. 

27-9 De hoogwaterbrigade houdt haar jaarlijkse oefening. Ongeveer 250 
vrijwilligers zetten de waterkering op, die langs de IJssel in het weg-
dek en in tuinen is verzonken. Deze waterkering moet Kampen be-
schermen tegen het hoge water. Elk jaar wordt gecontroleerd of alle 
onderdelen nog goed functioneren. 

28-9 Kunstenaar Henrie Vogel gebruikt deze en de vorige week de Boven-
kerk als schildersatelier. Met het project Dissolving Views wil hij de 
kerk in een schilderij vatten. Diverse muzikanten begeleiden hem bij 
zijn werk aan het metershoge doek dat hij in het koor heeft neerge-
legd. Het doek komt in het koor te hangen.

29-9 Kampen heeft een rijke orgelgeschiedenis en in enkele kerken staat 
een zeer bijzonder orgel. Om het belang daarvan te onderstrepen be-
noemt het gemeentebestuur van Kampen Ab Weegenaar als stadsor-
ganist. Het is een erefunctie, de stadsorganist treedt op als ambassa-
deur van de orgels en de orgelmuziek. 

30-9 Ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie is er vandaag 
een groots spektakel. Een optocht vanuit IJsselmuiden naar het Van 
Heutszplein, waar bisschop Philips van Bourgondië en zijn metgezel-
len per Kamper Kogge arriveren. Na wat schermutselingen tussen de 
ridders bevestigt de bisschop de privileges van de stad en de ridders. 
De schout overhandigt de bisschop de sleutel van de stad Kampen. 
Vervolgens gaat de stoet naar de Bovenkerk, waar een ceremonie 
wordt opgevoerd en de bisschop de sleutels weer teruggeeft aan de 
stad.

Oktober
3-10 Aandacht, warmte en liefde zijn kernwoorden in het nieuwe klein-

schalige opvangcentrum voor jonge asielzoekers. Het wordt vandaag 
geopend en biedt onderdak aan twintig alleenstaande jongeren tussen 
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14 en 17 jaar. De boerderij aan de Cellesbroeksweg ademt rust en vrien-
delijkheid uit en de begeleiders proberen zoveel mogelijk maatwerk te 
bieden aan de bewoners die ieder zo hun eigen verhaal hebben. 

4-10 Het nieuwe rietmoeras bij het Drontermeer functioneert echt. Drie 
jaar na aanleg heeft er voor het eerst een roerdomp gebroed. Daarmee 
is het gebied ecologisch functioneel verklaard voor de voornaamste 
twee doelsoorten: de grote karekiet en de roerdomp. Ook andere vo-
gels vonden er al een goed broedplekje: dodaars, krakeend, kroon-
eend, zomertaling, waterral, blauwborst, kleine karekiet, bosrietzan-
ger en baardman. 

5-10 Weer een eeuwling in de gemeente Kampen. Mevrouw Jo de Kleine- 
de Munnik viert vandaag deze bijzondere verjaardag. Ze is nog haar-
scherp, een tikje direct en haar gehoor is nog uitstekend. Behalve 
deze verjaardag staat er nog iets heel bijzonders te gebeuren: ze hoopt 
deze maand betovergrootmoeder te worden, er komt dus een achter-
achterkleinkind. 

6-10 Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Kampen en IJssel-
muiden reikt burgemeester Koelewijn zes koninklijke onderschei-
dingen uit. Die zijn voor Peter van den Berg, Herman Frank, Wim 
Selles, Marco Kreder, Edwin Beekman en Hans Boeve. Allen zijn meer 
dan twintig jaar brandweervrijwilliger geweest.

7-10 In navolging van het tv-programma Maestro organiseert muziekver-
eniging AMDG een eigen Kamper versie. Vier gastdirigenten sturen 
het orkest aan en genieten van deze nieuwe ervaring. Zo ook de drie-
honderd toehoorders. Wethouder Geert Meijering wordt uitgeroepen 
tot de maestro van Kampen. 

