Kamper Kroniek 2011
door Jeany van den Berg

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar
een kleine kanttekening.
Januari
3-1
Het jaar 2010 is weer voorbij. Wat gaat het komende jaar brengen?
Kou, regen, zon? Voorspoed, tegenslag, stabiliteit? We wensen elkaar
in deze dagen gezondheid en geluk. De aftrap naar 2011 was in ieder
geval gunstig. De jaarwisseling is rustig verlopen; er waren weinig
incidenten en de sfeer bleef overal gemoedelijk. De burgemeester
waagde zich op een melkbus, liet zich informeren over de kracht van
Dikke Bertha, het carbidkanon, in IJsselmuiden en deelde na afloop
complimenten uit aan politie, organisatoren en jeugd. De vele gesprekken en goede afspraken zijn vruchtbaar gebleken.
4-1
Er is boosheid onder de sportvissers. Zij voelen zich overvallen door
een nieuwe regeling die bepaalt dat ‘gevorderde’ sportvissers niet
meer kunnen volstaan met de kleine visakte van de gemeente.
Kampen vaart hiermee een landelijke koers: het heeft de viswateren
overgedragen aan een hengelaarsvereniging. De vispas bij Hengelaarsvereniging Ons Vermaak is weliswaar duurder, maar volgens de
wethouder staat daar tegenover dat de visstand beter beheerd en
gecontroleerd kan worden.
5-1
De vrije hervormde gemeente in Grafhorst bedankt de Pieter Zandt
scholengemeenschap voor haar gastvrijheid. Zij kerkt weer onder
eigen dak, want de verbouwing van haar kerkgebouw, een voormalig
schooltje, is achter de rug. Toch beschouwt de gemeenschap ook dit
onderkomen als tijdelijk. De wens bestaat om ooit terug te keren
naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Sinds 1931 lopen de wegen
van beide kerkgemeenschappen uiteen.
6-1
Nog meer boosheid tegen gemeentelijk beleid: Ondernemersvereniging Kampen komt in opstand tegen plannen van de gemeente om
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eenrichtingsverkeer op de stadsbrug te realiseren. De ondernemers
willen tijd krijgen om fatsoenlijk mee te praten en zo hun belangen,
zoals parkeervoorzieningen aan het Stationsplein, erbij betrekken.
Wie doet het ze na? 200 kilometer schaatsen voor een goed doel.
Stefan van Dijk, Han Keizer en André Bos uit IJsselmuiden en Alfred
Bolks uit Oldebroek willen met een tocht over de Weissensee in
Oostenrijk geld binnenhalen voor het Ronald McDonaldhuis in Zwolle
en voor Orange Babies. Wat het project Weissensee4kids oplevert
wordt in februari duidelijk.
Het valt niet te ontkennen dat het gemeentebestuur actief bezig is en
daarmee heel wat reacties losmaakt onder de inwoners. Visbeleid en
verkeersbeleid trokken de aandacht, nu is communicatiebeleid aan
de beurt. De gemeente wil een nieuwe huisstijl met een nieuw logo
dat Kampen een krachtiger en dynamischer uitstraling kan geven.
Echter zonder de kracht van leeuw en wapen. Ook dát voornemen
roept vele reacties op.
Een jaar lang mogen zij zich kampioen noemen: Harm van Kruistum
en basisschool De Fontein. Van Kruistum, van het team Blue Music,
won de Grote Kamper Popquiz die ’t Ukien organiseerde en hij mag de
roemvolle naam ‘Kamper Popkenner van het jaar’ dragen. Het schaakteam van De Fontein heeft de wisselbeker van Schaakclub O&O in de
wacht gesleept en dankzij deze overwinning vertegenwoordigt het
team de stad Kampen bij de regionale kampioenschappen.
Niet alleen bij ondernemers, ook in de raad van Kampen blijkt onvoldoende steun te vinden voor het plan van B en W om eenrichtingsverkeer op de stadsburg in te stellen. De handen op elkaar te krijgen
voor een autoluwe binnenstad lukt nog niet.
‘Persoonlijk contact met medewerker op afstand’, kopt de krant. Dat
klinkt tegenstrijdig, maar het blijkt serieus bedoeld. De Rabobank in
IJsselmuiden gaat over op een virtuele balie: via een computer en
webcam kunnen klanten visueel en virtueel contact maken met een
medewerker op een andere locatie. Of hun ook virtueel een kopje
koffie wordt aangeboden, meldt het bericht niet.
Bert Riesebos stelt in zijn nieuwe roman Het Geheim van pater
Brugman de vraag aan de orde hoe het kan dat iemand vijf eeuwen
na zijn dood nog steeds bekend is. De uitdrukking ‘praten als
Brugman’ verwijst naar Johannes Brugman, een pater uit de 15de
eeuw die regelmatig in Kampen te vinden was. Het Frans Walkate
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Archief speelt een rol bij de zoektocht naar het antwoord.
De sneeuw is weg, de vorst is bijna uit de grond, maar het volgende
gevaar dient zich aan: het water stijgt. In Zuid-Limburg is al groot
alarm geslagen. De kade bij Deventer is al nat. Kampen houdt de
adem in en is alert. Waterschap Groot Salland neemt maatregelen en
informeert bewoners aan de IJsselkade over de stand van zaken.
Mevrouw Breekveldt laat zich niet meer verrassen: zij bewaart haar
fotoboeken al jaren op de eerste verdieping. Ook haar partner, de
heer Hendriksen, maakt zich geen zorgen. Hij kent de IJssel als zijn
broekzak en leest tijdig uit de windrichting en de hoogte van de golven een eventueel gevaar af.
Het Frans Walkate Archief is blij verrast met een schilderij van
Kamper journalist en auteur Hans Wiersma. De datering is bekend,
1966, en de initialen van de maker ook, F.L., maar wie daarachter
schuilgaat, is nog een raadsel.
Alleen ouderen zullen zich haar herinneren: zuster Janna Sleurink,
de vrouw die jarenlang haar rol als maatschappelijk werkster vervulde. Zij overleed op 94-jarige leeftijd en is in besloten kring begraven op begraafplaats De Zandberg in IJsselmuiden. Wijlen dr. Kolff
droeg speciale herinneringen op aan deze zuster, die gedurende de
oorlogstijd het moeilijke werk in de kazerne heeft geleid.
Hoopvolle berichten uit Wilsum: de voetbalvereniging kan binnen
afzienbare tijd een nieuw clubgebouw tegemoet zien. De onderhandelingen met de gemeente zijn bijna afgerond, architecten zijn aan
het tekenen. Als alles naar wens verloopt, heft de voetbalvereniging
in 2012 het glas op haar 75-jarig bestaan onder een nieuw dak.
IJsselmuiden krijgt weer echte horeca: het voormalige café De Bombardon aan de Dorpsweg wordt opnieuw ingericht. John Dalsem en
Patrick Kroon zijn ervan overtuigd dat ze een prachtig muziekcafé
zullen opbouwen. De kegelbaan, waarom de Bombardon bekend
stond, moet echter verdwijnen. Kegelen is uit de tijd, mensen van nu
zoeken andere bezigheden.
De slopershamer weerklinkt in de hele binnenstad: het voormalige
Myosotis aan de Burgwalstraat gaat tegen de vlakte. Slopers en bouwers zullen overlast veroorzaken in de smalle straten, maar daar
staat tegenover dat zorgcentrum Margaretha in 2013 een nieuw
gebouw krijgt dat past bij de eisen van deze tijd. En dat is verheugend.
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Stichting Vischrookerij Van Heerde en Reumer heeft een eerste succesje geboekt in de strijd om het behoud van de historische palingrokerij aan het Slagersplein in Brunnepe. Het pand zou moeten wijken
voor nieuwbouw, maar de projectontwikkelaar gaat de eerste maanden van 2011 niet tot sloop over. In mei of juni staan projectontwikkelaar en Stichtingsbestuur tegenover elkaar bij de Raad van State.
Ouders van schoolgaande kinderen in ’s-Heerenbroek zullen tevreden zijn: de kruising met de Zwolseweg midden in het dorp krijgt nu
eindelijk de juiste voorzieningen. Het oversteken wordt met speciale
verkeerslichten en drukknoppen een stuk veiliger. Massaal aan de
bel trekken bij de provincie heeft het beoogde effect gehad.
Wat is nieuws? Op deze zaterdag staat één krantenpagina vol met uitspraken van de rechter over misdragingen die binnen de gemeente
Kampen zijn voorgekomen, van snelheidsovertreding tot mishandeling. Smeuïge verhalen over wat er precies gebeurd is, zijn eigenlijk
overbodig. Wat allemaal niet mag, weten we wel. Nieuws is de straf
die de rechter geeft. Het is goed om te lezen dat overtreding van de
wet of onheus gedrag jegens anderen niet acceptabel is.
De derby tussen Go Ahead en DOS Kampen is op een sfeervolle wijze
verlopen. Toch was het een enerverende wedstrijd met kansen voor
Go Ahead die niet met een doelpunt eindigden en hard knokken
voor DOS om na een aanvankelijke achterstand terug te komen. De
eindstand werd uiteindelijk 2-2.
Het jaar 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Eén van
die vele vrijwilligers is Mini Schaapman uit ‘s-Heerenbroek. Zij
maakt samen met verstandelijk beperkte Philadelphiamedewerkers
van het Theehuis bij het Zalker voetveer (felicitatie)kaarten. Twee
dagen in de week en al meer dan tien jaar. En dat mag best eens, met
foto, in de krant.
Bedrijventerreinen in IJsselmuiden, Zendijk en Spoorlanden, hebben
flink geïnvesteerd. In een camerasysteem! De bedrijven hadden te
maken met relatief hoge criminaliteitscijfers en dat was voor ondernemers, gemeente en politie aanleiding om de handen ineen te
slaan. Een geavanceerd beveiligingssysteem werkt 24 uur per dag en
7 dagen per week. Met drie grote borden zijn criminelen driedubbel
gewaarschuwd.
De restauratie van de Nieuwe Toren vordert, het einde van de werkzaamheden is in zicht. De schade die de bonte knaagkever had aan-
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gericht, zal dan hersteld zijn. Tijd voor de knaagkever om naar andere
woonruimte om te zien: de kever lijkt zijn intrek te hebben genomen
in het Gotisch Huis! Bureau Delfgou uit Scherpenzeel is opnieuw ingeschakeld om te onderzoeken hoe groot de schade is aan de balken in
het Gotisch Huis. Vermoedelijk minder groot dan bij de Nieuwe Toren.
Van klein verdriet naar grote vreugde: een zwart dwergkonijntje is
weer thuis bij zijn bazinnetje, de 10-jarige Carmen Kaandorp. Het
beestje was ontsnapt in de koude decembermaand en is wekenlang
liefdevol verzorgd door een echtpaar uit Ommen. Een oproep in de
krant had uiteindelijk het gewenste resultaat: Carmen en haar
Schatje zijn herenigd.
In alle vroegte, om zeven uur in de ochtend, zet de gemeenteraad
zijn vergadering van donderdagavond voort. Urenlang discussiëren
over één onderwerp leidde namelijk niet tot een besluit. Burgemeester Koelewijn nam zijn toevlucht tot een beproefde maatregel
uit het onderwijs: de rest van de agenda in de eigen tijd afronden.
In de afgelopen maand vierde één echtpaar zijn diamanten huwelijksfeest: de heer en mevrouw Spans-van Marle. De huwelijkstrouw
begon in een tijd van woningnood op een zolderkamer bij vader en
moeder Van Marle en hield zestig jaar stand.

Februari
1-2
De jonge zwemmers van de Deltasteur hebben de naam van Kampen
hoog gehouden: tijdens het Nationale Junioren Kampioenschap in
Terneuzen kregen ze maar liefst elf toptiennoteringen en telden ze
22 persoonlijke records.
2-2
Het project Weissensee4kids van IJsselmuidenaren Stefan, Han en
André is een groot succes geworden. Zij schaatsten in Oostenrijk
maar liefst 90.000 euro bij elkaar voor Orange Babies en het Ronald
McDonaldhuis in Zwolle. Die schaatstocht mocht er zijn: 200 kilometer in zeven klokuren.
3-2
Beelden van demonstraties in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn
dagelijks op het scherm te zien. Duizenden Egyptenaren roepen om
het aftreden van president Mubarak. Een ver-van-ons-bedshow die je
rustig vanaf je bank kunt bekijken. Dat gold niet voor Richard en
Annet Kalter die voor hun aardbeienkwekerij aan een zakelijke excursie naar Egypte deelnamen. Zij zijn geschokt door wat ze meemaakten en zielsgelukkig dat ze veilig terug zijn op de eigen kwekerij.
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Voetbalvereniging IJsselmuiden is tevreden: ze krijgt toch een dranken horecavergunning van de gemeente. Een tijdje leek het erop dat de
vergunning niet werd afgegeven, omdat het - onder architectuur
gebouwde - onderkomen niet de vereiste hoogte heeft. Wettelijke bepalingen streden tegen tradities en gewoontes van jaren her. De laatste
wonnen het pleit.
Elke zaterdagochtend zijn de molenaars van d’Olde Zwarver aan het
werk. De molen draait dan op volle toeren en nu wordt er ook spelt
gemalen. Joop Koers verbouwt deze oeroude graansoort, molenaar
Sjaak Poot heeft een speciale speltpelmachine aangeschaft en René
Vermeij zal van het meel speltbroden gaan bakken en verkopen. Ook
elke liefhebber van eigen gebakken brood kan thuis met dit meel
gaan experimenteren.
Het is maar een heel klein berichtje, het valt nauwelijks op: de baptistengemeente in Kampen heeft de fakkel overgenomen van Leeuwarden in de gebedsestafette. 24 uur per dag, een week lang, bidden
gemeenteleden om de beurt, elk een uur, voor verschillende onderwerpen binnen en buiten de gemeente. Zondag gaat het symbolische
vuurtje naar Apeldoorn.
De Deltaruiters in IJsselmuiden hebben een feestje gevierd: Monica
Borger en Annelotte Felix zijn Overijssels kampioen geworden met
respectievelijk pony Rocky en pony Floortje. De beide amazones
mogen over enkele weken deelnemen aan Het Nederlands kampioenschap.
Bijna dertig jaar bestaat de Ombudswinkel in Kampen. Je zou verwachten dat moderne media als internet dergelijke winkels overbodig
maken. Achter de computer kun je thuis immers heel veel te weten
komen. De drie vrijwilligers van de Ombudswinkel hebben echter de
ervaring dat de wereld voor menigeen ingewikkelder is geworden.
Vorig jaar hebben ze dan ook ongeveer duizend bezoekers mogen
adviseren en ondersteunen.
De liefde voor vogels zit gewoon in zijn bloed. Als jongetje van 14
won hij al een vogelprijs. In 1950 is Gerrit Frank lid geworden van
Vogelclub Vogelweelde en na zestig jaar is hij is nog steeds lid. Geen
wonder dat hij dé vogelman van Kampen wordt genoemd. Een reden
voor zijn club om hem eens flink in het zonnetje te zetten.
Jeugdzeilster Michelle Broekhuizen is gekozen tot beste Kamper
sportvrouw van 2010. Tafeltennisser Gerben Last raakt gewend aan
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zijn status beste sportman: voor de zesde maal won hij deze titel.
Sportploeg van het jaar 2010 is het selectieteam van Reflex, de titel
beste Jeugdploeg valt het C1-team van Wit Blauw toe en Talent van
het jaar is de piepjonge Sander Kalter. Vrijwilliger Dries Vos is verblijd met de Uitstralingsprijs.
De Tour de Mastenbroek is bijna klaar: toeristen kunnen deze zomer
voor het eerst een dag Mastenbroeker polder ‘beleven’. Een biologische melkveehouderij, een scharrelkippenboerderij, een galerie en
last but not least een theeschenkerij kunnen, dankzij bijdragen van
het Nationaal Landschap IJsseldelta, gasten geriefelijk onthalen en
informeren over het boerenleven.
De leden van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boven Nieuwstraat in Kampen kerken voor het eerst in vier maanden weer in hun
eigen gebouw. Het was even wennen, want het interieur is grondig
vernieuwd en aangepast aan de huidige behoeftes.
Vandaag is het 100 jaar geleden dat Willem Johan Kolff werd geboren. In het Kamper ziekenhuis vond hij in 1943 de kunstnier uit. Om
Kolff en zijn werk te herdenken organiseren de Willem Kolff Stichting en de Nierstichting dit jaar tal van activiteiten, waaronder een
expositie in het Stedelijk Museum Kampen.
Ups en downs voor het bedrijfsleven van Kampen: betonsteenfabriek
MBI De Steenmeesters kan melden dat ze een nieuwe techniek heeft
ontwikkeld om beton een natuurstenen uiterlijk te geven. Een nieuwe productielijn met werk voor tien tot vijftien werknemers is het
positieve effect. Melkfabriek Lyempf daarentegen kampt, ondanks
goede marktvooruitzichten, met tegenslag: de Griekse eigenaar houdt
de hand op de knip en daardoor kunnen de melkboeren hun geld niet
krijgen voor geleverde liters melk.
Wethouder Jan Wieten zorgt voor een verrassing in politiek Kampen:
per direct legt hij zijn wethoudersfunctie neer. Een gedwongen rustperiode na een oogoperatie deed hem inzien dat hij te veel van zichzelf heeft gevraagd en een andere weg in moet slaan. Tien jaar was
hij wethouder voor de PvdA, 25 jaar was hij betrokken bij de Kamper
politiek. Zijn markante verschijning zal gemist worden.
De IJsselmuider woningstichting Beter Wonen krijgt een dikke acht
van haar huurders. Bij het jaarlijkse onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector eindigde Beter Wonen daarmee op de vierde plaats van in totaal 206 corporaties.
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Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland bezoekt bouwprojecten in Kampen en steekt de loftrompet over de Kamper aanpak.
Ondanks de economische crisis wordt er in Kampen volop gebouwd.
In Wilsum, ’s-Heerenbroek en Zalk zijn de eerste ooievaars gesignaleerd! Ook al is de gevoelstemperatuur deze dagen een paar graden
onder nul, een beter bewijs van het komende voorjaar is er nauwelijks.
Houthandel Wijma in Kampen moet reorganiseren. De zagerij moet
gesloten worden en dat is te wijten aan onvoldoende betrouwbare
houtleveranties uit West- en Centraal Afrika. Landen als Gabon verzagen het rondhout steeds meer zelf. Directie en vakbonden hebben
een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de werknemers.
Bé van Dijk (59 jaar) uit Brunnepe schaatst al vanaf zijn vierde jaar
en voor de elfde keer was hij in Oostenrijk om mee te doen aan de
alternatieve elfstedentocht op de Weissensee. Van de tweeduizend
amateurschaatsers was hij dit seizoen drie keer de snelste: zijn
recordtijd was tweehonderd kilometer in zes uur en 48 minuten.
Het Kamper stoomschip Succes wil een succesvol jaar tegemoet zien.
Door de financiële crisis komen opdrachten echter niet meer vanzelf
binnen. Eigenaar Walter van den Broek looft daarom 500 euro uit
aan elke tipgever die het schip aan een daadwerkelijke boeking
helpt.
Het definitieve einde van een tijdperk dat Kok Kampen een begrip
was: de verhuiswagen staat voor de deur om de inboedel van het
pand aan de IJsseldijk over te brengen naar Utrecht. Ongeveer 32
werknemers zullen daar, tegenover stadion Galgenwaard, hun nieuwe werkplek vinden. En dat zal wennen zijn!
De brand in een tuinhuisje op het IJsselmuider volkstuincomplex
van Tuinvereniging Tuinlust kon snel geblust worden. Vervelende
bijkomstigheid is dat de omliggende grond nu met asbest is vervuild.
De toplaag van de grond wordt daarom verwijderd en de kassen worden schoongemaakt. Voorzitter Kolk van Tuinlust is positief, zowel
over de samenwerking met de gemeente als over de kwaliteit van de
grond na de sanering.
De Kogge maakt zich weer op voor nieuwe reizen. Hoogtepunt wordt
de reis naar de Oostzee, die begin juli voor de derde maal wordt
ondernomen. Er is geïnvesteerd in een nieuwe keuken, in aanpassingen aan het communicatiesysteem en in de aanschaf van een tweede
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automatische externe defibrillator. De stichting doet er alles aan om
te voorkomen dat een reis bemanningsleden fataal zal worden, zoals
in 2004 het geval was.
Sneeuwklokjes die ooit uit de tuin van het stadsziekenhuis zijn
gered, bloeien volop in het Stadspark. Een zonnig bericht onder de
sombere mededeling dat het Kamper bedrijf Kampri Group spannende tijden beleeft. Sneeuwklokjes overleven de strengste winters.
Wie weet overleeft ook deze producent van bedrijfskeukens met
nieuwe investeerders de financiële recessiewinter.
De bonte knaagkever is vertrokken uit het Gotisch Huis, maar de
schade die het beestje heeft aangericht, is aanzienlijk. Dat concludeert onderzoeksbureau Delfgou na een grondig onderzoek. Een
tegenvaller voor de Rijksgebouwendienst.

