Kamper Kroniek 2019
door Joke van Elleswijk

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
1-1
Het nieuwe jaar is begonnen. De nieuwjaarsnacht is hier redelijk rustig verlopen en het vliegvuur van Scheveningen heeft Kampen gelukkig niet bereikt. Burgemeester Koelewijn toont zicht tevreden over
het verloop van de jaarwisseling. Voor het eerst mocht er alleen op
afgesproken plaatsen met melkbussen worden geschoten. Op de lijst
stonden 56 locaties in Kampen en IJsselmuiden. Dat beleid lijkt geslaagd.
Toeristen die in Kampen overnachten zijn met ingang van dit jaar
2-1
iets meer geld kwijt. Zij betalen 1 euro extra per nacht. Als een van
de laatste gemeenten in Nederland voert Kampen deze zogenaamde
‘slaapbelasting’ in.
3-1
Wel eens kerstbomen verzameld? In Hagenbroek hebben vier kinderen een nieuw record gevestigd! Het zijn Björn, Floor, Noud en Agnes.
Zij hebben maar liefst 205 kerstbomen ingezameld en die liggen alle
maal in de achtertuin. Ze hebben er wel 25 euro per persoon mee
verdiend!
Mogen de supermarkten open op zondag? Vijf mensen zullen zich
4-1
over deze vraag buigen en argumenten verzamelen. Het zijn drie ondernemers: Michael Bres, Jenneke Palland en Ann Alice van de Weerd
en verder predikant Klaas van der Kamp en onderwijsbestuurder
Arend Runia. In mei moet het rapport klaar zijn en op 4 juli volgt de
beslissing over de zondagopenstelling.
5-1
Regelmatig gaan er fietsers onderuit als ze vanaf de Stadsbrug rechtsaf slaan naar de IJsselkade. De gemeente heeft al verschillende pogingen ondernomen om de bocht veiliger te maken, maar dat is nog
niet gelukt. Er wordt nu onderzocht hoe dit probleem opgelost kan
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worden. Wordt dit een nieuwe Kamper Ui? (Zie afbeelding).
Organist Everhard Zwart viert zijn 40-jarig jubileum. Hij begint zijn
jubileumjaar in Kampen en geeft een concert in de Bovenkerk.
Tandarts Bram Carsouw stopt na 41 jaar met zijn praktijk. Het contact
met de mensen heeft hij altijd het belangrijkst gevonden. Hij neemt
daarom niet zozeer afscheid van zijn patiënten maar meer van een
‘vriendenclub’. Zoon Jaap Carsouw en schoondochter Xenia nemen
de praktijk over.
Voor Sven (5) uit IJsselmuiden komt een rolstoelbus langzaam dichterbij. Zijn ouders zijn in augustus 2018 met een inzamelingsactie
van kroonkurken begonnen om het geld bij elkaar te krijgen. Er zijn
ook andere acties in gang gezet. Inmiddels is er 15.000 euro binnen.
Het moet ruim 60.000 euro worden.
Vertegenwoordigers van zeven stichtingen en verenigingen willen
graag dat de gemeente een goed plan maakt om de volkswijk Brunnepe op te knappen. Een van de initiatiefnemers is Edy Prick van de
stichting Behoud Erfgoed Brunnepe.
De 14-jarige Esmee Pompert heeft een zeldzame bloedvatmisvorming
in haar gezicht. Ze vertelt haar verhaal in het BNNVARA televisieprogramma Je Zal Het Maar Hebben en zat ook aan tafel bij De Wereld Draait
Door. Er is veel steun en bewondering voor haar optreden.
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Het duurt nog een hele tijd voor de IJsselkogge tentoongesteld kan
worden. Het conserveringsproces duurt wel zes jaar. Eerst wordt het
schip drie jaar lang besproeid met polyethyleenglycol, zodat het zijn
vorm behoudt. Vervolgens moet het nog drie jaar drogen. Dat geeft de
gemeente Kampen alle tijd om na te denken over hoe de IJsselkogge
het beste kan worden geëxposeerd.
Familiebedrijf en trailerfabrikant Broshuis heeft voor de vijfde keer
een familiedag gehouden. Tijdens het zogenaamde Broshuis Event
konden de bijna tienduizend belangstellenden zo’n honderd vrachtwagens met speciale opleggers bewonderen. Ook waren er mooie
schaalmodellen en andere activiteiten.
Kampen heeft een primeur! Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora Nieuwenhuizen heeft het eerste herbruikbare viaduct van
Nederland geopend. Waar het ligt? Bij de Reevesluis in het Drontermeer.
Colin Kouffeld heeft de jaarlijkse fotowedstrijd van Kerst in Oud
Kampen gewonnen. Hij maakte een prachtige zwart-wit foto van een
pestmasker.
Deze dag kan voor twee stukadoors uit Kampen niet meer stuk. Eduard
van den Bos en Raymond Glaser werden door klussenwebsite Werkspot
verrast met De Mooiste Klus van het Jaar: een ritje in een Ferrari, een
rondvaart in de Rotterdamse haven, een drankje in een jacuzzi en een
privé-optreden van DJ Dano. Zo’n geweldige klus wil iedereen wel!
De Koggewerf heeft een nieuwe projectleider. Hij heet Jaap Hadders
en hij moet een goed businessplan maken.
Vioolbouwer André van Putten heeft aan de bel getrokken. Hij woont
bij zijn bedrijf aan de Europa-allee en dagelijks ziet hij heel veel mensen langs de verkeerde kant van het fietspad fietsen. Dit spookfietsen
levert gevaarlijke situaties op. Een aantal maanden geleden vond er nog
een dodelijk ongeluk plaats. De gemeente plaatst waarschuwingsborden. Hopelijk wordt het stukje fietspad tussen de Kamperstraatweg en
de Acacialaan daarmee iets veiliger.
De familie Marskamp uit Wilsum is opgelucht en dankbaar. Hun
landbouwgrond zal de komende zes jaar geen beschermd natuurgebied worden. Zij kunnen daarom nog even vooruit op hun mooi
gelegen boerderij aan de IJssel, die al 135 jaar in de familie is. De
provincies Gelderland en Overijssel zoeken een andere plek voor
natuurontwikkeling (Natura 2000).
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Weet u waar de uitdrukking Praten als Brugman vandaan komt? Pater
Brugman preekte in 1455 maar liefst vijf uur achter elkaar! Nog meer
leuke weetjes zijn te zien en te lezen bij de expositie Liefde voor Letters
in het Stadsarchief van Kampen. De expositie duurt tot 23 februari.
In het Stedelijk Museum is de expositie De Wonderkamer van Kampen
te zien. Inwoners van Kampen hebben daarvoor persoonlijke voorwerpen van waarde ingebracht en daarvan is veel in de tentoonstelling te
zien. Helaas was er niet voor alles plaats en daarom is er een taxatie-

dag georganiseerd. Taxateurs Jan Bockweg en Marius van Ee hebben
het er druk mee. Tientallen bezoekers zijn met hun waardevolle spullen naar het museum gekomen. Ze hebben een leuke en gezellige dag.
(Zie afbeelding).
Margarita Alexandrova uit Kampen strijdt voor het versoepelen van
het kinderpardon. Zij is hoopvol gestemd nu daar een Kamermeerderheid voor is. In 2015 dreigde voor haar en haar moeder uitzetting,
maar op het laatste moment kregen zij toch een verblijfsvergunning.
Sindsdien zet zij zich in voor uitgeprocedeerde asielkinderen.
Jaaaa! Er kan geschaatst worden! De eerste schaatsliefhebbers zijn gespot op het Drontermeer. Reijer van ’t Hul hoort traditiegetrouw bij
de eersten die genieten van het geluid van de ijzers op het ijs.
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Er wordt nog steeds gezocht naar een goede dienstregeling voor het
Kamperlijntje. Als dat niet lukt, wordt mogelijk de nieuwe halte in
Stadshagen (Zwolle) alsnog geschrapt.
Aan de Sint Nicolaasdijk is een echtpaar van 80 en 81 slachtoffer geworden van een brutale roofoverval. Het bejaarde stel is geschrokken,
angstig en boos. Twee weken later wordt in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de overval.
De nieuwbouw van de Emmaschool valt fors duurder uit dan begroot.
Dit is niet het eerste bouwproject dat extra geld kost. De raadsleden van
Kampen zijn daarover bijzonder slecht te spreken. De wethouder belooft er alles aan te doen om hogere kosten in de toekomst te vermijden.
De tandartsen van Kampen en IJsselmuiden gaan samenwerken met
collega’s in Urk en Emmeloord. Ze verwachten hiermee goede service
te kunnen behouden, vooral voor de acute hulp.
Carnavalsvereniging d’ Uidelvers stopt ermee. Het ledenaantal is te
laag geworden om het feest nog goed te kunnen organiseren. Met pijn
in het hart, maar met mooie herinneringen nemen oudgedienden
‘ome Joop’ Diender, dochter Yvonne Diender en Joop Knol afscheid
van de vereniging.
Wethouder Albert Holtland belooft dat er nieuwbouw in IJsselmuiden komt. De afgelopen vier jaar zijn er 350 nieuwbouwwoningen gebouwd, maar die zijn allemaal verkocht. Er zijn plannen in de maak
voor meerdere locaties.
Januari eindigt met ‘Oudjaar’:
Om elf uur het huis verlaten / met champagne en een glas / de nacht in, doel
gericht / smal pad door veldgewas / ….
Brigitte Wolthuis is met het gedicht ‘Oudjaar’ de nieuwe stadsdichter van Kampen geworden. Zij is grafisch ontwerper, maar ook altijd
bezig geweest met tekstfragmenten. Het is een mooi begin van de
Week van de Poëzie.