10-10 Kampen blijft een universiteitsstad, althans voorlopig. Na tweeën-
half jaar praten en onderhandelen over de op te richten Gereformeer-
de Theologische Universiteit in Utrecht heeft een van de betrokken 
partijen zich teruggetrokken. Dat komt hard aan bij de Theologische 
Universiteit aan de Broederweg in Kampen. 

11-10 Bij het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in IJsselmuiden wordt fana-
tiek gevoetbald, zowel door jongens als door meisjes. De jongens van 
De Groenling en de meisjes van Wonderwijs zijn vandaag de grote 
winnaars. 

12-10 Basisschool De Wegwijzer heeft een complete facelift ondergaan. 
Daarbij is rekening gehouden met het Montessorionderwijs dat de 
school geleidelijk invoert. Vandaag openen de jongste en de oudste 
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leerling, Mees en Corine, de nieuwe school en is het de hele dag feest. 
13-10 Duikteam De Oester in Kampen heeft zich ten doel gesteld komend 

jaar te starten met een cursus voor mensen met een beperking die 
willen leren duiken. De proef hiermee is succesvol verlopen voor El-
mar Sleurink. Hij heeft een fysieke beperking en krijgt vandaag van 
burgemeester Koelewijn het duikbrevet uitgereikt. 

14-10 Volleybalvereniging Reflex Kampen viert vanavond haar 65-jarig 
 bestaan. Na de oprichting in 1952 groeide de vereniging uit tot een 
bekende club met een eigen sporthal en honderden leden. Er zijn vele 
successen behaald, tot op het hoogste niveau, de eredivisie. 

16-10 De problemen met de parkeerautomaten in Kampen duren nu al drie 
jaar en vormen zo langzamerhand een parkeersoap. De vijftig auto-
maten kunnen niet tegen de winterse kou en hebben de gemeente al 
veel geld gekost. Daar moet nu een einde aan komen. Er wordt hard 
gewerkt aan een oplossing. Als die er is zal de gemeente zo’n 770.000 
euro armer zijn. 

17-10 Groen licht voor het conserveren van de IJsselkogge. De komende zes 
jaar wordt het wrak geconserveerd, zodat het geëxposeerd kan wor-
den. De gemeente Kampen heeft dus aardig wat tijd om te besluiten 
hoe en waar dat gaat gebeuren. De ideeën variëren van een vitrine bij 
de Koggewerf tot een compleet museum. 

18-10 Koopzondag in Kampen is nog ver weg. D66 pleit voor een beperkte 
openstelling voor supermarkten, bakkers en slagers, maar binnen vijf 
minuten na aanvang van de discussie was duidelijk dat het plan geen 
schijn van kans had. Slechts vier van de 31 gemeenteraadsleden stem-
den voor. En dat terwijl binnen Kampen de voor- en tegenstanders in 
aantal ongeveer gelijk opgaan. 

19-10 Nog een strop: de Hanzedagen die in juni in Kampen gehouden wer-
den, eindigen ook in rode cijfers. Het tekort komt uiteindelijk op zo’n 
150.000 euro. Sponsorinkomsten vielen tegen, het huren van tenten 
was duurder dan verwacht, de beveiliging werd op het laatste mo-
ment uitgebreid en er was een kwart minder bezoekers dan het aan-
tal waarop gerekend was. Wel waren er afgelopen zomer meer buiten-
landse toeristen in Kampen en ontstonden veel burgerinitiatieven 
rond de Hanzedagen. Op lange termijn zal Kampen nog wel profijt 
hebben van het spektakel, is de verwachting.

20-10 En de volgende strop dient zich aan. Een gezamenlijk ict-project van 
de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel blijkt vol-
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ledig in de soep gelopen te zijn. Na ruim een jaar sleutelen zijn de kin-
derziekten eruit, maar dan heeft het project 2,5 miljoen euro meer 
gekost dan oorspronkelijk de bedoeling was. Kampen draait op voor 
170.000 euro. 