Maart
1-3
Staatssecretaris Joop Atsma bracht een bliksembezoek aan het
‘Bypassgebied’ van Kampen. Hij leek onder de indruk van de plannen, zo meldt het krantenbericht, en voorspelde - voorbarig? - dat het
besluit dat de Rijksoverheid in juni zal nemen niet meer negatief
kan uitvallen. Vreemd is echter dat hij bij dit bezoek alleen omringd
werd door voorstanders en niet met tegenstanders heeft gesproken.
2-3
Iedereen vraagt zich wel eens af waar de politie is als je haar nodig
hebt. De frustratie die ontstaat als je ontdekt dat je fiets is ‘geleend’,
is heel groot. Het doet daarom goed te lezen dat twee agenten van
het Kamper politiebureau speciaal op fietsendiefstal en heling van
rijwielen letten. De stijging van het aantal fietsendiefstallen noodzaakt de politie tot deze aanpak.
3-3
Marije de Groot (Prinses Julianaschool ’s-Heerenbroek) en Adriaan
Brink (Willem van Oranjeschool Kampen) kunnen prachtig voorlezen. Zij wonnen de jaarlijkse Voorleeswedstrijd en zullen Kampen
vertegenwoordigen bij de regionale ronde in Zwolle.
4-3
De brug in de Mandjeswaard heeft nogal eens kuren. De brug krijgt
daarom een afstandsbediening, zodat een brugwachter elders kan
ingrijpen als er een storing in het automatische systeem optreedt. De
aanleg laat nog even op zich wachten. De gemeente betaalt daarom
komende zomer een brugwachter die, op piektijden, in levenden
lijve en ter plaatse de brug in de gaten zal houden.
5-3
Docenten delen soms reprimandes uit aan leerlingen die niet goed
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presteren, altijd met de bedoeling dat de prestaties omhoog gaan. De
inspectie beoogt hetzelfde doel met haar predicaat ‘zeer zwak’. Op
het Almere College heeft dat predicaat het gewenste effect gehad: de
scores van zijn vwo-afdeling zijn in drie jaar tijd met sprongen
omhoog gegaan, aldus een tevreden rector Mertens.
De Kamper damvereniging Strijt Sonder Spijt heeft voor de vijftigste keer haar jaarlijkse damdag achter de rug. Deze jubileumdag
trok zo’n zestig damliefhebbers. Heel wat minder dan de ruim driehonderd die in de jaren zestig kwamen strijden om de eerste plaats.
Het plezier bij oud én jong was er niet minder om. Winnaar was dit
jaar Niek van Kuivenhoven uit Kampen.
Een actief diamanten echtpaar: de heer en mevrouw Ruiter zijn
zestig jaar getrouwd. Ze genieten nog volop van activiteiten als naaien en borduren, vissen, jagen en tuinieren.
Anders is niet altijd beter of mooier, dat moeten veel Kampenaren
gedacht hebben toen de plannen voor een nieuw logo bekend
gemaakt werden. Velen reageerden en pleitten voor behoud van het
gemeentewapen in het Kamper logo. Het ziet ernaar uit dat de wens
van het Kamper publiek gehonoreerd zal worden.
Er wordt zoveel glas in de gemeente Kampen ingezameld, dat het
loont om nieuwe bakken ondergronds te plaatsen. Negen locaties in
Kampen en IJsselmuiden zijn daarvoor aangewezen. Een goed streven, want ondergrondse glasbakken zorgen voor een fraaier straatbeeld en minder geluidsoverlast.
De Kamer van Koophandel houdt het bedrijfsleven goed in de gaten
en constateert dat de economische recessie veel faillissementen tot
gevolg had. Kampen heeft in die zin pech dat het relatief veel bedrijven in de bouw en industrie telt. In die sectoren zijn de klappen van
de recessie het hardst aangekomen. Daarmee heeft Kampen ook een
hoog aantal faillissementen en een hoog banenverlies in vergelijking
met andere steden in de regio. In vergelijking met de berichten uit
Japan valt zo’n bericht echter in het niet. Een aardbeving - met een
kracht van 9.0 op de schaal van Richter - , een allesverwoestende tsunami en geruïneerde kerncentrales geven problemen die van een
andere orde zijn.
Een gezonde en sportieve competitie tussen scholen mag een vervolg
krijgen: de eerste editie van het Kamper scholenvolleybaltoernooi
leverde twee winnaars op. Het Ichthus College won de competitie-
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prijs. Het Almere College won de hoogste lof voor sportief spel en
ging met de fairplay-prijs naar huis.
Feest in het clubhuis: de korfballers van KV DOS Kampen/Veltman
werden kampioen in de Overgangsklasse. Zij spelen nu, voor het
eerst in de geschiedenis, verder in de Hoofdklasse.
Een bericht om vrolijk van te voren: deurbelconcerten. Vijf jonge
zangers onder de naam Vocal Group Vlechtwerk komen op verzoek
een concertje van vier minuten aan huis geven. Niet alleen dit aanbod is al origineel, ook de wijze waarop ze hun muziek brengen is
verrassend: vijf verschillende melodieën worden door elkaar gevlochten. Het initiatief is van muziekdocente Paula Ludden, geboren, getogen en werkzaam in Kampen.
Er zit nog meer muziek in deze regio: Brassband Excelsior uit Zalk
scoorde het hoogste aantal punten tijdens een concours van de Friese
Muziekbond in Surhuisterveen en bovendien ontving de band, uit
handen van staatssecretaris Atsma, de koraalprijs.
Niet alles komt in de krant: de broedplaats van de zeearenden wordt
geheim gehouden. Voorheen nestelden de vogels op Vogeleiland,
maar ze zijn verhuisd naar de IJsselmonding, een gebied dat veel toeristischer is. Pottenkijkers zijn bij hun broedpoging ongewenst. En
nu maar hopen op nageslacht, want het gebied is groot genoeg voor
meerdere zeearendparen, aldus een vogelaar van Natuurmonumenten.
De aanhouder wint, zo dacht Teunis Vaandering meer dan zestig jaar
geleden. Hij dong naar de hand van Marie die als zeventienjarige nog
niet zo nodig hoefde. Maar deze week straalde zij: zestig jaar gelukkig
getrouwd met Teunis. Haar geluksgeheim: geven en nemen en vallen
en opstaan.
Jammer, opnieuw een bedrijf weg uit Kampen. Drukkerij Zalsman
vertrekt naar Zwolle, omdat ze uit haar jasje groeit. Gunstig voor het
bedrijf, voor Kampen een verlies.
Jan Wieten nam afscheid als wethouder en ontving de gouden erepenning van de gemeente Kampen. Janita Tabak, kopvrouw van de
plaatselijke PvdA, zal hem opvolgen in het College van B en W.
Kampen heeft zijn eigen Miss: Linda Jonker. Ze is weliswaar geen
Miss Maxi geworden bij de landelijke schoonheidsverkiezingen voor
meiden met een maatje meer, maar ze kreeg wel de sjerp Miss Maxi
Sympathiek omgehangen.
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Voor de eerste maal is een leerling uit groep 6 van de basisschool
winnaar geworden van het Persoonlijk Schoolschaak Toernooi van
schaakclub O&O Kampen: Maarten Hoving. Wie weet wordt deze
Kamper jongen een groot schaker.
De 100-jarige Nellie van der Kubbe-Van Riel kreeg een wel heel bijzonder verjaardagscadeau van haar kleinzoon Barry. Hij vroeg de
Kamper politie of zijn oma een kijkje mocht nemen in een politiecel.
Onder escorte van een motor reed oma in de politiewagen, met heel
even de gillende sirene in werking, naar het bureau. Daar wachtte
haar de cel - mét bloemen, koffie en gebak.
Het Ichthus College en vier Europese scholen hebben in een samenwerkingsverband hun leerlingen onderzoek laten doen rond het
thema Duurzaamheid. Met een financiële bijdrage van de gemeente
hebben tweedeklassers naar het antwoord gezocht op de vraag ‘Hoe
duurzaam is mijn school?’ Het IC voert één aanbeveling van de leerlingen onmiddellijk uit: tijdschakelaars op de snoepautomaten. In
vier weken tijd zijn de kosten daarvan terugverdiend.
Wim Pleijsier uit Brunnepe presenteert in het Frans Walkate Archief
zijn boekje Hef het vaandel. Liefst 78 vaandels uit de regio heeft hij
gefotografeerd en beschreven. Hij is er een jaar mee bezig geweest en
kwam in vele bestuurskamers, maar ook op zolders, in kelders en
garages, om deze symbolen van verenigingen of clubs voor het nageslacht in boekvorm te bewaren.
Go Ahead en DOS gaan met elkaar een strijd aan in de bibliotheek
van Kampen. Elke ploeg, bestaande uit voetballers en supporters,
strijdt om de trofee van het Groot Kamper Dictee, dat werd georganiseerd door de Kamper Taalkring. De training om de tien zinnen in
Kampers dialect goed op papier te krijgen, was kort geweest; de wedstrijd valt menigeen dan ook zwaar. Na het tellen van de fouten komt
Go Ahead als winnende ploeg naar voren, maar DOS’ er As van Enk
wint in het individuele klassement met slechts 21 fouten.
Klokkengieter Simon Laudy bouwt op het Muntplein bij de Bovenkerk een oven op, met blaasbalgen wordt het vuur flink opgestookt.
Om tien uur ’s avonds stelt Laudy de juiste temperatuur (1.100 graden) en de juiste kleur vast en dan vult de klokkenmal zich met het
vloeibare klokkenbrons. De laatste kleine klok voor de Bovenkerk is
gegoten. Op 27 april zullen voor het eerst sinds eeuwen alle klokken
van de Bovenkerk weer luiden.
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Nieuwbouwwijk De Thijs in Wilsum ontvangt de eerste bewoners.
Sinds 2004 zijn er geen nieuwe eengezinswoningen meer gebouwd
in het dorp. De koppels Kamphof en Van de Wetering waagden de
stap om op een vrijgegeven kavel te laten bouwen.
De productie in melkfabriek Lyempf staat helemaal stil. De Griekse
eigenaar weigert het liquiditeitsprobleem op te lossen. De werknemers
nemen het heft in eigen handen door faillissement aan te vragen. Ze
hopen zo de weg vrij te maken voor een overname of doorstart.
Kampen heeft veel moois te bieden op cultuurhistorisch gebied, zo
luidt de conclusie van een uitvoerige inventarisatie van Flexus
Architectuur uit Rotterdam. Maar dat wisten we toch allang? Tweede
conclusie: er zijn ook enkele bouwkundige missers, gebouwen die
volkomen uit de toon vallen. En ook dat wisten we allang, maar we
raken eraan gewend.
Zalk twittert! Zalk wil het leukste dorp van Overijssel worden. Om
zoveel mogelijk stemmen te verkrijgen bij de verkiezing tot leukste
dorp of wijk van Overijssel heeft Dorpsbelangen Zalk, heel slim en heel
modern, een campagneplan opgezet en onder andere een twitteraccount aangemaakt. We zijn benieuwd!