Februari
2-2
Marieke van de Water doet vrijwilligerswerk in Moira op Lesbos. Ze
is pas afgestudeerd als huisarts en ze houdt van haar vak. Inmiddels
is ze al vier keer naar het vluchtelingenkamp geweest om de mensen
te helpen. De meesten hebben veel meegemaakt en in het kamp zijn
weinig faciliteiten. Voor Marieke is dat zowel fysiek en mentaal zwaar
en als ze weer in Kampen is, heeft ze tijd nodig om bij te komen.
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Ook Kampen heeft te maken met de plastic soep. In de IJssel drijft
een grote hoeveelheid zakjes, bakjes en flessen. Eind 2017 heeft er als
proef drie weken een scherm in de IJssel gelegen, de zogenaamde Great
Bubble Barrier. Die haalde maar liefst 80 procent van het afval naar
de kant. Richard Boddeus van Kampen Sociaal wil het scherm graag
terug en daarmee een aanzet geven om het water schoner te maken.
Helaas wordt een paar dagen later duidelijk dat het scherm niet naar
Kampen terugkomt.
De bewoners van de Populierenstraat zijn blij, want ze kunnen eindelijk in hun eigen tuin van de zon genieten. De moeraseiken die in
de groenstrook achter hun huizen stonden worden gekapt. Ze zijn te
hoog geworden. Er is een goede bestemming voor de bomen gevonden: de restauratie van de Kamper Kogge.
Kampenaren in de bijstand kregen hun uitkering pas rond de 12de
van de maand, maar de vaste lasten moeten aan het begin van de
maand betaald worden. Vanaf april keert de gemeente de bijstand aan
het eind van de maand uit en dat maakt rondkomen voor deze mensen mogelijk ietsje makkelijker.
‘Topatleten’ zijn het: Olympic Willy, Olympic Sanne en Olympic Lisa
want zij wisten door te dringen tot de beroemde Olympiade in Poz
nan (Polen). Het zijn de duiven van Gerrit een Hans Huisman (vader
en zoon) en Gerard van den Berg uit IJsselmuiden.
Het vernieuwde milieupark Recycling Kampen is ruim een week geleden geopend. Het wordt er steeds drukker. Om de veiligheid te waarborgen worden vracht- en personenauto’s van elkaar gescheiden. Aan
de Oslokade wordt daarom een aparte opstelstrook aangelegd.
Drie keer is scheepsrecht luidt een goed Hollands gezegde. Hopelijk
geldt dat ook voor het onderzoek naar verontreiniging in de Buitenhaven, dat nu voor de derde keer gaat plaatsvinden. Volgens wethouder Geert Meijering kun je niet zorgvuldig genoeg zijn. De vervuiling
komt van de gasfabriek die tot de jaren zestig naast de haven stond.
De baggerwerkzaamheden liggen inmiddels al drie maanden stil. (Zie
afbeelding).
Joël van Moerkerk is vijfde geworden bij het Europees Jeugdkampioenschap Karate in het Deense Aalburg. De verwachtingen waren
hooggespannen, want hij had kans op de titel. Die is echter gewonnen door Petar Spasenovski. In tegenstelling tot vorig jaar kon Van
Moerkerk helaas niet tegen Spasenovski op.
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Niet alleen is hij zanger van de band Orange Glow, ook schrijft Eric
Hoogeweg mannenpoëzie. Zijn bundel Moderne gedichten voor mannen
(en stiekem ook voor vrouwen) is deze week uitgekomen. Zijn doel: Zoveel
mogelijk zeggen in zo min mogelijk woorden. De gedichten verschijnen niet alleen in boekvorm, maar ook op bierviltjes.
Wie kent niet het Gotisch Huis aan de Oudestraat? Het gotische koopmanshuis stamt uit 1499 en staat sinds 2009 leeg. Het is in beheer van
Stichting Monumenten Bezit. Deze wil het pand graag restaureren
maar het wachten is op financiering. Men wil vooral de bijzondere
rosmolen, waarvan er nog maar twee in Nederland zijn, weer toegankelijk maken.
Uit dezelfde tijd als het Gotisch Huis stammen restanten van de oude
stadsmuur, die op de hoek van de Flevoweg en de Ebbingestraat zijn
blootgelegd. De muur is aangelegd ter vervanging van de eerste stadsmuur langs de Burgel en verdween rond 1830 onder de grond bij de
aanleg van het stadspark. De muur verkeert - opmerkelijk genoeg nog in zeer goede staat.
Een biertje drinken op een IJsselterras met zicht op de schepen?
Waarschijnlijk start er dit jaar een proef aan de IJsselkade. Ondernemers van De Bastaard (Remmert Krantz) en De Vier jaargetijden
(Richard Rosink) gaan ervoor. ‘Een beetje Maastricht aan de IJssel.’
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Lelystad Airport blijft de gemoederen bezighouden. Minister Van
Nieuwenhuizen vindt dat het vliegveld er hoe dan ook moet komen. Er
is overleg geweest tussen het ministerie, Luchtverkeersleiding Nederland en diverse gemeentes. De gemeente Kampen was daar, wonderlijk
genoeg, niet bij betrokken. De uitkomst is dat de vertrekroutes iets
zijn aangepast. Ze komen nu dichter bij woongebieden van Kampen te
liggen. De gemeente is onaangenaam verrast en eist opheldering van
het ministerie.
Wouke Boers is dé Overijsselse Vrijwilliger van 2018! Ze is gehuldigd
in eetcafé eeTze in IJsselmuiden. Volgens de jury is ze ‘een echte verbinder’ en Jaap Boersma van eeTze noemt haar ‘een draagbalk onder
het geheel’. Ze zet zich wel dertig uur per week in het eetcafé in en
vertelt dat het vrijwilligerswerk haar energie geeft.
Het begint met taal. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor peuters.
Vanaf 1 juni komt elke peuter in Kampen daarom in aanmerking voor
taal- en spraakverbetering via voorschoolse educatie.
Wie deze dagen door het Kamper Stadspark fietst, weet niet wat hij
ziet. Het oude zwembad was al tegen de vlakte. Nu zijn veel verwaarloosde bomen, struiken en andere planten aan de beurt. De gemeente
trekt vijf jaar uit voor de herinrichting van het park.
Wie een cadeautje voor de kinderen wil kopen, kan al vele jaren terecht bij de Intertoyswinkel in de Oudestraat. Nu de speelgoedketen
Intertoys failliet is, zijn het spannende dagen voor de Kamper speelgoedzaak. Franchisehouder Jan de Groot verwacht dat de winkel in
Kampen hoe dan ook open blijft. (Zie afbeelding).
DA Drogist Bolwerk, een andere bekende zaak uit de Oudestraat, verhuist naar een ander pand. Gerry en Hans Bolwerk verhuizen hun
winkel van nummer 80 naar nummer 155. De naam verandert ook:
Bolwerk Ontzorgt. In de loop der jaren is het assortiment drogisterijartikelen kleiner geworden, terwijl het assortiment hulpmiddelen en
aanverwante artikelen is uitgebreid.
Over twee jaar is het zover! Het is dan zevenhonderd jaar geleden dat
Wilsum stadsrechten kreeg. Cor Wusten, bestuurslid van Dorpsbelangen Wilsum, vindt dat een mooi moment om een jubileumfeest te
organiseren. De voorbereidingen beginnen nu al.
De expositie Liefde voor Letters is afgelopen en het mooiste woord in
het dialect van Kampen is bekend: koekediefien. De meeste mensen in
Kampen weten natuurlijk dat het lieveheersbeestje betekent. Of dat ook
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geldt voor Sinksôêze (oorveeg) en Drötnöttel (kluns) is mij niet bekend.
De winkeliers in Kampen zijn het helemaal zat. Het aantal geregi
streerde winkeldiefstallen is verdubbeld. Een groep asielzoekers uit
het azc in Dronten veroorzaakt veel overlast omdat ze op rooftocht
gaat. Er zijn wel maatregelen genomen om de schade te beperken,
zoals een winkelverbod voor veelplegers, maar een hardere aanpak
lijkt noodzakelijk. De politie van Kampen stelt voor om een landelijke
database in te richten.
Vorige maand is eindelijk een sloopvergunning verleend voor de
Stadsvilla aan de Boven Havenstraat in Kampen. Voorwaarde: het vervallen pand mag pas gesloopt worden als de nieuwbouwplannen zijn
goedgekeurd. Het Cuypersgenootschap en de Stichting Stadsherstel
hebben bezwaar aangetekend tegen de sloop. Zij vinden dat Kampen
zorgvuldiger met het erfgoed en het beschermd stadsgezicht zou
moeten omgaan.
Kampenaar Jonathan Wahlers is 24 jaar en heeft een nieuwe liefde.
Hij is sinds kort de trotse eigenaar van barkentijn de Summertime.
Een barkentijn is een zeilschip met drie of meer masten. De Summertime heeft er vier en is daarmee de enige viermaster in ons land.
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Maart
Voetbalvereniging IJVV wil in de zomer een nieuw kunstgrasveld in
1-3
gebruik nemen. Nu is sporten gezond, maar het is de vraag of sporten
op kunstgras met rubbergranulaat ook zo gezond is. Rubbergranulaat
is omstreden en daarom heeft de gemeenteraad van Kampen besloten
het niet meer op de kunstgrasvelden te gebruiken. In plaats daarvan
komt er nu synthetisch rubber (TPE) op het nieuwe veld van IJVV.
4-3
Op veel plaatsen in het land is dit weekend carnaval gevierd. Café De
Unie heet deze dagen Het Bruggeheufd en de polonaise en het bier
gaan rond. Zoals eerder gemeld was het voor de carnavalsvereniging
d’ Uidelvers de laatste keer. Na 52 jaar valt het doek omdat er te weinig bestuursleden zijn.
5-3
Vele Kampenaren zullen zich de moord op Maartje Pieck (15) herinneren. Dat gebeurde in 2000. De dader was buurman Jan H. Hij kreeg
vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Vandaag heeft de rechtbank in Zwolle besloten dat de tbs van Jan H. beëindigd kan worden.
Jan H. zal zich nooit meer in Kampen vertonen. Burgemeester Koelewijn toont zich daar tevreden over. Hij is zeer waarschijnlijk niet de
enige.
6-3
De politie Kampen stelt voor om een database van criminele asielzoekers op te bouwen. De Nederlandse politiek loopt nog niet warm voor
dit voorstel. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid vindt dat eerst
de huidige systemen volledig benut moeten worden. Daarmee voelen
veel Kampenaren zich in de steek gelaten.
7-3
Er zijn op deze dag diverse prijzen uitgereikt die het vermelden in deze
kroniek waard zijn. Ten eerste is Ruth Vorsselman Sportvrouw van het
Jaar geworden. Zij is kanovaarster van KV Skonenvaarder en zij heeft tien
podiumplaatsen op twee NK’s behaald, waaronder twee nationale titels.
Verder heeft Stichting Terminale Thuiszorg Kampen de Vrijwilligers
prijs van 2018 gewonnen. De jury heeft veel waardering voor de grote
persoonlijke inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers.
Ten slotte is er het Groot Kamper Scholierendebat. Drie scholen en
een team van de gemeenteraad deden mee. Sarah Schaddelee (Almere
College) won als individuele debater en het team van de Pieter Zandt
Scholengemeenschap veroverde de teambokaal. Een mooie prestatie.
8-3
In de Mandjeswaard heeft Bertus Busweiler het eerste kievitsei van
Overijssel gevonden.
8-3
Niet alleen langs de Europa-allee en in het Stadspark worden bomen
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gekapt, ook de populieren aan de Frieseweg moeten eraan geloven.
Ze zijn te oud en moeten worden vervangen. Van het oude hout worden vogelhuisjes, bijenhotels en picknickmeubels gemaakt.
Projectontwikkelaar Jansen Vastgoed uit Zwolle heeft een bouwplan
gepresenteerd voor de Scholtensteeg bij ’s-Heerenbroek (gemeente
Zwolle). Het gaat om maar liefst 106 woningen met wat bomen als
‘excuusgroen’. Alex Kroeze, voorzitter van Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek is daar op z’n zachtst gezegd niet blij mee, omdat het ten koste
gaat van de ruimte, de rust en het groen in de polder. De gemeente
Kampen steunt hem en dringt er bij Zwolle op aan om af te zien van
plannen in dit gebied.
Bert van der Kolk van Vereniging Streekbelangen Kampereiland maakt
zich zorgen. Het Kampereiland vergrijst en dat heeft gevolgen voor de
bedrijven, de scholen, de kerken en het verenigingsleven. Er worden
voor en met de bewoners bijeenkomsten georganiseerd om plannen
voor de toekomst te maken.
Soms komt het Kamper nieuws van iets verder weg. In partnerstad
Eilat heeft de heer Shmulik Taggar de zilveren legpenning van de
Gemeente Kampen gekregen. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor
uitwisselingen tussen Eilat en Kampen.
Op deze koude, natte dag is het eindelijk zover! Koning Willem-Alexan-
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der opent de inlaat van het Reevediep. In 1995 stond het water van de
IJssel zo hoog, dat men vreesde voor overstromingen en vond dat er
iets moest gebeuren. Om de waterafvoer uit de IJssel te verbeteren
is het project Ruimte voor de Rivier gestart. Theo Rietkerk en Bert
Boerman zijn de stuwende krachten achter het hele plan geweest. De
Kamper bypass kent zowel voor- als tegenstanders en er zijn ingrijpende gevolgen voor het landschap. De bouw van het Reevedorp in
een natuurgebied met zeldzame weidevogels staat (gelukkig) nog ter
discussie. (Zie afbeelding).
In september 2016 verrichtte Leon Nijmeijer uit IJsselmuiden zijn
heldendaad. Hij zag dat een oudere vrouw struikelde en in de IJssel
viel. Leon bedacht zich geen moment, sprong de vrouw achterna en
haalde haar uit het water. Hij heeft daarvoor vandaag een bronzen
medaille en een getuigschrift gekregen van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Een pijnlijke fout, zo kunnen we het wel noemen. Of misschien is
het een Kamper Ui? Het aantal winkeldiefstallen door criminele asielzoekers is fors lager dan werd gedacht. Op papier stond dat er in zes
maanden tijd ongeveer 120 diefstallen waren gepleegd. Alleen gaat
het niet om zes maanden maar om veertien maanden! En daarmee
kan vastgesteld worden dat de maatregelen om het aantal winkeldiefstallen omlaag te brengen wél effect hebben.
Ongeveer zeventig inwoners van Kampereiland hebben dit weekend
met elkaar van gedachten gewisseld over de vergrijzing in hun dorp.
Om de sociale structuur te waarborgen zou diverse vormen van bebouwing een oplossing kunnen zijn.
Veel mensen hebben in het televisieprogramma Bed & Breakfast de
B & B De Zande van Marcel en Jenny Scheenhart in De Zande kunnen zien. Zij houden van gezelligheid en vinden het leuk anderen
te laten meegenieten van hun grote woonboerderij. De mooie omgeving, de gezelligheid van Kampen en Zwolle en een partijtje golf in de
Kamper binnenstad maken een verblijf in deze B & B helemaal af.
Het botert deze dagen niet erg tussen Kampen en Zwolle. De gemeente Zwolle houdt vast aan het plan om 106 semipermanente huurwoningen te bouwen aan de Scholtensteeg bij ’s-Heerenbroek. Jansen
Vastgoed heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. Burgemeester
Koelewijn (Kampen) en burgemeester Henk Jan Meijer (Zwolle) zullen
binnenkort met elkaar in gesprek gaan met als doel de lucht te klaren.
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Pas volgend jaar is de restauratie klaar, maar hier en daar kunnen
we al zien hoe mooi de toren van de Bovenkerk wordt. De werkzaam
heden duren langer dan verwacht en de kosten zijn veel hoger, omdat er veel meer stenen vervangen moeten worden. We wachten met
spanning op het eindresultaat.
De Provinciale Statenverkiezingen hebben een kleine aardverschuiving veroorzaakt. Het Forum voor Democratie (Thierry Baudet) heeft
fors gewonnen. In Kampen haalde de partij 12,3 procent van de stemmen binnen en daarmee hebben de christelijke partijen de meerderheid verloren. Het aantal stemmen voor hen ging van 50,2 procent
naar 44,7 procent. De ChristenUnie blijft in Kampen nog steeds de
grootste partij met 18,7 procent van de stemmen.
In het Kulturhus in IJsselmuiden hebben zo’n 35 personen met elkaar
van gedachten gewisseld en voor hen is het duidelijk: geen zondagopenstelling voor de supermarkten.
Het eerste kantoor met werkplekken voor zzp’ers is een feit. Er zijn
twaalf flexplekken voor kleine zelfstandigen gerealiseerd aan de Cellebroedersweg 7a. Initiatiefnemer is Mark Bergsma. Er komen twee
soorten werkplekken. Op de begane grond komen zes bureaus voor
vaste huurders en op de eerste verdieping komen zes flexbureaus. Er
zijn al ruim vijftig geïnteresseerden.
Boswachter Jeroen den Hartog is heel blij. Het Reevediep is nu al in
trek bij heel veel vogels. Niet alleen bij kieviten, tureluurs, wulpen en
scholeksters, maar ook bij een groep van ruim honderd grutto’s die
het natuurgebied heeft gevonden. Vanaf 1 april zijn de fiets-, wandelen struinpaden geopend en kan iedereen van het gebied genieten. Op
22 april volgt de officiële opening.
Er is iets vreemds gebeurd bij de Provinciale Statenverkiezingen van
21 maart. Ronald Klappe uit Kampen stond op nummer 23 van de PvdA
lijst. Hij heeft bij stembureau Quintus geen enkele voorkeurstem gekregen. En dat terwijl hij er zeker van is dat er bij het stembureau stemmen op hem zijn uitgebracht. Niet alleen heeft hij op zichzelf gestemd,
ook anderen hebben hem hun stem gegund. Hoe het kan is een raadsel.
Hoewel? Voor kandidaat nummer 24, Saskia Voortman uit Enschede,
zijn er maar liefst veertien voorkeurstemmen geteld!
Hoe brutaal kun je zijn? Niet één keer, maar zelfs twee keer heeft
een dief toegeslagen bij speelgoedwinkel Outdoorspeelgoed aan het
Melmerpark. Eigenaar Etjen de Leeuwe kan er nog niet over uit. Eerst
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werd er een hele dure elektrische bakfiets gestolen en een paar dagen later kwam de dief terug voor een kabelslot. De gegevens zijn bij
de politie bekend, dus hopelijk wordt de dief in de kraag gevat.
Ongeveer een jaar geleden leek het op een primeur. Kampen zou de
eerste gemeente in Nederland worden met deelfietsen. Men zou samenwerken met deelfietsbedrijf Kris-Kras. Gerrit Jan Veldhoen, wethouder van Ruimtelijke Ordening, tekende namens de gemeente zelfs
een intentieovereenkomst. De bedoeling was dat er tussen de 250 en
500 e-bikes op strategische plekken in de stad zouden komen. Het lijkt
er sterk op dat het een verkiezingsstunt was voor de gemeenteraadsverkiezingen, want tot nu toe is er nog geen enkele deelfiets in de
stad te bekennen. Het deelfietsbedrijf Kris-Kras probeert nog steeds
het project van de grond te tillen en is na lang aandringen eindelijk
in gesprek met de huidige wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Albert
Holtland.
Het was prachtig weer en er was veel belangstelling. Mede daardoor
was de eerste 2Bruggenloop een groot succes. Het hardloopevenement is georganiseerd door atletiekvereniging Isala ’96. Het parcours
is gevarieerd en loopt door de binnenstad, door landelijk gebied en
natuurlijk over de twee IJsselbruggen. De deelnemers konden kiezen
uit 5, 10 en 15 kilometer. (Zie afbeelding).