21-10 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verant-
woordelijk voor bevolkingsonderzoeken, heeft besloten dat de borst-
kankerbus niet meer naar de gemeente Kampen gaat. De Kamper 
dames moeten naar Zwolle als ze zich willen laten onderzoeken. Die 
beslissing is slecht gevallen in de Kamper gemeenteraad. Die roept 
het Kamper college op om aan de bel te trekken. Of dat zal helpen is 
de vraag. 

23-10 Het echtpaar Rigterink-Bruins is zeventig jaar getrouwd. Locoburge-
meester Veldhoen komt op bezoek met de originele trouwakte in een 
lijst. En natuurlijk met een mooi boeket. 

24-10 Café Eigenwijs aan de Plantage is voor één dag EHBO-café. Vrijwilligers 
van het Rode Kruis schenken koffie, serveren taart en geven cursussen 
pleisters plakken en reanimeren. Het geeft overigens wel te denken 
dat er in geen van de cafés op de Plantage een AED aanwezig is. 

25-10 Vandaag is het zestig jaar geleden dat Henk en Elly Zandstra-Hof-
stra met elkaar trouwden. In alle plaatsen waar ze gewoond hebben 
tijdens hun huwelijk zijn ze actief geweest in kerk en maatschappij, 
met belangstelling, wijsheid en veel gevoel voor humor. Ze vieren 
deze dag in kleine kring. Een bloemetje van de gemeente Kampen 
verhoogt de feestvreugde. 

27-10 Ga niet bootje varen in de Burgel, hoe leuk het ook is om je zo door 
Kampen te bewegen. Het water is sterk vervuild. Bij de sanering in 
2000 is een deel van de vervuiling in de gracht blijven liggen om te 
voorkomen dat de kadewanden instorten. In het voorjaar start een 
voorlichtingscampagne om het Kamper geheugen op te frissen. Het 
plan om de Burgel bevaarbaar te maken blijft trouwens wel bestaan.

28-10 Henk van Gelder was 15 jaar oud toen hij lid werd van voetbalclub 
Go-Ahead Kampen. Hij was actief voetballer en jeugdtrainer. Vandaag 
huldigt de club hem vanwege zijn zeventigjarig lidmaatschap. Hij 
kreeg een speciaal jubileumspeldje. Vervolgens nam hij gedurende de 
wedstrijd met zijn familie op de eretribune plaats om dit zeer uitzon-
derlijke jubileum te vieren. 

30-10 Vijftien kunstenaars uit Kampen brengen een bezoek aan partnerstad 
Eilat in Israël. Daar zijn ze te gast bij collega-kunstenaars, waardoor 
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een interessante ontmoeting en uitwisseling ontstaat. Er wordt een 
tentoonstelling ingericht in het museum in Eilat en tijdens een crea-
tieve workshop maken de kunstenaars een gezamenlijk werkstuk. 

November
1-11 De gemeente Kampen bezorgt deze week bij een kleine duizend man-

telzorgers een bloemetje als waardering voor de zorg die zij verlenen. 
Een belangrijke aanvulling op de betaalde zorg, vindt de gemeente. 
Daarom ligt er op het gemeentehuis voor elke mantelzorger een be-
drag van 100 euro klaar. 

3-11 Omliggende gemeenten maken bezwaren tegen de uitbreiding van 
het vliegveld Lelystad vanwege geluidshinder. De gemeenteraad van 
Kampen is niet van plan zich ergens druk over te maken. Het ‘vakan-
tievliegveld’ biedt Kampen ook economische kansen en overlast is in-
herent aan het vliegverkeer. We willen allemaal voor een habbekrats 
vliegen, dan moeten we ook de gevolgen accepteren. 