April
1-4
Voor veel IJsselmuidenaren zal het wennen zijn: een andere huisarts.
Dirk Meulman geeft zijn stethoscoop over in handen van een jongere
vakgenoot, Lukas Brouw. In 1979 nam Meulman de huisartsenpraktijk
over van dokter Van der Hoeven. ‘Na 32 jaar is het mooi geweest’, aldus
Meulman.
2-4
Nationaal Landschap IJsseldelta trekt bijna 145.000 euro uit voor
verschillende projecten in Kampen en omgeving. Verschillende plannen kunnen daarmee uitgevoerd worden, waaronder de aanleg van
het Proemenpad in ’s-Heerenbroek, het pellen van spelt in molen
d’Olde Zwarver en nieuwe activiteiten voor de verkoop van het parfum L’Essence Mastenbroek.
4-4
Een 80 centimeter lange slang die over je aanrecht kruipt, het zal je
gebeuren. Enkele bewoners aan de Broederweg zullen deze ervaring
niet licht vergeten. De - gelukkig ongevaarlijke - Amerikaanse rattenslang kwam door de hogere temperaturen van de eerste aprildagen
tevoorschijn; wellicht was hij eigendom van een vorige bewoner.
5-4
Samen met Steunpunt Mantelzorg hebben ouders van autistische
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kinderen het initiatief genomen om een Autismecafé op te richten.
De eerste bijeenkomst is een feit. Als dit café net zo veel steun biedt
aan mensen die met deze problematiek te maken hebben, als het
Alzheimercafé doet op een ander zorgterrein, dan is dat een goede
zaak.
Dat heeft hij hem toch maar mooi gelapt! Onze eigen Kamper
schoenmaker Pieter Kattestaart won de tweede prijs bij de wedstrijd
Beste Schoenmakerij van Nederland. De eerste prijs? Die ging naar
zijn leermeester uit Ermelo!
Een heel andere prijs ging naar Henk Dekker. Hij ontving tot zijn verrassing de vrijwilligersprijs van Zalk. Voor de eerste maal werd deze
prijs, een beker in de vorm van een opgestoken duim, uitgereikt. De
activiteiten van Henk Dekker voor de kerk, voor de dorps- en muziekvereniging en voor de buurtbus zijn hiermee terecht beloond.
Jarenlang hebben ze aan de bel getrokken om aandacht te vragen voor
een gevaarlijke verkeerssituatie op de Veilingweg in IJsselmuiden. Nu
lijken de bewoners van de wijken Zeegraven en Oosterholt-Noord, de
tuinders in de Koekoek en transportbedrijf Wezenberg eindelijk
gehoor te krijgen. De gemeente heeft het geld voor verbetering binnen.
De projectleider kan beginnen met een plan van aanpak.
Ook in Grafhorst lopen bewoners en verkeersdeelnemers elkaar in de
weg. Wegen en straten die tientallen, soms honderden jaren geleden
werden aangelegd, zorgen in deze tijd voor problemen. Over een
oplossing verschillen de meningen van gemeente en bewoners. Een
stopverbod in de oudste en smalste straten of een rondweg om het
dorp heen? Kortetermijnoplossing of langetermijnoplossing? Het
laatste woord is er nog niet over gezegd.
Het is weer april, de maand waarin veel buitenactiviteiten opnieuw
starten. Dat geldt ook voor de activiteiten in speeltuin de Speelpoort.
Voor de zestigste keer opent de speeltuin zijn hekken. Voor veel
Kampenaren blijft de tuin gewoon Speeltuin Zuid heten. Vroeger speelden ze er zelf, nu begeleiden ze er hun kinderen of kleinkinderen.
Vrolijk gekleurde ballonnen gingen de lucht in: de bouw van het
Kulturhus in IJsselmuiden heeft zijn hoogste punt bereikt. Over een
half jaar zal het gezondheidscentrum klaar zijn en zullen ook de eerste
bewoners hun intrek nemen in de bijbehorende appartementen.
Geen vrolijke ballonnen voor Kampen, maar as en roet. De brandweer moest uitrukken voor een brand in de leegstaande huishoud-
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school aan de Oostzeestraat. Dat monumentale pand moet worden
opgenomen in een nieuw gezondheidscentrum. Ongetwijfeld loopt
de bouw door deze brand vertraging op.
Een feestelijke dag voor het Frans Walkate Archief: het archief ontvangt de Dr. C.N. Fehrmannprijs voor zijn grote culturele bijdrage
aan de stad Kampen. De prijs werd, sinds de instelling in 1989, drie
maal eerder uitgereikt, altijd aan personen. Het Archief is de eerste
organisatie die vereerd wordt met de prijs, die bestaat uit een pentekening uit 1730 van Cornelis Pronk. Dr. Fehrmann was van 1947 tot
1980 conservator van het Frans Walkate Archief.
Blijde reacties van echtpaar Zand (82 en 83 jaar) - zij ontvingen als
eersten de sleutels van hun appartement in de nieuwe Maarlenhof,
zorgcentrum voor ouderen, in IJsselmuiden.
Teleurgestelde reacties alom op het onverwachte vertrek van wethouder Bert Boerman (CU) naar het College van Gedeputeerde Staten.
Niemand is onmisbaar, maar Kampen verliest aan hem een goed ingevoerde bestuurder. Het College van B en W zal enkele jaren nodig
hebben om deze bestuurservaring weer op te bouwen.
Een prachtig gezegde luidt: er is een dorp nodig om een kind op te
voeden. De gemeente Kampen neemt haar opvoedende taak serieus.
Zij stuurde ouders van kinderen tussen twaalf en zestien jaar een
brief met brochure om aandacht te vragen voor de risico’s van alcoholgebruik onder jongeren. Met de feestweek van 30 april tot 5 mei
in het vooruitzicht is dit een actie die valt toe te juichen.
Kerst ligt al weer vier maanden achter ons. Kerstcadeaus zijn echter
altijd welkom: bewoners van Myosotis en de Vijverhof krijgen een
jaar lang elke maand een clownsduo op bezoek van de Stichting de
Clown Dichterbij. De ochtend- of middagbezoeken worden gefinancierd met de opbrengst van de kerstmarkt die elk jaar rond Open Hof
in Kampen wordt georganiseerd.
Ook ’s-Heerenbroek heeft zijn jaarlijkse wijkschouw gehad. De benaming mag dan wat ouderwets aandoen, een wijkschouw is een probate manier om het overleg en het wederzijdse begrip tussen bewoners
en bestuurders te bevorderen. Gemeentebestuurders horen uit de eerste hand welke wensen er in een gemeentekern leven en bewoners
kunnen vernemen welke mogelijkheden een gemeente al dan niet
heeft. Tijdens deze wijkschouw ontving ’s-Heerenbroek een zeer
eigentijds cadeautje: een eigen website waarop bewoners het laatste
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plaatselijke nieuws kunnen oppikken.
De restauratie van de Buitenkerk is voltooid. Op eerste paasdag (24
april) keren de parochianen terug naar hun eigen kerkgebouw. Het
grootste deel van de restauratie zal niet in het oog vallen: meer dan
de helft van de 2,2 miljoen euro is besteed aan de flexibele fundering
die moet voorkomen dat de kerk verder scheefzakt. Wie echter
omhoog kijkt, ontdekt de herstelde gewelfschilderingen.
De eerste negentien struikelstenen zijn in Kampen gelegd. De stenen
liggen voor huizen van mensen die door de nazi’s zijn vermoord of
van mensen die zich actief hebben bezig gehouden met de strijd
tegen de Duitse overheersers. Kunstenaar Gunter Demnig plaatste de
koperkleurige herdenkingsplaatjes op zeven locaties tussen de stoeptegels. Een buiging is nodig om de namen te kunnen lezen, als een
teken van eerbied.
Honing is heerlijk, maar om die te winnen is kennis van bijen nodig.
Die kennis dreigt te verdwijnen als jongeren het vak van de oudere
imkers niet overnemen. Bijenhoudervereniging Kampen en Omstreken nodigt daarom de jeugd van Kamper basisscholen uit om een
kijkje te nemen bij de bijenkasten aan de Noordweg. Wie weet levert
dat initiatief een aantal jeugdige en enthousiaste imkers op.
De traditionele Paasmarkt op de Heugte trok dit jaar dankzij het
prachtige weer rond de dertigduizend bezoekers. Het was dus schuifelen geblazen. Er waren heel wat aardige koopjes bij de verschillende
kramen. Voor enkele inwoners van Brunnepe echter pakte de jaarmarkt duurder uit dan de bedoeling was: zij hadden hun auto op een
verkeerde plaats laten staan. Voor 180 euro konden ze de weggesleepte
wagen weer ophalen. Zo werd de paasdag een baaldag.
De hele maand april heeft het nauwelijks geregend en dat betekent
brandgevaar voor natuurgebieden. Het waarschuwingssein staat op
oranje. De brandweer moest voor een derde rietbrand van dit seizoen uitrukken naar de Kamperzeedijk bij Grafhorst. De wind stond
pal richting Grafhorst en het was dus ook zaak om de boerderijen
met rieten kap goed in de gaten te houden.
Ze staan startklaar: de wagens voor de lampionoptocht. Maanden is
er weer aan gewerkt. De ‘Old Ieselmuder Kaaswagen’ van de Zandbergschool uit IJsselmuiden zal de prijs voor de mooiste wagen krijgen. In Zalk oefenen de bijtjes van de Oranjeschool hun lied ‘sneller,
sneller’. Ook hun wagen zal in de prijzen vallen.
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‘Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd…’ Met deze woorden
kan burgemeester Koelewijn negen maal de versierselen van een
Koninklijke onderscheiding opspelden aan inwoners van de
gemeente Kampen. De gelukkigen dit jaar zijn: mevrouw L.R. BartelsVan der Wolde (Kampen); mevrouw A. van Dorsten (’s-Heerenbroek); de
heer H. Fix (Wilsum); de heer C. Koers (Kampen); de heer J. Leene
(Kampen); de heer M.J. Tennekes (Kampen); mevrouw A.S. van ’t Veen
(Kampen); de heer K. de Weerd (Zalk) en mevrouw T.C. Zweers (Kampen).
De heer J.W. van de Wetering, woonachtig in Zuidwolde, betekende veel
voor de IJsselmuider gemeenschap en hij krijgt de versierselen voor zijn
onderscheiding opgespeld door de burgemeester van de gemeente De
Wolden.
Deze maand waren zij zestig jaar getrouwd: Willem van der Meulen
en Martha van Dijk. Ook al is hij 84 jaar, ‘hij is nog steeds een knappe
jongen’, vindt zijn 79-jarige echtgenote.

