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Kamper Kroniek 2018

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 Na 84 jaar stopt autobedrijf Westerhof aan de IJsseldijk. Wim Vos, of-

tewel ‘Meneer Westerhof’, sluit de deuren wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Vanwege alle veranderingen in de auto-
branche ziet hij verkoop niet zitten en dus verdwijnt het bedrijf waar 
een groot stuk familiegeschiedenis in zit. 

3-1 De eerste storm van dit jaar jaagt een paar honderd vrijwilligers naar 
het Kampereiland. Daar sjouwen ze met zandzakken om de dijk te 
versterken. De dijk is 10 kilometer lang en moet nodig verhoogd wor-
den. Plannen daarvoor liggen al jaren op tafel, maar de benodigde 
10 miljoen euro is er niet. Daarom moeten vrijwilligers de mouwen 
opstropen en tienduizend zandzakken op de dijk leggen.  

4-1 Kampen groeit maar door. Het aantal inwoners van de gemeente is 
vorig jaar gestegen met 703 naar in totaal 53.260. Daarmee is Kampen 
in absolute aantallen de topper in de regio. De twee belangrijkste oor-
zaken: meer geboorten dan sterfgevallen en er zijn meer mensen naar 
Kampen toe gekomen dan dat er vertrokken zijn. 

5-1 Middeleeuwse stadsbesluiten van Kampen zijn omgezet in heden-
daagse taal. Amateurhistoricus Kees Schilder heeft besluiten, regels 
en maatregelen van het stadsbestuur uit de periode 1450-1567, die in 
het Middelnederlands met de hand geschreven zijn, ontcijferd en in 
begrijpelijke taal omgezet. Het geheel is aangeboden aan het Stadsar-
chief en daarmee nu toegankelijk voor iedere belangstellende. 

6-1 Juist in deze week, nu de zandzakken nodig zijn om het Kamperei-
land te beschermen tegen het hoge water komt het bericht dat de 
dijkverhoging zeker een jaar langer op zich zal laten wachten. Dit 
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vanwege de discussie over de financiering. Hopelijk zal de klus eind 
2019 geklaard zijn.

8-1 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen noemt bur-
gemeester Koelewijn ‘saamhorigheid’ als symbool voor 2018. Verder 
borduren op de saamhorigheid tijdens de Hanzedagen vorig jaar en 
de saamhorigheid die er is bij maatschappelijk initiatieven. Kijken 
waar partijen wat met elkaar kunnen bereiken en daarbij meer reke-
ning houden met de wensen van de inwoners, dat is het idee.   

9-1 Tijdens de nieuwjaarsreceptie eert voetbalvereniging Go-Ahead Kam-
pen haar jubilarissen, in het bijzonder Jan van Zuthem. Hij is al erelid, 
maar wordt nu extra in het zonnetje gezet omdat hij zeventig jaar lid 
is van de vereniging. En al die jaren is hij actief geweest, bestuurlijk 
maar ook met bouw-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. 

10-1 Vandaag is het 60 jaar geleden dat Jan van Sloten en Hennie ten 
Hove elkaar het ja-woord gaven. Ze ontmoetten elkaar tijdens het 
ron dlopen op de Oudestraat op zaterdag en zondag, destijds de week-
end-bezigheid voor jongeren. Het feest wordt gevierd met kinderen 
en kleinkinderen, en de burgemeester brengt een bloemetje. 

11-1 Vandaag bereikt de IJssel voorlopig het hoogste punt. De mobiele wa-
terkering bij Kampen staat al een week overeind en op de Zalkerdijk 
is het druk met hoogwatertoeristen. Alle uiterwaarden zijn onderge-
lopen, zodat er bij Zalk een enorme watervlakte te zien is, een soort 
Zalk aan zee. 

12-1 Op 71-jarige leeftijd overlijdt Jan Nuijen. Hij was een bekende figuur 
in Kampen, speelde in de jaren zestig en zeventig in diverse bands. 
Sinds enkele jaren maakte hij wekelijks voor De Brug de populaire 
cryptogrammen. In hoog tempo bedacht hij daarvoor de meest inge-
nieuze omschrijvingen. 

13-1 Oud-burgemeester Haije Sybesma overlijdt op 79-jarige leeftijd. In het 
jaar 2000 was hij waarnemend burgemeester van Kampen, tot de fu-
sie met IJsselmuiden in 2001. Een ras-bestuurder met een uitgebreide 
staat van dienst. 

16-1 Het blijft toch wat tobben met het Kamperlijntje. De machinist moet 
na aankomst naar het andere einde van de trein lopen om weer terug 
te kunnen rijden. In de spits is de trein langer en moet de machinist 
verder lopen. Gevolg: de trein vertrekt een of twee minuten te laat. 
Als de trein binnenkort ook in Stadshagen gaat stoppen wordt het 
probleem nog groter, vreest men.
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17-1 Vandaag is het 60 jaar geleden dat Theo en Willy Dorgelo-Vinke 
trouwden. En toen hadden ze al 6 jaar verkering gehad. Met hun 3 
kinderen, 11 kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen en verdere familie 
en vrienden vieren ze hun diamanten feest. En natuurlijk brengt de 
burgemeester een mooi boeket bloemen. 

18-1 Op 25 juni 1988 werd DOS Kampen landskampioen. De ontvangen 
wisselbeker moest later weer ingeleverd worden en er kwam nooit 
een blijvend aandenken aan de grootste triomf in de clubhistorie. Tot 
nu, dertig jaar later. Tijdens de sponsorbijeenkomst krijgt de club een 
kampioensschaal uitgereikt.

20-1 Muziekvereniging Jong AMDG wordt bij de Music and Marching Con-
test Nederlands kampioen in de 4de divisie. Zowel concerterend als 
marcherend behaalt het corps een eerste prijs. In 2016 werden ze ook 
al kampioen en nu komen ze dus opnieuw met een beker naar huis. 

21-1 In de 17de en 18de eeuw werden de oer-Hollandse Moorkoppen veel-
vuldig op het doek vastgelegd. Een mooie kip, maar er zit niet veel 
vlees aan. Dus raakte het fraaie beest in de vergetelheid en nu dreigt 
hij uit te sterven. Kinderboerderij Cantecleer neemt deel aan een fok-
programma voor dit oer-Hollandse kippenras. Vandaag kruipt het eer-
ste moorkopkuiken uit het ei. 

22-1 De bioscoop van Kampen is te koop. Voor ruim 1,5 miljoen euro kan 
hij van eigenaar verwisselen. Overigens blijft hij gewoon bestaan als 
bioscoop. Het is een bijzonder pand, zeer aantrekkelijk als beleggings-
mogelijkheid. 

23-1 Het plan Bolwerk Buitenwacht brengt de gemoederen in beweging. 
Sinds 2015 wordt er gepraat over wat er moet gebeuren met de ruimte 
tussen station, Spoorkade, Baan en Sportlaan in IJsselmuiden. Doel 
was om er een groene entree van de stad van te maken, met recreatie-
mogelijkheden. Het volgende plan was groen met 240 parkeerplaat-
sen. Nu presenteert de gemeente Kampen een plan met een dubbel-
deks parkeergarage en weinig groen. Wordt vervolgd. 

24-1 Burgemeester Koelewijn opent de Nationale Voorleesdagen met 
het voorlezen aan de jongste kinderen van basisschool Wonderwijs. 
De kinderen luisteren ademloos naar het verhaal over een slapende 
 tijger en helpen mee om hem in slaap te houden. Na het voorlezen 
mogen de leerlingen uit de hogere groepen al hun vragen aan de bur-
gemeester stellen. 

25-1 De gemeenteraad moet flink slikken, maar gaat akkoord met 1,9 mil-
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joen extra voor de parkeergarage Buitenhaven. Door een rekenfout, 
heitrillingen, vervuilde grond en daardoor een bouwstop van ruim 
een jaar wordt de parkeergarage zeker dubbel zo duur als verwacht 
was: 5,1 miljoen euro. Maar de bouw stoppen en de put volgooien met 
zand kost ook geld en dan heb je niets. 

26-1 De Kamper gemeenteraad besluit met algemene stemmen zich aan 
te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Die heeft als doel om de Tweede 
Kamer ervan te overtuigen dat er statiegeld moet worden ingevoerd 
op blikjes en flesjes. Dit om zwerfvuil tegen te gaan. 

27-1 Na 62 jaar zet Henk Lorist een punt achter zijn werkzaamheden voor 
Lorist Haarmode. Hij volgde zijn vader op die de kapsalon oprichtte 
in 1929. In 1998 droeg hij het stokje over aan zijn zoon, maar tot dit 
jaar heeft hij nog meegewerkt in de zaak. Tijdens een drukbezochte 
receptie neemt hij afscheid van zijn klanten. 

28-1 Leren aan de rivier is een omvangrijk jubileumboek dat geschreven 
is in het kader van het honderdjarig bestaan van de Hervormde 
Schoolvereniging in IJsselmuiden. De zolder van het schoolgebouw 
Eben-Haëzer bleek vol te liggen met oude lesmethoden, materiaal van 
projectweken, versieringen van lampionnenwagens en oude notulen-
boeken die een schat aan informatie verschaften. 

29-1 De Kamper harpiste Sara van den Brink gaat meedoen aan de halve 
finale van het Prinses Christina muziekconcours. Het 15-jarige talent 
won de eerste prijs bij de oostelijke voorronde in de leeftijdscategorie 
15 tot en met 19 jaar. 

31-1 Sinds 2015 bestrijdt de gemeente Kampen het onkruid met kokend 
water en borstel- en veegwagens. Ook is vanaf begin dit jaar een extra 
schoffelploeg aan het werk. Het is mooi dat er geen pesticiden meer 
gebruikt worden, maar de Kampenaren zijn toch minder tevreden 
over het resultaat. Het rapportcijfer daalde in twee jaar tijd van een 
7,3 naar een 6,4.

  
Februari
1-2 Vandaag wordt Aaltje van Dijk-Landsman 102 jaar oud. De rasechte 

Kampense viert deze bijzondere verjaardag met haar zes kinderen en 
hun gezinnen in woonzorgcentrum De Vijverhof, waar ze sinds haar 
84ste woont.

2-2 Ruim tachtig mensen doen mee aan het Dictee van Kampen, georga-
niseerd door de Rotaryclub Kampen. Grote winnaar is Bert Endedijk 
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met slechts achttien fouten. Het dictee is geschreven door Hans Ren-
kema. Met het batig saldo van 1.718 euro worden ICT-hulpmiddelen 
aangeschaft voor gedupeerde scholieren op het eiland Sint Maarten. 
Daar werden in september scholen verwoest door een orkaan. 

3-2 Eindelijk is er een akkoord over de dijkversterking op het Kamperei-
land, met een creatieve oplossing voor de aanvoer van nieuwe grond. 
Dat bleek erg duur te zijn, maar nu gaat men de sloot naast de dijk ver-
diepen en verbreden, en de grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt 
om de dijk te versterken. 

5-2 De AED van voetbalvereniging IJVV in IJsselmuiden gaat naar buiten. 
Hij komt in een rode kast aan de gevel te hangen, zodat hij via een toe-
gangscode beschikbaar is voor buurtbewoners. Dat verhoogt de kans 
op overleven bij een hartstilstand. 

6-2 De openbare basisscholen in Kampen tellen samen duizend leerlin-
gen. Dat wordt gevierd met duizend taartjes, voor elke leerling eentje. 
Met het logo van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen erop. Dat 
smaakt. 

7-2 In het stadspark van Kampen komt een voedselbos, voorlopig meer 
een voedselbosje. Maar het is een begin. Er komen noten- en fruitbo-
men te staan waar iedereen gebruik van kan maken. En een bloemen-
veldje voor de bijen, dat later weer een pluktuintje kan zijn. 

8-2 De Nationale Voorleeswedstrijd kent vier rondes: lokaal, regionaal, 
provinciaal en nationaal. Bij de lokale ronde worden Ellen Roorda van 
basisschool de Morgenster en Maud Doorn van basisschool Rehoboth 
(IJsselmuiden) de winnaars die naar de regionale ronde gaan. 

9-2 Het werk aan de parkeergarage bij de Buitenhaven in Kampen wordt 
hervat. Het werk heeft een jaar stilgelegen, maar na het besluit van de 
gemeenteraad om de garage af te bouwen wordt dat nu voortvarend 
aangepakt. De communicatie met de buurt wordt ook verbeterd en 
eind van dit jaar moet de klus dan toch eindelijk geklaard zijn. 

12-2 De gemeenteraad van Kampen wijst het idee van een parkeerdek in 
het gebied Bolwerk Buitenwacht resoluut af. Voordeel van de op-
schudding die het plan veroorzaakte is dat de belanghebbenden nu 
weer met elkaar in gesprek zijn en opnieuw gaan proberen om op 
korte termijn tot een compromis te komen. 