6-11 De komende drie weken is de IJssel bij Kampen een testrivier. Drie 
zeilsters die zich mateloos ergeren aan de plastic soep in de Neder-
landse wateren hebben de Great Bubble Barrier uitgevonden. Je 
pompt lucht door een lange buis met gaatjes die in het water ligt en 
de luchtbellen drijven het afval naar de kant. Ze gaan nu kijken of het 
werkt in een echte rivier, de IJssel dus. 

7-11 Na twintig jaar stopt Aart Kleijer als organisator van de contacten 
tussen het speciaal onderwijs in Kampen en in Pápa, de partnerstad 
van Kampen in Hongarije. In die twintig jaar is er veel veranderd en 
veel tot stand gekomen. Niet alleen materieel, met bijvoorbeeld afge-
schreven maar nog prima schoolmeubilair, maar ook qua onderwijs-
visie en -aanpak, dankzij regelmatige uitwisselingen.

8-11 Deze week is de vijftiende editie van het Nationaal Schoolontbijt. 
Ruim 55.000 kinderen op zo’n 3.000 scholen nuttigen in Nederland 
samen een gezond ontbijt. De leerlingen van groep 4 van basisschool 
De Groenling in IJsselmuiden ontbijten vandaag samen met burge-
meester Koelewijn. 

9-11 De bouw van de Reevesluis in het Drontermeer gaat vandaag van 
start. Deze schutsluis neemt de functie over van de huidige Roggebot-
sluis. Het Drontermeer wordt gesplitst in twee delen: een noordelijk 
deel met een dynamisch peil en een open verbinding tussen IJssel via 
het Reevediep naar het IJsselmeer. En een zuidelijk deel met een vast 
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peil. Dit is een van de maatregelen om de regio Kampen-Zwolle-Dron-
ten te beschermen tegen hoogwater. 

10-11 Het metalen hek van lunchroom Het Trappetje aan de Oudestraat 
blijkt veel bijzonderder te zijn dan tot nu toe bekend was. Meester-
smid Sven de Lang is bezig met een opknapbeurt van het hek. Waar-
schijnlijk stamt het van rond 1780. Aan stempels van de ovens waar 
het ijzer in is gemaakt en andere details kan de meestersmid zien dat 
er destijds veel aandacht aan is besteed. 

11-11 Om elf over elf komt de nieuwe Prins Carnaval met zijn raad binnen 
bij het Prinsenbal van Carnavalsvereniging D’ Uidelvers. Prins Jannes 
de tweede gaat zich voorbereiden op het carnaval in februari. 

13-11 De Algemene ledenvergadering van Go-Ahead Kampen benoemt 
 Harry Kuipers tot lid van verdienste. Kuipers was al in de jaren tach-
tig actief in het hoofdbestuur van de voetbalvereniging. Ook was hij 
meer dan 25 jaar lid van het jeugdbestuur. Hij was jeugdtrainer en 
elftalleider, tegenwoordig is hij gastheer voor bezoekende clubs en is 
hij actief binnen het scheidsrechtersteam. 

14-11 In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw stond aan de Bleke-
rijweg een chemische wasserij. Die gebruikte Per, een kankerverwek-
kend oplosmiddel. Het blijkt nu dat het middel zich via het grond-
water onder een groot deel van het centrum van IJsselmuiden heeft 
verspreid. Het zit 6 meter diep en zolang de bewoners er niet mee in 
aanraking komen is er geen gevaar. Komende maanden wordt er nader 
onderzoek gedaan. 

15-11 Grote verkeerschaos in en rond Kampen: het Kamperlijntje kampt 
met een seinstoring, op de N50 rijdt een vrachtwagen achterop vier 
auto’s en doordat het hefdeel van de Stadsbrug scheef komt te han-
gen kan de brug niet meer gesloten worden. Alles moet nu over de 
Molenbrug en dat veroorzaakt enorme opstoppingen op de Kamper 
wegen.