April
Heel veel mensen dachten dat het een 1-aprilgrap was: een koeien1-4
parade door de Oudestraat. Maar nee hoor, ze liepen er echt: twaalf
koeien, of liever: elf koeien en een alpaca. Ze waren op weg naar een
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heuse missverkiezing! De verkiezing is georganiseerd door Roeland
Tameling van Kampen Marketing. De winnares is koe Ester 7 van bedrijf Maatschap Kok-Bronsveld uit Mastenbroek en de publieksprijs
ging naar Veneriete Danno Ida 108 van de familie Roetman van Kampereiland. (Zie afbeelding).
In een bovenwoning aan de Houtzagerssteeg in Kampen is een
middeleeuwse muurschildering gevonden. Bouwhistoricus Geert-Jan
van der Schee noemt het een mooie, bijzondere ontdekking. Achter
de pleisterlaag van een muur in het pand werden eerst twee kleine
kaarsnissen gevonden en daarna drie grote spitsbogen. Na verwijdering van stenen uit deze bogen zijn schilderingen van heiligen tevoorschijn gekomen. Een dergelijke muurschildering is zeldzaam in een
woonhuis en stamt vermoedelijk uit de 14de eeuw.
Sinds een paar dagen is het projectgebied Reevediep open voor het
publiek. Er is 9 kilometer wandelpad aangelegd en 12 kilometer nieuw
fietspad, dus er kan naar hartenlust gewandeld en gefietst worden.
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Langs de zuidelijke dijk is een natuurbelevingspad aangelegd. Dit pad
bestaat uit twee losse betonbanen en ligt laag langs de dijk. Extra genieten voor de natuurliefhebber dus.
Ik zag ze voor het eerst in Berlijn en vond het een mooi klein eerbetoon: Stolpersteine. De herdenkingssteentjes heten ook wel ‘Struikelstenen’ en zijn monumenten voor slachtoffers van het nationaalsocialisme. In Kampen liggen er al vijftig en er komen er nog twee bij. In
november komt er een voor Jo Leo Snoep en op 8 maart 2020 een voor
Toon Slurink. Beide mannen zaten in het verzet en zijn in de Tweede
Wereldoorlog om het leven gekomen. Jo Leo Snoep werd in oktober
1944 aangehouden. Toen hij na zijn eerste verhoor wist te ontsnappen, werd hij door de Duitsers doodgeschoten. Toon Slurink werd in
januari 1945 gearresteerd. Hij werd gefusilleerd als vergelding voor
een aanslag op Hanns Rauter.
Het gesprek tussen de burgemeesters van Zwolle en Kampen over woningbouw in de Scholtensteeg heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zwolle houdt vast aan het plan om 106 tijdelijke woningen
te bouwen. De inwoners van ’s-Heerenbroek voelen zich overvallen en
vinden het asociaal dat de gemeente Zwolle 106 huishoudens buiten
de stad wil plaatsen, maar kennelijk is de nood zó hoog dat de gemeente Zwolle niet op andere gedachten te brengen is.
Het was superdruk bij het evenement Kom in de Kas. Het tuinbouwgebied in IJsselmuiden heeft ongeveer 19.000 bezoekers getrokken.
Dit jaar deed ook cateraar Uitgekookt mee. Eigenaar Johan van Marle
is supertrots op zijn nieuwe bedrijfshal en laat de bezoekers graag
rondkijken. Zijn deelname heeft zeker bijgedragen aan deze succesvolle dag.
Het is feest bij de 5-jarige Sven Boer in IJsselmuiden. Hij heeft eindelijk zijn rolstoelbus! Uit heel Nederland en zelfs uit België stroomden
de kroonkurken naar IJsselmuiden. Bij elkaar zijn er tussen de 24.000
en 25.000 doppen binnengekomen. De spaaractie gaat nog even door
om de laatste euro’s binnen te halen. En nu lekker op pad!
Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente
Kampen zet zich in om lezen te stimuleren en laaggeletterdheid terug te dringen. In het kader daarvan heeft de bibliotheek van de Van
de Wendeschool op Kampereiland een facelift gekregen. De nieuwe
bibliotheek op de school is niet door één, maar zelfs door twéé burgemeesters geopend. Bort Koelewijn leende zijn burgemeestersketting
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eventjes uit aan ‘de Burgemeester van Kampereiland’ Max Hijstek (7)
en samen verrichtten zij de opening. Schooldirecteur De Vries is blij
met de vernieuwde bibliotheek, want ook hij vindt: Lezen is de basis.
Volwassen voetballers hebben een scheidsrechter en sinds enige tijd
ook de VAR (de videoscheidsrechter), maar de jeugdige deelnemers
aan het jaarlijkse Cruyff Court Schoolvoetbaltoernooi kunnen heel
goed zonder. De insteek van het toernooi is gebaseerd op het gedachte
goed van wijlen Johan Cruijff en houdt in dat je respectvol met elkaar
omgaat. De spelers hebben de regels toegestuurd gekregen en komen
er op het veld samen uit. De sleutelwoorden zijn: ‘overleggen’, ‘respect voor elkaar’ en ‘gewoon sportief zijn’. Is er een conflict? Dan zeg
je gewoon: sorry!
Een paar maanden geleden werd duidelijk dat de nieuwbouw van de
Emmaschool fors duurder uit zou vallen. De gemeente Kampen heeft
daarom besloten om veel meer geld uit te trekken voor bouwkosten
en onderhoud van scholen. Het wordt twee keer zoveel, namelijk 2400
euro per kuub. Dat is wat aan de hoge kant, maar de gemeente hoopt
hiermee in de toekomst financiële tegenvallers te voorkomen.
De bewoners van de woonarken aan het Ganzendiep zijn boos. Zij
willen toestemming om permanent in de woonarken te wonen. Volgens de bewoners heeft de gemeente dertig jaar geleden toegezegd
dat permanente bewoning in het bestemmingsplan zou worden geregeld. Woonarken voor permanente bewoning zijn meer waard dan
wanneer ze alleen voor recreatie gebruikt worden. De bewoners hebben veel geld in hun boten geïnvesteerd en willen daar nu van kunnen profiteren en bijvoorbeeld een aanleunwoning kopen. Nu blijkt
dat de arken nog steeds als ‘recreatie’ te boek staan. De gemeente wil
nu eerst een visie op het gebied Seveningen formuleren en daarna pas
besluiten nemen.
Dit weekend kunnen we weer genieten van WegVanKunst. Bezoekers
kunnen hedendaagse kunst bekijken in bijzondere huizen in de binnenstad van Kampen. Carin de Cloe, voorzitter van de Stichting WegVanKunst, heeft het er maanden druk mee gehad om de route vol
te krijgen. Dit jaar waren er minder locaties dan vorige jaren en dat
werkte goed: de hele route was gemakkelijk op een dag te doen.
We zagen onder andere mooie schilderijen van Sjaak Kaashoek en
meer abstract werk van Arne Heldoorn. Ook de beelden van Martin
Goedersmann in Buiten Nieuwstraat 78 waren zeer de moeite waard.
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Hij komt uit Meinerzhagen en exposeerde op verzoek van de stichting Kampen Internationale Samenwerking, die zich inzet voor de
vriendschapsbanden met de vier partnersteden Soest en Meinerzhagen (Duitsland), Pápa (Hongarije) en Eilat (Israël).
Dinsdagmorgen 16 april 2019 om 11.00 uur adopteerden de leerlingen van de Marnix basisschool de gedenksteen aan de Synagoge die
herinnert aan de weggevoerde en omgekomen Joodse stadsgenoten.
Op dezelfde dag presenteerde kunstenaar Jelle Groen een herinneringsdoos voor de 34 uit Kampen weggevoerde Joden. Hun namen
staan op de Gedenksteen, maar dat is een koude steen met namen en
leeftijden. Groen wil het immense leed daarachter tastbaar maken.
De boekbinder doet dat in de vorm van een boekje. De doos bevat 34
boekjes; voor iedere persoon een eigen exemplaar met naam, geboortedatum, overlijdensdatum en een foto. Groen is 350 uur met het maken van de boekjes bezig geweest en de herinneringsdoos is een mooi
document geworden.
Het is bijna Pasen en dus ook bijna tijd voor de traditionele Jaarmarkt
De Heugte. Willem en Bertjan Westerink, vader en zoon, zijn deze
week al druk bezig om het parcours uit te zetten. Het is letterlijk passen en meten, want het lukt bijna niet meer om voor de meer dan
honderd kramen een plekje te vinden. Tijdens de bouw van de parkeergarage bij de Buitenhaven was de route tijdelijk verplaatst naar
de binnenstad en eigenlijk beviel dat goed. Veel Brunnepers zijn daar
echter niet blij mee. Zij willen De Heugte graag weer terug op de oude
plek. Samenwerkingsverband Brunnepe wil daarom met de organisatie van De Heugte in gesprek over de jaarmarkt van volgend jaar.
Het duurt nog anderhalf jaar voordat de gemeenteraad een besluit
neemt over permanente bewoning van de woonarken in het Ganzendiep. Er wordt eerst een visie geformuleerd over het recreatiegebied
Seveningen, met daarin de voor- en nadelen van permanente bewoning. Pas daarna wordt het besluit genomen. De bewoners zitten dus
nog tot november 2020 in onzekerheid.
Plotseling kan het: varen op het Reevediep. Nu de loodzware deuren
van de Reevesluis bij het Veluwemeer geplaatst zijn, kunnen de schepen er doorheen. De provincie Overijssel heeft ineens besloten om het
laatste bestemmingsplan goed te keuren. In het plan zijn drie rietlanden opgenomen die voldoende bescherming zouden moeten bieden
aan de bedreigde moerasvogels (zoals de roerdomp en de grote kare-
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kiet). De werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta
zijn slechts 36 uur van tevoren van het besluit in kennis gesteld. Ze
vinden dat ‘vergaand onfatsoenlijk’ en ik ben het met hen eens. Men
bezint zich op actie en overweegt om de Raad van State te vragen het
nieuwe bestemminsplan alsnog te schorsen.
Aan de IJsselkade is een bijzonder verkeersbord te zien: Overstekende
Kelners! Albert Holtland, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling heeft
bij de restaurants De Bastaard en De Vier Jaargetijden twee IJssel
terrassen geopend. Het gaat om een proef. Als de terrassen dit seizoen goed gebruikt worden, komen er mogelijk meer plekken bij.
Op tweede paasdag brengen veel mensen traditiegetrouw een bezoek
aan Jaarmarkt De Heugte. Het was genieten dit jaar, want het weer
was prachtig, er waren veel kramen en de sfeer was uitstekend. Er
waren wel dertigduizend bezoekers. Natuurlijk uit Kampen en IJsselmuiden, maar ook uit bijvoorbeeld Arnhem en Assen.
Naast de jaarmarkt konden de mensen ook genieten in en van het
Reevediep. Tijdens het Reevediep Festival konden de inwoners van
Kampen en omstreken het nieuwe natuurgebied ontdekken en verkennen. Er waren allerlei buitenactiviteiten, zoals een puzzeltocht, boogschieten, vliegeren, vlotten bouwen en vogelkastjes maken. De dag
werd georganiseerd door Staatsbosbeheer, gemeente Kampen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat
en het projectteam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Ik hoop maar dat
de vogels zich niet teveel van de drukte hebben aangetrokken.
Duizenden mensen in Overijssel hebben meegedaan met de actie
Zoek het Ei. Er waren twintig eieren in de provincie verstopt: een
gouden ei en negentien zilveren eieren. Pauline Verschuren uit IJssel
muiden heeft het gouden ei gevonden en won een gezinsvakantie
naar Bretagne. Heerlijk!
En weer is er een financiële tegenvaller voor de gemeente Kampen.
De kosten voor jeugdzorg vallen fors hoger uit dan begroot. Wethouder Geert Meijering, die onder andere jeugdhulp in zijn portefeuille
heeft, heeft nog niet voldoende inzicht in de oorzaken van de stijging. Wel ziet hij dat in Kampen relatief veel kinderen langdurig zorg
krijgen. Heel veel gemeentes in Nederland worstelen met hetzelfde
probleem. Landelijk gezien krijgt een op de tien jongeren te maken
met jeugdzorg. Dat betekent dat zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau gezocht wordt naar oplossingen.
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Van sommige berichten valt mijn mond open van verbazing. Zo zijn
er deze week ribbelplaten op de Stadsbrug gemaakt om fietsers te
behoeden voor uitglijden. Niet zo moeilijk zou je denken. Toch zijn de
ribbels precies op de verkeerde plek aangebracht, ver naar achteren
op een plaats waar fietsers niet stilstaan. En dát kan juist het tegenovergestelde effect hebben; het kan namelijk leiden tot valpartijen.
Wat mij betreft de Kamper Ui van deze maand.
Vandaag is natuurlijk de dag van de traditionele lintjesregen. Maar
liefst zestien inwoners van onze gemeente kregen een koninklijke
onderscheiding. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden: Hanjo
IJkhout en Paul Reichenbach. Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden: Lia Kok-van den Berg, Jennie van ’t Ende-ten Brinke, Hennie van
Dieren-Heinkens, Jan Hoekman, Jan Hofstede, Theo van der Horst, Nel
Beekhof-ten Hove, Bep Messelink-Huizinga, Frank Riezebos, Warner
van Spijker, Marrie Spijkerboer-Stoel en Wim Vos.
Koningsdag is vandaag massaal gevierd. De Kamper Oranjevereniging
bestaat 110 jaar en hield een feestelijk buffet op de Nieuwe Markt. Helaas moesten de bezoekers al snel schuilen voor de regen. Ondanks
het weer was het een gezellige dag met optochten, spelletjes en muziek. En natuurlijk trok ook de traditionele vrijmarkt in IJsselmuiden
veel publiek. (Zie afbeelding).
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De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben een verzoek tot voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad
van State, zodat er snel een vaarverbod kan komen op het Reevediep.
Zij vragen het hoogste rechtsorgaan om de openstelling op te schorten
zolang er geen uitspraak is in de bodemprocedure over het varen door
het natuurgebied. Vorige week is de hoogwatergeul plotseling open
gesteld voor pleziervaart, nota bene midden in het broedseizoen.
Arend van der Sluis is baas van Tembo, een bedrijf dat de wereld duurzamer wil maken. Het technologiebedrijf heeft nu een machine ontwikkeld die supersterke papieren rietjes maakt. Tembo kan met één
machine honderd miljoen rietjes maken. In juni moet de eerste machine gaan draaien en over anderhalf jaar wil het bedrijf vijf tot tien
machines hebben. De meeste papieren rietjes komen nu uit China.
Die zijn vaak niet duurzaam, niet sterk genoeg en ze smaken apart.