14-2 Kampen heeft een eigen cadeaubon, te besteden bij plaatselijke be-
drijven. Gemaakt in de stijl van Kampen. Er staan nu zeventien bedrij-
ven op de deelnemerslijst, maar dat zullen er gauw veel meer worden. 
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Met deze bon blijven de inkomsten in de eigen stad en dat stimuleert 
de plaatselijke economie. 

15-2 Stichting Stadsherstel Kampen is zeer teleurgesteld dat slechts drie 
politieke partijen in hun partijprogramma’s ingaan op het behoud 
van de Kamper monumenten. Terwijl er veel toeristen naar Kampen 
komen vanwege de monumentale binnenstad. Uit onderzoek is bo-
vendien gebleken dat ruim 80 procent van de Nederlanders behoud 
van monumenten belangrijk vindt. 

16-2 Het ecologisch gebouwde huis aan de Rietkamp in Kampen was het 
levenswerk van eigenaar Schuring. Het was het hoogste strohuis van 
Nederland en gebouwd volgens ecologische principes. Was, want van-
nacht is het huis tot aan de grond toe afgebrand. 

17-2 De korfballers van DOS Kampen worden kampioen van de eerste klas-
se. Een goede ploeg sporters die veel voor elkaar over hebben en op 
elkaar kunnen rekenen. Opvallend is dat meer dan de helft van de 
doelpunten gemaakt is door vrouwen. 

19-2 Basisschool de Driester (Kamperzeedijk) heeft een nieuw vak in het 
pakket. De leerlingen van groep 7 krijgen onder schooltijd typeles. 
Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit de samenle-
ving en de school vindt het belangrijk dat de kinderen leren om op 
een goede manier het toetsenbord te gebruiken. 

20-2 Deze week begint de sloop van het oude zwembad De Steur. Een paar 
weken later dan de bedoeling was. Er zat veel meer asbest in het ge-
bouw dan men dacht, bleek bij de brand op oudejaarsdag. Een groot 
deel van de andere materialen kan worden hergebruikt, de grote glij-
baan wordt opgeknapt en verkocht.

21-2 Voor de tweede keer wordt vandaag het Kamper Junior Dictee gehou-
den. Er doen achttien leerlingen van de groepen 7 en 8 mee, afkom-
stig van negen verschillende basisscholen. Linette van der Zee van De 
Wegwijzer maakt het dictee foutloos en is daarmee de winnaar. Rim 
Riezebos van De Regenboog maakt één fout en wordt daarmee twee-
de. Op naar de provinciale finale. 

22-2 De nestor van de Kamper gemeenteraad, CDA’er Cor Adema, neemt 
na de verkiezingen afscheid. Na 28 jaar houdt het langstzittende 
raadslid het voor gezien. Hij heeft het steeds als zijn taak gezien om 
te waken over normen en waarden en diende als vraagbaak, ook voor 
andere partijen. Om je werk goed te kunnen doen moet je ervoor zor-
gen dat je de feiten kent en dat je argumenten steekhoudend zijn. 
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23-2 Het Almere College in Kampen gaat een samenwerking aan met de 
Accademia Vivarium Novum in Frascati bij Rome. Daar spreken de 
studenten uit de hele wereld alleen maar Latijn, binnen en buiten 
het leslokaal. De Kamper leerlingen volgen deze week de lessen. Het 
Almere College is de eerste en enige school in Nederland waarmee 
een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.  

26-2 Met ingang van de komende raadsperiode hangen de Nederlandse 
vlag en de vlag van Kampen in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Daarmee worden vaderlandsliefde en een gevoel van trots zijn op 
Kampen tot uitdrukking gebracht, en de verbondenheid tussen men-
sen onderling.

27-2 Er ligt sneeuw in Nederland, en dus ook in Kampen. Dat was van-
daag zestig jaar geleden ook het geval. Gerrit en Hennie van der 
 Hoven-Meenderink herinneren zich dat nog goed, want op die dag 
zijn ze met elkaar getrouwd. De feestvreugde wordt nog verhoogd 
met bloemen van de gemeente Kampen.

 
Maart
1-3 Vandaag is het veertig jaar geleden dat Coby de Groot aan het werk 

ging in orthopedagogisch dagcentrum De Klim-op. Met veel geduld 
en liefde begeleidt ze jongeren met een fysieke en een verstandelijke 
beperking. Ze begon zonder enige opleiding, maar heeft nu anderhalf 
A4’tje aan scholing op haar cv staan. En ze gaat nog een poosje door. 

3-3 De winter heeft nog even flink toegeslagen. Op een prachtig moment, 
want het is deze week voorjaarsvakantie. Dat levert mooie plaatsjes 
op van veel schaatsende kinderen (én volwassenen), onder andere op 
de grachten in het Plantsoen. 

5-3 Nog meer moois in en rond Kampen: langs de IJssel, pal voor de stad, 
ziet het zwart van de aalscholvers. Een uniek gebeuren, zowel wat 
aantal als wat plek betreft. Honderden vogels zijn op zoek naar eten 
en hopen in het open water van de IJssel visjes te vinden. 

6-3 Pech voor de IJsselkogge: de storm van de afgelopen dagen heeft scha-
de aangericht aan het dak van de hal waarin het wrak staat. Het ge-
volg is dat men pas een half jaar later dan gepland kan beginnen met 
de conservering, die ongeveer zes jaar zal duren. Kampen heeft dus 
iets langer de tijd om te beslissen waar de IJsselkogge tentoongesteld 
zal worden. 

7-3 Vandaag bestaat het Hervormd Kerkkoor precies tachtig jaar. Dat 
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wordt gevierd met een feestelijk concert in de Bovenkerk. De naam 
dekt de lading niet meer, want onder de 115 meezingende leden zijn 
ook mensen die niet hervormd zijn. 

9-3 Bij de Kamper Sportverkiezingen worden karateka Dylan van Moer-
kerk, inlineskater Bianca Roosenboom en het eerste herenteam van 
volleybalvereniging Reflex de grote winnaars. Bij de familie Van Moer-
kerk is het extra feest omdat twirlster Demi van Moerkerk de hoofd-
prijs wint in de categorie Jeugdsporter Meisjes. 

10-3 De Stadsherberg aan de IJsselkade en de voormalige Hanzeschool aan 
de Oostzeestraat komen op de gemeentelijke monumentenlijst. Zij 
zijn een goed voorbeeld van naoorlogse architectuur. De aanwijzing 
van deze panden moet worden gezien als een begin van verdere acti-
viteiten die de gemeente Kampen wil ontwikkelen rond de architec-
tuur en stedenbouw uit deze periode. 

12-3 De armoede in Kampen is de afgelopen jaren gestegen. Ruim zeven-
honderd kinderen groeien op in bijstandsgezinnen. Daarmee scoort 
Kampen middelmatig wat het armoedebeleid betreft. Dit ondanks 
het feit dat er best veel is gedaan op het gebied van sport en onder-
wijs. 

13-3 De zondagopenstelling van winkels blijft in Kampen een onderwerp 
van discussie. Maar liefst elf supermarktondernemers in Kampen en 
IJsselmuiden willen graag open zijn en ook steeds meer consumenten 
willen op zondag hun boodschappen kunnen doen. Het laatste woord 
is hier nog lang niet over gezegd. 

14-3 Een niet te bevatten drama doet zich voor op het vleeseendenbedrijf 
van de gebroeders Mostert in Kamperveen. Voor de derde keer in vier 
jaar wordt het bedrijf getroffen door de vogelgriep, voor de derde 
keer zijn alle eenden gedood en voor de derde keer ligt het bedrijf 
weken stil. Pure pech, maar hoe houd je zoiets mentaal en financieel 
vol? 

16-3 De werkzaamheden rond Reeve en Reevediep blijken ook nog een 
heel andere kant te hebben. Steeds meer mensen uit binnen- en bui-
tenland geven zich op voor een rondleiding door het projectgebied. 
Sinds de dijken klaar zijn kunnen deze excursies gehouden worden. 
Voordeel is dat er minder illegale pottenkijkers rondstruinen.

17-3 Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werden huizen gebouwd 
aan de Begoniastraat in Zwolle. Bij de voorbereidingen voor het leg-
gen van een nieuwe vloer haalt de huidige bewoner een plintje weg. 
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Achterop het plankje blijkt met potlood te zijn geschreven: G.H. Key-
zer, Oudestraat 258 in Kampen, 1941, timmerman, 23 jaar. Er start 
een speurtocht, misschien zijn er nog kinderen in leven die het latje 
willen hebben? 

19-3 Het Royal Moscow Ballet voert vandaag in Emmeloord het Zwanen-
meer op. Menig balletmeisje droomt ervan om in dit balletsprookje 
mee te dansen. Die droom wordt werkelijkheid voor de 9-jarige  Rachel 
Sollie uit Kampen. Na een masterclass van het Russische Ballet werd 
ze uitgekozen om vanavond mee te doen. 

20-3 Een primeur in Kampen: de deelfiets. De eerste fietsen worden ge-
test en het is de bedoeling dat er van de zomer vijfhonderd e-bikes 
beschikbaar zijn op diverse strategische plaatsen in de stad. Via een 
app kan de gebruiker een fiets reserveren en van het slot halen. Na 
gebruik kan hij de fiets achterlaten op een zelfgekozen plaats. Sociale 
werkvoorziening IMpact gaat de fietsen onderhouden. 

21-3 De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Grote winnaar is Ge-
meente Belang Kampen, nu met 14 procent van de stemmen de twee-
de partij van Kampen. Ook GroenLinks verdubbelt van twee naar vier 
zetels. De ChristenUnie blijft de grootste partij, maar de drie christe-
lijke partijen zijn na zeventien jaar hun meerderheid kwijt. De forma-
tie zal nog een hele klus worden. 

23-3 Natuurboer Henk Pelleboer krijgt de Gouden Grutto van Vogelbe-
scherming Nederland. Hij wordt beschouwd als de beste natuurboer 
van Nederland. Bezoekers kunnen op zijn bedrijf weidevogelsafari’s 
maken, er is een boerderijwinkeltje en men kan een vaartocht maken 
per kano of per trekschuit. 

24-3 Ter ere van de geboortedag van Johann Sebastian Bach (21 maart 1685) 
start vandaag het wereldwijde project Bach in the Subways. Duizen-
den muzikanten spelen muziek van Bach op diverse verrassende plek-
ken. Voor de tweede keer doet Kampen als enige plaats in Nederland 
mee: Bach in de HEMA, De Stadskazerne en De Eenhoorn.

24-3 De Nationale Opschoondag vandaag heeft als motto: Eén Buurt, Eén 
Missie. Brunnepe doet mee en een grote groep kinderen helpt mee 
met het schoonmaken van de buurt rond Begijneplein en Klooster-
plein. Hopelijk worden ze bewust van het belang van een schone 
buurt en gaan ze het normaal vinden dat iedereen z’n rommel op-
ruimt. Ook op het Keteleiland wordt opgeruimd. 

26-3 Financieel wethouder Eibert Spaan presenteert de Perspectiefnota, 
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een overzicht van inkomsten en uitgaven tot en met 2022. Daaruit 
blijkt dat het steeds beter gaat met de gemeente Kampen. Maar er 
komen ook ontwikkelingen aan die veel geld zullen gaan kosten, dus 
Kampen moet zich niet rijk rekenen, is de waarschuwing. 

27-3 Tijdens de laatste raadsvergadering in oude samenstelling worden 
 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vertrekkende raads-
leden. Wim van der Linde en Hilde Palland-Mulder worden benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Gouden Erepenning van de 
gemeente Kampen gaat naar Cor Adema en André Klumpje. 

27-3 Namens de CDA-fractie bieden Cor Adema en Hilde Palland de bur-
gemeester een koperen stembus aan. Daarmee kan een oude traditie 
in ere hersteld worden. Bij de benoeming van personen wordt schrif-
telijk gestemd. In het vroegere stadhuis werden de stembriefjes op-
gehaald met een koperen stembus. Deze stembus raakte zoek bij de 
verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis. 

30-3 Het College van B en W geeft het goede voorbeeld: burgemeester Koe-
lewijn en wethouders Marieke Spijkerman en Eibert Spaan deden mee 
aan de IkPas-Challenge en drinken van 1 tot 30 maart geen druppel 
alcohol. En dat in de verkiezingstijd!

31-3 Sail Kampen 2018 is een bijzonder geslaagd festijn dit weekend, met 
een recordaantal van meer dan een kwart miljoen bezoekers. Het 
evenement verloopt zonder noemenswaardige incidenten. Heel veel 
verschillende onderdelen zorgen ervoor dat iedereen aan z’n trekken 
komt. De prachtige historische schepen die aan de kade liggen geven 
de stad Kampen een bijzonder aanzicht.

April
2-4 De Nederlandse Fotobond heeft ruim achtduizend leden. Slechts ruim 

zeventig van hen zijn lid van de Meester Klasse, want de selectie daar-
voor is heel erg zwaar. Kamper amateurfotograaf Jan Moes is nu de eer 
te beurt gevallen om toegelaten te worden tot de Bonds Meester Klasse. 
Daarmee behoort hij tot de allerbeste amateurfotografen van Nederland. 