Ideële en commerciële doelen gaan niet altijd goed samen. Filmhuis
Kampen, een stichting die beoogt art-housefilms voor liefhebbers te
vertonen, en Movie Unlimited, de bioscoop die zich richt op een
breed publiek, beëindigen daarom, na een goed overleg, hun samenwerking. Filmhuis Kampen had drie jaar lang zijn onderkomen in de
bioscoop, maar gaat op zoek naar een andere locatie.
Een bibliotheek staat in deze tijd voor veel meer dan alleen boeken
uitlenen. Kinderen in de leeftijd van zeven tot elf jaar konden op
deze vakantiedag deelnemen aan de illustratieworkshop Blaffende
honden bijten niet onder leiding van een professionele illustratrice.
Met de tong uit de mond ontwierpen de kinderen hun eigen Snoopy
of Pluto.
Op Villa Poortenaar, gelegen aan de rand van het Stadspark in
Kampen, hebben Bertje en Janetruus van Rhijn een plaquette onthuld.
In de Tweede Wereldoorlog verleende weduwe Poortenaar onderdak
aan het joodse gezin Van Rhijn. De twee zussen overleefden daardoor,
met hun ouders, de oorlog. Hiermee eren en gedenken zij de moed
van wijlen mevrouw Poortenaar en de mensen die haar de helpende
hand boden.
In een tijd van economische instabiliteit is de huizenmarkt een
belangrijke factor en de huizenwaarde wordt dan ook nauwlettend
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in de gaten gehouden. De waarde van de Kamper huizen daalde
gemiddeld met 1 procent in de jongste taxatieronde voor de Wet
waardering onroerende zaken. Landelijk daalden de huizenwaarde
met 2,3 procent. Bedrijfspanden in Kampen stegen daarentegen met
1,2 procent.
Ongeveer zes weken stonden de machines stil, maar langzaam komen
medewerkers en apparaten van failliet verklaarde melkfabriek
Lyempf weer op gang. Het bedrijf heeft een nieuwe eigenaar: Hyproca.
Het merendeel van de werknemers kan er weer aan de slag en, wat
belangrijker is, het grootste deel van de afnemers van de producten
keert bij Lyempf terug.
De protestants-christelijke schoolvereniging Iris, waaronder veertien scholen in ’s-Heerenbroek, IJsselmuiden, Kampen, Kamperveen,
Kampereiland en Wilsum vallen, verliezen twee ervaren leidinggevenden. Jan Hoekert en Jan Westra, ooit begonnen als meester
Hoekert en meester Westra, kijken niet alleen met plezier terug op
tien jaar Iris, maar vooral op veertig actieve jaren in het onderwijs.
Willem en Hilde Bakker van de KP36 genieten van hun Zilveren Paling,
de prestigieuze prijs voor de meest bijzondere prestatie tijdens de Gait
Berk Punterrace. Zij doen al vanaf het eerste uur mee aan deze punterwedstrijd, die dit jaar voor de veertiende maal rond Kampereiland
werd gehouden. Helaas gingen de prijzen voor de snelste deelnemers
al die jaren naar anderen. Met de zilveren wisselbokaal zijn Willem
en Hilde beloond voor hun meedoen en volhouden.
De palingstand in de IJsseldelta moet op peil gehouden worden en
daarvoor zet peurvereniging Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden zich
al jaren in, tot nu toe met particuliere gelden. Stichting DUPAN ondersteunt dat initiatief dit jaar en geeft KIJG de kans om een dubbel aantal pootalen uit te zetten, 25.000 in totaal. De pootalen worden uitgezet
bij het Oude Veer in Grafhorst.
De papieren gemeentegids is vanaf dit jaar verleden tijd. De burgers
kunnen alle informatie op de (vernieuwde) website vinden.
Voordeel? Het scheelt heel veel papier en gedateerde informatie kan
onmiddellijk worden vervangen. Natuurlijk stelt de gemeente zich
dat ten doel! Nadeel? Wie (nog) geen computer of internet heeft, kan
zich bij de gemeente melden om een papieren versie van de adressengids te verkrijgen.
De meikermis op het burgemeester Berghuisplein in Kampen levert
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niet alleen plezier op. Het aantal parkeerplaatsen is er aanzienlijk
door verminderd, maar dat is niet de enige ergernis. De warme meimaand nodigt ook vele camperaars uit om vakantie te vieren. Ook zij
maken gebruik van de parkeerplaatsen op het plein, sommigen hebben met hun vakantiehuis zelfs vijf plekken nodig. Medewerkers van
Stadstoezicht waarschuwen en delen ook bekeuringen uit, maar de
gemeente Kampen is niet van plan om hier ‘structureel’ iets aan te
doen. De doorn in het oog van vele Kampenaren dat het plein een
vrijwel gratis kampeerterrein is, steekt tijdens de meikermis nog
gemener dan anders.
Duikvereniging De Oester is verhuisd van ondergronds naar bovengronds. Ze kon eindelijk haar ‘hok’ onder zwembad De Steur verlaten. Leeggekomen noodlokalen van de Groen van Prinstererschool
zijn op een stuk grond achter het zwembad geplaatst en naar grote
tevredenheid van de clubleden ingericht.
Een dag vol culturele activiteiten in de stad Kampen! Op de ochtend
van deze Nationale Molendag krijgen vier molenaars van d’ Olde
Zwarver officieel een aanstelling van de gemeente Kampen. Hun
namen mogen genoemd worden: Jeanet van Bentem, Willemien van
den Berg, Sjaak Poot en Kees Scherjon.
’s Middags kunnen orgelliefhebbers in de Bovenkerk hun hart ophalen
tijdens het Hinsz Compositieconcours. ’s Avonds vindt in het gebouw
voor cultuureducatie van Quintus de aftrap plaats van de Week van de
Amateurkunst. Alle toetsinstrumenten in het gebouw zijn te zien en
te horen.
Werkgroep Zwartendijk heeft een nieuw doel om naar te streven:
het voorkomen van uitbreiding van de Zuiderzeehaven. Een tweede
haven bedreigt, aldus de werkgroep, een ‘groene long’, de Melmer waard. De werkgroep wil de rijkdom aan planten en vogels graag in
deze polder behouden. Eén van de acties is een fietstocht door het
gebied om mensen te attenderen op de waarde ervan.
Judoteams Van Dijk uit Kampen en Sonnenberch uit IJsselmuiden
zijn samen sterk gebleken. Het combinatieteam jongens onder twaalf
jaar haalde de eerste prijs binnen in Markelo. Dat team, gevormd door
Jos Melisie, Tim Lodewijk, Justin Esselink, Joost Daamen en Dani
Otten, mag zich nu kampioen Oost-Nederland noemen.
Regeren is vooruitzien, zo zullen de bestuursleden van Sail Kampen
gedacht hebben. Zij vragen een keiharde garantie van Rijkswater-
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staat dat de werkzaamheden aan de Ketelbrug vóór Pasen 2013 afgerond zijn. Mastschepen kunnen tijdens de werkzaamheden niet
onder de brug doorvaren, omdat de brugklep vervangen moet worden. De renovatie zal plaatsvinden in de winter van 2012. Komt de
gevraagde garantie er niet, dan moet Sail Kampen een jaar uitgesteld
worden.
De gemeente Kampen heeft als tweede gemeente in Nederland het certificaat Investors in People ontvangen. Hiermee krijgt Kampen een
compliment voor zijn bedrijfsvoering en organisatie. Verbeteringen die
de laatste jaren zijn aangebracht, zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, zijn kennelijk opgevallen bij de organisatie van IiP. Het certificaat
behouden is een volgend doel.
Sinds De Buitenwacht is afgebrand en daardoor is weggevallen als
uitgaansgelegenheid voor jongeren doen zich problemen voor in de
binnenstad. Bewoners klagen over overlast en onrust. Die zou voor
een groot deel veroorzaakt worden door zestien- tot achttienjarigen.
De Kamper horeca is evenmin op deze groep gesteld. Reden voor burgemeester Koelewijn om met de kroegbazen en Horeca Nederland
om de tafel te gaan zitten om te bespreken of er een oplossing is te
vinden voor de opvang van de Kamper discojeugd.
Het eind van de Week van de Amateurkunst valt samen met het veertigjarig jubileum van de Combinatie van Kamper Muziek- en
Trompetterkorpsen. Als één muziekkorps marcheren tussen de drieen vierhonderd muzikanten door de Kamper binnenstad. Speciaal
voor deze straatparade heeft Leo Torn een muziekstuk geschreven:
een cadeautje van kunst- en cultuurcentrum Quintus aan CMTK. Het
bijzondere van dit stuk is dat ook het Jachthoorn Korps kan meelopen met de mars.
Coffeeshop ’t Keldertje aan de Schoolstraat is definitief gesloten. Heel
wat besprekingen en perikelen zijn eraan voorafgegaan. Het lijkt erop
dat de sluiting nieuwe perikelen met zich meebrengt. Eigenaar Hoving
en bedrijfsleider Sellis betwisten elkaar de enige vergunning die de
gemeente verstrekt. Voor zover de berichten luiden, krijgt Sellis de
benodigde papieren in handen voor de nieuwe coffeeshop in de Boven
Nieuwstraat.
Lopen onder muzikale begeleiding tijdens de Avondvierdaagse, en
dan niet alleen bij de feestelijke binnenkomst, nee, elke avond, vijf
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kilometer lang, dat moet een genot zijn. Tijdens de IJsselmuider
Avondvierdaagse lopen zo’n 45 jongens en meisjes van Show- en
drumfanfare Oranje al musicerend mee. Met deze tocht halen ze
sponsorgelden binnen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
Als een meisje op jonge leeftijd moeder wordt, betekent dat meestal
een grote zorg voor de omgeving. In de koeienwereld is dat niet
anders. In Zalk beviel een dertien maanden oude pink van een kalfje.
Normaal gebeurt dat pas als een koe een jaar of twee oud is. De driejarige oma houdt daarom, met boer De Zwaan en de veearts, het
jonge stiertje dat met de keizersnee is gehaald, goed in de gaten.
Een jaar lang is Remy Steller al bezig: dertienduizendvierhonderd
(13.400) foto’s van Kampen en inwoners heeft hij in handen gehad
om ze voor het Frans Walkate Archief te digitaliseren. Een megaklus, waarvan het eind nog niet in zicht is, als Steller de volle ladekasten, schilderijen, kaarten en plattegronden in gedachten neemt.
Bovendien moeten alle plaatjes nog een beschrijving krijgen.
Directeur Herman Harder is erg blij met deze vrijwilliger: in digitaal
materiaal kan men gemakkelijker zoeken en bij een eventuele brand
is niet alles voor het nageslacht verdwenen.
Klein berichtje: College grootste babbelaars in raad. Hoezo? De leden
van het college van B en W hebben de meeste moeite om zich aan de
maximale spreektijd te houden tijdens een raadsvergadering. De
spreektijd wordt bijgehouden om de duur van de vergaderingen te
beperken.
Een oude naam krijgt een nieuwe bestemming: vroeger verbond sluisje het Kikkergat de Trekvaart met de IJssel. Nu heeft de kolk bij het
station de naam haven ’t Kikkergat gekregen en daarmee is dit water
de vaste plek geworden voor Watersportvereniging IJsselmuiden.
Deze maand telde drie diamanten echtparen. Lammie (81) en Jan
(84) van den Berg-Post willen niet prijsgeven hoe hun liefde is ontloken. Dat geheim is voor henzelf. Teun (88) en Marry (83) van OmmenKoetsier willen alleen kwijt dat hun eerste contact ‘via een ander’
verliep. Marten (84) en Aafke (81) Koning-Jagersma verklappen dat ze
elkaar ontmoet hebben bij een toneeluitvoering in het Groningse
Niebert - en zo is het gekomen en gebleven.
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Juni
1-6
De uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland heeft het leven gekost
aan ruim twintig mensen. Een harde slag, niet alleen voor de families, maar ook voor de Nederlandse tuinders. Komkommers, afkomstig uit Nederland, zouden de oorzaak zijn. De waarheid daarvan is
niet bevestigd, maar de export naar Duitsland ligt stil en die slag treft
ook de IJsselmuider tuinders. Burgemeester Koelewijn en wethouder
Treep doen er alles aan om hen een hart onder de riem te steken.
3-6
In zijn veertigjarig bestaan heeft zwembad De Steur al de nodige veranderingen ondergaan. Nu is de beslissing genomen om op het
naastgelegen terrein een nieuw gebouw neer te zetten met twee
25meterbaden. Het buitenbad en het 50meterbassin verdwijnen
daarmee. De planning is dat het nieuwe bad in december 2015 zwemklaar is. We wachten af, want het bestemmingsplan moet daarvoor
nog wel worden gewijzigd.
4-6
De laatste melkveehouder in Grafhorst wordt campingbaas. Van de
39 veehouders die er vijftig jaar geleden nog in Grafhorst waren is er
niet één meer over. Piet van der Steege kon zijn melkquotum nu nog
goed verkopen. Zijn koeien lopen rond bij boeren op de Veluwe of in
Wallonië. Inmiddels is Van der Steege druk bezig om samen met
zoon André een minicamping op te zetten.
6-6
In tien minuten van Dronten naar Kampen over een afstand van 16
kilometer? Kennelijk had een 18-jarige bromfietser haast. Het kostte
hem wel zijn rijbewijs, want de politie accepteerde niet dat hij met
een snelheid van 100 kilometer over het fietspad de bebouwde kom
van Kampen inreed.
7-6
De Protestantse Theologische Universiteit heeft drie eredoctoraten
uitgereikt: econoom Bob Goudzwaard, oudtestamenticus Gerrit
Singgih (Indonesië) en bibliothecaris Frits Hoogewoud hebben hiermee de bevestiging ontvangen dat zij het protestants theologisch
denken op een positieve wijze hebben beïnvloed.
8-6
Ook al is de nieuwe stationswijk aan de Hanzelijn er nog niet, er
wordt wel druk overleg gevoerd over de inrichting van de wijk. Het
bestuur van de Nebi Moskee is het niet eens met de locatie die
bestemd is voor de bouw van een nieuwe moskee. De bestuurders
zijn bang voor geluidsoverlast en trillingen en daarmee voor storing
tijdens het bidden. Of de angst terecht is, is de vraag. De treinen zullen op het traject immers niet hard mogen rijden.
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Een schatkamer voor stadsarcheologen: het terrein aan de Boven
Nieuwstraat in Kampen waar het voormalige verpleeghuis Myosotis
inmiddels is afgebroken. Een robuuste bakstenen muur kwam
tevoorschijn, men ontdekte horizontaal geplaatste houten stammen
(‘slietjes’) en ook gebruiksvoorwerpen waaronder een nog redelijk
gave karaf. Het zijn vermoedelijk overblijfselen uit de 14de eeuw, de
tijd waarin het Sint Geertruidengasthuis op die plek stond.
In de afgelopen decennia is het vaker geprobeerd: een leuke, gezellige
en gevarieerde winkelstraat maken van de Geerstraat. Toch blijkt dat
steeds weer een lastig te bereiken doel. Sommige winkeliers moeten,
sommige al kort na de start, hun deuren weer sluiten. En dan is het
een hard gelag als de kijkers van voorgaande maanden wel kopers
zijn bij de totale leegverkoop.
Verschillende belangen botsen met elkaar en de Raad van State moet
een Salomonsoordeel vellen. Boer Gunnink (Melmerweg) wil zijn
melkveebedrijf kunnen uitbreiden, maar stuit op een aanwijzingsbesluit van enkele jaren geleden. Het Vossemeer en Ketelmeer zijn
aangewezen als zwaar beschermd vogelgebied volgens de Europese
Vogelrichtlijn. De boer vraagt een wijziging van het besluit, maar heeft
een hard hoofd in de uitkomst van de aangespannen procedure.
Op deze tweede Pinksterdag kijken veel oudere bewoners van IJsselmuiden uit naar hun nieuwe onderkomen. De nieuwe Maarlenhof is
zo goed als klaar, de open dag die ruim drieduizend bezoekers trok is
achter de rug, de verhuizing van de tijdelijke units naar de ruimere
kamers van het woonzorgcentrum kan beginnen. Wie op 11 juni het
centrum heeft bezocht, was onder de indruk van de ruime, lichte
opzet en van de vele mogelijkheden die ouderen geboden worden.
Aan een wand van Natuurvoedingswinkel ’t Hofje aan de Broeder weg prijkt een oorkonde als zichtbaar bewijs van de onderscheiding
die Joanne Kerstens ontving. Zij is uitgeroepen tot ‘groenste’ vrouw
van Kampen. De ‘duurzame manier waarop zij haar winkel runt en
de vele biologische producten die zij verkoopt’ - aldus Wim Rill waren aanleiding om haar het Groene Lintje op te spelden, de onderscheiding voor mensen die zich bijzonder inzetten voor groen en
duurzaamheid in de gemeente Kampen.
Niet alleen de zichtbare buitenkant verdient onderhoud en aandacht. Het Kamper rioolstelsel is van boven en onder goed bekeken
en het ziet er goed uit. Wat vervangen moet worden, kan binnen het
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budget gebeuren en de rioolheffing hoeft daardoor de komende 5 jaar
niet noemenswaard omhoog. Ook wat dat betreft kan de Kamper
burger opgelucht adem halen.
Eind april vindt iedereen het heel normaal dat Kampen zijn festiviteiten rond Koninginnedag heeft. Dat die festiviteiten er zijn is
voor een groot deel te danken aan de inzet van de leden van Oranjeverenigingen. Deze week maakte de Kamper Oranje Vereniging
bekend dat Jan de Groot na dertig jaar de voorzittershamer overdraagt aan Hans Bolwerk. Het werk achter de schermen gaat dus
door en het is de nieuwe voorzitter gegund dat ook hij de vereniging
vele jaren mag leiden. Dertig jaar zit er niet in, aldus de 57-jarige
Bolwerk. Zijn eerste doel? Duizend nieuwe leden erbij!
Een druppel op een gloeiende plaat? Wethouder Treep wil de resterende Essentgelden van 375.000 euro gebruiken om de uitstoot van
CO2 te beperken. De gemeente draagt echter voor slechts 3 procent
van de jaarlijkse uitstoot verantwoordelijkheid. Met subsidies en
goede voorlichting moeten bedrijven, autobezitters en woningeigenaren gestimuleerd worden om hun steentje aan het klimaat bij te
dragen.
De weersvoorspellingen mogen dan niet gunstig zijn, de voorbereidingen voor het veertigjarig jubileum van Hockey Club Kampen
doen een uitermate gezellig binnenfeest vermoeden. HCK heeft meer
pijlen op haar boog dan alleen een prachtig feest organiseren: het
wil de mooiste club van Kampen worden. Een goede aftrap is er al:
het nieuwe kunstgras op sportpark Hagenbroek wordt officieel door
wethouder Treep in gebruik genomen.
Spanning en stress hebben plaats gemaakt voor voldoening en tevredenheid: de spelers van Jeugdtheater Ventura hebben een schitterende eindejaarspresentatie verzorgd. De Stadsgehoorzaal trok vrijdag en zaterdag drie volle zalen publiek en die waren allemaal even
enthousiast. Recensent Dick van Ommen deelt rijkelijk complimenten uit, maar geeft ook een hint voor volgende jaren: laat de techniek
niet het talent van de spelers overheersen.
Onland, Oude Strang of Korte Rille, vreemde namen. Bewoners van
de wijk Onderdijks zijn inmiddels gewend aan deze straatnamen en
ze zullen zich niet meer dagelijks afvragen wat ze betekenen of waar
ze vandaan komen. Oud-Kampense Machteld Brands heeft zich voor
haar studie culturele geografie verdiept in oude bronnen en daar-
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mee de oorsprong van heel wat straatnamen weten te achterhalen.
Bovendien heeft ze via interviews gepeild in hoeverre de bewoners
van Onderdijks op de hoogte zijn van het feit dat ze op een historisch
stukje erfgoed wonen.
Het gemak dient de mens en als de gemeente een klein beetje dat
gemak stimuleert, dan dient de mens het milieu. Een inventarisatie
heeft uitgewezen dat afval scheiden in Kampen lonend is. Per adres
werd vorig jaar 100 kilo minder restafval aangeboden dan het landelijke gemiddelde. Een belangrijke oorzaak is dat in Kampen meer
dan gemiddeld papier en plastic wordt opgehaald. Het resultaat zou
hoger kunnen zijn als ook het glas weer huis aan huis werd opgehaald; dat verdwijnt, sinds de mensen het zelf moeten wegbrengen,
weer te vaak in de restcontainer.
Lions Club Kampen wilde graag ‘iets doen’ voor het Stedelijk Museum
Kampen en met dat aanbod kon ‘Hairy Monster’ van Adriaan Rees
worden aangeschaft. De twee in elkaar gevouwen harige armen van
porselein staan symbool voor verbondenheid en spiritualiteit, twee
thema’s die goed bij Kampen passen, aldus Harry Schutte, voorzitter
van Lions Club Kampen.
Parkeergelegenheid is een terugkerend onderwerp van gesprek tussen
bewoners, ondernemers en gemeente. In wijken uit de jaren zeventig
dreigen speelveldjes voor kinderen te verdwijnen ten gunste van parkeerplaatsen. Voor bewoners van de Paardebloem voldoende aanleiding om een gesprek met de gemeentefunctionaris aan te vragen.
Onderzoek in de binnenstad heeft uitgewezen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Dat gegeven wordt meegenomen in de discussie
over een autoluwe binnenstad. Ondernemers Vereniging Kampen
wijst echter nadrukkelijk op het belang van parkeerplaatsen dichtbij
het winkelgebied.
Van grote afstand is hij weer te zien: de gouden bol op de Nieuwe
Toren. Wethouder Pieter Treep plaatste in die gouden bol een koperen koker met daarin muntstukken anno 2011, een usb-stick met
informatie over de restauratie, een krantenartikel en een gedicht van
Hans Bouma. Het gedicht is een eerbetoon aan de vrijwilliger, de
mens zonder wie het leven in de stad zoveel kleurlozer zou zijn.
De zeventiende editie van de Oostwal Botterrace heeft als winnaar
de WON119 uit Wonseradeel. De KP118 van de gemeente Kampen
eindigde als 25ste, maar die werd dan ook letterlijk in het vaarwater
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gezeten door een aan het schip vastgehaakte emmer. Voorzitter
Hennephof van Stichting Kamper Botters kon wel lachen om deze
‘sabotage’ door een anonieme concurrent.
28-6 Het fanatieke twitteren heeft Zalk tot dusver geen windeieren gelegd
in de strijd om de verkiezing tot Leukste Dorp van Overijssel. Het
IJsseldorp behoort inmiddels tot de negen halve finalisten en liet
daarmee Wilsum en ’s-Heerenbroek achter zich. Alle krachten, waaronder die van de sociale media, worden ingezet om zoveel mogelijk
stemmen voor de volgende ronde te verzamelen. Na 17 september
weten we meer.
29-6 De bestuurders van Stichting de Hanze zijn boos, erg boos. De Kamper
watersportverenigingen krijgen een flinke huurverhoging van de
gemeente opgelegd en moeten die aan de watersporters doorberekenen. Bezitters van kleine roeibootjes zouden daardoor het vijfvoudige
van de huidige 60 euro per jaar moeten gaan betalen. De bestuurders
vrezen leegloop van de clubs en zullen proberen de gemeenteraad op
andere gedachten te brengen.
30-6 Ook deze zomermaand kende een aantal diamanten bruidsparen:
J. de Roo en G. de Roo-Manenschijn vierden op 15 juni hun zestigjarig
samenzijn. Annie Visser en Gerrit Voerman zijn sinds 29 juni 1951
een echtpaar.
Juli
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De bypass houdt de gemoederen nog altijd bezig: komt die er wel of
komt die er niet? Politiek Den Haag moet na deze zomer ja of nee
zeggen tegen de hoogwatergeul. Gaat de bypass niet door, dan betekent dat ook exit woningbouwplannen in het gebied De Reeve. Het
klinkt tegenstrijdig, maar ook het stopzetten van die bouwplannen
kost Kampen geld: 33 miljoen euro, zo hebben verschillende bureaus
berekend.
Ook al is het eind van de restauratie van de Van Heutszkazerne in
zicht, het is nog steeds niet duidelijk wie de bewoners zullen worden.
Het Gemeentearchief gooit hoge ogen en is ook hard toe aan een
goed geoutilleerd onderkomen. Ondertussen blijft het Gemeentearchief meebewegen op de golven van de tijd: een nieuwe website,
een nieuw logo en een vernieuwde service aan belangstellenden zijn
het resultaat.
Rijkswaterstaat heeft een onderzoek laten uitvoeren voor het project
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Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Daarbij hebben duikers op de
bodem van de IJssel nabij Kampen scheepswrakken gevonden. Het
vermoeden bestaat dat het gaat om een goed intact gebleven wrak
van een 14de- of 15de-eeuwse Kogge en om een kleine 19de-eeuwse
werkboot. 100 procent bevestiging is er nog niet, het schip met geld
voor nader onderzoek moet eerst binnenvaren. De exacte situering
wordt niet bekend gemaakt om bezoek van hobbyduikers tegen te
gaan.
Het Stedelijk Museum Kampen heeft de primeur voor een expositie
van veertig historische uit de bijzondere collectie van de Technische
Universiteit Delft. Temeer bijzonder omdat de stoelen wonder boven
wonder gespaard bleven bij een grote brand die in 2008 in het faculteitsgebouw uitbrak.
Parkeerplaatsen dichtbij het winkelgebied is een wens van de Kamper
ondernemers. De Kamper politiek lijkt nu een knoop te hebben doorgehakt: de omgeving van het Stationsplein is de geschikte locatie. Het
hele gebied aldaar wordt opnieuw ingericht en er komt een nieuwe
Buitenwacht. Of het een garage wordt of een verhoogd parkeerdek is
nog niet duidelijk.
Drie avonden lang zijn boerderij en erf van de familie Kragt aan de
Rechterveldweg decor voor het toneelstuk Het huis van licht en schaduw. De toneelgroep van de Oranjevereniging Kampereiland is de
uitdaging aangegaan om een voorstelling in dialect te spelen en ook
nog eens in de buitenlucht. Met dit waagstuk viert de groep haar 65jarig bestaan.
Ook al noemt wethouder Treep ‘Camping Berghuisplein’ een succes,
omdat de camperaars volgens hem gemiddeld 90 euro per dag in
Kampen besteden, burgers en politici hebben er veel moeite mee dat
de ‘camping’ valse concurrentie biedt. Het grote aantal campers én
de gratis overnachtingen zijn een doorn in het oog. De wildgroei
wordt nu aan banden gelegd met een camperzone voor 25 campers,
maar de wethouder onderneemt nog geen actie om de gasten te
laten betalen.
De Kamper kunstenaar Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop (18571931) liet een schat aan tekeningen, ontwerpschetsen, aquarellen,
pastels en studiemateriaal na. Zijn nabestaanden schonken dit werk
onlangs aan het Frans Walkate Archief. Een unieke zomerexpositie
in het FWA biedt gelegenheid om deze onbekende kunstenaar, die
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onder meer als kunst- en emailleschilder werkzaam was voor Berk en
zonen, te leren kennen.
Ook met de term ‘Kampen Museumstad’ kan de gemeente inmiddels
voor de dag komen. Het Stedelijk Museum krijgt alom lof en ook
het Ikonenmuseum laat steeds meer van zich horen. In dit laatste
museum is sinds 1 juli de museumjaarkaart geldig. Bovendien richt
directeur Harry van Biesum zich op samenwerking met het Rijksmuseum Twente met het doel gezamenlijk exposities te organiseren
over religieuze kunst.
De kerk was bomvol! Maar niet op een zondagochtend. De Annakapel
aan de Broederweg, de kerk van Jan Vayne, trok vele bezoekers voor
de allereerste trouwbeurs die in Kampen werd gehouden. In de sfeervolle ruimte konden aanstaande bruidsparen op ideeën komen voor
een bruiloft.
Gait de Glinte is niet meer. Gerrit Frank (1928-2011) is overleden,
maar daarmee zijn de verhalen over zijn zorg en aandacht voor mensen en vogels niet verdwenen. Vele Kampenaren kenden hem als
hoofd van de Juliana van Stolbergschool (huishoudschool), een hartelijk, wijs en menselijk onderwijsman. Vogelaars roemen zijn inzet
voor de natuur. Het oprichten van het vogelringstation Kamperhoek
bij de Ketelbrug is slechts één van zijn activiteiten voor de vogelwereld geweest.
Dat is nog eens goed nieuws: de gemeente heeft een soort megastoomreiniger gekocht om de smerige plakkaten kauwgom die het
voetgangersgebied plaveien los te weken en te verwijderen. Het straatbeeld moet er ‘rustiger’ door worden, is de hoop van de gemeente. De
hoop van de argeloze voetganger is dat hij zijn schoenzolen niet meer
hoeft los te trekken van de grond.
Wij stappen op de fiets voor onze boodschappen, gaan ermee naar
school en werk, maken tochten voor onze ontspanning. Fietsen is
voor de meeste Nederlanders net zo gewoon als lopen. Als je het echter niet van jongsaf geleerd hebt, is het een hele prestatie om het als
volwassene onder de knie te krijgen. Daarom reikte wethouder Kievit
aan elf allochtone vrouwen het fietscertificaat uit: verkregen na vijftien fietslessen die door Stichting Cares waren opgezet.
Files op de Burgwal: de Kamper Almanak 2011 is uit! In een lange rij
staan Kampenaren op de stoep voor het Frans Walkate Archief om
een exemplaar van de Almanak op te halen. De uitgave ziet er weer
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prachtig uit met een prent van Cornelis Pronk (Kampen aan den
IJsselkant) in oranje-paarse tinten op de omslag. De vele artikelen zijn
lezenswaard. Van de 3.500 exemplaren zijn er binnen twee dagen
geen 1.000 meer over.
De nieuwe stek van coffeeshop ’t Keldertje, in de Boven Nieuwstraat,
heeft nieuw en ander gedrag en daarmee reuring in de omgeving
gebracht. Dat is de conclusie van de eerste evaluatiebijeenkomst op
het stadhuis. Ongewenste activiteiten, zoals handel in steegjes, willen gemeente en uitbater gezamenlijk aanpakken.
Langs de Haatlanderdijk heeft ‘iemand’ in alle stilte en onopgemerkt
illegaal olie geloosd in een sloot. Los van het feit dat politie, brandweer, provincie, gemeente en waterschap daarmee handenvol werk
kregen, getuigt deze menselijke daad van weinig respect voor natuur
en milieu. Een andere menselijke actie biedt gelukkig enig tegenwicht: de plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta kondigt een fietsexcursie aan in de omgeving van Kampen. Een bevestiging dat liefde voor de natuur nog wel bestaat.
Soms lijkt het alsof ze uitgestorven zijn: jonge mensen die orgelmuziek waarderen en, nog sterker, zelf ook het orgel bespelen. Toch zijn ze
er nog en Kampenaren mogen zich gelukkig prijzen dat de 24-jarige
Sander van den Houten in hun stad is terechtgekomen. Hij debuteert
deze zomer in de reeks Muziek in de Bovenkerk, maar hij heeft als
vaste organist in de Broederkerk en de Burgwalkerk al menige zondag de kerkgangers verrast met zijn orgelspel.
De huidige rijksbegrotingen geven weinig hoop voor mensen met
een Wajong-, WAO- of ZW-uitkering. De wachtlijst Wet Sociale Werkvoorziening is al lang en zal wellicht nog langer worden. Twee tot
drie jaar wachten op een werkplek kan oplopen tot zes jaar.
Wethouder Lidy Kievit wil voorkomen dat kwetsbare mensen langdurig thuis zitten en ze zocht naar mogelijkheden om dit gevaar af
te wenden. Dat resulteerde in een overeenkomst tussen Prakton/
IMpact en de gemeente Kampen. Mensen op de wachtlijst krijgen
regulier werk in de tijd dat ze op de wachtlijst staan met behoud van
hun SW-indicatie en uitkering. Een oplossing voor de middellange
termijn, aldus de wethouder.
Ondanks economische perikelen, een bezuiniging van 75.000 euro,
is Quintus, centrum voor Kunst- en Cultuureducatie, tevreden over
het afgelopen cursusjaar. Een stabiel aantal leerlingen (ongeveer
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2.500) en docenten die een tikkeltje harder werkten voor hetzelfde
geld, vormen de basis voor deze tevredenheid. Quintus behoudt het
elan om vernieuwend bezig te zijn en sluit aan bij de eigentijdse
belangstelling: zanglessen, een talentenprogramma, hiphop- en flamencolessen.
’s-Heerenbroek is een prachtig dorp en wil dat graag blijven. Of het
lukt om het landelijke karakter te behouden als buurman Zwolle
zijn terrein steeds verder volbouwt met woningen is de vraag. De provincie, het Nationaal Landschap IJsseldelta en de gemeente Kampen
hebben gelukkig heel wat geld over voor het Dorps Ontwikkelings
Plan van ’s-Heerenbroek. Een ‘proemepad’ (recreatieve wandelroute)
is in ontwikkeling, de gevel van het dorpshuis De Kandelaar wordt
aangepakt en er zijn plannen voor de aanleg van een boomgaard.
Hè, hè, eindelijk! Eindelijk vakantie! Basisscholen in regio Noord
sluiten voor zes weken hun deuren. Ze vormen dit jaar de laatste
lichting schoolvakantiegangers in Nederland. Voor De Trekschuit in
IJsselmuiden was dat aanleiding voor groep 4 en 5 om op het schoolplein een (klompen)dansje uit te voeren. Daarna telde iedereen keihard af van tien tot nul en de koperen schoolbel luidde letterlijk de
vrije tijd in.
Nog een jaar of vijf en dan is elke gemeente volledig verantwoordelijk
voor de uitvoering van alle facetten van de jeugdzorg. Wethouder Lidy
Kievit gaat haar schouders onder deze taak zetten en ze ziet er een
boeiende uitdaging in. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet spin in
het web worden en de activiteiten worden gericht op preventie.
‘Zwemmen ging vanzelf, maar het ademhalen was lastig, vooral toen
de golven hoger waren’, zo verwoordt de Kamper zwemmer Wesley
Klumper zijn inspanningen. Hij zette alles op alles en behaalde goud
op de World Summer Games van de Special Olympics (voor sporters
met een verstandelijke handicap) in Athene. Hij finishte als eerste op
de 1500 meter zwemmen in open water.
Bye Bye Bypass - met deze ludieke naam start een nieuwe groepering, ontstaan uit oppositiepartijen D66, GBK, GroenLinks en SP,
acties tégen de aanleg van de bypass. Eind augustus kan Kampen een
en ander verwachten. Alles wordt erop gericht de beslissing die politiek Den Haag in september zal nemen, te beïnvloeden.
Ze hebben nu vakantie, maar eind augustus staan er weer nieuwe
‘klaar-overs’ op drukke oversteekpunten bij basisscholen. Leerlingen
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uit groep 8 zijn vertrokken en 92 leerlingen uit groep 6 en 7 zijn
opgeleid tot jeugdverkeersbrigadier. Zij helpen komend jaar hun
schoolgenootjes veilig oversteken.
De eerste Kamper Ui(t)dag van dit jaar is achter de rug. Er zullen er
nog drie volgen. De meningen erover verschillen: de één noemt het
een ‘sokkenmarkt’, een ander prijst het gezellige sfeertje. Het iedereen naar de zin maken is een onmogelijke opgave, maar er gaan
steeds meer stemmen op om wat meer creativiteit aan de dag te leggen en de Kamper Ui(t)dagen een ander leven in te blazen.
Een coïncidentie: het is komkommertijd voor de kranten en komkommers staan deze zomer volop in de belangstelling. Komkommertelers kregen ten onrechte de schuld van de EHEC-bacterie, ook
de IJsselmuider telers ondervonden daar veel hinder van. Langzaamaan echter keert het tij en groeit de vraag naar hun product.