Er is een leuke plek bijgekomen in Kampen. Aan de Steenovensdijk in
Brunnepe is een Voedselpark gekomen. Afgelopen november zijn er
fruit- en notenbomen geplant. Voedselpark De Groene Brunneper is vanaf vandaag open voor publiek en kinderen kunnen er heerlijk spelen.
Vierentwintig latjes zijn er nodig om schade door vallend voegwerk te
voorkomen. De parkeergarage aan de Buitenhaven is nog maar net in
gebruik of de voegen laten het al afweten. Sinds een paar dagen laat
het voegmateriaal uit het plafond in het benedendek los. Volgens de gemeente is de constructie van de garage veilig. De aannemer zal de exacte oorzaak onderzoeken en komt later met een structurele oplossing.
De jaarlijkse Dodenherdenking werd zowel in Grafhorst als in IJsselmuiden en Kampen gehouden. De herdenkingen begonnen bij het
Indiëmonument in het Kamper Plantsoen en bij geallieerde oorlogsgraven in IJsselmuiden en Grafhorst. Overal werd een gedicht van
Chris Lindhout voorgelezen. In Kampen door de jeugdburgemeester
en in IJsselmuiden door burgemeester Koelewijn.
De masterzwemmers van Deltasteur hebben tijdens de Open Nederlandse Master Kampioenschappen in Amersfoort vier medailles binnengesleept. Gea van der Schaaf veroverde maar liefst twee zilveren
medailles op de 50 en op 100 meter rugcrawl. Janny van der Weide
kwam uit in de klasse dames 65+ en won brons op de 100 meter vrije
slag. Ten slotte wonnen Alistair Critchell, Tom de Lange, Patrick de
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Jonge en Bob Potkamp brons op de 4 x 100 meter estafette wisselslag.
Aannemer Hegeman verwijdert het voegmateriaal tussen de betonbalken in parkeergarage Buitenhaven. Dat is een snelle actie. Hoe het
komt dat de voegen loslaten, wordt nog onderzocht. Ook zoekt de
aannemer naar een oplossing.
Een enorme financiële tegenvaller: de gemeente Kampen moet de
komende jaren maar liefst 6,1 miljoen bezuinigen. Net als alle gemeenten krijgt Kampen minder geld van het Rijk voor de uitvoering
van zorgtaken. Nadat eerder al de rijksbijdrage voor jeugdzorg en de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) omlaag ging, heeft de
overheid nu ook besloten om de bijdrage voor de Participatiewet te
verlagen. Dit besluit komt in Kampen extra hard aan, omdat het college net extra uitgaven had gedaan door uitkeringen en re-integratie.
Herman Harder vierde zijn 25-jarig jubileum als directeur van het
SNS Historisch Centrum. Bij aanvang leidde Herman de aanwezigen
op ongedwongen manier door de diverse ruimtes van het mooie historische gebouw en vertelde erover. Boven was een leuke expositie met
schilderijen die in de loop der jaren verzameld zijn. Daar was ook
ruimte voor een praatje onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. Er waren veel belangstellenden en de sfeer was gezellig.
De afgelopen maanden heeft de 2e Ebbingestraat een facelift onder-
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gaan. Er is mooie nieuwe bestrating gelegd en de straat heeft eenrichtingsverkeer gekregen. Dat vraagt natuurlijk om een feestelijke opening en een straatfeest. Om 15.00 uur was het zover en in het bijzijn
van burgemeester Koelewijn werd de straat geopend. En daarna was
het feest met een echt straatlied, met eten en drinken en met livemuziek. (Zie afbeelding).
De vaargeul van het Reevediep moet onmiddellijk gesloten worden.
Die eis hebben Natuurvereniging IJsseldelta en Werkgroep Zwartendijk bij de Raad van State neergelegd. Vorige maand werd de vaargeul
plotseling opengesteld, ondanks het feit dat nog niet aan alle voorwaarden is voldaan. Het bestemmingsplan schrijft een 2 meter hoge
dikke rietkraag voor om onder andere de roerdomp te beschermen,
maar die is nog niet gerealiseerd. De uitspraak is binnen twee weken.
Adviesbureau Companen uit Arnhem heeft een woningbouwbehoefte
onderzoek uitgevoerd in de gemeente Kampen. In Grafhorst, Wilsum,
’s-Heerenbroek en Kamperveen zijn het vooral starters en senioren die
behoefte hebben aan nieuwe woningen. Per kern zijn er de komende
tien jaar tussen de 15 en 25 nieuwe woningen nodig. De helft van de
starters wil het liefst in het eigen dorp blijven wonen.
Evenementen Platform Kampen heeft een manifest aangeboden aan
wethouder van toerisme Geert Meijering met de titel: Nú de handen
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ineen voor bruisende kwaliteit! Kampen moet als Hartelijke Hanzestad
op de kaart komen. Jaarlijks zijn er in de gemeente Kampen 115
evenementen. Die trekken ruim 600.000 bezoekers. Op dit moment
investeert Kampen 2,15 euro per inwoner. De organisatoren van evenementen in Kampen willen graag meer geld van de gemeente om
te professionaliseren en meer kwaliteit te bieden. Zij adviseren 4,50
euro per inwoner. (Zie afbeelding).
Vandaag was er zo’n evenement, namelijk het Korenfestival 2019. Op
twaalf locaties in Kampen traden bijna negentig kerkelijke koren op.
Er waren niet alleen Nederlandse koren, maar ook vijf buitenlandse.
Kampen is een ideale plaats voor dit festival door de vele kerken die
op loopafstand van elkaar liggen.
Slecht nieuws voor Natuurvereniging IJsseldelta en Werkgroep Zwartendijk en mogelijk ook voor de vogels in en om het Reevediep. De
Raad van State heeft geoordeeld dat de vaarverbinding van het Reeve
diep voorlopig open kan blijven. Op de meeste plekken staat voldoende riet. Op de plek waar dat nog niet zo is, is een rietscherm geplaatst.
Hoewel het scherm omstreden is, is hierdoor het leefgebied van de
roerdomp en de grote karekiet volgens de Raad van State voldoende
beschermd. Bart Zeven van de Werkgroep Zwartendijk blijft strijdbaar: ‘De slag is verloren, maar de oorlog niet.’
De gemeente Kampen wil volgend jaar niet 6,1 miljoen euro bezuinigen, maar 8 miljoen euro! De gemeente wil hiermee ruimte maken
voor nieuwe plannen. Waar al het geld vandaan moet komen, is nog
onduidelijk. Een groep ambtenaren buigt zich erover en zal worden
geadviseerd door een extern bureau. In september moeten concrete
plannen op tafel liggen.
Leuk nieuws voor Hilde Palland uit Kampen. Zij krijgt een CDA-zetel
in de Tweede Kamer. Sybrand Buma wordt burgemeester van Leeuwarden en Pieter Heerma volgt hem op als fractievoorzitter. Daardoor
is er een plaats vrijgekomen.
Diverse politieke partijen vinden het geen goed idee als eigen ambtenaren de bezuinigingsoperatie in Kampen uitvoeren. Zowel PvdA als
ChristenUnie en CDA willen dat een extern bureau de leiding neemt.
Een extern bureau werkt onafhankelijker en kan drastischer voorstellen doen. Wethouder van financiën Irma van der Sloot is het daarmee
niet eens. Volgens haar zijn de ambtenaren prima in staat zelf met
voorstellen te komen. Binnenkort volgt een plan van aanpak en in
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september moeten er concrete plannen op tafel liggen.
IVN is een instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Een van
de activiteiten is het aanleggen van Tiny Forests. Een tiny forest is een
klein bos ter grootte van een tennisbaan dat zorgt voor verkoeling,
biodiversiteit en opvang van regenwater. IVN heeft vijftien gemeenten geselecteerd en Kampen is er een van. Voor het einde van het jaar
moet het eerste bos een feit zijn.
Voetbalvereniging DOS Kampen kan uitbundig feestvieren! De club is
eindelijk weer kampioen en keert na vier seizoenen terug in de 1ste
klasse. In de 2de klasse H moesten DOS Kampen en Sparta Enschede onderling beslissen wie de titel zou pakken. Het begon spannend, want
al na een minuut kwam DOS Kampen achter te staan. Uiteindelijk
werd het 2-2 en dat was genoeg voor DOS om de titel op doelsaldo te
grijpen. Gefeliciteerd!
Parkontwerper Nanne Bouma heeft een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor het stadspark. Het is de bedoeling dat middenin het park een
3 meter hoge ‘parkheuvel’ komt, waarop je kunt gaan zitten en rondkijken. Verder hopen verschillende partijen dat hun wensen worden gehonoreerd. De skaters krijgen een grotere en modernere skatebaan. De Bijenvereniging en ook de Bomenstichting hopen op volwassen bomen. Die
zijn belangrijk voor zowel bijen als vogels. Duikvereniging De Oester is
blij dat er rekening mee wordt gehouden dat ook auto’s bij het clubhuis
kunnen komen. De definitieve plannen worden in de zomer uitgewerkt.
Nog steeds is Brunnepe een typische volkswijk met kleine huizen
en smalle straten. Al jaren kampt de wijk met een parkeerprobleem.
Overdag is er ruimte genoeg, maar ’s avonds is er vrijwel geen plek
voor de auto’s - en de bedrijfsbusjes - te vinden. Edy Prick, voorman
van Samenwerkingsverband Brunnepe, komt met een idee: ‘Sloop
oude gebouwen en leg er parkeerplaatsen aan.’ Zo ver is wethouder
Albert Holtland nog niet. Hij werkt aan een stappenplan en presenteert ‘zeer binnenkort’ een gebiedsvisie.
Kampen wil 8 miljoen euro bezuinigen, maar probeert eerst meer
geld te krijgen van de provincie Overijssel en het Rijk. Diverse fracties,
waaronder PvdA, D66 en SGP, vragen zich af hoe er zo plotseling zulke
hoge tekorten zijn ontstaan. Dat wordt wel onderzocht, maar wethouder van financiën Irma van der Sloot blijft erbij dat een extern bureau
daarbij geen leidende rol krijgt. Ze wil ‘het bestuur van de stad niet
overdragen aan een extern bureau’.
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Juni
Het Ganzendiep bij Grafhorst heeft weinig stroming en goede vis. Een
3-6
goede stek dus om in de weekenden lekker te vissen en van de rust
te genieten. Veel vissers, vaak uit Duitsland, weten de plek dan ook
goed te vinden. De bewoners van de recreatiewoningen aan het Ganzendiep zijn daar niet blij mee. De vissers gebruiken ‘s nachts felle
hoofdlampen, zodat ze kunnen blijven vissen. Daarmee houden ze
de mensen in de recreatiewoningen uit de slaap. Voor de politie is
ingrijpen moeilijk. Misschien kunnen de verschillende partijen een
visje uitgooien om tot elkaar te komen.
4-6
Wie per se op het Reevediep wil varen mag niet sneller dan 6 kilometer per uur. Dat is de standaardsnelheid in een natuurgebied. De
waterpolitie controleert regelmatig en de boetes zijn fors.
5-6
Het gaat goed met de ooievaars in de uiterwaarden bij de IJssel. Twintig jaar geleden werd bij Wilsum het eerste ooievaarsnest geplaatst
om de terugloop van ooievaars te stoppen. Ieder jaar komen er weer
ooievaars bij. Bij het ooievaarsnest in Zalk werden drie jongen geringd.
6-6
Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de ribbelplaten op de
Stadsbrug van Kampen geen vergissing zijn. Het werk zou tijdelijk
zijn stilgelegd omdat er onduidelijkheid bestond over de vraag of de
hele brug moest worden aangepakt of niet. Daarover moest even worden nagedacht. Nu is het de bedoeling dat de platen over de hele brug
worden aangebracht. Maar wanneer dat gebeurt? Daarover wordt ook
nog even nagedacht.
7-6
Leo Hoksbergen is de nieuwe binnenstadsmanager van Kampen.
Een belangrijke opdracht voor hem is het verminderen van de leegstand in de Oudestraat. Daarbij hoort een aantal vragen: Hoe blijft
het winkelaanbod aantrekkelijk? Welke winkels zijn er? Waaraan is
behoefte? Hoksbergen wil de leegstand in kaart brengen en inzetten
op verrassende concepten die sfeer en beleving in de stad brengen.
Zijn aanstelling duurt tot eind dit jaar.
In Zalk staat restaurant De Oase, een aardige plek om even te stoppen
8-6
als je bijvoorbeeld een fietstochtje maakt. De broers Flip en Zwier
Kanis zijn sinds 1991 eigenaren van de familiezaak. Zij hebben besloten om de zaak te verkopen, want er is geen bedrijfsopvolging. Ze
hopen op een koper die ‘iets’ heeft met Zalk.
10-6 Voor de zevende keer was er in de Oudestraat van Kampen een vrijmarkt op Tweede Pinksterdag. Organisator Richard Boddeus bedacht