4-4 De vrijwilligersprijs van Kampen gaat dit jaar naar de Voedselbank. 
Daar zijn vrijwilligers dagelijks in touw. Ze halen producten op, zoe-
ken ze uit, sorteren en verpakken ze. Twee keer per week delen ze 
pakketten uit. Dat alles al tien jaar lang. De vrijwilligersprijs bestaat 
uit een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro. 

5-4 DOS Kampen rouwt om de plotselinge dood van Bert Keizer. Bert was 
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ruim 25 jaar actief als materiaalman en was geliefd bij voetbalclubs 
in de hele regio. Hij was bekend als ‘Mister DOS’. Een man met een 
verstandelijke beperking, die de kans kreeg en aangreep om zijn ga-
ven en talenten te gebruiken. Bert is 59 jaar geworden. 

7-4 Museum De Stadsboerderij in de Groenestraat is een bijzondere aan-
winst rijker. De afleveringen van het tijdschrift De Spiegel uit 1949 
gingen mee met de familie Ten Hove, die destijds vanuit een stads-
boerderij aan de Groenestraat emigreerde naar Canada. Dan hadden 
ze na het werk ’s avonds nog wat te lezen in het Nederlands. Zoon 
Hendrik Jan stuurde ze terug naar de plek waar ze 68 jaar geleden 
werden bezorgd. Toevallig staat er ook nog een groot artikel over 
Kampen in. 

9-4 Burgemeester en gemeenteraad zijn het niet met elkaar eens over de 
mogelijkheid van een bordeel in Kampen. In 2002 is het bordeelver-
bod opgeheven en zijn gemeenten verplicht om een plek aan te wij-
zen waar een bordeel gevestigd mag worden. Het voorstel voor een 
nieuwe Prostitutiewet ligt bij de Eerste Kamer. CDA, CU en SGP willen 
een voorschot nemen op deze wet, maar de burgemeester voelt daar 
niets voor. 

11-4 Het nieuwe fietspad langs de Kamperstraatweg wordt officieel in ge-
bruik genomen. Het pad loopt over de schutsluis en de inlaat van het 
Reevediep. Over drie dagen volgt de ingebruikneming van de nieuwe 
weg naast het fietspad. Over vier jaar zijn alle werkzaamheden rond 
het Reevediep klaar. 

13-4 Op de leeftijd van 85 jaar overlijdt Arend Hengeveld. Hij was lange 
tijd actief in het onderwijs, de politiek en de Hervormde Kerk van 
Kampen. Een humoristische, innemende man die wist wat hij wilde 
en dat ook voor elkaar kreeg. 

14-4 Het zomerseizoen op horecaplein De Plantage wordt vandaag geo-
pend met een ontbijt, verzorgd door de horeca en de kooplieden van 
de Plantagemarkt, in samenwerking met Ondernemersvereniging 
Kampen. Er schuiven 2400 mensen aan die voor 2,50 euro ontbijten. 
De opbrengst van 1.000 euro gaat naar kinderboerderij Cantecleer en 
wordt gebruikt voor de natuurspeelplaats en het voedselbos. 

15-4 Bijna duizend bezoekers genieten van Weg Van Kunst. Het evene-
ment, waarbij kunstenaars exposeren in Kamper woonhuizen, vindt 
dit weekend voor de dertiende keer plaats. Bij 23 grote huizen in het 
centrum van Kampen ligt de rode loper uit als teken dat het publiek 
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welkom is. Natuurlijk is het ook een beetje ‘gluren bij de buren’, want 
het is leuk om die monumentale huizen ook eens van binnen te zien. 

17-4 Het is vandaag 74 jaar geleden dat Kampen werd bevrijd door de 
 Canadezen. Geen jubileumjaar, maar toch een dag om even bij stil te 
staan, al is het maar om je een voorstelling te maken van de vreugde 
die de bevrijding teweegbracht na vijf jaar op je hoede zijn. 

18-4 Het Kampers uitspreken gaat nog wel, maar opschrijven is een stuk 
moeilijker. Dat blijkt bij het Dictee in ’t Kampers. De deelnemers krij-
gen een tekst van tien zinnen voorgeschoteld die betrekking heeft 
op alles wat met water en varen te maken heeft. Echt een tekst voor 
Kampen.

19-4 De moordenaar van Maartje Pieck komt onder voorwaarden op vrije 
voeten. Eén van de voorwaarden is dat hij niet in Kampen mag ko-
men. De impact op de familie Pieck is groot en heel Kampen wordt 
weer even bepaald bij de gebeurtenissen in het jaar 2000, toen het 
lichaam van de 15-jarige Maartje pas twee dagen na haar vermissing 
in een bos werd gevonden.

20-4 Eindelijk een oplossing voor de fietsenoverlast bij het station. Er 
blijkt een souterrain onder het oude station te bestaan waar met een 
beetje verbouwing een stalling voor vierhonderd fietsen van gemaakt 
kan worden. Zo wordt een deel van het station tenminste weer goed 
gebruikt. 

23-4 De kwaliteit van het cameratoezicht in Kampen is slecht. In de bin-
nenstad hangen zeven camera’s. In uitgaansnachten kijkt de politie 
live mee, op ander momenten worden de beelden opgenomen en 
teruggekeken als dat nodig is. Maar mensen staan onherkenbaar op 
beeld en ontlopen daarmee hun straf. De leverancier doet zijn best 
om het probleem op te lossen, want de gemeente wil wel waar voor 
zijn geld. 

25-4 De Vrije Evangelische Gemeente van Kampen bestaat 75 jaar. De ‘vro-
lijk orthodoxe’ gemeente, die zo’n tweehonderd leden telt, viert dat 
deze hele week met allerlei activiteiten en jubileumdiensten en een 
concert van Elly en Rikkert waar alle Kampenaren welkom zijn. 

26-4 Tijdens de traditionele lintjesregen zijn er veertien koninklijke 
 onderscheidingen voor inwoners van Kampen: H.J. van der Starre-
Brand, J.J. Kraan, M. van der Leeden-Van Dijk, M.J. Kuiper, J. Maas, W. 
Eilander-Kuiken, E.J. van Olst, F.J. Verweij, W.H. Grobbee-Rienties, A.H. 
Westendorp, K. van Zuthem, A. Woning-van der Vegte en J.J. Hoepel 
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worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw A. 
Rodenburg wordt Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

27-4 Een Koningsdag om in te lijsten, volgens de plaatselijke pers. Kampen 
viert massaal feest met veel kinderactiviteiten, muziek en een grote 
vrijmarkt in IJsselmuiden. En natuurlijk een lampionoptocht op de 
avond voor deze dag. 

29-4 Een briljanten huwelijk: vandaag is het 65 jaar geleden dat Ab Meu-
leman en Truus Diender elkaar het ja-woord gaven. De burgemeester 
brengt de felicitaties over van het gemeentebestuur, natuurlijk on-
derstreept met een prachtig boeket.

Mei
1-5 Het is waarschijnlijk onmogelijk om de treinen op het Kamperlijn-

tje 140 kilometer per uur te laten rijden en te laten stoppen op het 
nieuwe station in Stadshagen. De bodem is te slap en versteviging 
is onbetaalbaar, wijst onderzoek uit. De plaatselijke en provinciale 
politiek spreekt van een ongelooflijke blunder en laat uitzoeken wie 
verantwoordelijk is voor deze situatie.  

2-5 Vandaag is het zestig jaar geleden dat Gé en Truus de Munnik-de Klei-
ne elkaar het jawoord gaven. Het stel is vooral in Brunnepe bekend 
vanwege hun mobiele groentezaak. Ze vieren hun feest met kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Opgesierd met bloemen van 
de gemeente Kampen natuurlijk. 

3-5 Vijftig koperen Stolpersteine, struikelstenen, liggen in de Kamper 
straten bij de huizen waar vermoorde Joodse stadsgenoten en ver-
zetsmensen woonden. De kleine oorlogsmonumentjes verliezen in 
de loop van de tijd hun glans, maar worden elk jaar begin mei weer 
opgepoetst. Daarvoor gaan vrijwilligers aan het werk met koperpoets 
en oude theedoeken. Zo blijven ze de aandacht trekken. 

4-5 Dodenherdenking in Kampen en IJsselmuiden, met vlaggen en een 
erewacht bij alle monumenten. Een stille tocht naar de oorlogsmonu-
menten. Leerlingen van diverse scholen leggen bloemen. Er worden 
gedichten voorgedragen en natuurlijk is heel Kampen twee minuten 
stil. 

5-5 De klokken van de Bovenkerk luiden en achterblijvers zwaaien op de 
werf: de Kamper Kogge vaart uit voor een reis van twee maanden 
naar de Hanzedagen in Rostock. Met Kampereilander kaas, Deven-
ter koek en Doesburgse mosterd. Van alles 38 kilo, verwijzend naar de 
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38ste editie van de Hanzedagen. De lading wordt in Rostock gelost met 
een houten hijskraan, zoals dat in de Middeleeuwen ook gebeurde. 

7-5 De beste Restaurant Manager 2018 van McDonald’s Nederland is Dan-
ny van Riessen uit Kampen. Hij ontvangt daarvoor de prestigieuze 
Ray Kroc Award, de hoogste onderscheiding voor de beste Restaurant 
Managers ter wereld. Danny onderscheidt zich als een uitstekend gast-
heer, creatief ondernemer met aandacht voor talentontwikkeling en 
met betrokkenheid en inzet voor het Ronald McDonald Kinderfonds. 

8-5 Vorig jaar kreeg de gemeente Kampen zorgwekkende signalen betref-
fende het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Kampen. 
Onderzoek toont aan dat die signalen niet met cijfers hard gemaakt 
kunnen worden: het drugsgebruik ligt iets lager, het alcoholgebruik 
iets hoger dan gemiddeld in Nederland of in de regio. De signalen 
hebben te maken met individuele situaties. 

9-5 Nog een diamanten bruidspaar: Dries en Gé Schutte-Lindeboom zijn 
vandaag zestig jaar getrouwd. Dat vieren ze met familie, vrienden 
en bekenden. Bloemen van de gemeente Kampen verhogen de feest-
vreugde. 

11-5 Na bijna acht jaar wethouderschap verlaat Gerrit Jan Veldhoen het 
Kamper gemeentehuis. Twaalf jaar gemeenteraad en wethouder-
schap in Oldebroek erbij geteld komt hij op zo’n twintig jaar loka-
le bestuurlijke werkzaamheden. Zijn twee belangrijkste dossiers in 
Kampen waren het bestemmingsplan van het dorp Reeve en een 
grondbankdossier. Als je echt ergens voor gaat, gaat het ook lukken, 
is zijn overtuiging. 

12-5 Tijdens de Landelijke Molendag reikt burgemeester Koelewijn aan 
de Kamper molenaar Sjaak Poot een koninklijke onderscheiding uit. 
Poot is hét gezicht van molen d’Olde Zwarver. Maar ook buiten de mo-
len heeft hij zijn sporen verdiend: bij de Stichting Overijsselse Molen, 
bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars, voor het kwartaalblad Wiek & 
Rad, binnen de kerk, de volkstuinvereniging en de SGP. Voor al deze 
verdiensten wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

14-5 De avondvierdaagse in IJsselmuiden gaat van start met 1904 wande-
laars. De afstanden variëren van vijf tot tien kilometer per avond. De 
organisatie roept de ouders op om hun kinderen geen snoep te geven 
als beloning op de laatste avond, maar iets gezonds. 

15-5 De vorige week overleden vioolvirtuoos Herman Krebbers had een bij-
zonder contact in Kampen. Vioolbouwer André van Putten liet zijn 
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violen door Krebbers beoordelen en de laatste jaren van zijn carrière 
speelde Krebbers zelfs op een viool van Van Putten. Negen jaar gele-
den kwam het archief van Krebbers naar Kampen, waar Van Putten 
het in zijn winkel tentoonstelde. Een klein museumpje dus, voort-
vloeiend uit een jarenlange bijzondere vriendschap. 

16-5 Aartspriester Stephan Bakker en aartsbisschop Simon van de Russisch 
Orthodoxe kerk komen naar Kampen om bij Thecla Bodewes Ship-
yards op traditionele wijze een Russisch schip in te zegenen. Eerst het 
schip aan de buitenkant, vervolgens het aanwezige gezelschap op de 
kade, daarna alle ruimten van het schip. Want ‘zonder zegening heeft 
niets bestaansrecht’. 

18-5 Het cultuurbesef in groot in Kampen. Er zijn heel veel verenigingen 
en steeds meer Kampenaren weten de Stadsgehoorzaal te vinden. Dat 
blijkt uit het feit dat dit seizoen meer dan 25.000 kaartjes verkocht 
zijn. Het programmaboekje voor het volgende seizoen is alweer dik-
ker dan het vorige. 