17-11 Vandaag is het 75 jaar geleden dat twintig Kamper joden werden op-
gepakt, bijeengedreven in de Buitensociëteit en vervolgens per trein 
naar Westerbork gingen. Vandaar werden ze naar diverse concentra-
tiekampen gebracht. Niemand kwam terug. Om deze zwarte bladzij-
de uit de Kamper geschiedenis te gedenken is er een stille tocht vanaf 
het perron van station Kampen naar de synagoge. 

18-11 Sinterklaas arriveert in Kampen met ruim tweehonderd Zwarte Pie-
ten. Dat zijn er meer dan ooit. Honderden enthousiaste kinderen en 
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hun ouders staan hem op te wachten op het Van Heutszplein. Na aan-
komst rijdt de Sint door Kampen en vervolgens neemt hij zijn intrek 
in het Sinterklaashuis in de Stadskazerne. 

19-11 Na vijftig jaar neemt Rob Stam afscheid van de Jeuddienstcommissie 
die al die jaren diensten heeft georganiseerd in de Bovenkerk. Sinds 
kort heten de diensten Brugdiensten en worden ze gehouden in de 
Broederkerk. Tijdens een mooie Brugdienst wordt Rob Stam hartelijk 
bedankt voor zijn inzet. 

21-11 Op de leeftijd van 98 jaar overlijdt Jan Herweijer. Een notaris met hart 
voor de stad Kampen. Naast zijn werk als notaris maakte hij zich tot 
zijn pensionering verdienstelijk voor de Kamper samenleving op het 
gebied van onderwijs en kerk. Tot een jaar voor zijn overlijden kon je 
hem regelmatig in de stad tegenkomen op zijn onafscheidelijke fiets. 

22-11 Al in 1563 gingen in heel Europa allerlei verhalen rond over de Kam-
per domheid. En Kampen etaleert zichzelf nog steeds met de Kamper 
Uien. Nu concludeert de cum laude afgestudeerde Matthijs van Box-
sel uit Amsterdam dat Kampen de domste stad van Nederland is. Iets 
om trots op te zijn? De burgemeester vindt van wel. Stadsmarketeer 
Roeland Tameling is het niet met hem eens. 

23-11 Tijdens de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging IJVV in 
IJsselmuiden wordt Lammert van den Berg benoemd tot Lid van Ver-
dienste. Een praktisch ingestelde man met een sociaal karakter, een 
vraagbaak voor iedereen en daarmee een sfeer- en gezichtsbepalend 
figuur voor de vereniging. 

24-11 De geest van dokter Kolff waart rond in het voormalige Stadszieken-
huis, waar nu woonzorgcentrum Myosotis zit. Dit in de vorm van 
foto’s over de geschiedenis van het Kamper Stadsziekenhuis. Deze 
foto’s waren te zien tijdens een expositie in De Stadskazerne. In plaats 
van naar het archief verhuizen de foto’s naar de recreatieruimte van 
Myosotis, waar ze permanent te zien zijn. Een soort thuiskomst. 

25-11 Op initiatief van Hendrik Evink werd op 1 augustus 1917 in Wilsum 
de christelijke muziekvereniging Euphonia opgericht. Nadat dit jaar 
op verschillende manieren aandacht is besteed aan het honderdjarig 
jubileum sluit de vereniging het feestjaar af met een groot concert 
voor een uitverkochte zaal. 

27-11 Oud-wethouder Roelof Kruidhof overlijdt op de leeftijd van 89 jaar. 
Van 1971 tot 1982 zat hij in de Kamper gemeenteraad, de laatste vier 
jaar als wethouder. In perioden van spanning en hoogoplopende dis-
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cussies over de schaalvergroting van de nutsbedrijven wist hij zich 
goed staande te houden. Collega’s konden prettig met hem samen-
werken. 

28-11 De vereniging Kampen op Zondag voert al een tijd campagne voor 
zondagsopening van de supermarkten in Kampen. In het kader daar-
van houdt ze een oliebollenactie. Elke Kampenaar kan zich aanmel-
den als oliebollenbakker en op oudejaarsdag (zondag) tegen een ver-
goeding een teveel aan oliebollen aan de buurt aanbieden. Zo kunnen 
de Kampenaren toch verse oliebollen in huis halen. 