560

11-6

12-6

de markt in de crisistijd van 2012 als een leuke manier om een extra
zakcentje te verdienen. Inmiddels is de crisis voorbij en lijkt de vrijmarkt een traditie te worden. Dit jaar waren er zo’n 250 deelnemers
en ongeveer 12.500 bezoekers.
Het was vol in het gemeentehuis van Kampen, want er was een banenmarkt voor statushouders. De uitnodiging kwam van de gemeenten
Kampen en Dronten en van reïntegratiebedrijf Impact. In de raadszaal presenteerden de werkgevers zich. Voor veel statushouders is de
taal een probleem. Deze banenmarkt helpt bij de eerste contacten tussen werkgevers en werknemers.
De Commissie Zondagverkenning heeft de afgelopen weken uitgebreid
onderzocht hoe de Kampenaren denken over zondagopenstelling van
supermarkten. De uitkomst: 41 procent vindt het een goed idee, 40 pro-

cent vindt het een slecht idee en 19 procent is neutraal. In haar rapport
geeft de commissie geen advies, maar wel een aantal aanbevelingen. Als
de supermarkten open mogen, dan is de beste tijd tussen 12.00 uur en
17.00 uur. In de Hanzewijk, Brunnepe en De Maten is meer draagvlak
dan in Het Onderdijks, Zuid-Bovenbroek, IJsselmuiden en de dorpen.
Het merendeel van de Kampenaren vindt dat ieder zelf zijn keuze moet
maken. Op 4 juli neemt de gemeenteraad een besluit. (Zie afbeelding).
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Mijn wens is om nog eens het noorderlicht te zien. Boven de IJssel
is een fenomeen te zien, dat er een beetje op lijkt: lichtende nachtwolken. Het bijzondere natuurverschijnsel doet zich voor als het opklaart na een grijze en natte dag. Het licht van de zon wordt door
ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Na zonsondergang is
de bewolking te zien als een zilverblauwe streperige structuur. Het is
sprookjesachtig mooi.
Er was een kans dat Go-Ahead Kampen zou promoveren naar de
hoofdklasse van het zaterdagvoetbal. In Spakenburg moet het in de
wedstrijd tegen Spijkenisse gebeuren. De supporters zijn er klaar voor
en de tribune kleurt rood-geel. De ploeg vecht voor wat het waard is,
maar helaas verliezen de Kampenaren met 4–1. Pluspuntje is dat de
voetballiefhebbers in het nieuwe seizoen kunnen genieten van een
stadsderby tussen Go-Ahead en DOS Kampen.
Kampen gaat samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
en de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) het mobiele erfgoed van de stad in kaart brengen. Het project Toonbeelden Mobiel
en Maritiem Erfgoed Kampen start officieel op vrijdag 21 juni in De
Stadskazerne met een symposium voor mobiel erfgoedpartijen en instellingen uit vier noordelijke en oostelijke provincies. Het symposium
wordt geopend door burgemeester Koelewijn.
Het Stedelijk Museum van Kampen is twee kunstwerken rijker. Het
gaat om de zeefdruk Compositie met twee hamers en om het schilderij
Eend van kunstschilder Jan Roeland (IJsselmuiden 1935–Amsterdam
2016). Hij schilderde alledaagse objecten, veelal in series. Zoals een
envelop, doos, vliegtuig, eend, of tafel. Het object zoals het in werkelijkheid bestaat, buigt Roeland om tot een andere vorm, een ‘platte’
versie. Het object zelf moet volgens Roeland ‘een beetje verdwijnen’
en vorm worden. Zo heeft hij de eend teruggebracht tot een aantal
ronde vormen die dienstdoen als lijf, kop, oog, pupil en een driehoek
als snavel.
Ik houd niet van vechtsporten, maar nu las ik er toch een mooi bericht over. Nick van ‘t Ende uit IJsselmuiden heeft zich twee jaar
lang voorbereid op een MMA-gevecht (Mixed Martial Arts). De wedstrijd vond plaats ter nagedachtenis aan zijn vriend en zwager Bart
Huisman, die in 2014 overleed aan darmkanker. Helaas duurde het
gevecht slechts twee minuten en Van ’t Ende verloor. Maar eigenlijk
was winnen niet het belangrijkste doel; dát was geld inzamelen voor
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de kankerbestrijding. En met een bedrag van 7000 euro is dat doel
ruimschoots behaald.
Een van de leuke evenementen in Kampen is zonder twijfel het Full
Color Festival. Ook deze keer was het weer een gezellig feest. Organisatoren Emma Quilligan en Edwin Burgman zijn er heel tevreden
over. Dit jaar begon het festival al op vrijdag. Naast de bekende cultuurmarkt en de muziek waren er ook nieuwe activiteiten, zoals een
Full Color Run op vrijdagavond en een bierproeverij. Er kwamen ruim
28.000 bezoekers en dat is een record. Ik kijk al uit naar volgend jaar
met het 25-jarig jubileum.
De eerste kringloopwinkel in Kampen begon jaren geleden aan de
Venestraat. Daarna is Kringloopwinkel Kampen verhuisd naar de
Noordweg en vervolgens naar de Trekvaart in IJsselmuiden. Nu staat
er een nieuw tijdperk voor de deur: over een paar maanden verhuist
de winkel naar het voormalige pand van Welkoop aan de Ambachtsstraat 3. Het is er groter, moderner èn warmer.
Op basis van de rapportage van de Commissie Zondagverkenning
heeft een groep van vijf raadsleden een voorstel gemaakt voor de
zondagopenstelling. Men heeft rekening gehouden met de wens de
zondagsrust te handhaven. Het voorstel is dat supermarkten op zondagmiddag open mogen van 12.00 uur tot 17.00 uur, maar laden en
lossen is verboden.
In IJsselmuiden is Levi Wursten geboren. Natuurlijk zijn zijn ouders
blij en trots. Ze kregen ook een felicitatie van burgemeester Koelewijn
en niet voor niets, want Levi is de 54.000ste inwoner van de gemeente
Kampen. Dat is wel een extra beschuitje met muisjes waard.
Deze zomer kunnen bezoekers in de binnenstad van Kampen schatten uit het gemeentelijk depot zien. Twintig winkeletalages worden
gevuld met bijzondere voorwerpen. De verhalen bij deze voorwerpen
zijn te lezen via de Kampen Stadsgids app. Via deze app wandel je
aan de hand van oude omgevingsfoto’s van het Stadsarchief door het
Kampen van toen. De app is ontwikkeld door Annemiek Jonker. Zij
won in november 2018 een stadscheque voor haar idee van een popup erfgoeddepot. De route is vanaf 6 juli tot en met 14 september
beschikbaar.
De Kamper Botterstichting heeft dit jaar voor de 25ste keer de Oostwalbotterrace georganiseerd. Er deden 42 platbodems mee op het
Ketelmeer: 33 botters en 9 Lemster Aken. De wedstrijd is gewonnen
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door Recycling Kampen. De prijsuitreiking vond plaats op de Koggewerf en het feest duurde tot in de late uurtjes. (Zie afbeelding).
Juli
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4-7
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Het eerste Kamper IJstheefestival is een feit. Bij De Eenhoorn gaf thee
sommelier Herbert Niessen uitleg over het bereiden van ijsthee. Als je
dat goed doet, is het een heerlijke gezonde zomerdrank. Je hoeft dan
niet naar de supermarkt voor een pak met een gezoete versie.
Diana de Groot is bezig met een kookboek met de titel Verhalen om te
smullen. Samen met bewoners van woonzorgcentrum Margaretha bezoekt ze plekken die herinneringen oproepen aan recepten van vroeger. Zo bakte de opoe van Paul Zijlstra (93) ‘kniepertjes’, niet alleen voor
de familie, maar ook voor banketbakker Smit. Diana de Groot is met
hem en met zijn vrouw Marie Zijlstra (90) naar de bakkerij achter in de
winkel geweest om een kijkje te nemen en herinneringen op te halen.
Jong geleerd is oud gedaan, denken ze bij VV Kampen. Daarom kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar vanaf september bij de club op kabouter
voetbal. De club wil hiermee concurreren met de andere plaatselijke
voetbalclubs. VV Kampen heeft alleen vier seniorenteams en wil de
jeugd in de toekomst bij de club houden.
Het blijft een prachtig evenement: De Mooiste Dag, de motortoertocht