22-5 Naar eerst nu bekend gemaakt wordt is wethouder Geert Meijering 
op 30 december vorig jaar met de dood bedreigd in een mail die bij de 
gemeente binnenkwam. De verdachte werd snel opgespoord en ver-
schijnt nu voor de rechter. Hij stuurde de mail onder invloed van al-
cohol en vindt het achteraf een stomme actie. Uitspraak in augustus. 

24-5 De partnersteden Soest, Meinerzhagen, Eilat en Pápa zijn met ve-
len aanwezig tijdens het muziek- en kunstevenement Connection 
Through art/music, dat georganiseerd wordt door de Stichting Kam-
pen Internationale Samenwerking. Diverse optredens in de binnen-
stad en schilderijen en beelden in de Buitenkerk trekken veel bekijks. 
De banden bestaan al jaren en het is belangrijk dat de hele bevolking 
daarbij betrokken wordt. 

25-5 Vier hoogleraren ontvangen een koninklijke onderscheiding. Ze heb-
ben zich verdienstelijk gemaakt voor de ontwikkeling van de Theo-
logische Universiteit. Tijdens de boekpresentatie van Domineesfabriek, 
over de geschiedenis van de Universiteit, worden Kees de Ruijter, 
 Barend Kamphuis, Frank van der Pol en Mees te Velde benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

26-5 Op 1 augustus 1960 begonnen ze te voetballen bij Go-Ahead Kampen, 
16 jaar oud. Twee broers die altijd voor elkaar opkomen en binnen de 
club gezien worden als een voorbeeld: sportief, gedreven, altijd bereid 
om wat te doen, als voetballer, scheidsrechter of grensrechter. Nu, bij-
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na 58 jaar later, houdt de tweeling Frits en Gerrit de Munnik het voor 
gezien. Een zeldzame prestatie die een bijzonder afscheid verdient. 

27-5 Een enorme brand legt een bedrijfsverzamelgebouw met vijf bedrij-
ven erin volledig in de as. In één van de loodsen stond een fraaie, 
handgemaakte schoener, net klaar na vijf jaar bouwen. Een orgel met 
emotionele waarde, 20 tot 25 auto’s, een volledige kringloopwinkel, 
de opslag en uitvalsbasis van een hovenier, alles is weg. De politie 
stelt op last van de burgemeester een onderzoek in.

30-5 Velen zullen het niet weten maar Kampen heeft een stadsdepot. Dat 
is zo’n beetje de schatkamer van de historie van Kampen. Beelden, 
schoolspullen, klepels van de Nieuwe Toren, het sleutelbord van het 
vroegere Gasthuis in de Boven Nieuwstraat, van alles is er te vinden. 
Annemiek Jonker is na een studie Cultureel Erfgoed teruggekomen 
naar Kampen en brengt de schatten in kaart. Bovendien laat zij de 
buitenwereld meekijken via YouTube. 

31-5 ChristenUnie, Gemeente Belang Kampen, CDA en GroenLinks pre-
senteren hun coalitieakkoord. We zullen de komende vier jaar meer 
horen over zaken als koopzondagen, huizenbouw, aardwarmte, on-
derwijs, alcoholgebruik door minderjarigen, verhoging van de vaste 
lasten en huisvesting van arbeidsmigranten.

Juni
1-6 De Noorderkerk in Brunnepe is per vandaag verkocht. Na 102 jaar 

wordt het gebouw, dat op een fundament staat van 189 palen, een 
dienstencentrum. Orgel en banken gaan naar Hoge Hexel bij Wier-
den, andere zaken worden opgeslagen.

1-6 Gymnastiekvereniging Wilhelmina neemt afscheid van Anita Knul. 
Maar liefst 38 jaar heeft ze met veel plezier en vol overgave lesgege-
ven. Nu is het genoeg geweest. Leden en familieleden zijn aanwezig 
om haar te bedanken voor al het werk dat ze verricht heeft. Cadeau-
tjes, hapjes en drankjes onderstrepen de dank. Anita blijft wel betrok-
ken bij Wilhelmina, maar op de achtergrond.

2-6 Peurvereniging Kampen IJsselmuiden Genemuiden bestaat 45 jaar. Ter 
gelegenheid van dit jubileum zetten de peurders 45.000 glasaaltjes uit 
in het Ganzendiep bij Grafhorst. Daarmee levert de vereniging een extra 
bijdrage aan het herstel van de palingstand in Nederland. Want de veer-
tig actieve peurders vangen jaarlijks lang geen 45.000 palingen. 

4-6 De Kamper Avondvierdaagse gaat van start. Met twee bijzondere wan-
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delaars. Ben van ’t Hul loopt de vier keer 15 kilometer dit jaar voor de 
veertigste keer. Dat betekent dat hij er over vier dagen in totaal 2.400 
avondvierdaagsekilometers op heeft zitten. Als het aan hem ligt ko-
men daar nog wel wat kilometers bij in de komende jaren. Dat laatste 
geldt ook voor Koen, die met zijn 2 jaar en 8 maanden voor de eerste 
keer meeloopt. 

5-6 Op de leeftijd van 77 jaar overlijdt Tiny de Kleine. Samen met haar 
man Wim was ze 28 jaar lang het gezicht van De Blokhut, het café in 
de Torenstraat met op de gevel Hotel De Zon. Vooral bekend om de 
lekkere saté die Wim maakte en die Tiny serveerde, ongeacht het tijd-
stip van de dag. Tiny was een van de beste gastvrouwen in de horeca 
volgens een vroegere klant. 

6-6 De toren van de Bovenkerk gaat tot het eind van dit jaar in de stei-
gers. Er is groot onderhoud nodig, want de toren vertoont scheuren 
en afgebrokkelde stenen, bovendien zakt hij scheef. Toren en kerk 
zakken al sinds de bouw, dit vanwege de kleiige ondergrond en het 
ontbreken van een paalfundering. De toren is zwaarder en zakt dus 
sneller, daardoor wordt de scheur in de muur tussen kerk en toren 
steeds groter. Voorlopig dus geen klokgelui.

7-6 Een tweede leven voor de vroegere sigarettenautomaat: in de Stads-
gehoorzaal hangt zo’n apparaat, nu: Pakje Kunst-automaat. Voor 4 
euro kun je er een klein kunstwerkje uit trekken. De bedoeling is dat 
de automaat gaat zwerven door de stad, naar het Stedelijk Museum 
bijvoorbeeld, of naar de Stadskazerne. Kunst is op deze manier voor 
iedereen bereikbaar.

9-6 De Stichting Stadsherstel Kampen bestaat 35 jaar. Dankzij deze stich-
ting is veel fraai erfgoed in Kampen behouden gebleven. Monumenta-
le panden zijn gerenoveerd, muurreclames vernieuwd, gevelornamen-
ten en gevelstenen hersteld. Verder is de stichting gesprekspartner bij 
zaken die gaan om het monumentale karakter van Kampen. 

11-6 Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wordt vandaag 
geïnstalleerd. Geert Meijering (CDA) neemt voor de tweede keer plaats 
in het college, Albert Holtland (Gemeente Belang Kampen), Irma van 
der Sloot (GroenLinks) en Jan Peter van der Sluis (ChristenUnie) zijn 
de nieuwe wethouders. Gerrit Jan Veldhoen, Marieke Spijkerman en 
Eibert Spaan nemen afscheid. 

12-6 GroenLinks Kampen reikt haar jaarlijkse Groene Lintje uit aan Betty 
en Hanjo IJkhout van kinderboerderij Cantecleer. Zij zijn al 33 jaar de 
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beheerders van de kinderboerderij en met al hun initiatieven en acti-
viteiten maken ze Kampen mooier en dragen zij bij aan een groenere 
en meer duurzame wereld.   

13-6 De uitgaven van de gemeente Kampen voor zorg stijgen, maar de in-
komsten vanuit het Rijk blijven gelijk. Er is een spaarpot van 3,4 mil-
joen euro, maar als het zo doorgaat is die over een jaar leeg. Samen-
werking tussen gemeente, scholen en andere instanties zorgt ervoor 
dat eerder wordt ontdekt dat iemand zorg nodig heeft. Dat hoeft niet 
altijd een dure behandeling te zijn. Er wordt gewerkt aan goede alter-
natieven.  

15-6 Een bijzondere dag voor de heer Henk Fien. Hij viert vandaag zijn 
100ste verjaardag met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren. In woonzorglocatie Vijverhof snijdt hij een feestelijke taart aan 
met zijn beeltenis erop. Jan Peter van der Sluis is er namens het colle-
ge van B en W bij aanwezig. 

16-6 Zo’n 25.000 mensen bezoeken het zonovergoten Full Color festival. 
Dat zijn er 10.000 meer dan twee jaar geleden. Muziek, dans, lekkere 
hapjes, leuke dingen om te kopen en creatieve activiteiten verbinden 
de mensen uit zoveel verschillende landen. 

17-6 De vijfde en beste editie tot nu toe van Beach Kampen wordt vandaag 
afgesloten. Het weer werkte enorm mee, er zijn geen ongelukken ge-
beurd, de diverse sporten zijn druk bezocht, de kerkdienst met twee-
honderdmensen in het zand was mooi en bij het horecabedrijventoer-
nooi zag het zwart van de mensen. Op naar volgend jaar. 

17-6 Toen hij 18 jaar was begon hij als theatertechnicus bij de Stadsgehoor-
zaal. Daarna was hij regisseur en decor- en lichtontwerper. Daarbuiten 
was hij actief voor culturele evenementen als Kerst in Oud Kampen. 
Ook was hij recensent voor De Stentor. Voor al deze verdiensten krijgt 
Dick van Ommen de zilveren legpenning van de gemeente Kampen. 

18-6 Een leuk initiatief van The Read Shop in Kampen, waar de klanten 
graag aan mee deden: iedereen kon een prentenboek financieren dat 
in de doos ging voor de Voedselbank. Het resultaat is een doos met 85 
prentenboeken voor gezinnen die anders geen boeken kunnen ko-
pen. De kinderen en hun ouders vinden het een prachtig cadeau. 

20-6 Het was wel bekend dat er ooit een bruggetje heeft gelegen over een 
waterverbinding met de Burgel bij de Cellebroederspoort in Kampen. 
Bij werkzaamheden aan de Ebbingestraten blijkt nu dat het bruggetje 
er nog steeds ligt. Het is in de loop der jaren verdwenen onder het 
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wegdek. Het stamt uit het eind van de 16de eeuw en aan de stenen 
en het metselwerk kun je zien dat het niet zomaar een bruggetje is 
geweest. Een belangrijke vondst.  

23-6 Na elf jaar pionieren voor het Leger des Heils in Kampen en omgeving 
vertrekken Aalt en Tertia Fikse naar Heerlen. Ze krijgen een warm 
afscheid, waaruit blijkt hoeveel ze betekend hebben voor mensen die 
door hun activiteiten nieuwe kansen gekregen hebben. 

25-6 Het is goedkoop wonen in Kampen. De Lokale Monitor Wonen van 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten toont aan dat nergens in deze 
regio de woonlasten voor particuliere huurders zo laag zijn als in 
Kampen: gemiddeld 708 euro per maand. Ook procentueel gezien is 
Kampen het voordeligst, de huurder betaalt 34,4 procent van zijn in-
komen aan woonlasten. 

26-6 De Schokkers zijn terug in Brunnepe. Daar vestigden ze zich in 1859 
omdat ze, arm als ze waren, in Kampen niet welkom waren. In 1991 
werd in Brunnepe het Schokkermonument onthuld ter nagedachte-
nis aan die gebeurtenis. Een Schokker echtpaar, met een typische, on-
zekere blik in de ogen. Het beeld verhuisde in 2002 naar de bocht in 
de IJsselkade, naar Kampen dus. Dit gebrek aan historisch besef stak 
veel Brunnepers, die zich er hard voor gemaakt hebben dat ze terug 
zouden keren naar Brunnepe.

28-6 In dertig jaar tijd verzorgde en begeleidde Lida Stroomberg maar 
liefst 519 peuters. Ze neemt afscheid met een mooi feest met liedjes, 
toespraken en cadeautjes. En om haar en haar inzet niet te vergeten 
wordt ze vernoemd: het speelplein van de speelzaal De Muzikant heet 
vanaf nu het Juf Lidaplein. 

29-6 Gemeentesecretaris Jan Goedegebure neemt afscheid, want hij gaat 
met pensioen. In de vijftien jaar dat hij in Kampen werkzaam is  geweest 
was hij betrokken bij zeven colleges van B en W. Voor zijn medewerkers 
was Goedegebure een inspirerende leidinggevende. Als dank voor alles 
wat hij voor onze stad gedaan heeft overhandigt  burgemeester Koele-
wijn hem de zilveren legpenning van de gemeente Kampen. 