Augustus
1-8
Sharon en Wesly WV, ruiter en paard, waren samen goed voor tweemaal nationaal goud. In mei won Sharon van Dijk uit Kampen met
Wesly een concours van tuigpaarden onder het zadel, afgelopen
week waren ze samen eerste tijdens de Young riders competitie waarbij met paard en wagen wordt gereden. Bijzonder, Nederlands kampioen in twee heel verschillende takken van paardensport.
2-8
Succes op een stalen ros was er voor Jordy Agues van de Kamper
Wieler Club. Hij behaalde een bronzen medaille op de WK BMX (crossfietsen) in Kopenhagen. De EK BMX in Haaksbergen leverde hem drie
weken geleden al zilver op.
3-8
Kampen was in de Middeleeuwen één van de achttien Nederlandse
Hanzesteden. Dat is niet alleen een aardig gegeven om toeristen te
trekken. Kampen hoopt ook op een hernieuwd economisch samenwerkingsverband met de andere Hanzesteden in zowel Nederland als
Duitsland. Een Duits wetenschappelijk onderzoek, waaraan Kampen
financieel bijdraagt, moet in 2013 met ideeën daarvoor komen.
4-8
Sinds 1 januari verdeelt de Kamper hengelsportvereniging Ons Vermaak de gemeentelijke visvergunningen. En sindsdien is het ledenbestand bijna verdubbeld. Er is belangstelling uit binnen- en buitenland: Schotland, Polen, Duitsland, Rusland. Zijn de snoekbaarzen of
karpers hier lekkerder dan elders?
5-8
Het grote nieuws van deze dag is dat er geen nieuws is. Er verschijnt
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geen krant als gevolg van een technische storing bij uitgeverij
Wegener. Alle regionale dagbladen worden erdoor getroffen, maar
lezers en adverteerders krijgen compensatie met een dubbeldik
zaterdagnummer.
Voor weggebruikers die graag de N764 nemen naar en van Zwolle, is
het omrijden geblazen. Voor Arjan Sietsma, eigenaar van het tankstation tussen Kampen en ’s-Heerenbroek, betekent het een flinke
schadepost. De Zwolseweg gaat, in verband met groot onderhoud,
voor alle verkeer enkele weken ‘op slot’. Eind augustus is het leed
geleden en zoeft het verkeer er weer over.
Vorig jaar was het nog een vraag of de Historische Midzomer Koetsentocht opnieuw plaats zou vinden. Het lukte toch, voor de negentiende
keer! Dertig authentieke rijtuigen deden mee en de hoofdprijs voor het
‘schoonste geheel’ ging naar Arnold Bramer. Eén deelnemer was minder gelukkig: zijn pony’s sloegen op hol, de koets raakte te water in een
sloot en de koetsier zelf belandde in het ziekenhuis.
De zomerperiode is voor veel ouderen een stille tijd: familie en vrienden zijn op vakantie, dus er komen minder mensen langs voor een
praatje. Het initiatief van de Stichting Welzijn Senioren is daarom
te prijzen: gezamenlijk eten bij de Chinees. Wie zin heeft, kan aanschuiven.
Groot onderhoud is wat anders dan grote schoonmaak: Go Ahead
Kampen heeft, voordat het nieuwe voetbalseizoen begint, de kleedruimtes grondig laten renoveren. Ook de bestuurskamer en het sponsorhome zijn gemoderniseerd. Het kostte wat, maar dan heb je ook
wat. De vereniging verwacht weer dertig jaar vooruit te kunnen.
Een felle brand bij een meubelloods op bedrijventerrein Spoorlanden
in IJsselmuiden heeft voor ongemak gezorgd. Een aantal straten in
het gebied is een hele dag afgesloten geweest in verband met een
asbestonderzoek. Bewoners moesten onder andere voorzorgsmaatregelen nemen door deuren en ramen dicht te houden en schoenen
af te spoelen. De schoonmaak van het gebied roept vragen op: wie
gaat dat betalen?
Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Hoe vaak dit gezegde
ook geldt, het CDA in Kampen wil kans op ongelukken voorkomen.
De partij heeft daarom aan B en W schriftelijk vragen gesteld over de
veiligheid van bruggen en viaducten in Kampen. Is Kampen betrokken bij een VROM-onderzoek naar veiligheid van kunstwerken? Wat
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waren dan de aanbevelingen? En hoe onderzoekt de gemeente zelf
de veiligheid?
Spelen met woorden, taalvondsten: Jan Nuyen is een liefhebber van
cryptogrammen. Hij lost ze niet alleen graag op, hij maakt ze ook.
Sinds januari zorgt hij wekelijks voor een cryptogram in weekblad De
Brug. Een verzameling van 41 stuks van zijn puzzels is verschenen in
een klein boekje. Voorbeeld? ‘Voor altijd vakantie.’ De oplossing volgt
over een week.
Om vier uur in de ochtend zijn ze zaterdag vertrokken: zes leden van
Stepteam Selles Kamperzeedijk. 245 kilometer steppen rond het IJsselmeer is hun eerste doel. Peter Groeneveld bereikt ook zijn tweede doel:
hij verbetert zijn tijd van een vorige keer. Na 10 uur en 11 minuten
komt hij als eerste van het zestal Kampen weer binnen.
Aandacht voor beelden: de bronzen beeldengroep ‘De drie maaiers’
waarvan twee beelden gestolen zijn en een derde is verminkt, was
wel verzekerd. Op Kampereiland leeft nu de hoop dat de kunstenares, Carla Vrendenberg, de opdracht kan krijgen om een nieuwe beeldengroep te maken. Voor twee andere beelden gloort ook licht aan
de horizon: dame Stedenmaagd en vrouwe Landbouw en Handel die
ooit bovenop de poorten van de Kamper brug stonden, liggen nu nog
in kratten opgeslagen in de Cellebroederspoort. Berry Wezenberg
onderneemt actie: hij ijvert voor (eer)herstel van deze beelden van
Joseph Graven.
Het is rustig in de stad en dus in de krant. Daarom vult de redactie
van De Stentor de pagina’s met verhalen over de nieuwe motoren van
de samenleving: de zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Vooral
de zelfstandigen met bijzondere diensten komen aan het woord en
vandaag is dat Leo van ’t Hul uit de Groenestraat. Hij groeide uit van
meubelmaker tot restaurateur van kostbare familiestukken of museale werken.
‘[…] boven in de klokketoren, na het donker-bronzen urenslaan ving,
over heel de stad te horen, de beiaardier te spelen aan.’ Om met dichteres Ida Gerhardt te spreken - ‘de mensen in de straten’ kunnen
weer luisteren naar het klokkenspel van de Nieuwe Toren. Kleine
klokjes zijn vervangen, een extra klok is erbij geplaatst en nu is er
nagenoeg geen verschil meer te horen met de oorspronkelijke
Hemony-klokken uit 1695. Stadsbeiaardier Frans Haagen is enthousiast.
Nog een jaartje en dan kan het nieuwe gezondheidscentrum De
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Hanze in de voormalige Nijverheidsschool in gebruik worden genomen. De renovatie is achter de rug, de verbouwing gaat na de zomer
van start en daarna kunnen medewerkers van tien medische disciplines het gebouw betrekken.
Een cliffhanger in de krant van vandaag: de directeur van het Stedelijk
Museum, Stan Petrusa, heeft iets bijzonders te melden, maar het
belangrijkste houdt hij nog even geheim. Het Rijksmuseum in Amsterdam geeft een schilderij van de beroemde Hendrik Avercamp in langdurig bruikleen aan het Kamper museum. Welk schilderij dat is
wordt pas op 1 september onthuld.
Oplossing cryptovraag d.d. 13-8: vrijblijvend.
De oogst is binnen bij Museumboerderij Erf 29. Boeren en boerinnen hebben laten zien hoe het oogsten vroeger gedaan werd: zonder
machines, met elkaar en met de hand. Pluimveehouder Gert van den
Heuvel liet zien hoe je met een hooivork een korenschoof op een kar
zwaaide. Als extra attractie op deze oogstdag konden mensen (antieke) goederen voor een veiling aandragen. De opbrengst kwam ten
goede aan de museumboerderij.
Waarom bevindt een Wilsummer luidklok uit 1477 zich in het
Stedelijk Museum van Zwolle? Dat hoort niet, vond Willem van der
Weerd. Hij heeft zich ervoor ingespannen dat de klok terugkeert
naar zijn plaats van oorsprong, de toren van de hervormde kerk in
Wilsum. En dat is gelukt. De vijftig kilo zware klok is daar nu te
bewonderen. Hij luidt niet meer, want hij werd in 1611 vervangen
door een grotere. Hij heeft nadien nog wel dienst gedaan als veerbel
bij het voetveer tussen Zalk en ’s-Heerenbroek.
Voor veel Kampenaren is het Stadspark vooral een route om de
binnenstad per fiets of lopend te bereiken. De geschiedenis achter
dit 180 jaar oude park is veel minder bekend. Die ontbrekende kennis is simpel nu aan te vullen. Karin Brus schreef de tekst voor Het
Stadspark Kampen, ontdek de geschiedenis en wandel langs de bomen. Het
boekje is verkrijgbaar bij kinderboerderij Cantecleer.
Uit een rapportage die de gemeente Kampen heeft laten maken blijkt
dat de beroepsbevolking tussen 2006 en 2010 gestegen is naar ruim
22.000 personen. Vooral de mannen zijn actief op de arbeidsmarkt.
Geen zorg, het aantal vrouwen op die arbeidsmarkt neemt toe. Er is
wel zorg over het hoge percentage laagopgeleiden en het wegtrekken
van hoger opgeleiden.
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De leden van Brassband Excelsior uit Zalk prijzen zich gelukkig.
Hun eigen Rieks van der Velde, al zestien jaar lang de dirigent, krijgt
de Buma Brass Award uitgereikt. Dat gebeurt tijdens de vijfde editie
van het Holland Brass Festival in het Concertgebouw in Amsterdam.
Veel is te verdragen, maar een foto van jonge boompjes die met opzet
zijn afgebroken, nee. Twintig boompjes, vorig voorjaar geplant langs de
Hagedoornweg in IJsselmuiden zijn geknakt, afgezaagd. Het is maar
één van de vele berichtjes die, elke week weer, verschijnen over vandalisme.
Een enkele keer worden vandalen op heterdaad betrapt. De politie kon
in de vroege zondagochtend enkele vernielzuchtige knapen, die rondspookten bij de manege aan de Zwartendijk, arresteren. Dat lukte
dankzij de hulp van twee alerte bewoners aan de Buitenbroeksweg.
Een nieuw studiejaar breekt aan. En dat betekent een fysiek en
psychologisch zeer zware week voor eerstejaars die zich bij een studentenvereniging aanmelden: de ontgroeningstijd! In Kampen is
nog één hogere opleiding over (de Theologische Universiteit aan de
Broederweg), maar de zeven novieten van Fides Quadrat Intellectum
wisten met hun verplichte speeches op de Nieuwe Markt heel wat
aandacht te trekken.
Exposeren op je honderdste en dan ook nog voor de allereerste keer.
Dat is niet veel mensen gegeven. Minke Tol-Tolsma kan met trots terugkijken op een vruchtbaar creatief leven. Niet alleen prachtig geborduurde schilderijen, ook aquarellen en zelfgemaakte kaarten zijn twee
maanden lang te zien in zorgcentrum De Vijverhof in Kampen.