30-11 Kampen is een verzameling rijker. Topviolist Herman Krebbers heeft 
zijn honderdvijftig beeldjes van violisten geschonken aan vioolbou-
wer André van Putten, die ze op zijn beurt cadeau deed aan het cen-
trum voor kunsteducatie Quintus. Het bijzondere van de beeldjes is 
dat de violisten allemaal lachen en dat ze niet allemaal ‘kloppen’: 
soms hebben ze de viool verkeerd vast of staan ze in een verkeerde 
houding.

 
December
1-12 De IJssel is weer wat schoner. De proef met de Bubble Barrier in de 

IJssel bij Kampen is geslaagd. Het luchtbellenscherm heeft drie weken 
lang een grote hoeveelheid troep naar de walkant geduwd waar alles 
is opgevangen. Hopelijk komt er geld om het project voort te zetten, 
bijvoorbeeld bij Zwolle. Er is ook al overleg met Amsterdam. 

2-12 De openingstijden van de Stadsbrug zijn al jaren afgestemd op de 
dienstregeling van het Kamperlijntje: rond het halve en het hele uur 
gaat de brug tien minuten lang niet open voor de scheepvaart. Als 
het aan de gemeente Kampen ligt komt daar nu nog wat bij. In de 
ochtendspits is het zo druk op de brug met fietsers en auto’s dat er nu 
een plan ligt om de brug veertig minuten aaneen niet te openen. 

5-12 Burgemeester Koelewijn gaat vandaag op bezoek bij de heer en 
 mevrouw Albers. Zij trouwden zestig jaar geleden op 5 december om-
dat de bruidegom dat een schitterende datum vond. Het huwelijks-
jubileum vieren ze met hun twee zonen en dochter en hun gezinnen. 

8-12 De Koningin Emmaschool krijgt het certificaat ‘Ouderbetrokkenheid 
3.0 school’. Ouders en leerkrachten zijn op een bijzonder goede ma-
nier gaan samenwerken, bijvoorbeeld in een regiegroep ouderbetrok-
kenheid en een leerlingenraad. De school gaat deze samenwerking 
verder ontwikkelen. 
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9-12 Het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Kampenion sluit het 
seizoen succesvol af. Het team speelt op het hoogste niveau, Landelijk 
A. In Amsterdam wint de club de nationale najaarscompetitie met 
8-2, een prachtige overwinning. 

9-12 Veel belangstelling vanavond voor de afscheidsrit van de NS met het 
oude dieseltje tussen Kampen en Zwolle. Een domper op het feestje 
is het nieuws dat de ondergrond bij het nieuwe station Stadshagen 
te zwak is voor de gewenste snelheid van de nieuwe trein. Die rijdt 
voorlopig 100 in plaats van 140 kilometer per uur en stopt niet in 
Stadshagen. 

10-12 Vandaag start Keolis met het nieuwe Kamperlijntje tussen Kampen en 
Zwolle. Een elektrische trein met een gelijkvloerse instap, toeganke-
lijke toiletten, wifi, informatieschermen, stopcontacten en usb-aan-
sluitingen. 

12-12 Na ruim veertig jaar neemt Johan van Donge afscheid van het Ich-
thus College. Een docent in hart en nieren, met liefde voor zijn vak en 
voor de leerlingen. Zijn streven was altijd zijn leerlingen een beroeps-
gericht programma te bieden dat hen motiveert. Als ze daar wat extra 
aandacht voor nodig hadden stak hij graag zijn tijd en energie daarin.

13-12 Hevige sneeuwval zorg ervoor dat Kampen een sprookjesachtige aan-
blik biedt. In het park, bij de Burgel en rond de kerken worden de 
mooiste foto’s gemaakt. Helaas blijft de sneeuw niet lang liggen, zo-
dat Kerst in Oud Kampen het zonder echte sneeuw moet doen. 