30-6 Prachtig weer tijdens de Oostwalbotterwedstrijd op de IJssel en het 
Ketelmeer. De Stichting tot behoud van Kamper Botters behaalt de 
tweede plaats. De vrijwilligers van deze stichting houden de Kamper 
visserijvaartuigen in goede conditie, als bijdrage tot behoud van het 
cultureel erfgoed van de stad Kampen en als tastbaar bewijs van de 
historische betekenis als visserijstad. 
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30-6 Tussen de 75 en 100 miljoen kijkers trekt het tv-programma The Ama-
zing Race in Amerika, een wedstrijd waarbij twee teams op diverse 
plaatsen in de wereld bijzondere opdrachten moeten uitvoeren. En 
zo kan het gebeuren dat er vandaag op het Koeplein twee koeien naar 
boven gehesen worden en vervolgens weer naar beneden komen. Van 
het spektakel zullen dit najaar vijf of zes minuten op de Amerikaanse 
buis te zien zijn.

Juli
1-7 Het Profytodsd Tulpenfestival organiseerde een tulpenfotowedstrijd. 

Er werden 430 tulpenfoto’s ingeleverd. Een hele klus om daar de 
mooiste uit te halen. Maar het is gelukt: Kampenaar Cor van der Waal 
wint de eerste prijs met zijn foto ‘Eenzame Tulp’. 

2-7 Het echtpaar Van Dijk-de Vries in IJsselmuiden is zestig jaar ge-
trouwd. Zingen en reizen zijn hun grote hobby’s en daar blijf je vro-
lijk bij. De burgemeester verhoogt de feestvreugde met een prachtig 
boeket bloemen. 

3-7 Hij ligt er weer. De Kamper Kogge is vier weken weg geweest, via het 
Belgische Blankenberge naar het Duitse Rostock, waar het Interna-
tionale Hanzefeest gevierd is. De Kogge trok daar veel aandacht. De 
Oudhollandse zeemanskrakers die de bemanning ten gehore bracht 
onder begeleiding van een trekzak droegen daar ook aardig aan bij. 

4-7 Een stoet van 250 motoren en een aantal bussen ronken door de Ou-
destraat. Voor vierhonderd mensen met een verstandelijke beperking 
is dit de dag waar ze naar uitkeken: De Mooiste Dag van Stichting 
Live Life. Ze gaan erop uit, lekker feest vieren met lekker eten en drin-
ken en optredens van artiesten.  

6-7 Het Kampereiland timmert aan de weg. Met een vernieuwde web-
site waar duidelijke informatie op te vinden is over streekproducten, 
fietsroutes, bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden wil het 
Kampereiland de belangstelling van de toeristen trekken. 

9-7 Op verschillende basisscholen in Kampen hebben leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 een typecursus gevolgd. Nu krijgen ze een diploma. 
Als je meer dan 350 aanslagen per minuut haalt krijg je een gouden 
diploma.  Drie gouden diploma’s gaan naar Vera Waterham, Iris van 
Hamersveld en Thijmen Veltman. 

11-7 Een nieuw fenomeen in Kampen: de Brunneper bakfiets. Vanavond 
rijdt hij voor het eerst door de straten van Brunnepe. Iedereen mag de 
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buurtbakfiets gebruiken voor allerlei activiteiten die met de buurt te 
maken hebben. 

12-7 Met 247 voorkeurstemmen kreeg Linde van Dijk een raadszetel voor 
Gemeente Belang Kampen. Het jongste raadslid ooit moest na de ver-
kiezingen nog even wachten tot ze 18 jaar werd, maar nu zit ze dan 
toch echt in de gemeenteraad. Ze wil zich vooral richten op zaken die 
met jeugd te maken hebben. 

12-7 Tijdens dezelfde raadsvergadering neemt Albert Holtland afscheid 
als raadslid. Hi j is benoemd tot wethouder van de gemeente Kampen. 
Hij begon in 1990 als gemeenteraadslid in IJsselmuiden, was daarna 
lid van de Provinciale Staten van Overijssel en kwam terug naar het 
Kamper gemeentehuis. Het langst zittende raadslid ooit wordt be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

13-7 De burgemeester gaat op bezoek bij het echtpaar Lageweg-Scholten 
ter gelegenheid van hun zestigjarig huwelijksfeest. Daar wacht hem 
een gezellige ontvangst. Dynamisch en dankbaar, zo typeert hij het 
stel. 

14-7 De landelijke Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) bestaat hon-
derd jaar en werd opgericht in Middelburg. Kampen was de eerste 
gemeente buiten Zeeland die een lokale kiesvereniging voor de SGP 
oprichtte. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kreeg die lokale 
SGP meer stemmen dan ooit. Er is nu een jubileumglossy en er gaat 
een boek komen. 

17-7 De nieuwe Kamper Almanak verschijnt. Ter gelegenheid daarvan laat 
het SNS Historisch Centrum een portret schilderen van iemand die 
op een bijzondere manier nuttig is geweest voor de Kamper samenle-
ving. Dit jaar is dat Gerdien de Ruiter, onder meer actief geweest voor 
het Nutsdepartement Kampen en voor de stichting Weg Van Kunst.

19-7 Toen de Stadskazerne nog voor militaire doeleinden gebruikt werd 
stonden er twee schildwachtershuisjes voor het hek. Met de militai-
ren verdwenen ook de huisjes. Maar nu zijn ze er weer, afkomstig van 
de Julianakazerne in Den Haag en aangeboden door het Civil-Military 
Cooperation Centre of Excellence. Een passende aanvulling op het 
plein van de kazerne. 

20-7 De Special Olympics bestaan vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan 
kleuren wereldwijd iconische gebouwen rood, de kleur van de Spe-
cial Olympics. De Nieuwe Toren in Kampen doet ook mee met Light 
Up for Inclusion. Daarmee wil de gemeente Kampen laten zien dat er 
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voor niemand belemmeringen mogen zijn om te bewegen en te spor-
ten zoals hij of zij dat graag wil. 

21-7 Kampenaar Jordy Agues wordt Europees kampioen BMX, oftewel fiets-
cross. Vorig week won hij al zilver bij de Nederlandse Kampioenschap-
pen, nu doet hij daar nog een schepje bovenop. Een knappe prestatie. 
Nu heeft hij dan eindelijk tijd om rust te nemen en alle blessures te 
laten genezen. 

23-7 De eerste schoolvakantieweek begint. Afgelopen vrijdag hebben de 
basisscholen op verschillende manieren gevierd dat het de laatste 
schooldag was: met z’n allen aftellen, een duik in de wetering, de 
afzwaaiers ophalen met een limousine, feest op het schoolplein. En 
nu zes weken vrij!

24-7 Kampenaar, muzikant, inspirator en muziekdocent Berry Selles over-
lijdt op de leeftijd van 71 jaar. Bijna iedereen in Kampen kent deze 
vriendelijke, humoristische, enthousiaste man die bij velen de liefde 
voor muziek wist aan te wakkeren. Hij zal gemist worden. 

25-7 Weer een grote brand op het industrieterrein in Kampen. De vijfde in 
een jaar tijd. In een loods van Recycling Kampen breekt brand uit en 
al snel is duidelijk dat het pand reddeloos verloren is. Een deken van 
rook hangt boven de stad. 

26-7 De koe hangt weer aan de toren. Het begin van vijf Kamper Ui(t)da-
gen. Met muziek, eten, drinken, ballonnen, verrassende koopwaar en 
kleurrijke mensen hopen we op mooie dagen. Aan het weer zal het 
niet liggen.

Augustus
1-8 De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding is per vandaag 

geïntegreerd in het programma van de Theologische Universiteit 
Kampen. De NGP is een kerkelijke instelling van de Nederlands Ge-
reformeerde kerken. Behalve de NGP komt ook de Henk de Jong-leer-
stoel, bezet door professor Jaap Dekker, naar Kampen. 

2-8 Het minitheater De Kofferbak sluit z’n deuren. Garagehouder, kunst-
liefhebber en acteur Joep Roth begon zo’n dertien jaar geleden met 
voorstellingen in een deel van zijn bedrijfsgebouw. Dat werd omgeto-
verd tot een heus minitheater waar met veel gekkigheid en creativi-
teit van alles werd georganiseerd. 

4-8 Er is een tekort aan chauffeurs voor de wagens waarmee grofvuil 
wordt opgehaald. In de vakantieperiode is de nood zo hoog dat er 
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geen grofvuil opgehaald kan worden bij particulieren. Dus: of zelf 
naar het milieupark, of je troep bewaren tot september, of een alter-
natief bedenken. 

8-8 De lange hete droge zomer heeft gezorgd voor een zeer slechte con-
ditie van de meeste voetbal- en trainingsvelden in Kampen. Grote 
delen van de grasvelden zijn helemaal verdord. Tot 20 augustus mag 
niemand de velden betreden. Hopelijk gaat het voor die tijd regenen 
en kan op deze manier onherstelbare schade voorkomen worden. 

9-8 De Stadsbrug wordt weer opengesteld na een grondige opknapbeurt. 
Het blijkt een goede periode in het jaar te zijn voor dit soort werk-
zaamheden, want er is nauwelijks meer verkeersdrukte geweest op 
andere wegen rond Kampen. Hetzelfde geldt voor de N50 die afgeslo-
ten is wegens onderhoud. Een goede aanpak: kort maar krachtig. 

11-8 De eerste Kampenaar die meedoet aan de Spieren voor Spieren-zwem-
tocht is openwaterzwemmer Pieter Bardelmeijer. Hij zwemt vandaag 
in 1 uur en 4 minuten van Den Helder naar Texel. Dat is 4 kilometer 
zwemmen in volle zee. Daarmee zamelt hij geld in voor onderzoek 
naar spierziekten. Dat moet minstens 750 euro zijn, maar Pieter is 
goed voor 2.030 euro. 

13-8 Op de begraafplaats in Grafhorst staat een bijzonder grafmonument. 
Het is geplaatst voor de in 1858 overleden schoolmeester Hermanus 
Kroeze, lid van de vrijmetselaarsloge Le Profond Silence in Kampen. 
Dat bevestigen de symbolen die op het monument staan: een boek, 
een alziend oog, de letters LPS en een passer. Het monument staat op 
de landelijke lijst Cultureel Erfgoed. 

14-8 Tien miljoen boeken in zes weken tijd sorteren, in vijfhonderddui-
zend dozen pakken en versturen, dat is de uitdaging waar Van Dijk 
Educatie in Kampen voor staat. Duizenden vakantiekrachten zijn 
hier aan het werk. Hoe krijg je die bij elkaar? Lonen die 10 procent bo-
ven het minimumloon liggen, gratis snacks en bussen waarmee het 
personeel opgehaald en thuisgebracht wordt. Ideaal vakantiewerk. 

15-8 Locoburgemeester Albert Holtland reist naar Zalk om het echtpaar 
IJssel-Olthuis te bezoeken. Zij zijn zestig jaar getrouwd en daar hoort 
een bloemetje van de gemeente Kampen bij. Het actieve stel viert het 
heuglijke feit met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 

16-8 Sinds 2015 meren elk jaar ruim honderd riviercruiseschepen aan in 
Kampen. Dat betekent dat de stad ruim 10 kilometer kade verhuurt. 
Een leuke bron van inkomsten. Om deze aantallen te blijven behalen 
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wordt nu stevig nagedacht over manieren om al die toeristen meer te 
laten genieten van hun bezoek aan Kampen. Daar kunnen midden-
stand en musea wel bij varen. 

17-8 Een merkwaardige situatie: op het strandje naast de Stadsbrug van 
Kampen lopen niet alleen koeien, maar ook een stier. En badgasten 
worden er gedoogd. Een levensgevaarlijke situatie, vinden sommigen. 
Het weiland bestaat uit twee delen, gescheiden door een hek dat al-
tijd open staat, maar ook dicht kan. De grond is van de gemeente 
Kampen, die nu moet vergaderen over de vraag of het hek dicht moet. 
Hoe simpel kan het zijn. 

18-8 Regionale strips zijn in. Tijdens de 20ste editie van het Kamper Strip-
spektakel worden drie regionale strips gepresenteerd, waarvan eentje 
over de Kamper Ridder Dolf. In Het Hanzecomplot sluit ridder Dolf 
een voordelige overeenkomst met de koning van Denemarken. Ridder 
Dolf komt in hoogst eigen persoon het eerste exemplaar in ontvangst 
nemen.

 18-8 Honderd witte rozen van haar kinderen en speciale chocolaatjes van 
de burgemeester. Dat zijn speciale verrassingen voor Cornelia van 
den Burg-Last, die vandaag haar honderdste verjaardag viert. De 
kwieke eeuweling geniet met volle teugen van het festijn en zingt er 
nog vrolijk op los. 

20-8 Een supermarkt in Kampen die op zondag is geopend, dat is tot nu toe 
niet mogelijk. Maar toch: in het tankstation langs de N50 is een su-
permarkt geopend die net als het tankstation zeven dagen per week 
open is. Dus ook op zondag. Een pompshop heet zo’n supermarkt. 
Een gevoelige zaak, maar wettelijk is er niets tegen te doen. Mogelijk 
een doorbraakje richting zondagopenstelling van de supermarkten 
in Kampen? 