September
1-9
Niet alleen leerlingen kunnen met stijgende en dalende cijfers te
maken hebben. Ook de scholen die zij bezoeken, houden hun scores
goed bij. Dit jaar zit het Ichthus College in de lift met zijn leerlingenaantal. Maar liefst 365 eersteklassers, ruim honderd meer dan
vorig jaar, zijn nieuwsgierig naar het onderwijs dat het Ichthus aanbiedt. Het Almere College kreeg in voorgaande jaren met groei te
maken, maar moet het nu met wat minder brugklasleerlingen doen.
2-9
Tien dagen hebben de Kampenaren moeten wachten. Welk
Avercampschilderij zou in ons eigen Stedelijk Museum komen te
hangen? Vandaag mag iedereen het weten, het ‘cadeautje’ van het
Rijksmuseum is uitgepakt: IJsvermaak van Hendrick Avercamp. De
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‘Stomme’ schilderde het rond 1615, na vier eeuwen is het terug op de
plaats van oorsprong.
Het is boeiend om te lezen dat vernieuwing gepaard kan gaan met
herleving van het oude. Het Broederhuis aan de Botermarkt in
Kampen is grondig gerenoveerd. Het oude trappenhuis heeft plaats
gemaakt voor een moderne lift en de zalen zijn vernieuwd. De oorspronkelijke namen zijn echter aan die zalen teruggegeven: Lemkerzaal, Conventzaal, Refterzaal, Binnenhofzaal en Kapittelzaal. De
oude kloostersfeer mag na eeuwen ervaren worden in een protestantse omgeving.
De campagne Proef de e-fiets is gestart. De gemeente Kampen stelt
elektrische fietsen beschikbaar aan haar personeel om deze te proberen. Het doel is om het aantal auto-kilometers in de spits terug te
dringen. Bovendien bevordert fietsen de gezondheid, is de fiets lief
voor de portemonnee en gunstig voor het milieu. De actie is onderdeel van het project Zwolle Kampen Bereikbaar.
Een ‘bruisend’ geheel van woningen en bedrijven met veel aandacht
voor groen, zo ziet Groen Links de omgeving van de Boven Havenstraat in Kampen voor zich. De partij heeft ambitieuze plannen ontwikkeld voor het gebied van de stadsvilla, de voormalige glasfabriek
en oude directeurswoning. Blijven het plannen of wordt het werkelijkheid? De wethouder constateerde bij de presentatie heel wat
(financiële) haken en ogen.
Kampenaar Dick Tromp kreeg tijdens een internationaal apothekerscongres in Hyderabad (India) een belangrijke onderscheiding: de ‘lifetime achievement award’ van de International Pharmaceutical
Federation. Tromp wordt in Nederland als de grondlegger beschouwd
van de farmaceutische patiëntenzorg. Hiervoor heeft hij zich jarenlang ingezet.
De brug met de gouden wielen kan schitteren in de zon. Maar dezelfde brug wordt ook de brug der zuchten genoemd door chauffeurs van
de buurtbus die van Zalk via Kampen en IJsselmuiden naar Wilsum
rijdt. De verkeerslichten laten per keer te weinig auto’s door, zodat aan
weerszijden files voorkomen. Hun hartenkreet haalt de krant: stel de
verkeerslichten zó bij dat wij niet lang in de file hoeven staan en weer
op tijd kunnen rijden.
Het bericht schokte Kampen: het zal zo’n twintig maanden duren
voordat het Kamper spoorlijntje is omgebouwd tot tramlijn. Vanaf
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januari 2013 zullen passagiers al die maanden met bussen vervoerd
worden naar Zwolle, tenzij ze via de nieuwe Hanzelijn reizen. Leden
van Gemeente Belang Kampen stellen verantwoordelijk wethouder
Pieter Treep scherpe vragen over deze tijdsduur, maar laten zich door
hem overtuigen dat die tijd om veiligheidsredenen nodig kan zijn.
Hoe betrek je kinderen bij Monumentendag? Die vraag weten acht
basisscholen uit Kampen en IJsselmuiden prima te beantwoorden.
Tijdens een speciale Klassendag maken de leerlingen kennis met een
monumentaal gebouw in hun omgeving. Leerlingen van De Zandberg
in IJsselmuiden laten zich de geschiedenis van ‘hun’ Dorpskerk vertellen en maken enthousiast foto’s van enkele details.
Schilderen, het maken van kunst, zit hen in de genen: Jan, Daan, Nini
en Cees van Driel groeiden op in een gezin waarin de schildersezel
van vader Daan een prominente plaats had. Ook zij hebben, net als
hun vader, inmiddels een kunstenaarsnaam opgebouwd. In Galerie 3
op de Burgwal laten zij in een overzichtstentoonstelling zien hoe hun
talenten zich hebben ontwikkeld. De vijftig tentoongestelde werken
getuigen van vijf zeer verschillende kunstenaars.
Een opsteker voor Ab Koetsier: een lange ziekteperiode heeft zijn
talent om tuigpaarden aan te vuren niet aangetast. Met Roel, Obiku
en Ubink won hij het Nederlands Kampioenschap Troika (drie
paarden naast elkaar) tijdens het Concours Hippique in Luttenberg.
Waar het woord ‘gratis’ valt, staan Hollanders vooraan, ook Kampenaren. Een uitspraak van de Hoge Raad leidde ertoe dat gemeenten
niet langer geld mogen vragen voor - verplichte - identiteitsbewijzen.
Sinds de uitspraak melden zich de afgelopen dagen vier maal zoveel
mensen bij het loket als voorheen. De gemeente Kampen wil iedereen die in het voorgaande jaar een ID-bewijs heeft aangevraagd het
geld teruggeven. De gemeente hoopt dat het Rijk (een deel van) de
kosten (ruim 160.000 euro) zal vergoeden.
Een bedrijf dat ontstaan is in een crisistijd, dat een goede naam in
de regio heeft opgebouwd, zo’n bedrijf moet toch ook de huidige
financiële crisis kunnen doorstaan: bouwbedrijf Mateboer viert op
bescheiden wijze zijn 75-jarig bestaan. Roel en Gert Mateboer, kleinzonen van Roelof en zonen van Jaap, hebben een redelijk vertrouwen
in de toekomst van het familiebedrijf, maar hopen wel op een spoedig aantrekken van de economie.
Verbazing en verbijstering bij Kamper transportonderneming Van
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Dijk: de twee sleutels van een groene DAF-truck zijn er nog, maar de
vrachtwagencombinatie met 28 ton staal in de laadruimte is spoorloos verdwenen. Een oproep aan collega’s op de weg levert enkele
uren later wel iets op: de gestolen vrachtwagen is in Zwolle gesignaleerd op een bedrijventerrein. Echter zonder de kostbare lading.
Hij ambieerde geen politieke carrière, maar hij is wel veertig jaar
lang bestuurslid geweest van de Kamper afdeling van D66. Kees van
Veen stopt met zijn bestuursactiviteiten en daarmee verliest de partij een betrouwbare, consciëntieuze secretaris. De partij had in al die
jaren geen honkvaste aanhang en zal daarom Van Veen, die als geen
ander weet hoe de hazen lopen, missen.
Een beetje teleurgesteld én heel erg trots: Zalk is niet verkozen tot het
leukste dorp van Overijssel, maar is wel in heel Overijssel bekend
geworden. Samen met Broekland en Borne haalde Zalk de finale van
de verkiezing die De Stentor en RTV Oost hadden georganiseerd. Borne
wist de meeste stemmen te bemachtigen. De wijze echter waarop Zalk
zich op de Overijsselse kaart heeft gezet is de wethouder wel wat
waard: een grote boom.
Wat is het beste voor de inwoners van Kampen: een bypass aanleggen
of juist geen bypass aanleggen? Actiegroep Bye Bye Bypass is druk
bezig om bevolking en politiek te overtuigen van de nutteloosheid
en geldverspilling van de IJsselbypass. Projectorganisatie IJsseldeltaZuid (Provincie Overijssel) daarentegen doet er alles aan om de
bypass te presenteren als het enige alternatief voor betaalbare veiligheid in de toekomst.
Bezuinigingen die op landelijk niveau worden doorgevoerd, treffen
ook plaatselijke afdelingen. Dat merkt de Kamper tak van Slachtofferhulp Kampen. Per 1 januari 2012 moet het kantoor aan de Colijnlaan zijn deuren sluiten. De handvol vrijwilligers wordt aangestuurd
vanuit Steenwijk. Het politiebureau in IJsselmuiden zal vervangende
ruimte bieden voor gesprekken tussen hulpverleners, slachtoffers en
getuigen. Of de hulp van even grote kwaliteit zal blijven in de nieuwe
situatie betwijfelen de vrijwilligers.
Wie een appartement bewoont verwacht daarin ook een eigen toilet
en douche. De bewoners van De Stormgieter aan de Buitenbroeksweg moesten echter met zijn zessen twee ‘natte cellen’ delen. Op initiatief van bewoner Bert Keizer heeft het bestuur (Philadelphia) geld
voor een interne verbouwing vrijgemaakt. Nu heeft elke bewoner in

23-9

24-9

26-9

27-9

28-9

29-9

alle opzichten zijn privacy gekregen.
Een waarschuwing helpt, mits direct gegeven. De medewerkers van
Stadstoezicht IJsselland Noord spreken fietseigenaren die hun fiets
zo dicht mogelijk bij de trein willen stallen op hun gedrag aan. Ze
delen daarbij gele en rode kaarten uit. Bovendien brengen ze fout
gestalde fietsen naar de fietsenstalling aan de overkant van het stationsplein. Het resultaat van deze campagne is na twee maanden al
merkbaar: nauwelijks verkeerd gestalde rijwielen rond het station.
Het Gemeentearchief Kampen krijgt officieel een nieuwe archivaris
in Margreet Vink-Bos, die sinds april 2010 waarnemend archivaris is.
Wellicht wordt onder haar beheer spoedig de vraag beantwoord of
het archief een nieuw onderkomen zal krijgen in de gerestaureerde
Van Heutszkazerne.
Riekie Ripke nam het initiatief, Paul Reichenbach stelde het samen,
vele zangers en koren werkten eraan mee: Kampen in Tekst & Muziek
is zaterdag gepresenteerd op het Unieplein. Het verhalenboekje met
een cd met Kamper meezingers is vol enthousiasme ontvangen door
het publiek. Uit volle borst is meegezongen met onder andere Het
Kamper Stedenlied, d’Olde Zwarver en het Kamper Volkslied.
Kanovereniging Skonenvaarder is voor het tweede jaar op rij de best
presterende kanovereniging van Nederland. Tijdens de Brabant
Regatta, gehouden in Tilburg, is de vereniging gehuldigd en daarmee Kampioensclub 2011 geworden.
Wonen in een monument of in een woning die valt onder ‘beschermd
stadsgezicht’ lijkt heel mooi, maar er zitten vaak praktische nadelen
aan. Die ondervinden bewoners van het benedenstroomse deel van de
IJsselkade. Het verkeer langs de kade zorgt voor overlast: geluidshinder en trillingen en daardoor scheuren in de huizen. Geluidswerende
maatregelen zijn niet zomaar te nemen, want de monumentale status staat die in de weg. De bewoners onderzoeken nu of hun huizen
ook van de monumentenlijst afgehaald kunnen worden.
Eén uur van onbedachtzaamheid… Drie vandalen hebben een ‘geintje’
uitgehaald met verstrekkende gevolgen. Zij hebben de pas gerestaureerde trommel van het carillon in de Nieuwe Toren bespoten met
bluspoeder. Specialisten in brand- en waterschade moeten weken
poetsen, de speeltrommel moet opnieuw worden afgesteld, terwijl
de feestelijke ingebruikneming van de Nieuwe Toren op 20 oktober
in zicht is. Het ‘geintje’ brengt de gemeente op een schadepost van
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ongeveer 50.000 euro. De wethouder is woedend, de vandalen staat
een en ander te wachten - áls ze gepakt worden.
De Kamper kazemat bij het Gat van Seveningen heeft voor de twaalfde
maal een ander uiterlijk gekregen: het stralende oranje heeft plaats
gemaakt voor helderwit. Strakke rode lijnen geven de contouren van
zeilschepen over het water aan. De P.J. den Hartog Stichting, die zeilkampen organiseert voor scholieren van het Ichthus College, heeft
hiermee een kleurrijke daad gesteld.