5-7
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7-7

voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap. Maar
liefst vierhonderd mensen en even zoveel vrijwilligers hebben een
heerlijke dag gehad in de Noordoostpolder. Stichting Live Life heeft
de dag al voor de 23ste keer georganiseerd. (Zie afbeelding).
De kogel is door de kerk: de gemeente Kampen heeft een historische
beslissing genomen. De supermarkten mogen op zondag open van
12.00 uur tot 18.00 uur. De vóórstemmen van de CDA-fractie gaven uiteindelijk de doorslag. Volgens CDA-raadslid en woordvoerder Hardy
Wellenberg heeft de partij wel geworsteld met de standpuntbepaling,
maar ging toch overstag.
Wim van ’t Oever is overleden. Hij was een aimabel mens en mede
oprichter van het centrum voor kunstzinnige vorming ’t Speelwerk
(later opgegaan in Quintus). Hij is belangrijk geweest voor de culturele ontwikkeling van de stad Kampen en heeft ook enkele keren bijgedragen aan de Kamper Almanak.
Het is nog steeds geen goed idee om je auto te parkeren in parkeer
garage Buitenhaven. Nadat aannemer Hegeman vorige maand de
voegen repareerde, leken de problemen eindelijk voorbij. Maar er is
helaas weer een tegenvaller. Op het benedendek is lekkage geconstateerd. Daardoor ontstaan er hardnekkige vlekken op de auto’s. Wethouder Geert Meijering kan weer aan de bak met dit hoofdpijndossier.
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Piet van Ommen (73) was als vrijwilliger politiek verslaggever bij
RTV IJsselmond. Na tien jaar stopt hij ermee en gaat met welverdiend
pensioen. Hij wilde de politiek dichter bij de inwoners brengen door
onder andere interviews. Het leukste vond hij de verkiezingen.
In het Rijksmuseum is deze zomer de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt te zien. Ruim achtduizend mensen uit 95 landen hebben gereageerd op een oproep van het museum om een zelfgemaakt kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt op te sturen. In totaal zijn er 575
werken voor de tentoonstelling geselecteerd. Twee daarvan komen uit
Kampen. Sophie van Dijk maakte een mooie kopie van Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem en gaf er een eigentijdse draai
aan: Jeremia heeft een mobieltje in zijn hand. Linda Westera maakte
met potlood en Siberisch krijt een portret van haar geliefde Adriaan.
Een groep vrijwilligers uit Kampen is deze week op vakantiepark De
Leemkule in de Hattemse bossen te vinden. Niet om zelf vakantie te
vieren, maar om circa vijftig zwaar gehandicapte mensen uit Brabant
een heerlijke week te bezorgen. Drijvende kracht in dit geheel is Gerrie
Kragt, eigenaar van ’t Kroegje in de Geerstraat. Zij zet zich al 35 jaar in
voor dit mooie evenement.
De 11-jarige Joran houdt van vissen. Toen hij zijn hengel bij de vijver aan de Zeegravensingel in IJsselmuiden wilde uitgooien, telde hij
maar liefst 130 dode vissen. Waarschijnlijk is zuurstofgebrek de oorzaak van de vissterfte, ontstaan nadat het waterschap de bodem van
de vijver heeft laten maaien.
Het Kamper Trompetter Korps is op het stadhuis van Kampen gehuldigd voor de successen die het tijdens het afgelopen muziekseizoen
heeft behaald. Het KTK haalde onder meer de eerste plaats op het
Open Dutch Showcorps Championship. Over twee jaar wil het schitteren op het beroemde muziekfestival WMC in Kerkrade.
De gemeente Kampen houdt de hand op de knip vanwege het begrotingstekort van 6,1 miljoen euro en stelt besluiten die geld kosten
uit tot september. Dit heeft onder andere gevolgen voor aanbieders
van thuiszorg in Kampen. In de cao van huishoudelijke hulp is een
loonsverhoging van 4 procent afgesproken. De gemeente Kampen wil
daarin alleen bijdragen als het Rijk de kosten compenseert.
Voor de eerste keer werd er een theaterstadswandeling door de Kamper binnenstad gehouden. Op vier plekken konden de deelnemers genieten van een voorstelling van Ventura. De meest bijzondere locatie
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was de binnentuin achter Espagnol aan de Boven Nieuwstraat, zelfs
voor echte Kampenaren een verborgen pareltje.
Er zijn mensen voor en er zijn mensen tegen: wonen in het Reevediep.
De gemeente krijgt veel telefoontjes over hoe het er nu voor staat. Het
liefst wil men in het voorjaar van 2020 starten met de verkoop van
kavels. De werkgroep Zwartendijk is in het verweer gekomen tegen
de bouw van de woningen, omdat er geen behoefte aan zou zijn. De
gemeente bestrijdt dit. In het najaar doet de Raad van State uitspraak.
Nederland is in de ban van de eikenprocessierups. Op veel plaatsen
is er behoorlijke overlast. In onze gemeente lijken de rupsen een voorkeur voor IJsselmuiden te hebben.
De Kamper Almanak van 2019 wordt gepresenteerd op een drukbezochte bijeenkomst. Herman Harder, directeur van het SNS Historisch
Centrum, overhandigt het eerste exemplaar aan Cor Adema, bij vele
Kampenaren een goede bekende. Ook onthult Adema een portret dat
Martin-Jan van Santen van hem heeft geschilderd.
Bij Kampen hoort natuurlijk de Kamper steur. Voor de aardigheid
heeft hengelsportvereniging Ons Vermaak er 25 uitgezet in het Kamper Stadspark. Nu kun je vissen wat je wilt, maar een steur zul je niet
snel vangen. Hij gaat niet af op een dobbertje met aas, maar zoekt zijn
eigen eten liever op de bodem.
Het is nog niet af, maar het ziet er nú al indrukwekkend uit: de mini
atuur-Bovenkerk waarmee Joop Koers van Kampereiland nu al een
jaar bezig is. De schaal is 1 op 20 en daarmee wordt de kleine Bovenkerk ongeveer 3 bij 6 meter. Koers bouwt de kerk van piepkleine stripjes dakleer van 2 bij 1 centimeter. Hij denkt nog zo’n 15.000 stripjes
nodig te hebben.
De supermarkten zijn tevreden over de eerste zondagopenstelling.
Toen Albert Heijn in het Stationskwartier om 12.00 uur opende, stonden er al zo’n vijftien klanten te wachten. Ook bij de Jumbo in de
Hanzewijk en bij de Aldi op het Melmerpark zijn ze tevreden.
Er zitten geen gierzwaluwen bij de vervallen panden aan de Boven
Havenstraat. Een ecoloog heeft dat met behulp van een kraan onderzocht. Daarom kan nu om het dak van de oude glashandel een net
worden gespannen om te voorkomen dat onderdelen er vanaf waaien.
In Wilsum werden jarenlang drie ooievaarsnesten onderhouden. De
plaatselijke vereniging voor dorpsbelang heeft besloten om alleen nog
geld en energie te steken in het meest markante nest tegenover het café
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in de dorpskern. Hoewel het beter gaat met de ooievaars in de regio, blijven ze kwetsbaar. Niet iedereen is er daarom blij mee. (Zie afbeelding).
Het is officieel de warmste 26 juli ooit. Op veel plaatsen in Nederland
werd het ruim 40 graden. De stranden liggen vol, maar voor Adriane
Knol uit Kampen is dat niet weggelegd. Zij kan met dit weer niet langer
dan twintig minuten buiten zijn. Dat komt door de erfelijke stofwisselingsziekte Erytropoiëtische Protoporfyrie (EPP). Bij blootstelling
aan licht kan de huid gaan ontsteken en dat is zeer pijnlijk.
Het aanvalsplan van tuinders en de gemeente Kampen om tuinders
naar de Koekoekspolder in IJsselmuiden te trekken lijkt vruchten af
te werpen. Tomatenkweker Van den Belt heeft 9 hectare tuinbouwgrond gekocht en is bezig met een toekomstplan. Er zijn nog onderhandelingen gaande over ongeveer 36 hectare.
In de Bovenkerk heeft het symbool van de evangelist Markus, de leeuw,
zijn kop terug. Hij is te vinden in het koorhek. Sinds eind vorige eeuw
zat alleen de onderkaak van de leeuw er nog. Waar de rest van de kop
was, wist niemand. Houtsnijder Dolf Schinkel heeft met behulp van
een foto een kopie gemaakt en zo is het koorhek, daterend uit 1550, in
ere hersteld.
Op diverse plaatsen in Kampen en IJsselmuiden worden fietspaaltjes
teruggezet. Na de strooiperiode van afgelopen winter is een aantal
paaltjes weggelaten. Nu blijkt dat daardoor onveilige verkeerssitua-

ties ontstaan. De gemeente kreeg diverse meldingen dat ook automobilisten gebruik maakten van de fietspaden. Dat is natuurlijk gevaarlijk en onwenselijk.
Augustus
Bij een zanddepot in het Stationskwartier staat een opvallend geel bord
1-8
met daarop: ‘Geef acht !!! oeverzwaluw - verboden te graven’. In de wand van
de zandhoop heeft zich een kolonie oeverzwaluwen gevestigd. Deze
vogels staan op de ‘rode lijst’ (= een overzicht van diersoorten die in Nederland verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen). De gemeente Kampen is verplicht de dieren te beschermen. De oeverzwaluwen worden
daarom met rust gelaten tot het einde van het broedseizoen.
2-8
Een oude uitspraak uit de Barend Servet Show was: ‘Waar heb dat nou
voor nodig?’. Wat mij betreft geldt dat ook voor de vernieling van een
punter bij Wilsum. De punter ligt sinds 2015 aan de dijk en dient als
rustpunt voor onder meer fietsers en wandelaars. Hij is door vandalen
dusdanig vernield dat reparatie waarschijnlijk niet meer mogelijk is.
3-8
Sinds de opening van het Reevediep in april zijn er ruim 5100 boten
doorheen gevaren. Dat ligt iets boven de prognose, maar het is nog
een beetje vroeg om te concluderen dat er meer passanten in Kampen
aanleggen. De Bovenhaven lijkt wat drukker; bij watersportvereni-
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ging De Riette komen 20 tot 25 procent minder passanten de haven
in. (Zie afbeelding).
Het Stationskwartier bij station Kampen Zuid begint steeds meer
vorm te krijgen. Onder het eerste appartementencomplex zijn twee
van de zes bedrijfsruimtes verhuurd en is er genoeg belangstelling
voor de overige vier. Projectontwikkelaar Bun is inmiddels begonnen
met de voorbereiding van een tweede appartementencomplex.
Het laatste woord over de problemen bij de parkeergarage aan de Buitenhaven is nog steeds niet gesproken. Er is inmiddels een rapport
klaar, maar de bevindingen worden pas later bekend gemaakt. Weer
even wachten dus.
Syriër Mohamad Aswad Aisso heeft een debuutroman geschreven.
Hij is in 2014 naar Nederland gevlucht en woont sinds 2016 in Kampen. Het debuut is in het Arabisch geschreven en Aisso droomt van
een Nederlandse vertaling. De titel zou kunnen zijn: Stap in de wereld
van het licht. Het boek gaat over dromen, geloof in een betere wereld
en hoop voor de toekomst. Aisso doet er alles aan om de Nederlandse
taal te leren. Hij wil hier een nieuw leven opbouwen en een betaalde
baan vinden, het liefst in zijn vakgebied sociologie en filosofie.
De tienjarige Ilse is superblij met haar gloednieuwe Fila sportschoenen.
De Stichting Kansarme Kinderen Nederland heeft haar en een aantal
gezinnen in Kampen heel erg blij gemaakt met kleding, schoenen en
speelgoed. De aanvraag is gedaan door de stichting Be Part Kampen,
die ondersteuning biedt aan gezinnen die op of onder de armoedegrens leven.
Niet alle supermarkten zijn blij met de zondagopenstelling. Bedrijfs
leider Tim Veldhuis van de Coop aan de Hendrik van Viandenstraat
had er eigenlijk niet veel zin in om op zondag zijn supermarkt te openen. Doordat hij pittige kritiek kreeg en omdat de omzet op maandag
behoorlijk daalde, is hij toch overstag gegaan.
Het leek antisemitische intimidatie, maar dat was het niet. In het
kader van de tentoonstelling Sprekend Verleden heeft kunstenares Sybil
Heijnen een aantal gedroogde koeienoren opgehangen, onder andere aan een lantarenpaal bij de synagoge. Volgens de kunstenares zijn
ze bedoeld als ‘boodschappers die ook nog eens kunnen luisteren’.
Iemand zag ze aan voor varkensoren en dat zorgde voor de nodige
commotie. Bij de synagoge is nu een verklarend bordje geplaatst om
verdere misverstanden te voorkomen.
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Het lijkt erop dat de Kamper Ui(t)dagen hun langste tijd gehad hebben. In de eerste jaren liep de stad uit en kwamen er ook veel bezoekers van buiten, nu zijn de bezoekersaantallen flink gedaald. Tijd
voor iets nieuws dus. De ondernemersvereniging Kampen (OVK) gaat
ermee aan de slag.
Beeldend kunstenaarsvereniging De Varfdeuze uit Kampen bestaat zestig jaar. Om dat te vieren is er in ’t Ukien een jubileumtentoonstelling
ingericht. De meeste kunstenaars zijn al vele jaren lid van de vereni-

ging. Eén steekt er met kop en schouders bovenuit: Jan Brokkelkamp
is al 59 jaar lid. Hij heeft goede en minder goede tijden meegemaakt.
Waren er in het verleden verenigingsavonden met maar twee of drie
leden, tegenwoordig is de belangstelling prima. (Zie afbeelding).
Jannie uit de Lepelaarsplassen heeft een verrassende verkenningstocht gemaakt. De jonge zeearend is helemaal naar Kampen gevlogen en weer terug naar Flevoland. Dankzij een GPS tracker kunnen
onderzoekers van de Werkgroep Zeearend Nederland deze en nog vier
andere jonge zeearenden volgen. En wij mogen meekijken.
Vijftig jaar geleden vond het legendarische festival Woodstock
plaats. Dat roept bij velen onder ons warme gevoelens op. Het weer
was slecht, maar de sfeer was fantastisch. Het was de tijd van peace,
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love and happiness. Oude tijden herleven in ’t Ukien, waar de muziek
klinkt en waar herinneringen worden opgehaald aan dat geweldige
popfestival.
Het leek eindelijk voor elkaar te zijn: de vervallen stadsvilla aan de
Boven Havenstraat kon worden gesloopt en in dezelfde stijl herbouwd.
GroenLinks vraagt om uitstel. Ten eerste omdat de raad nooit is geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek naar vervuiling. Ten
tweede blijkt de villa op ondeugdelijke gronden te zijn afgewezen als
monumentaal pand. GroenLinks vindt dat er eerst duidelijkheid moet
komen en dat er vervolgens een gebiedsvisie moet worden opgesteld.
Eerst moest hij ‘even’ nationaal kampioen grafisch ontwerpen worden en nu mag Myron Kouffeld naar het ‘WK voor beroepen’, de
WorldSkills in het Russische Kazan. Het Nederlandse team bestaat uit
dertig leden, allemaal jongeren die nationaal kampioen zijn in hun
vak. Myron uit Kampen is er een van. Dit voorjaar rondde hij zijn opleiding graphic design bij het Deltion College af en hij heeft al een
paar jaar ervaring als freelancer.
Rick Hamburger uit IJsselmuiden en Lilian van den Brink uit Kampen
kwamen in actie voor het goede doel. Zij losten 24 uur achter elkaar
Rubikskubussen op. Daarmee haalden zij ruim 1.500 euro op voor
onderzoek ter bestrijding van kinderkanker. Een mooie prestatie!
Begin dit jaar bedachten Kamper ondernemers de rode kaart om op
te treden tegen het grote aantal winkeldiefstallen. Deze aanpak lijkt
te werken. De winkeldieven kwamen vooral uit het azc in Dronten.
Sinds de invoering van de rode kaart hebben er zeven een rode kaart
gekregen. Zij zijn een jaar lang niet welkom in de 25 aangesloten winkels. Er zijn ook zestien waarschuwingen uitgedeeld.
Wie wil kan de met bladgoud vergulde haan van de toren van de
Bovenkerk van dichtbij bekijken. Hij staat tijdelijk in de hal van het
stadhuis van Kampen, omdat de toren wordt gerestaureerd.
Wekelijks wisselt Linda Westera haar profielfoto op sociale media. Dat
doen waarschijnlijk meer mensen, maar Linda gebruikt daarvoor al
jarenlang zelfportretten. Ze geniet ervan om de kleine kunstwerkjes
te maken en gebruikt allerlei materialen en stijlen. Het zijn er inmiddels bijna driehonderd.
De gemeente Kampen onderhoudt het openbaar groen op basisniveau, sober en duurzaam. Alleen in de binnenstad is het onderhoudsniveau hoog. Daar wordt onder andere vaker geschoffeld en
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meer gemaaid. Meer groenonderhoud kost de gemeente ongeveer
een miljoen euro extra. Dat zit er gezien de huidige bezuinigingsopdracht niet in.
Een grote kop in de Stentor: PAS-besluit bedreigt Reevedorp. PAS staat
voor het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State heeft in mei
geoordeeld dat het PAS in strijd is met de Europese stikstofregels.
Daarom zijn tientallen bouwprojecten stilgelegd. De komende maanden moet duidelijker worden wat er wel en niet door kan gaan.
Grafisch ontwerper Myron Kouffeld heeft het op de 45ste editie van
de WorldSkills in Rusland heel goed gedaan. Hij moest het opnemen
tegen 34 tegenstanders en is als 20ste geëindigd. Ook was hij een van
de dertien Nederlanders die een medal of excellence kregen. Deze
wordt uitgereikt aan deelnemers die een bovengemiddelde prestatie
hebben geleverd.
Nico-Paul ten Hove wilde met zijn kinderen en een buurmeisje van
zon en warmte genieten langs een strandje aan de IJssel. Maar er was
daar zoveel afval achtergelaten, dat hij de handen wel uit de mouwen móest steken. Ook de kinderen hielpen mee. Binnen tweeënhalf
uur hebben ze maar liefst twee vuilniszakken en twee draagtassen vol
met rotzooi verzameld.
Een leuk initiatief in Wilsum. En ook wat gedurfd, maar kapsters Nicole Boeve en Hanna Goudbeek gaan ervoor. Ze hebben een kapsalon
geopend in het winkelpand aan de Dorpsweg. Daarmee komt er voorzichtig wat middenstand terug in het dorp. Succes!