21-8 Scenograaf, regisseur, decorbouwer, recensent, theaterman en cre-
atieve duizendpoot Dick van Ommen overlijdt na een kort ziekbed 
op 63-jarige leeftijd. Vastberaden, bevlogen en een tikkeltje eigenwijs 
verzorgde hij voor theaterkoor Caecilia de vormgeving en vaak ook 
de regie van zo’n vijftig opera’s, operettes en musicals. En hij was een 
uiterst kritische recensent. 

23-8 Ruim honderd dagen is Aukje Grouwstra actief als binnenstadsma-
nager in Kampen. Ze voelt zich helemaal thuis en heeft al een aantal 
punten op haar lijstje staan: de leegstand in de binnenstad, samen-
werking tussen diverse partijen, verbetering van het fietsparkeren, 
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een prominente plek voor de IJsselkogge. Het moet wat levendiger 
worden in Kampen. 

24-8 Het stadhuis wordt ontruimd. Vannacht zijn er zware plafondplaten 
naar beneden gekomen, omdat een aantal pluggen afgebroken was. 
Op de begane grond wordt de rest van de plafondplaten weggehaald, 
zodat de dienstverlening aan het publiek door kan gaan. De verdie-
pingen zijn afgesloten, totdat de plafondplaten verstevigd zijn met 
extra pluggen en beugels. Improviseren dus voor de ambtenaren. 

26-8 Kanovaarder Thijs Bont is meer dan dertig jaar verbonden aan Ka-
novereniging Skonenvaarder. Vanwege al zijn activiteiten wordt hij 
benoemd tot erelid. Het allermooiste: kanoën bij keiharde regen, dan 
word je één met de vogels en de vissen. 

27-8 Waar komt toch de zware ijzeren deur in het Oude Raadhuis vandaan 
die in de middeleeuwen bij een brand het archief van de ondergang 
gered heeft? Paul Reichenbach laat burgemeester Koelewijn in het 
nieuwe stripalbum Het einde van de roofridder aan zijn kleinkinde-
ren dat verhaal vertellen. Vanaf nu is Koelewijn dus ook stripfiguur.

29-8 Het laatste dieseltreintje van de NS reed tussen Kampen en Zwolle. 
Dat vervoer is geëlektrificeerd en nu zijn er geen dieseltreinen meer 
nodig. De DM ’90 of Buffel wordt overgedragen aan het Spoorwegmu-
seum in Utrecht. Einde van het dieseltijdperk. 

31-8 Eind vorig jaar ontving de gemeente Kampen een mail waarin wet-
houder Geert Meijering met de dood bedreigd werd. De politie spoor-
de de afzender op en lichtte de man in Meppel van zijn bed. Vandaag 
veroordeelde de rechter hem tot een week cel voorwaardelijk. 

 
September
1-9 Kinderboerderij Cantecleer trekt jaarlijks zo’n zestigduizend bezoe-

kers. Dat is vooral te danken aan de tomeloze inzet van beheerder 
Hanjo IJkhout. Meer dan dertig jaar is hij werkzaam geweest op de 
kinderboerderij, zijn geesteskind. In die tijd heeft hij een bedrijf uit 
de grond gestampt dat niet meer weg te denken is uit de Kamper sa-
menleving. Vandaag gaat hij met pensioen. Hoe groot zijn betrokken-
heid was blijkt uit het feit dat er twee professionals nodig zijn om 
hem op te volgen. 

3-9 Kampen is weer een museum rijker. Het Huys der Kunsten aan de 
Voorstraat gaat samen met de smederij van meestersmid Sven de 
Lang verder als Museum Huys der Kunsten. Eén van de oudste stenen 
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huizen van Kampen en de enige nog werkzame binnenstedelijke sme-
derij van Nederland. Een unieke combinatie. 

 4-9 Vanaf vandaag heeft Kampen weer een gemeentesecretaris. Anky 
Griekspoor-Verdurmen begint haar werkzaamheden als algemeen 
directeur van de gemeente Kampen en gemeentesecretaris. Ze heeft 
ervaring opgedaan in eenzelfde functie in Zandvoort en als liefheb-
ber van geschiedenis vindt ze het geweldig dat ze nu in onze eeuwen-
oude Hanzestad mag werken. 

5-9 Als vierde stad in Nederland sluit Kampen zich aan bij de Stichting 
Energiebank. Deze stichting verleent huishoudens met een minimu-
minkomen gratis hulp bij het besparen op de energierekening. Prak-
tische tips en goede begeleiding kunnen zorgen voor verlaging van 60 
tot 100 euro per jaar.

6-9 Rotaryclub Kampen houdt een feestelijke bijeenkomst ter ere van Leo 
Schelhaas. Die heeft gedurende veertig jaar in totaal 630 keer het ver-
slag gemaakt van de bijeenkomsten van de club. Ook schreef hij vijf 
keer de tekst van het Dictee van Kampen. Zijn belangrijkste werk is 
het digitaliseren van alle verslagen van de clubbijeenkomsten, zodat 
er een naslagwerk van onschatbare waarde is ontstaan. Voor al deze 
verdiensten wordt Leo benoemd tot erelid van Rotaryclub Kampen. 

7-9 Het bestuur van de Stichting Annakapel ontvangt de Erfgoedprijs Zwol-
le-Kampen 2018. De kapel is bij de laatste restauratie geschikt gemaakt 
voor gebruik in de toekomst, maar dan wel met respect voor het gebouw. 

8-9 Tijdens de Open Monumentendag onthult wethouder Albert Holt-
land de NFC tag op de Sint Annakapel. Op 38 plekken in Kampen 
heeft Stichting Stadsherstel Kampen zo’n tag aangebracht. Als je dit 
kleine gele rondje scant met je telefoon verschijnt er informatie over 
het desbetreffende object.

9-9 Johan Hofstra, Anita Oostbeek, Miranda Hooisma, Lia Riezebos en 
Milou Bosman uit Kampen en IJsselmuiden en Stephanie Jakobs uit 
Westervoort doen mee met de Amsterdam City Swim. Ze zwemmen 
samen 2.200 meter in de Amsterdamse grachten om zoveel mogelijk 
geld binnen te halen voor de Stichting ALS Nederland. In totaal wordt 
met deze actie meer dan een miljoen euro bij elkaar gezwommen. 

10-9 Met vijf kinderen, veertien kleinkinderen en twintig achterkleinkin-
deren vieren Willem en Janny Duitman-Marsman hun 65-jarig huwe-
lijksjubileum. Een fraai boeket van de gemeente Kampen hoort daar 
natuurlijk ook bij. 
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13-9 Het was de bedoeling dat de Emmaschool aan de Ooievaarstraat in 
Kampen gesloopt zou worden om plaats te maken voor een nieuw 
schoolgebouw. Die plannen hebben nu al maanden vertraging opge-
lopen want er blijken vleermuizen in de school te huizen. Dat is een 
beschermde diersoort en daarom mag de school niet tegen de vlakte. 
Een tegenvaller van 6 ton. Wie gaat dat betalen? 

15-9 Bij de Europese Kampioenschappen synchroonzwemmen in Kranj, 
Slovenië, behaalt Natasja van Schuppen uit Kampen samen met Fok-
ko de Gans uit Ermelo de eerste plaats. Een totaalscore van 120.9933 
punten is een record en met zes punten voorsprong pakken ze een 
gouden medaille in de leeftijdscategorie 40-49 jaar. Een prachtig re-
sultaat. 

19-9 Fiene d’Alfonso, de jeugdburgemeester van Kampen, draagt haar 
functie over aan Rosalijn van Zijtveld, 11 jaar oud. Die krijgt daar 
nu ook een ambtsketen bij, die samengesteld is uit symbolen die te 
maken hebben met de stad Kampen. Rosalijn kan goed vertellen wat 
haar plannen zijn: ze wil aandacht gaan vragen voor eenzaamheid 
van ouderen en voor wegen waar te hard wordt gereden. 

20-9 Iemand begraven in de natuur mag niet, maar burgemeester Koele-
wijn maakt voor de eerste keer in de geschiedenis van Kampen een 
uitzondering voor Anton Wezenberg. Hij heeft zijn hart verpand aan 
het onbewoonde Keteleiland waar hij al zestig jaar komt. Hij is de 
beheerder, eerst betaald en daarna 25 jaar als vrijwilliger. Elke dag is 
hij op het eiland en soms ook ’s nachts. En nu weet hij dat hij er ook 
begraven mag worden. 

22-9 De prachtige zomer heeft ook gezorgd voor problemen, bijvoorbeeld 
voor de leden van roeivereniging De IJssel. Het water van het Gan-
zendiep rondom hun steiger zit vol met waterplanten die de laatste 
maanden explosief gegroeid zijn. Ze komen bijna boven het water uit. 
Net broccoli, vinden ze. Vraag is nu wie er iets aan moet doen: het 
waterschap of de provincie. 

24-9 Een week of drie loopt Leon van Werven nu op kinderboerderij Can-
tecleer rond als de nieuwe beheerder. Volgens hem is dit de mooiste 
kinderboerderij die hij ooit gezien heeft. En hij zal alleen maar mooi-
er worden, want ‘Boer Leon’ heeft intussen al veel ideeën betreffende 
het dierenbestand, educatieve programma’s en onderhoud. 

26-9 Tien scholen doen mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor meiden. 
De Rehobothschool wordt derde, de Emmaschool tweede en De Mirt 
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wordt kampioen van Kampen. Met een beker en medailles naar huis 
en op naar de regiofinale. 

27-9 Vandaag is het veertig jaar geleden dat Anneke van Stratum-van der 
Kamp in dienst trad bij de Hervormde Gemeente van Kampen als 
administratief medewerkster op het kerkelijk bureau. Met haar gro-
te betrokkenheid, inzet en werklust is zij de spin in het web van de 
kerkelijke organisatie. Voor al haar verdiensten krijgt zij het gouden 
draaginsigne van de Vereniging van Kerkrentmeesters opgespeld. 

28-9 ‘De IJssel stinkt’ staat op de kazemat aan de IJssel. Dat is niet leuk 
om te zien. Daarom adopteert de Stichting Ateliervoorziening Kunste-
naars Kampen (STAKK) de kazemat gedurende het volgende jaar. De 
STAKK daagt alle kunstenaars uit om een ontwerp voor de kazemat 
in te sturen. De inzendingen worden geëxposeerd en de winnaars mo-
gen hun ontwerp echt uitvoeren. Misschien komt er wel elke maand 
iets anders op te staan.

29-9 Op twee internationale karatetoernooien behalen de karatebroers 
Dylan en Joël van Moerkerk prachtige resultaten. Dylan wordt in 
Berlijn derde bij de middengewichten. Joël verslaat tijdens de Open 
Kroatische kampioenschappen in Rijeka iedereen en pakt het goud 
in zijn categorie tot 21 jaar onder de 84 kilo. De Europese Kampioen-
schappen komen dichterbij.

 
Oktober
1-10 De zwemvierdaagse is uit. Op diverse plaatsen in Nederland moet het 

festijn afgeblazen worden omdat er te weinig belangstelling voor is. 
Ook in Kampen hebben zich nog geen vijftig deelnemers aangemeld, 
te weinig voor speciale openingstijden. De zwemmers kunnen deze 
week tijdens de reguliere openingstijden hun baantjes trekken, zodat 
ze toch een medaille kunnen krijgen. 

2-10 Bij het Kamper schoolvoetbaltoernooi voor jongens wint de Dr. 
Schaep  manschool. Mogelijk zijn ze de laatste Kamper kampioenen, 
want er zijn goede redenen om de toernooien van Kampen en IJssel-
muiden volgend jaar samen te voegen tot één groot toernooi. 

3-10 Zes jaar zijn er plannen gemaakt en mogelijkheden overwogen. Maar 
nu rijden graafmachines door de buitenpolders van het Kamperei-
land en worden de buitendijken versterkt en verhoogd met grond uit 
de sloten van de boeren. Die worden bij een ruilverkaveling in het 
voorjaar gecompenseerd met vervangend land.
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4-10 Kampen Marketing is bezig om Kampen wat meer op de kaart te krij-
gen. Er is nu een goodiebag voor bezoekers van de stad, de website 
van Kampen is uitgebreid met een Engelse en een Duitse versie en er 
is een folder over Kampen in het Chinees ontwikkeld. 

5-10 Deze week is de Week van de Toegankelijkheid. Mensen met een be-
perking maken een tocht door de Kamper binnenstad om te kijken 
hoe toegankelijk die is. Ze constateren dat de bewustwording bij de 
winkeliers aardig op gang begint te komen. 