Oktober
1-10 Een monumentale ruimte binnengaan, weten dat duizenden voetstappen de jouwe voorgingen, beseffen dat eeuwen geleden al orgeltonen en zangstemmen de gewelven bereikten, dat alles heeft de
Bovenkerk te bieden voor wie daar binnentreedt. Het huidige digitale tijdperk biedt een nieuwe ervaring: via www.debovenkerk.nl kan
iedereen 360 graden rondkijken, details op de gewelven bekijken of
inzoomen op het front van het Hinsz-orgel. En dat kan allemaal
thuis, vanuit de eigen stoel.
3-10 Het Stedelijk Museum heeft een nieuwe aanwinst: een aquarel van
het raadhuis, geschilderd tussen 1893 en 1895 door een Brit, Ernest
George. De aquarel toont duidelijk aan dat het raadhuis ruim honderd jaar geleden een dienstingang had. Het werk krijgt een mooie
plaats op de eerste verdieping in de zaal Recht en Bestuur.
4-10 ‘Kantelend’ beleid zal een nieuwe uitdrukking worden in de wereld
van de zorg. De uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ligt geheel op de bordjes van de gemeenten en dus ook van
Kampen. Kampen heeft er een hele klus aan om alle zorgaanvragen
soepel te behandelen en tegelijkertijd binnen het budget te blijven.
Per 1 januari 2012 komt er één zorgloket en men start met ‘keukentafelgesprekken’, zodat gepeild kan worden in hoeverre zorg en hulpmiddelen echt nodig zijn. Het zorgaanbod ‘kantelt’ in de richting van
‘op maat’, maar niet meer zo vanzelfsprekend als het was.
5-10 ’s-Heerenbroek klaagt over gebrek aan voortvarendheid van de
gemeente: ondanks beloften van de vorige wethouder is nog steeds
geen begin gemaakt met nieuwe woningbouw. Jongeren trekken weg
uit het dorp. Wethouder Gerrit Jan Veldhoen schetst tijdens een platformbijeenkomst een landschap van complicerende factoren: een
woningmarkt die vastzit, het oprukkende Zwolle, de roep om een
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groene buffer en de aanwezigheid van het Nationale Landschap.
De werkzaamheden van een waterschap zullen de meeste mensen
ontgaan. Dat wij achter dijken beschermd worden tegen de krachten
van het water laten we graag over aan mensen achter de schermen
van Waterschap Groot Salland. Eén van hen trad even vóór het
scherm: secretaris-directeur ir. H.J. Schuurman kreeg uit handen van
burgemeester Koelewijn de eretekenen opgespeld van Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
7-10 Vier 150 meter hoge windmolens mogen geplaatst worden bij de
Zuiderzeehaven in Kampen. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak laten weten. De Vereniging IJsseldelta vreest niet alleen een
slachting onder grutto’s en ganzen, maar ook een slechte prognose
voor de zeearend. Haar bezwaren tegen de windmolens kon de vereniging echter niet onderbouwen met harde onderzoeksfeiten.
8-10 De titel ‘beste voetbalschool’ gaat dit jaar in Kampen naar basisscholen
De Fontein (meisjes) en Stroomdal (jongens). De voetbalsters en voetballers hebben hard en fanatiek om de titel ‘gevochten’ en moesten
bovendien strijd leveren tegen de weergoden. Het veld was nat van de
regen.
10-10 Vijf Kamper kroegen namen het initiatief voor een Bockbierdag en
kregen daarmee zo’n honderdvijftig bierliefhebbers mee in een
Bockbiertocht achter de bokkenkar aan. Vijftien verschillende soorten bockbieren werden daarop van de ene kroeg naar de andere vervoerd. Tegelijkertijd introduceerden Dimitri Grossouw en Ralf
Breurkes hun Kamper Vlierbier, gebrouwen op basis van eigenhandig
geplukte vlierbloesems van Kamper bodem.
11-10 Het Ichthus College dompelt twee tweede klassen onder in de
nieuwste technologieën. Drie weken lang krijgen de leerlingen alle
kansen om samen met docenten uit te zoeken wat er op digitaal
gebied voor het onderwijs allemaal mogelijk is. Een robot door de
gang laten lopen, een klasgenoot virtueel ontleden en ontdekken dat
hij ingewanden heeft. Het project is opgezet samen met Kennisnet
en trekt ook de aandacht van Tweede Kamerleden en het ministerie
van OCW.
12-10 Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar samenwerking zoeken en
de handen ineenslaan. Deze houding levert voor Sociale Werkvoorziening IMpact een mooi resultaat op: samenwerking met drukkerij
Zalsman. Beide partijen hebben hiertoe een intentieverklaring
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ondertekend. Voor IMpact een mogelijkheid om, ondanks de bezuinigingen de eigen drukkerij overeind te houden, voor Zalsman een
mogelijkheid om, na verhuizing naar Zwolle, toch nog een plekje in
Kampen te houden.
Al vanaf 1973 wordt er elke woensdagavond een kerkdienst georganiseerd in woonzorgcentrum De Vijverhof in Kampen. Niets bijzonders? Toch wel, want de organisatie ligt in handen van vrijwilligers
die daar al een kwart eeuw of langer bij betrokken zijn. Ze zijn daarvoor in het zonnetje gezet: de dames Corjanus, Eikelenboom, Knul,
Oldhoven, Van der Ploeg, Van Regteren en Van Wiechem, organist
Van Dijk en voorganger Esselink.
Op het Van HeutszpLein is het canonmozaïek van de Amsterdamse
kunstenares Barbara Broekman onthuld. De Stichting Kamper Canon
heeft dit kunstwerk dankzij bijdragen van Waterschap, Nationaal
Landschap en gemeente Kampen kunnen bekostigen. Bordjes naast
het kunstwerk geven informatie over de hoogtepunten uit de Kamper
geschiedenis.
De Stichting Nationale Synode heeft een reizende tentoonstelling
die laat zien hoe de kerk in Nederland zich de afgelopen eeuwen heeft
ontwikkeld. De tentoonstelling heeft in de Bovenkerk in Kampen
onderdak gekregen. Voorzitter Gerrit de Fijter, Kamper dominee,
hoopt dat de tentoonstelling ook in Kampen mensen van verschillende geloofsrichtingen tot ontmoeting en onderlinge geloofsgesprekken
kan brengen.
Sportliefhebbers kunnen terugkijken op wedstrijden waarin dromen
werden waargemaakt of oude dromen herleefden. De jonge veelbelovende voetballer Eddo Wesselink maakte voor Go Ahead het doelpunt
van het jaar tegen aartsvijand DOS. Reflex speelde zijn eerste wedstrijd in de A-league van de volleybalwereld en liet spel zien dat aan
de glorieperiode van de jaren tachtig deed denken.
Kampen heeft het beheer van een deel van de ‘binnenstedelijke wateren’ overgedragen aan Waterschap Groot Salland. De overdracht
scheelt de gemeente jaarlijks 1,5 ton op de begroting en leidt volgens
wethouder Martin Ekker alleen tot een win-winsituatie. Als de
gemeente al het achterstallig onderhoud heeft voltooid, zullen ook de
overige wateren overgaan in het beheer van het Waterschap. Inwoners
van Kampen zullen nauwelijks iets merken van deze nieuwe situatie.
Er wordt hard gewerkt aan het toekomstige station - of liever gezegd
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halteplaats - aan de Hanzelijn in Kampen Zuid. De betonnen ondergrond verdwijnt langzaam maar zeker achter rode bakstenen. En
daarmee verdwijnt ook de ‘olifant’, die de dertigjarige graffitikunstenaar 100 E III op een van de pilaren aanbracht. Toch jammer. Wie
weet verrast de olifant ooit ons nageslacht als het station weer plaats
moet maken voor iets anders.
Om de raadsvergaderingen van de Kamper gemeenteraad en de raadscommissies te kunnen volgen hoef je je huis niet meer uit. Er zijn
camera’s geïnstalleerd in de raadszaal en via internet zijn toespraken,
woordenwisselingen en besluitvorming live te volgen. Openheid en
transparantie!
De eeuwenoude Nieuwe Toren is weer als nieuw. Heel Kampen kon
het drie dagen durende feest van het einde van de restauratie meevieren. Beiaardier Frans Haagen had een waslijst van verzoeknummers
gekregen en bespeelde het carillon een middag en avond lang. De stad
heeft haar herkenningspunt terug, voor het oog en voor het oor.
Het leven van oud-Kampenaren, opgetekend door één van hun zonen,
is mee te beleven in het boekje Ik zal u een beeld stellen. Een blik terug
Gerrit de Munnik heeft het leven en de tijd van zijn grootouders en
ouders uit verhalen, archieven en eigen herinneringen opgediept. ‘De
geur van koeien, het hooi en de melk.’ Gerrits grootvaders waren
stadsboeren, de een in de Dorpsstraat van IJsselmuiden, de ander in
de Groenestraat in Kampen.
In de Hof van Breda, het binnenplein tussen de Marktsteeg en de
Nieuwe Markt, vinden ze elkaar na jaren terug: Henk van Ulsen en
Ida Gerhardt. Haar gedicht ‘Het carillon’ staat op een plaquette die
aan de muur van de Lutherse kerk is bevestigd. Zijn buste staat ervoor.
Op deze rustige plek is het carillon goed te horen. Het comité ‘Kamper
memoriam Henk van Ulsen’ is tevreden.
Het is inmiddels een vertrouwd beeld: de Kamper Kogge op zijn eigen
plekje in de Buitenhaven. Er rijzen echter problemen voor onze Kamper
Kogge als de haven niet op zeer korte termijn wordt uitgebaggerd. De
Kogge heeft een diepte van 2.10 meter nodig om in en uit te kunnen
varen, maar de Buitenhaven slibt langzaam dicht. Wie gaat baggeren? Volgens de Stichting is de gemeente verantwoordelijk, maar die
heeft deze klus uitbesteed aan Rijkswaterstaat.
Om lekker te kunnen wandelen heb je adem nodig. En om geschikte
wandelroutes te ontwikkelen heb je vooral een lange adem nodig. De
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commissie dorpsommetjes voor Kamperveen heeft die lange adem,
want ze is al enkele jaren bezig om toestemming te krijgen van landeigenaren en gemeentelijke en provinciale instanties om grond te
gebruiken voor wandelpaden. Het eerste succes is er al: het zogenaamde Zuideindelijk pad rondom Zuideinde.
Wie wel eens met Jaap van Gelderen een wandeling door Kampen
heeft gemaakt, weet hoe boeiend zijn verhalen kunnen zijn. De kerkhistoricus heeft er nog veel meer, ook over zijn geboortestad Rotterdam, en over zijn twee andere ‘hartesteden’ Jeruzalem en Haifa. Ze
zijn verschenen in een boekje Een Rotterdammer in Kampen.
Op het openliggende terrein van het voormalige Myosotis (Burgwal,
Kampen) hebben medewerkers van het Archeologisch Diensten
Centrum bijzondere ontdekkingen gedaan: onder andere sporen van
kostkoperswoningen, resten aardewerk uit de 14de- en 15de eeuw en
botresten van geslacht vee. Mooiste vondst is de oude fundering van
het Catharina Gasthuis.
Kampen heeft weer een stadsomroeper: Bertus Krabbe. Hoe hij zijn
functie gestalte gaat geven in dit digitale tijdperk blijft nog een verrassing. Het Gemeentearchief liet de oproep voor een stadsomroeper
uitgaan tijdens de Maand van de Geschiedenis. Deze maand is voor
onze regio afgesloten met de Dag van de Regionale Geschiedenis en
Streekcultuur in de Bovenkerk. Een groot succes: 45 historische verenigingen presenteerden zich aan zo’n tweeduizend bezoekers.
Maar liefst zeven kinderen, 25 kleinkinderen en 29 achterkleinkinderen. Te midden van het grootste deel van deze schare vierden
Harm en Dirkje Nieuwenhuis uit IJsselmuiden afgelopen maand
hun zestigjarig huwelijk.