September
Woonzorgconcern IJsselheem is een van de grootste zorgaanbieders
3-9
in de regio. Volgens een inspectierapport behoorde de zorgverlener in
2016 tot de slecht presterende zorginstellingen en werden de vestigingen onder verscherpt toezicht gesteld. Nu krijgt IJsselheem een dikke
voldoende. Volgens het inspectierapport scoort het zorgbedrijf nu op
zes van de tien gecontroleerde normen goed tot zeer goed.
De Nederlandse regelgeving is voor buitenlanders niet altijd helder.
4-9
Tareq Alshoffe, een Syrische Kampenaar, wil vanuit zijn huis een cateringbedrijfje opzetten om zijn studie bestuursrecht te kunnen bekostigen. Volgens de contactpersoon bij de gemeente was dat geen probleem en Alshoffe heeft daarom geïnvesteerd in apparatuur. Een paar
weken later blijkt het volgens de afdeling handhaving van dezelfde
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gemeente toch niet te mogen en wil die een zogenoemd ‘legalisatieonderzoek’ uitvoeren. Tot die tijd is de toekomst van cateringbedrijfje
Jampino onzeker. Snapt u het, snap ik het.
IJsselteam Kampen is in 2012 ontstaan als onderdeel van een groep
Kampenaren die deelnam aan de alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee. Met schaatsen zijn de meeste leden gestopt, maar het
wielrennen als training is gebleven. Twaalf leden van het IJsselteam
vertrekken deze vrijdag heel vroeg met de fiets naar de Duitse partnerstad Soest en zondag keren ze weer terug. Het is een tocht van 220
kilometer. De zaterdag wil het team - uiteraard per fiets - de stad Soest
verkennen als fietsend reclamebord voor de stad Kampen.
De bewoners van het woonwagenkamp aan de Wielstraat zijn het
zat. Rondom hun buurt werd veel te hard gereden. Ze hebben meermaals bij de gemeente om maatregelen gevraagd, maar actie bleef
uit. Daarom hebben de bewoners het heft in eigen hand genomen. Op
de Stoomstraat en de Gildestraat liggen nu gele ribbels en die halen
de snelheid van het verkeer er flink uit. Ze blijven liggen tot er een
definitieve oplossing is.
Wie wil kan wandelen langs verborgen pareltjes in de binnenstad
van Kampen. Emmely van Ommen gaat van mei tot en met september
iedere zaterdag op pad langs eeuwenoude hofjes en binnentuinen. De
route komt onder andere door de Dom van Keulen, de Espagnol-tuin
en de Keizertuin. Het is er mooi, rustig en stil.
In de nieuw gemetselde kademuur aan de Buitenhaven in Kampen
zijn scheuren ontstaan. Onderzoek wijst uit dat de voegen in het metselwerk te klein zijn. Het gevolg is dat het onderhoud van de kademuur duurder wordt en langer duurt.
Kringloop Kampen is verhuisd van de Trekvaart in IJsselmuiden naar
de Ambachtsstraat 3. Het ziet er prachtig en ruim uit en het ruikt er
zelfs nieuw. Kringloop-directeur Henri Bouwmeester is trots op het
nieuwe onderkomen en natuurlijk ook op de medewerkers die tijdens
de verhuizing zo hard gewerkt hebben. Het is de moeite waard er eens
rond te snuffelen.
De bewoners van de Kamper wijkcode 8265 zijn in de prijzen gevallen
bij de Postcodeloterij! In totaal gaat het om 2 miljoen euro. De ene
helft gaat naar deelnemers met de postcode 8265. De andere helft
wordt verdeeld onder bewoners van de Tosca. De grootste prijs van
117.674 euro gaat naar René en Gea Sipsma.
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De gemeenteraad van Kampen heeft besloten dat er geen nieuwe
zorgwoningen in de binnenstad meer bij mogen komen. Met de ingrijpende maatregel wil de gemeente wildgroei tegengaan en overlast beperken. Verontruste bewoners hebben klachten ingediend bij
de gemeente. Sommige cliënten die begeleid wonen zijn agressief en
misdragen zich. Er zijn ook vraagtekens bij de kwaliteit van de geleverde zorg. De beslissing zorgt voor opluchting. Zowel de politie als
de Ondernemersvereniging Kampen (OVK) zijn er blij mee. Ook zorg
instelling PGVZ vindt het een goed besluit.
Veel mensen vinden het leuk om bij mooi weer een vaartochtje door
het Reevediep te maken. Maar het is wel belangrijk dat ze zich aan
de maximumsnelheid van 6 kilometer per uur houden. De snelheids
beperking is hard nodig om het kwetsbare gebied te beschermen. Diverse beheerders werken samen om de vaarregels te handhaven. Niet
alleen de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het waterschap en
Rijkswaterstaat zijn erbij betrokken, maar ook de politie gaat daarvoor
het water op.
Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag worden in de Gouden
Zaal twee oude trommels gepresenteerd. Het gaat om trommels van
de Kamper Schutterij uit 1821 die dankzij de inspanningen van Kampenaren Stieneke en Leo Torn zijn gerestaureerd. Ze zijn nu te bewonderen in het Stedelijk Museum Kampen.
Tweede Kamerlid Hilde Palland uit Kampen draagt op Prinsjesdag een
bijzondere outfit. Grafisch ontwerper Jan Schilder heeft de stof voor haar
jurk ontworpen met afbeeldingen van bekende historische Kamper gebouwen. Het bedrijf Brezo heeft de stof bedrukt en vervolgens heeft Fati
Stil de jurk genaaid. Het geheel werd afgemaakt met een hoed van Heidi
Urban Pasterkamp. Daarin zijn de Kamper Kogge en de golven van de
IJssel verwerkt. Een mooie promotie voor onze stad. (Zie afbeelding).
U kent het vast wel: even met de fiets naar de stad en nergens een
plekje om hem neer te zetten. De gemeente wil autoparkeerplaatsen
opgeven om 1350 fietsparkeerplekken te kunnen realiseren. Het college van burgemeester en wethouders is al akkoord. Nog even wachten op groen licht van de gemeenteraad.
Dat de gemeente Kampen 8 miljoen euro moet bezuinigen gaat iedere inwoner voelen. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat fors omhoog, parkeervergunningen in de binnenstad worden veel duurder
en ook het uurtarief voor parkeren gaat omhoog. Verder worden plan-
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nen uitgesteld. Zo gaat een grote renovatie van het Ichthus College
- het Campusplan - voor drie jaar in de koelkast en het plan Bolwerk
Buitenwacht zelfs voor onbepaalde tijd. Ook wil de gemeente de bijdrage aan cultuurinstellingen verlagen.
Wie de foyer van Quintus binnenkomt voelt zich deze weken wel wat
bekeken. Keramiekdocent Jan Kamphuis heeft met zijn cursisten een
jaar lang gewerkt aan keramieken kunstkoppen. Kamphuis werd jaren geleden in Florence getroffen door een kopje van de kunstenaar
Andrea della Robbia en dat werd de basis van de opdracht voor zijn
cursisten. Het resultaat is een tentoonstelling met een variatie aan
leuke, malle, kleurige koppen. (Zie afbeelding).
Het is slechts 1500 meter lang en 25 meter breed en het lijkt een gewoon stukje groen langs de Trekvaart in IJsselmuiden. Maar wie beter
kijkt en een van de paden volgt, ervaart al snel dat hij hier door een
bijzonder stukje natuur wandelt. Dat kan via een vlonderpad, zandpaadjes, een pad langs het water of een pad dat expliciet de zintuigen
prikkelt: vogels om te horen, vruchten om te proeven, bloemen om te
ruiken en de zon om te voelen. Niet voor niets is de Trekvaartzone dit
jaar al voor de tweede keer genomineerd voor een landschapsprijs.
De eerste Full Color Run op 21 juni in het Stadspark van Kampen heeft
ruim 7.000 euro opgeleverd. De opbrengst is verdeeld tussen twee
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 oede doelen: de stichting Nikai 4 Life, die geld inzamelt voor onderg
zoek naar kinderkanker, en de Ad Huiberts Stichting, die zich inzet
voor tennislessen aan mensen met een beperking.
Bij station Kampen Zuid is een kunstwerk van Joep van Lieshout onthuld. Officieel heet het kunstwerk De Onmisbare. Het is een groot
molecuul, verwijzend naar de oorsprong van het leven. In de volksmond heeft het kunstwerk echter al heel wat bijnamen, zoals ‘de poedel’, ‘molecuul’, ‘stapel ballen’ en ‘Mickey Mouse’. Een paar dagen na
de onthulling blijkt dat kinderen het ook als een uitdagend klimtoestel zien. Voor ieder wat wils, zo lijkt het.
Voor de tentoonstelling Kampen Koggestad, geheimen van de IJsselkogge
in het Stedelijk Museum Kampen heeft historisch medewerker Theo
van Mierlo een autoritje gemaakt in het bijzondere gezelschap van
oud-burgemeester Diederic Brant. Of beter gezegd: met zijn grafplaat.
In 1368 is Diederic Brant vermoedelijk per koggeschip naar Lübeck
vertrokken en daarna reisde hij door naar Skanör in Zuid-Zweden.
Daar overleed hij aan de pest. Tot 1778 lag zijn koperen grafplaat in
de kerk van Skanör en sinds 1838 was de plaat te zien in het museum
van Lund. En nu dus voor eventjes in Kampen.
De biologische tuin van Tuinderij Vahl is aangesloten op de aardwarmtebron in de Koekoekspolder. Het is nog niet voldoende om
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het hele bedrijf met deze duurzame vorm van energie te verwarmen,
maar dat wordt in de toekomst misschien anders. Er zijn vergevorderde plannen voor een tweede aardwarmtebron.
In de wijk Onderdijks komt het eerste tiny forest van Kampen. Nog
voor het einde van dit jaar wordt het minibos vlakbij de basisscholen
Villa Nova en Het Stroomdal aangelegd. Een voorwaarde voor de aanleg van een tiny forest is de betrokkenheid van scholen, omdat het de
bedoeling is dat kinderen er leren over de natuur in Nederland.

Oktober
1-10 Schrijfster en illustrator Willeke Brouwer uit Mastenbroek is onderscheiden met de Hoogste Woordprijs voor het beste christelijke kinderboek. Het boek heet Lotte laat maar - De verwoestende puppy. Het verhaal is
vrolijk eigentijds en herkenbaar, maar het heeft ook een diepere laag.
Volgens de jury is het verhaal zo sterk dat kinderen het boek waarschijnlijk verslinden, maar onderscheidt het zich juist door de serieuze noot.
3-10 De gemeente wil onderzoek doen naar hoe efficiënt de inburgering
van vluchtelingen in Kampen is. Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe
Wet inburgering in. Gemeenten krijgen dan een grotere rol in de uitvoering. De gemeente Kampen wil duidelijkheid over hoeveel statushouders hier wonen, hoe het staat met hun inburgering en hoe het
gaat met onderwijs, werk en inkomen. De gegevens van het onderzoek kunnen gebruikt worden om het beleid te verbeteren.
4-10 De leukste juf van Nederland 2019 komt uit Kampen! Haar naam is
Hanneke Lamberts en ze werkt op de Dr. H. Bouwmanschool. Ze staat
voor de kleuters, maakt vaak grapjes en is ervan overtuigd dat je ook
buiten het klaslokaal heel veel kunt leren. Hanneke zegt zelf: ‘Je geeft
gewoon een stukje liefde en dat wordt gezien.’
5-10 In het Stedelijk Museum Kampen, bij het Stadsarchief Kampen en op
de Koggewerf is de tentoonstelling Kampen Koggestad, geheimen van de
IJsselkogge te zien. (Zie afbeelding). Dat is een goed moment om de IJsselkogge die in 2016 uit de IJssel werd gelicht in de schijnwerpers te
zetten. Als de IJsselkogge naar Kampen terugkomt is het de vraag hoe
hij het best tentoongesteld kan worden. Vrijwilligers van de Koggewerf hebben daar tijdens de opening op een ludieke manier aandacht
voor gevraagd. Suggesties zijn welkom.
7-10 De Huisartsengroep Kampen trekt aan de bel omdat er te weinig huisartsen zijn. Er is nog geen opvolging voor huisarts Posthouwer, die in
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het voorjaar met pensioen ging. En een kandidaat die zich in het Stationskwartier wilde vestigen, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. De groep heeft het Zilveren Kruis gevraagd mee te denken
om het tekort op te lossen.
8-10 Ondernemers in Kampen zijn erg boos over de verhoging van de ozb-aanslag. Ze dreigen de extra kosten in mindering te brengen op hun sponsorgelden en bijdragen aan evenementen. En dat zorgt weer voor onrust
bij de verenigingen, die driedubbel de dupe lijken te worden: een hogere
ozb-aanslag, minder subsidie èn minder sponsorbijdragen.
9-10 In De Brug staat een aardig artikel over de Hanzefietsroute. Hij bestaat
al jaren en is nog altijd populair. Er zijn drie afzonderlijke toertochten langs de belangrijkste Hanzesteden, elk in totaal ongeveer 1000
kilometer lang. Een daarvan gaat van Zaltbommel naar Lübeck en
komt - natuurlijk - door Kampen.
10-10 De gemeente heeft per direct de skatebaan in het Stadspark gesloten.
Bij inspectie bleken er ‘illegale onveilige bouwwerken’ te staan. Er
zijn hekken omheen geplaatst, die verwijderd worden als het skate
park weer veilig is verklaard. De Kamper skaters balen ervan en verwijten de gemeente slecht onderhoud. Ze willen dat de gemeente
vaart maakt met het op orde brengen van de skatebaan.
11-10 René Vermeij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg
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de koninklijke onderscheiding omdat hij jarenlang brandweervrijwilliger is geweest bij de gemeentelijke brandweer van IJsselmuiden.
Het college van B en W heeft 53 locaties in Kampen en IJsselmuiden
aangewezen voor het carbidschieten tijdens de jaarwisseling. Uit evaluatie is gebleken dat deze aanpak bijdraagt aan een veilig en feestelijk Oud en Nieuw.
Een oud hoofpijndossier steekt de kop op. Het gaat om het zogenaamde
Grondbankdossier. In 2014 is besloten om hierover een raadsenquête te
houden; dat is vergelijkbaar met een parlementaire enquête. Waar ging
het ook alweer om? In februari 2014 heeft de gemeente Kampen een
zogenaamde parapluovereenkomst gesloten met consortium De Dijken
BV voor een evenwichtige verdeling van de kosten door grondaankopen. Kort gezegd heeft Kampen hiermee veel risico’s genomen en meer
dan 8 miljoen euro verloren aan het exploiteren van bouwgrond. De
Europese Commissie heeft onderzocht welke deals gesloten zijn en met
wie. En ook of Kampen zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde staatsteun. De uitkomst is dat Kampen daaraan niet schuldig is. Verschillende fracties van de Kamper gemeenteraad vinden de raadsenquête nu een te zwaar instrument en pleiten voor een degelijke evaluatie.
Het bedrag van 8 miljoen euro komt dit jaar vaker voorbij…
Kampen is van oudsher een gemeente waar mensen bij verenigingen
en stichtingen vrijwilligerswerk doen. Toch is er behoefte aan een
nieuwe manier om vrijwilligers te werven. Daarom wordt er in november een Snuffelstagefestival georganiseerd. Belangstellenden kunnen
ervaren hoe leuk het werk is door meteen aan de slag te gaan en kennis te maken met potentiële collega’s.
Bij de De la Sablonièrekade 5 is een struikelsteen geplaatst ter ere van
Jo Leo Snoep. Deze verzetsstrijder werd in de Tweede Wereldoorlog
door de Duitsers doodgeschoten. Twee kleinzoons van Snoep legden
de struikelsteen en vertelden zijn aangrijpende levensverhaal.
De Raad van State buigt zich nog eens over de vaarverbinding door
het Reevediep en de plannen voor Reevedorp. De Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta hebben forse kritiek op de
plannen. Er zijn nog steeds veel zorgen over de bescherming van de
natuur. Daarnaast blijven er grote bedenkingen bij de noodzaak van
het Reevedorp. Bovendien zou er een nieuw onderzoek moeten komen naar stikstofuitstoot, zeker nu de regels daarvoor veel strenger
zijn geworden. Over zes weken doet de Raad uitspraak.