6-10 Honderd jaar geleden werd de Kampense Kippenclub opgericht. Die 
werd al gauw omgedoopt tot Kamper Hoender- en Konijnenclub en 
kort daarna werd het de Hoender- Konijnen- en Sierduivenvereniging 
Kampen en Omstreken. Die HKSV viert nu haar honderdjarig bestaan. 
Een relatief onbekende club die actief is en ook jeugd betrekt bij haar 
activiteiten. Burgemeester Koelewijn overhandigt het bestuur de Ko-
ninklijke Erepenning.

8-10 De burgemeester gaat op bezoek bij Jan Knepper. Die viert vandaag 
zijn 102de verjaardag. Knepper is drager van het Verzetskruis en van 
het mobilisatiekruis. Hij krijgt een Kamper chocoladekunstwerk en 
er zijn koekjes met ‘102’ erop gespoten. 

9-10 Tijdens de Biestemarkt wordt in Grafhorst de Bolleschuur heropend. 
Vroeger stond in deze schuur een stier, de Bolle. Een boer die geen 
stier had kon zijn koe laten dekken in de Bolleschuur. Daarmee was 
de schuur ook een ontmoetingsplaats. De schuur is verbouwd en op-
geknapt en gaat nu dienstdoen als ontmoetingsplaats voor jonge en 
oude Grafhorsters. 

10-10 De Kamper Kogge heeft nu ook een eigen biertje: de Zwarte Dame. 
Inderdaad een diep donkerbruin, bijna zwart bier. Een stevige dub-
belbok met 7.6 procent alcohol. Het eerste glas is geschonken in het 
proeflokaal De Stomme van Campen. 

12-10 Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer IJsselland neemt 
vrijwilliger Dinand Neleman afscheid. Gedurende 24 jaar is hij van 
brandwacht doorgegroeid naar bevelvoerder en brandweerchauffeur/
voertuigbediener tankautospuit. Daarnaast is hij oefenleider, instruc-
teur en jurylid bij brandweerwedstrijden geweest. Voor al deze ver-
diensten wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

15-10 Een mens produceert per dag zo’n 120 liter afvalwater. De gemeente 
Kampen groeit en produceert daarmee steeds meer afvalwater. Het 
waterschap Drents Overijsselse Delta is druk bezig met uitbreiding 
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van de rioolzuiveringsinstallatie. De capaciteit wordt met ongeveer 
25 procent vergroot. Een investering van acht miljoen euro, maar dan 
kan Kampen ook weer zeker tien jaar vooruit.

16-10 Na tien jaar praten ligt er eindelijk een duidelijk plan voor de herin-
richting van het Plantsoen van Kampen. De komende vijf jaar gaat 
het Groene Hart voor ruim twee miljoen euro op de schop. In het 
autovrije park zal in elk geval ruimte zijn voor een hondenveld, een 
skatebaan, een voedselbos en een groot grasveld. 

17-10 De ondernemers in Kampen lijden veel schade van winkeldiefstal-
len. De expliciete benoeming door burgemeester Koelewijn van de rol 
hierin van bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten die af-
komstig zijn uit veilige landen haalde de landelijke pers. De zaak ligt 
zelfs al op tafel in de Tweede Kamer. De politie maakt er zeer serieus 
werk van en de ondernemers waarschuwen elkaar via app-groepen.

18-10 De inwoners van Zalk onderhouden al enige tijd zelf het openbaar 
groen, tot grote tevredenheid van de gemeente Kampen. De komende 
vijf jaar gaan de Zalkers hiermee door. Het geld dat de gemeente hier-
mee uitspaart wordt gebruikt voor de exploitatie van het dorpshuis 
in Zalk. Dat voelt als erkenning voor het werk dat ze doen. 

19-10 Het kruispunt bij industrieterrein Spoorlanden is vernieuwd. De offi-
ciële naam van het verkeersplein is een ovatonde, een ovale rotonde, 
waar het verkeer voorrang heeft dat de doorgaande Oosterlandenweg 
volgt. Een verwarrende situatie. En dan mag je er ook nog eens 80 
kilometer per uur rijden. Dat komt doordat er per ongeluk een ver-
keersbord is weggehaald, zegt de gemeente. Het bord wordt binnen-
kort teruggeplaatst. 

20-10 De majorettes van muziekvereniging AMDG behalen drie gouden 
plakken bij de Overijsselse kampioenschappen. Daarmee plaatsen ze 
zich voor het Nederlands Kampioenschap Twirl in januari volgend 
jaar.  

22-10 Het Kamper Jachthoornkorps heeft er een drumteam bij. Zes mensen 
met een beperking repeteren wekelijks met stokken op oefenplankjes 
of op de grote trommel. En ze krijgen huiswerk mee voor thuis. De 
Bikkels heet het team en ze hopen op uitbreiding, want dan kunnen 
ze echt gaan optreden. 

23-10 Bij de baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven worden 
hoge concentraties van het zeer giftige waterstofcyanide aangetrof-
fen. Het is bekend dat er zware metalen in de grond zitten, maar nu 
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wordt er dieper gebaggerd. Onderzoek moet aantonen waar deze 
stoffen vandaan komen. Mogelijk heeft de voormalige gasfabriek die 
naast deze plaats stond ermee te maken. 

25-10 De Kamper Steur ondergaat een verjongingskuur. Vijf jaar geleden 
werd hij van de schroothoop gered door eigenaar Jan Peter de Maar, 
maar toen was hij niet meer bestand tegen de elementen. Dankzij de 
eigenaar en een aantal sponsoren wordt de steur nieuw leven ingebla-
zen. Hij heeft al een nieuw waterdicht huidje en nu moet er nog een 
kunstenaar komen om hem te schilderen. Dan kan hij in het voorjaar 
weer naar zijn oude plekje bij het station. 

27-10 De afgelopen jaren is Kampen meer dan vijfhonderd keer te zien ge-
weest bij de weerberichten op regionale en landelijke omroepen. Dat 
levert een bereik op van meer dan honderd miljoen views. Jan van der 
Kolk levert al die foto’s aan. Hij is fervent amateurfotograaf en heeft 
duizenden foto’s van Kampen gemaakt. Hij krijgt hiervoor de eretitel 
´Weerman van Kampen´ toegekend. 

29-10 De Kamper hulpdiensten waarschuwen dat de bereikbaarheid van 
de binnenstad, Zuid en Brunnepe nogal wat te wensen overlaat. De 
brandweer en de politie kunnen zich soms maar ternauwernood door 
de smalle straten wurmen en maken zich ernstig zorgen over wat er 
kan gebeuren als het echt menens is in straten waar het vaak vol staat 
met (slecht) geparkeerde auto’s aan beide kanten. Ze doen een beroep 
op de Kampenaren om hier rekening mee te houden. 

31-10 Op de openbare basisschool Het Meerrijk is de twintigste Kamper 
schoolbibliotheek geopend. De school werkt daarvoor samen met de 
Kamper openbare bibliotheek. De leerlingen zijn blij met deze voor-
ziening en vieren een vrolijk feest, samen met de burgemeester. 

 
November
2-11 Na ruim vier maanden werk is het groot onderhoud aan de Stadsbrug 

klaar. De brug kan er weer jaren tegenaan. Kampen is een van de wei-
nige gemeenten met zo´n brug in eigen beheer en zo´n onderhouds-
beurt is een enorme klus. Als het dan ook nog lukt om dat werk te 
doen met een minimum aan hinder voor de gebruikers mag je daar 
trots op zijn.  

3-11 Het Duikteam de Oester viert het jaarlijkse Oktoberfest. Tot grote ver-
rassing van iedereen krijgt de hele vereniging een erepenning van de 
Nederlandse Onderwater Sportbond NOB. Deze penning is een direc-

42FV23_F60_deel04_KA2019.indd   455 27-06-19   14:38



456

te dankbetuiging aan alle leden, vrijwilligers en hun partners. 
5-11 Een gat in de dijk. Maar dan wel een gecontroleerd gat. De eerste hap 

gaat uit de dijk bij de Buitendijksweg. Deze wordt afgebroken om een 
verbinding te maken tussen IJssel en Drontermeer. Dit is de afsluiting 
van de eerste fase van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. 

6-11 Het knalbeleid rond Oud en Nieuw in de bebouwde kom wordt 
aangescherpt. Schieten met melkbussen is nog op zo´n 25 plaatsen 
toegestaan. Ook zijn er strengere regels voor de vreugdevuren en de 
vuurtonnen. Daar is natuurlijk niet iedereen het mee eens, maar de 
lijst met locaties kan nog wel een beetje worden aangepast, aldus bur-
gemeester Koelewijn, zelf ook melkbusschutter. 

7-11 Een tussentijds overzicht van de gemeente Kampen leert dat het 
 Stationskwartier niet in 2020 maar pas in 2024 volgebouwd zal zijn. 
De economische crisis is de oorzaak van deze vertraging. Nu is er weer 
voldoende vraag naar de nieuwe woningen. Ook door mensen van 
buiten Kampen, want er is een snelle verbinding met de Randstad.

8-11 Een tegenvaller voor de gemeente Kampen: de restauratie van de 
 Bovenkerk gaat zeker 1,4 miljoen euro meer kosten dan geraamd. Het 
tufsteen aan de buitenkant van de toren is in veel slechtere staat dan 
vanaf straatniveau was ingeschat. Vanaf de steigers kun je zien dat 
het zomaar afbrokkelt als je het aanraakt. 

10-11 Muziekvereniging AMDG organiseert voor de tweede keer de Kamper 
Maestro verkiezing. Wijkagent Jean Louis Becker wint die titel, de pu-
blieksprijs gaat naar fotograaf Richard Tennekes. 

11-11 Al een dag of tien wordt er een onafgebroken kerkdienst gehouden 
in Den Haag. Daarmee wordt uitzetting van een Armeense familie 
voorkomen, want tijdens een kerkdienst mogen de autoriteiten niet 
binnenvallen. Vanuit het hele land werken voorgangers mee om de 
dienst gaande te houden. Vandaag gaan de twee Kamper predikanten 
Nieke Jansen en Kasper Jager voor. 

12-11 Er is onderzoek gedaan naar het vertrouwen van de Kampenaren in 
het eerlijk en rechtvaardig functioneren van het college van B en W. 
Het resultaat is bedroevend: slechts 42 procent van de Kampenaren 
heeft daar vertrouwen in. De gemeenteraad en het ambtelijk appa-
raat scoren nog lager. Nader onderzoek volgt. 

13-11 Het is niet altijd gemakkelijk om veroorzakers van overlast aan te 
spreken op hun gedrag. Daar heeft de gemeente Kampen nu iets op 
gevonden. Er zijn vier verschillende ansichtkaarten gemaakt waar-
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mee mensen bij elkaar op een ludieke manier bewustwording kun-
nen creëren betreffende hun eigen gedrag.  

14-11 De gemeente Kampen wil in 2035 energieneutraal zijn. Wat daarvoor 
nodig is? Er zijn drie mogelijkheden: 225 grote windmolens, 16 vier-
kante kilometer zonnepanelen of 22 bronnen voor aardwarmte. Alle 
opties hebben voor- en nadelen. Volgende maand gaat de gemeente-
raad hiermee aan de slag. 

15-11 In de Maarlenhof viert de heer Van Lenthe zijn honderdste verjaar-
dag. Burgemeester Koelewijn gaat op bezoek met een groot boeket 
bloemen. De heer Van Lenthe was tot zijn vijfenzestigste jaar veehou-
der in ‘s-Heerenbroek. Hij zingt graag en is altijd te vinden voor een 
spelletje.

16-11 De leukste voetbalkroeg van Overijssel staat in Kampen. Het is Café 
Eigenwijs aan de Plantage. Het publiek, van alle leeftijden, waardeert 
de gezellige sfeer en goede muziek. En de televisie staat regelmatig 
aan voor sportprogramma’s. 

17-11 Een eeuwigdurende naleverende bron van vervuiling is de Blekerij-
weg in IJsselmuiden. Daar heeft tot ongeveer vijftig jaar geleden een 
wasserij gestaan die gezorgd heeft voor een verhoogde concentratie 
vinylchloride in de grond. Sanering van het gebied is nodig en de 
 komende maanden moet duidelijk worden hoe die aangepakt moet 
worden. 

19-11 De Koekoekspolder loopt voor de gemeente Kampen uit: daar moet 
in 2030 net zoveel energie opgewekt worden als er gebruikt wordt. 
Zo’n twintig tuinders bundelen de krachten en richten de Stichting 
KKP energieneutraal 2030 op, zodat ze partijen met één stem kunnen 
aanspreken. Het gebied wordt het startpunt voor een regionaal warm-
tenet. 

20-11 Voetbalvereniging IJVV in IJsselmuiden houdt zijn Algemene Leden-
vergadering en benoemt Lammert van den Berg tot erelid. Hij is in 
het 73-jarig bestaan van de club het dertiende en met zijn 44 jaar het 
jongste erelid. Dat zegt wel iets over zijn activiteiten voor IJVV. 