November
1-11 Ze zullen ongelooflijk veel lawaai hebben gemaakt, maar ondertussen zijn ze wel Nederlands jeugdkampioen zijspancrossen geworden: stuurman Julian (12 jaar) en bakkenist Sam (8 jaar) Veldman. Op
het circuit Vossenberg in Meijel lieten de Racende Veldmannekes
hun - vaak oudere - concurrenten achter zich.
2-11 In De Zande hopen ze op een strenge winter met veel ijspret. Het nieuwe onderkomen van ijsclub Adsum is klaar. Dankzij sponsorgelden,
een bijdrage van de CAS en heel wat uurtjes vrije tijd van vrijwilligers
kon er een nieuwe keet gebouwd worden voor de vierhonderd leden.
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Het is altijd leuk om te lezen waar geboren en getogen Kampenaren
na hun studietijd terecht zijn gekomen. Margriet Vonno-Landman
(1966) is inmiddels diplomaat en plaatsvervangend directeur Europa
op het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zij kwam
even terug naar haar oude school – het huidige Ichthus College – om
daar aan havo-4 leerlingen over haar werk te vertellen. Dit in het
kader van het landelijke project ‘EU-Back to school’.
De Cellebroederspoort gaat dienen als thuisbasis voor Debatcentrum
De Poort. De stadspoort heeft vaker gefungeerd als discussieruimte,
onder andere voor studenten. Ondanks het vertrek van al die studenten uit Kampen (in 2012 vertrekt ook de PThU) moet het levende
debat blijvend gevoerd worden en daarvoor is in 2010 het Debatcentrum opgericht. Het centrum hoopt jong en oud te trekken met
aandachttrekkende sprekers en presentatoren.
De leerlingen van De Schakel en De Spanker en hun ouders zullen
Gerben van Riel missen. Zijn inzet voor het (voortgezet) speciaal
onderwijs was speciaal. Maar liefst 38 jaar lang, waarvan 27 jaar in
Kampen, maakte hij zich - als onderwijzer en later als directeur - sterk
voor de integratie van verstandelijk gehandicapten in de samenleving.
Zijn devies? Zoek en ontmoet elkaar werkelijk.
Wat te doen met een kerkgebouw dat niet meer gebruikt wordt?
Maak er een woonhuis van! De gemeente Kampen is akkoord gegaan
met het plan om het karakteristieke kerkgebouw (een ontwerp van
architect Broekema) aan de Baan in IJsselmuiden te bestemmen voor
woonruimte. De huidige eigenaren moeten nog wel allerlei procedures
doorlopen.
Binnenstadbewoners hebben er begrip voor dat de veiligheid van
bouwvakkers nagestreefd wordt. Daardoor zijn er weinig negatieve
reacties gekomen op het bericht dat de Burgwal tussen de Burgwalstraat en de Geerstraat drie jaar lang gesloten is voor verkeer. Alleen
op zaterdag en zondag is er verkeer mogelijk. De afsluiting is nodig
voor de nieuwbouw van Zorgcentrum Margaretha. Vanaf 2015 zal
het leed geleden zijn.
De computer heeft in menig huishouden zijn plek gekregen, maar
lang niet iedereen zal zich volleerd computerbestuurder noemen.
Voor allerhande vragen die tijdens een computercursus niet altijd
aan bod komen, heeft de Stichting Welzijn Senioren Kampen samen
met de bibliotheek Kampen een internetcafé geopend. Wekelijks is een
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vrijwilliger anderhalf uur aanwezig om de helpende hand te bieden,
bijvoorbeeld bij het opwaarderen van de OV-chipkaart.
10-11 Graven in het verleden en daardoor in de diepte verdwijnen - dat was
niet de bedoeling van stadsarcheoloog Alexander Jager. Hij leidde
een groep belangstellenden rond over het bouwterrein naast Huize
Margaretha aan de Burgwal. Er viel heel wat te vertellen over de restanten van het onderliggende Catharina- en Sint Geertruidengasthuis.
Die rondleiding moest worden afgebroken, omdat een ‘ingezaagde’
betonnen vloer waarop zo’n twintig mensen stonden, anderhalve
meter de diepte in zakte. Gelukkig raakten slechts enkelen lichtgewond, maar de schrik en de boosheid waren groot. Gemeente en
woningcorporatie doen er alles aan om dit leed te verzachten.
11-11-11 In het hele land wordt aandacht besteed aan deze novemberdag met
deze bijzondere cijfercombinatie. Veel huwelijken worden gesloten,
enkele stellen laten zich zelfs door Prins Carnaval in de echt verbinden.
En Rowan Landman uit Kampen viert op deze dag zijn elfde verjaardag.
Gewoon, net als andere jaren, met taart en een huis vol familie.
12-11 Er wordt hard gewerkt in het Kulturhus in IJsselmuiden. Niet meer
door bouwvakkers, hun klus is geklaard. De eerste bewoners van de
appartementen zijn aan het schoonmaken, de schilders komen behangen en de stoffeerders leggen vloerbedekking. Dee ruimtes beneden
worden ingericht voor onder andere basisschool De Schakel, kinderopvang Allio, de Openbare Bibliotheek en een apotheek.
14-11 Tweetcops doen ook in Kampen hun intrede. De wijkagenten van
Kampen-Noord en IJsselmuiden proberen via een twitteraccount de
contacten met de (jonge) burgers te versterken. De agenten verwachten dat zij via tweets op de hoogte worden gebracht van overlast en
dat zij op dezelfde wijze hun twittervolgers kunnen vragen een oogje
in het zeil te houden. Zo hopen zij de verantwoordelijkheid en
betrokkenheid van de burgers te vergroten, zeker in de decembermaand waarin carbidschieten voor irritaties kan zorgen.
15-11 Debatteren is ‘hot’, ook onder jongeren. Er worden heel wat wedstrijden voor hen georganiseerd om verbaal de degens te kruisen en
de Kamper scholen voor voortgezet onderwijs pakken die kansen
maar al te graag op. Regelmatig levert dat succesjes op. Het Ichthus
College heeft de landelijke finale van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren bereikt. Het Almere College kan
leerlingen afvaardigen voor de provincie Overijssel om deel te nemen
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aan het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer.
16-11 Kamper boeren gaan minder pacht betalen voor bepaalde delen van
hun grond. De Centrale Grondkamer in Arnhem heeft dat besloten
en van deze beslissing profiteert een groot deel van de in totaal 108
pachters op Kampereiland. De pachtverlaging betreft dijkgronden
die sinds 2005 beperkingen kennen voor het boerenbedrijf: geen
drijfmest uitrijden, geen koeien laten weiden. De Stadserven gaat het
teveel betaalde verrekenen en terugbetalen.
17-11 Het heeft ze wat strijd met de gemeente gekost, maar de bewoners
van de Ganzebloem in Kampen-Middenwetering zijn tevreden: het
speeltuintje voor de kinderen mag blijven. Het gevaar van sloop is
geweken, omdat er in de buurt toch voldoende kinderen (102) blijken
te wonen en daarmee heeft de buurt recht op gemeentelijke speelgelegenheid. Het speeltuintje van de Kattedoorn moet daarvoor echter een speeltoestel afstaan, en dat bericht valt niet in goede aarde…
18-11 Honderd jaar geleden werd Willem Johan Kolff geboren en deze
internist, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Stadsziekenhuis
van Kampen werkte, werd een autoriteit op het gebied van kunstnieren.
Met de allitererende tentoonstellingstitel ‘Kolff, kunstnier, Kampen’
biedt het Stedelijk Museum Kampen een overzicht van zijn wetenschappelijke carrière.
19-11 Hoe komt een museum in tijden van bezuinigingen aan voldoende
pecunia? In ’s-Heerenbroek weten ze daar een oplossing voor: maak
en verkoop een glossy jaarkalender! Zo’n honderd vrouwen en meisjes
uit het dorp en beroepsfotografe Loura Kok werkten belangeloos mee
aan het project Vrouwvolk van ’s-Heerenbroek 2012. De opbrengst gaat
naar mini-museum De Kroon in het hart van het dorp.
21-11 Enige creativiteit kan de gemeente Kampen niet ontzegd worden.
Zwolle en Steenwijkerland keken met enige jaloezie naar de actie de
Kavel op Maat, die Kampen op bouwbeurs Bouwplan Zwolle lanceerde. Kopers van bouwkavels krijgen de mogelijkheid om zelf de grootte van een kavel te bepalen. Zo hoopt de gemeente belangstellenden
voor een kavel in het plan Onderdijks over de streep te trekken.
22-11 Het kan niet anders of ze moeten flink getraind hebben, de jongens
van het turnteam eerste divisie van RKDOS. Jannick van Deursen,
Sander Kalter, Maurice Klappe, Jorrit Koldeweij en Sven Vos behaalden
de eerste prijs bij het NK en versloegen daarmee gerenommeerde
teams van andere verenigingen.
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23-11 Een goed bericht voor fietsers in de Mastenbroekerpolder: hun veiligheid zal beter gewaarborgd worden. Nationaal Landschap IJsseldelta investeert samen met de omliggende gemeenten en waterschap Groot Salland in totaal 3,2 miljoen voor de verbetering van 21
kilometer aan fietspaden.
24-11 Hoeveel honderd-plussers zou de gemeente Kampen inmiddels tellen? Hendrikje Selles-Kok heeft zich bij de groep mogen aansluiten.
Zij prijst zich gelukkig: ‘Ik kan nog goed zien en ik ben gewoon nooit
ziek geweest.’
25-11 Vervoersmaatschappijen hebben geen interesse voor een Kamper
tramlijntje. Ze kregen de hoge investeringen niet gefinancierd bij een
bank en haakten af. Na veel wikken en wegen hebben de Overijsselse
Staten besloten om tussen de 50 en 80 miljoen euro uit te geven om
zelf tramstellen te kopen, deze te verhuren en een remise aan te leggen. De aanleg moet beginnen zodra de nieuwe Hanzelijn eind 2012
voor gebruik klaar is. Nu is het nog zoeken naar een huurder.
26-11 Voetbalvereniging Wilsum kan over enkele maanden een splinternieuw clubgebouw betrekken. De eerste steen is gelegd en de bouwers
gaan aan het werk. Voorzitter Jan Marskamp is zeer tevreden: er
komen twee kleedkamers bij en gezien de toeloop van meisjes is dat
geen overbodige luxe. De enige wens die op zijn lijstje overblijft, is
kunstgras.
28-11 Wat is een ijsclub zonder ijs? Niet veel. Wat is een ijsclub zonder
bestuur? Nog minder! Vanuit die gedachte zijn Albert Dekker en
Jacob Doorn gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor ijsclub De
Hoop in Grafhorst. Respectievelijk 25 jaar en 40 jaar hebben zij zich
als bestuursleden beijverd voor goed georganiseerde ijspret in koude
winters. En dat is een bloemetje en een herinneringsbord waard.
29-11 De Kamper Courant van 13 februari 1856 beschrijft het mysterieuze
verhaal van juffrouw Tengnagel. Of het verhaal op waarheid berust,
is een vraag die opeens actueel is nu een bijzondere 15de-eeuwse
grafsteen is ontdekt bij de hoofdingang van de Broederkerk. De enorme natuurstenen plaat laat een skelet zien met een uitsnede in haar
(of zijn) buik. Een slang kronkelt om het rechterbeen. Verwijst die
afbeelding naar de legende van juffrouw Tengnagel die uit gierigheid haar juwelen en geld op de plaats van haar ingewanden liet
meebegraven?
30-11 De Gilden Groep heeft de twee panden van de Protestantse Theolo-
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gische Universiteit (Oudestraat en Koornmarkt) gekocht. De projectontwikkelaar gaat samen met architect Van den Berg uit IJsselmuiden de gebouwen van een nieuwe, nog niet omschreven, functie
voorzien. De gemeente Kampen zal de ontwikkelingen scherp in de
gaten houden.
December
1-12 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - zo mag Jan Bouma, predikant
van de Nederlands Gereformeerde Kerk, zich noemen. Hij ontving de
bijbehorende versierselen uit handen van burgemeester Koelewijn
tijdens een bijeenkomst die gehouden werd ter gelegenheid van zijn
emeritaat.
2-12 De film Jeroen Jeroen die gemaakt werd in het kader van het vijftigjarig bestaan van Stichting Philadelphia Zorg, gooide hoge ogen
tijdens het International Documentary Festival Amsterdam en kreeg
zelfs een nominatie voor beste Nederlandse film 2011. Peter en Petra
Lataster geven met deze film een realistisch beeld van het leven van
een zwaar autistische vijftienjarige jongen. Ze filmden daarvoor bij
de ouders thuis en in dagcentrum De Klim-op in Kampen.
3-12 Jammer, geen Succes meer aan de IJsselkade in Kampen. Het monumentale stoomschip Succes (uit 1897) met zijn karakteristieke gele
schoorsteen gaat naar Almere. Vijftien jaar lang lag het partyschip
bij de Stadsbrug, maar eigenaar Walter van den Broek heeft in Kampen
te weinig toekomstperspectief om het schip zonder subsidies of sponsoren in de vaart te houden.
5-12 Sint Nicolaas had, als beschermheilige van de stad Kampen, een bijzonder geschenk voor Rob Alferink (72). Alferink kreeg de Pro
Ecclesia Pontifice opgespeld, een hoge pauselijke onderscheiding.
Een groot, maar ook terecht eerbetoon aan iemand die zich meer
dan 25 jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor rooms-katholieke
kerk en samenleving.
6-12 De strijd om het voortbestaan van een honderdjarige is nog niet
beslecht: de Raad van State moet beslissen over het lot van de oude
vis- en palingrokerij Van Heerde in Brunnepe, de enige die nog in dit
gebied over is. Als het aan de gemeente ligt, moet het gebouw wijken
voor een vijfde woontoren op het Berkterrein. De voorvechters voor
zijn behoud pleiten voor een kleine wijziging in het bestemmingsplan: bouw de toren vijftig meter verderop!
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6-12

Geluiden van een helikopter en loeiende sirenes schrikken menig
Kampenaar op: een felle brand in de Oudestraat verwoest twee winkelpanden, de schoenenzaak van Ziengs en modehuis Witteveen. De
brand veroorzaakt alleen materiële schade, maar die loopt wel in de
miljoenen. Ook de psychische schade is niet gering: enkele bewoners
zijn alles kwijt, hun woning en bezittingen. De bibliotheek van de
PThU blijft behouden, maar een deel van de dik acht kilometer theologische boeken heeft flinke roetschade opgelopen.
7-12 De Protestants Theologische Universiteit vierde haar eerste lustrum
met een plechtige bijeenkomst in de Bovenkerk. Maar het was tegelijk
de laatste dies natalis van de ThU in Kampen. De universiteit, opgericht op 6 december 1854, verhuist naar Groningen en Amsterdam.
8-12 De politie maakt bekend dat het gilde van inbrekers in de maand
november een record heeft gebroken. Vorig jaar zeven inbraken
tegenover dit jaar 22. Een verklaring heeft de politie niet, maar wel
een ruim aantal tips om inbraak te voorkomen.
9-12 Voorlopig komen er geen koopzondagen in Kampen. Jammer, vindt
D66. Deze partij hield op eigen houtje een enquête onder vijftig
ondernemers in de binnenstad: 22 zouden voorstander zijn en
zestien zouden aan een proef willen meewerken. De gemeenteraad
en de Ondernemersvereniging Kampen zijn beslist niet overtuigd
van het nut en betwijfelen de behoefte bij de bevolking.
10-12 Het was koud en er stond een stevige wind, maar desondanks is de
Kerstmarkt rond Open Hof een succes geweest. Kraampjes binnen en
buiten de kerk, koren en een orkest, warme chocolademelk en erwtensoep, ze trokken zoveel tot koop bereide bezoekers dat de opbrengst
3.300 euro was. De Stichting Aangepast Sporten en de Stichting Speelo-theek Kampen zijn er blij mee.
12-12 De toren van de Bovenkerk begint te hellen. Weliswaar slechts tienden van millimeters, maar genoeg voor de gemeente om een onderzoek naar de oorzaak te laten instellen. Zijn de nieuwe klokken de
boosdoeners? Is de verlaging van het grondwater de negatieve factor
of graafwerk dat heeft plaatsgevonden voor de restauratie van de
toren? Meten is weten, maar dat weten duurt nog even.
13-12 Voor de meeste Kampenaren is de brand in de Oudestraat alweer verleden tijd. Niet voor de bewoners of huurders van de belendende
panden die door de brand schade hebben opgelopen. Zij verblijven
elders, terwijl een bedrijf uit Dalfsen dat gespecialiseerd is in brand-
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14-12

15-12

16-12

17-12

19-12

19-12

20-12

en roetschadereiniging hun woning weer leefbaar maakt en zorg
draagt voor hun spullen.
Diamant is de kroon op het huwelijk van tandarts Van Luit. Henk en
Ineke van Luit (88 en 86 jaar) lieten zich ruim zestig jaar geleden aan
elkaar koppelen door een goede vriend en ze hebben daar nooit spijt
van gehad.
Wärtsilä-directeur Job van der Burgt is voor 50 procent tevreden: er
komt een extra half N50-knooppunt bij de Eilandbrug richting Zwolle.
Provincie en gemeente stoppen elk zo’n anderhalf miljoen in de op- en
afrit. Een heel knooppunt zit er voorlopig niet in, want de gemeente
gaat eerst een lobby voor een vierbaans N50 voeren.
Inwoners van de binnenstad van Kampen hebben genoeg van poep
aan hun schoen. Dieuke Boogaard heeft actie ondernomen en huisaan-huis posters verspreid met de tekst: ‘Kijk uit waar u loopt. In deze
buurt woont een hondeneigenaar die zijn poep niet opruimt.’ Jammer
dat een dergelijke actie nodig is en dat al die rode poepzakjes, die her
en der in Kampen voor het grijpen liggen, zo weinig worden gebruikt.
Tijdens Kerst in Oud Kampen is op de Koggewerf het eerste officiële
informatiepunt van het Nationaal Landschap IJsseldelta geopend.
Een opvallend buitenschildje bij de ingang van de expositieruimte
wijst de weg naar panelen met informatieve teksten en mooie foto’s.
Ongeveer negentigduizend bezoekers telden de Stadswachten tijdens
Kerst in Oud Kampen. Voor de eerste maal deed ook de Buiten
Nieuwstraat mee en dat gaf de organisatoren de mogelijkheid om de
bezoekers een rondje te laten lopen. Een prima oplossing om al die
bezoekers, bijna te veel voor de nauwe straten, te kunnen opvangen.
De Hervormde Zondagsschool van 1899 heeft haar laatste kerstviering
gehouden in de Broederkerk en houdt daarmee op te bestaan. Voorzitter Frits Sleurink en zijn zussen Janneke en Roelie hebben zich zo’n
veertig jaar ingezet voor de zondagsschool, maar de belangstelling
ervoor is enorm afgenomen, mede door de opkomst van de kindernevendiensten.
Sfeer, collegialiteit, vakmanschap en bedrijvigheid, die woorden typeren volgens oud-chef Rinus Verhey het leven op de veiling van
IJsselmuiden. In 1998 is veiling KZIJ (Kampen, Zwolle, IJsselmeerpolders) opgegaan in grootmacht The Greenery. Voor veel bewoners uit
de regio zal de dvd die Verhey samenstelde op basis van oud foto-, filmen krantenmateriaal levendige herinneringen wakker roepen.

437

21-12 De zon schijnt in de gemeente Kampen meer uren te schijnen dan in
andere Overijsselse gemeentes. Hoe dan ook, op verschillende gemeentelijke instellingen worden in totaal 2.500 zonnepanelen geplaatst. Als
dat gebeurd is, gaat de gemeente de burgers stimuleren om ook zonnepanelen, waar dat kan en betaalbaar is, te plaatsen.
22-12 Meestal staat het eind van een schooljaar in het teken van musical en
afscheid nemen. Voor Henk Deuzeman is een uitzondering gemaakt:
hij neemt na 38 jaar aan het eind van een kalenderjaar afscheid als
onderwijzer van de dr. H. Bouwmanschool in Kampen. Als eerbewijs
wordt een musical opgevoerd waarin meester Henk de hoofdrol
speelt.
23-12 Stichting Welzijn Ouderen Kampen en de Vrijwilligerscentrale
Kampen gaan op bestuurlijk niveau fuseren onder de naam Stichting
Welzijn in Kampen. Daarmee is een eerste stap gezet in de richting
van een brede welzijnsorganisatie en één aanspreekpunt.
24-12 Met een goed gevoel gaan leerlingen van het Almere College en het
Ichthus College en medewerkers van Jongerenwerk Kampen en van
Omroep IJsselmond de kerstvakantie in: hun aandeel in de landelijke
actie Serious Request bracht maar liefst ruim 9.300 euro op. Het
Rode Kruis zet het bedrag in voor moeders die geraakt zijn door oorlog- of conflictsituaties.
27-12 Op zijn tiende begon hij als voetballer, op zijn 25ste werd hij trainer
van A-1 of het tweede elftal. Hij trainde onder anderen Jaap Stam en
Henry van der Vegt. Na zijn vijftigste regelde hij de advertenties voor
de presentatiegids en hij draaide actief mee in de zorg rond de accommodatie. Nu hij 63 jaar is en zijn lijf begint te protesteren, stopt hij
met zijn werkzaamheden voor DOS. Gerrit Post gaf meer dan vijftig
jaar zijn vrije tijd aan DOS!
28-12 Slechts één uur heeft het bord op de Noordweg in Kampen gehangen:
‘Pas op! melkbusschieten’. Bedoeld als waarschuwing voor automobilisten, omdat in Brunnepe de afspraak is gemaakt dat melkbusschieten van 27 december tot de jaarwisseling tussen 19.00 en 22.00
uur wordt gedoogd. Het bord bleek echter een ongewenst neveneffect te hebben: het trok landelijke media-aandacht en daardoor meer
schietlustigen. En daar zat nou net niemand op te wachten.
29-12 De Stichting Natuurspeelplaats Kampen is blij met de 25.000 euro
subsidie van de provincie Overijssel. Nu kan er, met hout van een
boomsponsor, een forse boomhut worden gebouwd in het Stadspark.
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Het bedrag maakt ook de aanleg van een pluktuin en een openluchttheater mogelijk.
30-12 Hoe hoog is de gerestaureerde Nieuwe Toren? 48 of 65 meter? Heeft
Kampen ooit officieel stadsrechten ontvangen? Voor de antwoorden
moeten we bij Gerard Kanis zijn. Hij won de eerste Kamper
Kennisquiz. William Hartman, de drijvende kracht achter de organisatie, is tevreden over de deelname en belooft een vervolg.
31-12 Alweer een jaar voorbij. Hoe ouder je wordt, hoe meer het besef zich
opdringt dat de tijd vliegt. Die ervaring moeten ook Paul en Marie
Zijlstra-Schutter hebben. Zij leerden elkaar kennen tijdens het
bevrijdingsfeest in 1945 en zij vierden in de afgelopen maand hun
65-jarig huwelijk.
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