16-12 In het jaar 1427 leverde Kampen rond de Cellebroederspoort slag met 
de huurlingen van de Heren van Gelre. Kampen won en de huurlin-
gen werden in de pan gehakt. Een belangrijk moment in de geschie-
denis, want daardoor bleef de stad Kampen zelfstandig. Tijdens de 
Hanzedagen in juni werd de veldslag nagespeeld en nu is het verhaal 
als ooggetuigenverslag in stripvorm verschenen.

17-12 De achttiende editie van theaterfestival Kerst in Oud Kampen trekt 
ruim 90.000 bezoekers, meer dan vorig jaar. Het weer werkt mee en 
de vele acts trekken veel toeschouwers. Een geweldig goed georgani-
seerd spektakel. 

19-12 Woonzorgcentrum Margaretha krijgt een uniek bed, een koppelbed 
dat De Bijrijder wordt genoemd. Het bed kan aan een zorgbed wor-
den gekoppeld, zodanig dat er geen gat is tussen beide matrassen en 
geen harde rand tussen de beide bedden. Sjoukje Steen kwam op het 
idee en Gertjan van Dijk van het Slaapadviescentrum maakte het bed. 
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22-12 Het echtpaar Jager-Hissink is zestig jaar getrouwd. Het actieve stel 
van 83 en 81 jaar viert deze dag met kinderen en kleinkinderen. Ook 
de burgemeester komt op bezoek, met een prachtig boeket. 

23-12 Na bijna vijftig jaar stopt Frans Koek met zijn kapperszaak in de Jan 
van Arkelstraat. Hij heeft klanten uit heel Nederland, mannen die 
als kind al door hem of door zijn vader geknipt werden en voor een 
knipbeurt terugkomen. Sommige heren komen er al 55 jaar en zijn 
nog nooit naar een andere kapper geweest. Maar aan alles komt een 
eind. 

24-12 Al vijftig jaar is Ale Bleijenburg actief als organist van de Gerefor-
meerde Kerk Kampen Zuid. Ook op ander gebied heeft hij zich ver-
dienstelijk gemaakt voor de kerkelijke gemeente, kerkkoren en het 
onderwijs. Na afloop van de kerkdienst in de Bazuinkerk wordt hij 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

25-12 In de televisie-uitzending van RTL4 Onvergetelijke Feestdagen wordt 
de Kamper opa Berend in het zonnetje gezet. Het programma bezorgt 
mensen die het verdiend hebben een onvergetelijke dag. Opa Berend 
heeft, eerst samen met zijn vrouw, zijn twee kleinkinderen groot ge-
bracht nadat hun moeder op jonge leeftijd was overleden. Een diner 
in de sfeervolle Gouden Zaal van het Stedelijk Museum, met een jaar-
abonnement voor het museum toe, is de verrassing. 

27-12 Deze week staat Kampen weer in het teken van het carbidschieten. In 
Brunnepe mag elke avond met melkbussen geschoten worden op de 
Noordweg. Ergens anders mag het alleen op Oudejaarsdag. Vanwege 
de zondagsrust mag in Grafhorst op 30 december met carbid gescho-
ten worden. 

30-12 De zondagsrust is een veelbesproken onderwerp dit jaar in Kampen. 
Ondanks alle discussie mogen oliebollenbakkers niet verkopen op 
Oudejaarsdag. Dat geldt niet voor de horeca, dus grijpen diverse ho-
recaondernemers hun kans, dat is natuurlijk tegen het zere been van 
de officiële oliebollenverkopers. 

31-12 Rond het middaguur loopt Kampen massaal uit om te kijken hoe het 
voormalige zwembad in lichterlaaie staat. Door de harde wind wak-
kert het vuur flink aan. Gelukkig breekt de brand uit in het gedeelte 
dat al asbestvrij gemaakt is. Twee 16-jarige jongens uit Kampen wor-
den opgepakt op verdenking van brandstichting.
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