21-11 In een voormalige ambulancegarage in de Graafschap ligt een schat 
aan historische bouwmaterialen en ornamenten. Annemiek Jonker 
heeft ze geïnventariseerd en gaat nu alles wat de moeite waard is en 
een link heeft met de Kamper geschiedenis op openbare plekken ten-
toonstellen, bijvoorbeeld in etalages in de Oudestraat. 

22-11 Maritiem archeoloog en IJsselkogge-ontdekker Wouter Waldus heeft 

42FV23_F60_deel04_KA2019.indd   457 27-06-19   14:38



458

een lijvig boek geschreven over de IJsselkogge die in 2016 uit de IJssel 
gelicht is. Daaruit blijkt dat de kogge niet alleen een handelsfunctie 
had, maar ook gebruikt werd voor militaire zaken. Het was een van de 
grootste koggen die ooit heeft rondgevaren. 

23-11 De Stichting Vischrookerij Van Heerde en Reumer zet zich al 12,5 jaar 
in voor het behoud van de oude vischrookerij in Brunnepe. Een uniek 
stukje Brunneper geschiedenis. Het gebouw dateert uit 1886, is intact 
en staat op de oorspronkelijke plek op een gietijzeren fundering. Een 
schoorsteen heeft er nooit op gestaan, want de rook ging door de dak-
pannen heen. 

24-11 Sinterklaas is al een week in Kampen en het Keizerskwartier is omge-
bouwd tot Pietendorp. Maar liefst honderdvijftig Zwarte Pieten vie-
ren daar feest met meer dan duizend kinderen. Spelletjes, muziek, 
veel kleur en vrolijkheid, voor de kinderen is het een middag om 
nooit te vergeten. 

26-11 Vandaag begint het groot onderhoud van de Kamper kademuur ter 
hoogte van de Buitenkade. Zo’n tweehonderd meter muur wordt 
onder handen genomen en waterafstotend gemaakt. Daardoor is er 
minder kans op scheuren, loszittende stenen, kapotte voegen, kalk-
vorming en mos. Een nieuwe onderhoudsbeurt hoeft dan pas over 
enkele tientallen jaren plaats te vinden. 

 27-11 De Club van Sinterklaas is al twintig jaar een populaire televisie- en 
filmreeks. De rol van Muziekpiet, een echte clowneske figuur, wordt 
al die jaren gespeeld door Kampenaar Wim Schluter. Reden om hem 
te eren met een ‘zilveren microfoon’. Dankzij een dikke laag schmink 
is Muziekpiet in al die tijd geen dag ouder geworden en Wim hoopt 
nog jaren op deze manier door te kunnen gaan met deze rol. 

28-11 Fotograaf Bouke Peterson werkt graag tijdens het ‘gouden uur’. Het 
eerste uur na zonsopgang en het laatste uur voor zonsondergang 
heb je prachtig licht met soms heel lange schaduwen. Dat betekent 
vroeg je bed uit en dan gaan lopen door de Kamper straten en stegen. 
Twaalf van zijn foto’s zijn gebundeld in een Kamper kalender voor 
het komende jaar. 

29-11 Coffee with a Cop is een actie die overgewaaid is vanuit Amerika. In 
het winkelcentrum Penningkruid staan twee politieagenten met een 
koffieklaptafel, klaar voor gesprekken met het winkelend publiek. En 
dat levert een aardig aantal aandachtspunten op waar ze onmiddel-
lijk mee aan de slag gaan. 
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30-11 De stichting Annakapel heeft de kapel laten restaureren en deze 
wordt officieel opnieuw in gebruik genomen. De oude vloer met de 
grafzerken is weer zichtbaar en de banken zijn vervangen door stoe-
len. De kapel is nu geschikt voor het houden van allerlei evenemen-
ten, zowel op religieus als cultureel gebied. 

December
1-12 Het Kamper dialect is erg geschikt om de Kamper samenleving mee 

op de hak te nemen, vindt Henk de Koning. Al jaren verzorgt hij de 
column Kamper Kruudmoes voor weekblad De Brug, met veel over-
drijving en met duidelijke verwijzingen naar bestaande figuren. Er is 
nu een bundel verschenen met zijn beste columns: Kamper Kruudmoes; 
de krenten uit de pap. 

3-12 Stil protest werkt soms, blijkt uit het feit dat de Kamper vrouwen af-
haakten toen een jaar geleden het borstonderzoek verplaatst werd 
van Kampen naar Zwolle. Dat betekende dat 7.500 vrouwen naar Zwol-
le moesten reizen voor dit onderzoek. Zo’n 11 procent van de vrou-
wen ging niet en dat baarde Bevolkingsonderzoek Oost zoveel zorgen 
dat besloten is om terug te gaan naar Kampen. 

4-12 Na een grondige opknapbeurt is op de Ebbingestraten eenrichtingsver-
keer ingevoerd. Dat heeft tot gevolg dat vrachtverkeer steeds vaker over 
de Vloeddijk rijdt, hoewel dat verboden is. Bewoners van de Vloeddijk 
slaan alarm, want de muren van monumentale panden beginnen te 
scheuren. De gemeente gaat er aandacht aan besteden. 

5-12 De droogte in de zomer en het najaar veroorzaakt grote scheuren in 
de dijken bij IJsselmuiden. Kleine scheuren komen vaker voor, maar 
deze zijn 10 meter lang en 90 centimeter diep. Als er nu hoog water 
komt moeten er noodmaatregelen genomen worden. In het voorjaar 
kunnen de scheuren dan hersteld worden, als de klei weer wat voch-
tiger is. 

6-12 Bouwactiviteiten in de Noorderkerk aan de Noordweg. Patrick Moo-
kus gaat er een fysiotherapiepraktijk vestigen en maakt er van binnen 
een totaal ander pand van, met respect voor de kerk die er was. Aan 
de buitenkant blijft het de Noorderkerk, een icoon in de straat en de 
buurt. 

7-12 Bewoners van de Veenmos klagen over overlast in de wijk. Die wordt 
veroorzaakt door leerlingen van de Internationale School in de 
voormalige Dillenburgschool. Arbeidsmigranten en asielzoekers uit 
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Kampen en Dronten krijgen daar onderwijs, zodat zij kunnen door-
stromen naar het regulier onderwijs. Zij zijn nog niet gewend aan de 
Nederlandse normen en waarden. Er worden maatregelen genomen. 

8-12 De Amandelboom bestaat 150 jaar. In 1868 werd een rusthuis aan 
de 3e Ebbingestraat in gebruik genomen. Daar woonden dertig bewo-
ners en een vader en moeder. Al in 1950 voldeed het niet meer aan 
de eisen die toen aan rusthuizen gesteld werden. Toch duurde het tot 
1971 voordat de huidige Amandelboom geopend werd, die in 2010 
grondig verbouwd is. 

11-12 Er wordt hard gewerkt aan de eerste peuterspeelzaal in de buiten-
lucht in Kampen. Een speelplaats in de natuur geeft kinderen de 
mogelijkheid om van alles te ontdekken en hun motoriek beter te 
ontwikkelen. Bovendien zijn kinderen die buiten spelen minder vaak 
ziek. 

12-12 Kampen heeft altijd een bloeiend muziekleven gekend en staat be-
kend als de stad van de blaasmuziek. De belangstelling voor de blaas-
muziek is er nog steeds, maar die voor de traditionele muziekvereni-
gingen wordt drastisch minder, een landelijke trend. Het orkest van 
de Christelijke Muziekvereniging Volharding is onlangs opgeheven. 
Hier en daar ontstaan wel andersoortige ensembles, vaak in kleinere 
samenstelling.

13-12 Kampen telt zo’n 180 fietspaaltjes die de veiligheid van fietsers moeten 
vergroten en auto’s van de fietsroutes moeten weren. Maar ze zorgen 
juist voor steeds meer ongelukken doordat fietsers ze over het hoofd 
zien. ‘s Winters worden de paaltjes verwijderd voor de strooiwagens 
en besloten is nu om veel van die paaltjes niet terug te plaatsen. 

14-12 In het voorjaar raakte een bejaarde vrouw met haar scootmobiel te 
water. Tim Waninge zag het gebeuren en zorgde ervoor dat ze snel 
weer op het droge gebracht werd. Vandaag krijgt hij van burgemees-
ter Koelewijn een bronzen medaille en een getuigschrift van de Maat-
schappij tot Redding van Drenkelingen. 

15-12 Kasper Haar presenteert zijn nieuwe en tevens laatste glossy over het 
Kamperlijntje: Kamperlijntje toen & nu. Hiermee sluit hij een onder-
zoeksperiode van 25 jaar af. In de glossy veel aandacht voor de ge-
schiedenis en het dieselverleden van het Kamperlijntje. Ook de onder-
grond speelt een rol, met een knipoog naar de problemen rond het 
station Stadshagen. 

17-12 De afgelopen dagen hebben de Kampenaren voor 25.000 euro aan 
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producten geschonken aan de Voedselbank Kampen. Dat is 10.000 
euro meer dan vorig jaar. Gedurende de jaarlijks actieperiode konden 
mensen in tien supermarkten artikelen afgeven. Een geweldige op-
brengst die alle verwachtingen overtreft. 

18-12 De politie in Kampen werkt sinds kort met familie-agenten. Deze 
mensen zijn speciaal opgeleid om te helpen tijdens de nasleep van 
slecht nieuws. Bij een tragische gebeurtenis zoals een ongeluk of zelf-
doding worden ze als vast, vertrouwd gezicht aan een familie gekop-
peld. Een moeilijke, maar dankbare taak, een goed initiatief. 

19-12 Door de bodemvervuiling heeft het anderhalf jaar langer geduurd en 
veel meer geld gekost dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar van-
daag is het werk aan de parkeergarage Buitenhaven klaar en wordt 
de garage geopend. Het hele verhaal is nog niet ten einde, want er 
lopen nog diverse procedures vanwege de onkosten en schade aan 
huizen van omwonenden. 

20-12 Een zeer bijzondere expositie in het Stedelijk Museum: de Wonderka-
mer van Kampen. Diverse Kampenaren hebben eigen museumstuk-
ken ingeleverd, compleet met het bijbehorende verhaal. Dat levert 
een expositie van ruim tweehonderd voorwerpen op, variërend van 
een camera die gemaakt is van een Kamper sigarenkistje tot een on-
misbare knuffel.

21-12 Zijn we van allerlei fietspaaltjes af, staan er ineens hekjes voor de 
Broederpoort die moeten verhinderen dat fietsers er met te veel vaart 
onderdoor rijden. Maar de hekjes staan zo dicht op elkaar dat een bak-
fiets er niet door kan, een scootmobiel moet steken, kinderen er niet 
langs durven, tegenliggers elkaar niet kunnen passeren. Na één dag is 
één hekje alweer weggehaald. Het doet denken aan een Kamper Ui. 

23-12 Ruim zeventigduizend bezoekers komen naar Kampen om Kerst in 
Oud Kampen mee te beleven. Het is de 19de keer dat het festijn ge-
organiseerd wordt en het is nog nooit zo nat geweest als nu. Jammer 
voor alle toneelspelers. Gelukkig zijn er ook middeleeuwse kroegen, 
ambachtelijke eetkramen en hedendaagse partytenten aanwezig. 

27-12 Gymleraar of dierenarts wilde Bram Carsouw vroeger worden. Hij 
werd tandarts. Zijn patiënten noemden hem gewoon Bram en waren 
voor hem een groep vrienden. Hard werken, ervaring, kennis van het 
ambacht en aandacht voor de mensen om wie het gaat, dat zijn ken-
merkende aspecten voor deze medicus. Na 42 jaar neemt hij afscheid. 
Zijn zoon en schoondochter zetten de praktijk voort. 
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28-12 Het aantal files op de N50 is dit jaar met 2 procent gedaald ten opzich-
te van vorig jaar. Daarmee is de N50 uit de top 3 van files op N-wegen 
verdwenen. En dat terwijl de files in heel Overijssel juist toenamen 
met 2 procent. Het gaat de goede kant op, lijkt het. 

29-12 Het landelijke Glazen Huis is afgeschaft, maar bij RTV IJsselmond be-
staat het nog. Jeroen Franse en André van Rees hebben zich 37 uur 
laten opsluiten en draaiden tegen betaling verzoeknummers. Ook 
was er een veiling. Bij de opening van het Glazen Huis vanavond is de 
opbrengst bekend gemaakt: ruim 1300 euro, bestemd voor het dieren-
opvangcentrum Edo Hammers. 

31-12 Voor de 37ste keer wordt de populaire Papegaaij en Tegelaar Oude-
jaarsloop gehouden. Nog nooit waren er zoveel deelnemers als dit 
jaar. Henk-Jan Dorgelo komt als eerste over de finish. Hij legt de twin-
tig kilometer af in 1 uur, 23 minuten en 8 seconden. Daarmee haalt 
hij ruimschoots zijn streeftijd van 1 uur 24 minuten.
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