21-10 Er zijn in totaal vier verdachten van de brute roofoverval op twee
oudere bewoners aan de Sint Nicolaasdijk, die in januari plaatsvond.
Drie van de verdachten moeten langer vast blijven zitten. Een vierde
minderjarige verdachte is vrijgelaten. Het onderzoek zal nog enkele
maanden duren.
22-10 Aan de Nieuwe Markt 16 in Kampen komt een nieuwe winkel. De zussen Cilia de Jong en Regien de Vries openen er Vooruitzicht. Ze verkopen naast delicatessen ook ‘upcycle’-artikelen. Wat dat zijn? Dat zijn
mooie nieuwe gebruiksvoorwerpen, zoals tassen, die de zussen van
‘afval’ maken.
23-10 Burgemeester en wethouders van Kampen houden vast aan het begrotingsplan voor het bezuinigen van 8 miljoen euro. Dat betekent
dat de onroerendzaakbelasting (ozb) wordt verhoogd, er bezuinigd
wordt in het sociaal domein, op cultuur en groenonderhoud en dat
er geschrapt wordt op subsidies. Burgemeester Koelewijn laat verder
uitdrukkelijk weten dat de gemeente ook in eigen vlees snijdt. In de
gemeentelijke organisatie moet een half miljoen bezuinigd worden.
25-10 Een bijzonder debuut van Kamper schrijfster Marianne van den Herik.
Het boek heet Afdalen in de leegte en beschrijft een dag uit het leven van
de 82-jarige Vera. Waarom het bijzonder is? Marianne van den Herik
is 70 jaar!
26-10 Er is een rapport gemaakt over de problemen bij de parkeergarage
Buitenhaven. Ondanks een Wob-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) wil de gemeente het rapport niet openbaar maken. Het benedendek van de parkeergarage is nog steeds dicht en het is niet duidelijk
of de problemen op korte termijn definitief opgelost kunnen worden.
Misschien is de gemeente bang dat de onderste steen boven komt?
26-10 Een schoon milieu begint bij jezelf! De eerste drie zaterdagen van oktober hebben kinderen zich verzameld bij kinderboerderij Cantecleer
om zwerfafval op te ruimen. De laatste zaterdag van deze maand
gaan zo’n zestig vrijwilligers van vier sport- en cultuurverenigingen
op pad om de oevers van de IJssel van zwerfafval te ontdoen. In ruil
voor hun inzet krijgen de verenigingen een bijdrage voor de clubkas.
27-10 Een bijzondere demonstratie op een niet alledaagse dag, namelijk
zondag. Op het Burgemeester Berghuisplein demonstreren Eritreeërs
tegen het bezoek van de Eritrese ambassadeur van België, Mr. Negassi
Kassa. Hij zou gestuurd zijn om erachter te komen wie voor en wie
tegen het regime in Eritrea is.
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28-10 Juwelier Daniëls uit IJsselmuiden organiseert voor de vijfde keer de
Week van de Kraal. Wie wil kan langskomen met historische sieraden, zoals mutsenbellen of oorijzers. Expert Lotterman is aanwezig
om meer over de meegebrachte spulletjes te vertellen. Bezoekers kunnen ook komen kijken naar een demonstratie rijgen en knopen.
29-10 De ene dag staan ze er en de volgende dag zijn ze plotseling weer weg:
de fietshekjes bij de Broederpoort. In een jaar tijd zijn ze al zes keer

geplaatst en weer weggehaald. Eerst stonden ze te dicht op elkaar, dan
weer was er iets kapot. De bedoeling van de hekjes is om het fietsverkeer
veiliger te maken, maar of dit nu de beste manier is? (Zie afbeelding).
30-10 Voor de realisering van een warmtenet in de Koekoekspolder wordt
een nieuwe biomassacentrale geopend Het is een belangrijke stap
om de kassen in het tuinbouwgebied duurzaam te verwarmen. Het
streven is om rond 2030 aan zowel kassen als woningen CO2-neutrale
warmte te leveren.
November
1-11 De Brunnepers zijn boos. In april kondigde de gemeente nog aan dat
er gewerkt zou worden aan het opstellen van een integrale visie om
de wijk een flinke opknapbeurt te geven. Er zou gekeken worden naar
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2-11

2-11

4-11

duurzaamheid, leefbaarheid, ruimtelijke ordening, verkeer en huisvesting. Net nu het eindelijk zover is, gooien de forse bezuinigingen
roet in het eten. De toegezegde bijdrage van 100.000 euro is ingetrokken en Brunnepe voelt zich weer aan haar lot overgelaten.
De zonnepanelen op het stadhuis van Kampen hebben een grote aantrekkingskracht op meeuwen. Ze gebruiken de plek heel graag om

te poepen. De panelen worden regelmatig schoongemaakt, maar zijn
binnen de kortste keren weer vuil. Daarom hangt er sinds kort een
roofvogelvlieger boven het stadhuis en het lijkt nog te werken ook.
De panelen blijven langer schoon. (Zie afbeelding).
Gerhard Bastiaans (71) is al meer dan zestig jaar baritonspeler bij het
Stedelijk Orkest Kampen. Hoog tijd voor een huldiging dus. Tijdens
een voorstelling van het orkest is hij in het zonnetje gezet.
Bewoners van De Trekvaart vinden hun straat misschien wel de mooiste in IJsselmuiden. In september is de Trekvaartzone in IJsselmuiden
zelfs nog genomineerd voor een landschapsprijs. Slechts een paar
weken later wordt op een andere plek aan de Trekvaart een groot aantal zieke essen gekapt. De bewoners vinden dat wel erg rigoureus en
namens de straat heeft bewoonster Elise van Heck schorsing aangevraagd. De kap is stilgelegd. Uitspraak van de rechter volgt.
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Weer is er nieuws uit de Boven Havenstraat over de vervallen stadsvilla. De grond onder de ‘paupervilla’ is ernstig vervuild met metalen
en PAK’s (teerachtige kankerverwekkende stoffen). Volgens projectontwikkelaar Mateboer kan de bodem binnen het budget gesaneerd
worden. Het wachten is nu op de uitspraak van de rechtbank met
betrekking tot de sloopvergunning.
In heel Nederland gaan leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs
de straat op om te protesteren tegen het lerarentekort. Ook de driehonderd leerlingen van het VIA College aan de Flevoweg hebben een
vrije dag. Dat heeft echter niet met de staking te maken, maar met
een mogelijk gaslek. De brandweer heeft direct een onderzoek ingesteld, maar er is gelukkig niets gevonden.
Eens in de zoveel tijd wordt Kampen overvallen door autokrakers. Er
is in korte tijd al in negen auto’s ingebroken. Vooral airbags worden
gestolen. Volgens de politie gaat het om mobiel banditisme. De daders
werken heel snel en op bestelling.
Voor de vierde keer wordt in de Reijersdam een Culturenmarkt gehouden. Er is muziek, zang en dans uit onder andere Thailand en
Iran. Verder kunnen bezoekers gerechten uit allerlei landen proeven.
Augurkensoep uit Polen bijvoorbeeld!
De laatste jaren krijgt Sint-Maarten ook in Kampen steeds meer voet
aan de grond. In diverse wijken gaan de kinderen met hun lampionnen zingend langs de deuren en krijgen lekkere dingen als beloning.
Brigitte Wolthuis wint de Kamper Kunstprijs met ‘de kaartenkar’. In
de Cellebroederspoort reikt Wethouder Cultuur Irma van der Sloot
de prijs uit.
Bij MaGreet aan de Burgwal vindt een leuke boekpresentatie plaats. Het
gaat om Verhalen om te smullen. Van Kamper grond van Diana de Groot.
Samen met Pleuni Vullers van IJsselheem heeft zij een verhalenkookboek gemaakt met herkenbare, aansprekende en ontroerende Kamper
verhalen, gekoppeld aan traditionele en/of vergeten gerechten. Wethouder Irma van der Sloot neemt het eerste exemplaar in ontvangst.
De gemeenteraad heeft de bezuinigingsplannen besproken en de begroting voor de komende jaren vastgesteld. Een aantal voorgestelde
bezuinigingen is teruggedraaid. Zo gaat de tariefsverhoging voor de
sportaccommodaties niet door en ook de subsidies voor kleine culturele verenigingen worden voorlopig niet afgebouwd. De verhoging
van het ozb-tarief gaat daarentegen wèl door.

16-11 Het was gezellig druk op het Van Heutszplein en menig kinderhart
klopte sneller bij de intocht van Sinterklaas en de Pieten. Na het welkom van burgemeester Bort Koelewijn en jeugdburgemeester Franco
Koelewijn maakte de goedheiligman natuurlijk een tochtje door de
Oudestraat. (Zie afbeelding).
18-11 Het gaat niet goed met de maandagmarkt. Uit onderzoek van de stichting de Markt van Morgen blijkt dat de markt van maandagmorgen
in een neerwaartse spiraal zit en dat er geen sfeer is. Marktkoopman
Harmen Westerink pleit voor aanpassing van de regels en herindeling
van de markt. Daarvoor is hulp van de gemeente nodig.
19-11 Ze hebben bij voetbalvereniging IJVV een hele tijd op het kunstgrasveld gewacht en nu is het bijna klaar. De officiële opening wordt op
het laatste moment uitgesteld omdat er problemen zijn met de verlijming. Het geduld van de leden wordt dus nog even op de proef gesteld.
20-11 Naast het schoolplein van OBS Villa Nova komt het eerste tiny forest
van Kampen. Schoolkinderen van alle leeftijden planten ongeveer
negenhonderd boompjes. Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos zo groot als een tennisbaan. Er komt ook een buitenlokaal,
zodat kinderen onder andere kunnen leren over bloemen en bijen.
20-11 Kim Verhaaff is initiatiefnemer van een petitie tegen vuurwerkoverlast. De gemeente zou moeten optreden tegen mensen die voor of na
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oudejaarsdag vuurwerk afsteken. In korte tijd is de petitie al door 250
mensen getekend.
Landelijk zijn de kosten voor jeugdzorg fors gestegen, zo ook in Kampen. Mede daardoor is het miljoenentekort op de Kamper begroting
ontstaan. De gemeente heeft een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de oorzaak van de kostenstijging. Een van de oorzaken is dat
zorgaanbieders de zorgbehoefte van hun cliënten zwaarder voorstellen dan ze in werkelijkheid is. Nader onderzoek blijkt noodzakelijk.
In Zalk wordt het oude dorpshuis gesloopt. In januari 2016 is een
nieuw multifunctioneel verenigingsgebouw in gebruik genomen
en daarmee werd het oude dorpshuis overbodig. Op de plek van het
dorpshuis zullen vijf woningen komen.
De parkeergarage Buitenhaven zou eindelijk in orde moeten zijn.
De aannemer heeft een waterdichte coating op het bovendek aangebracht en hopelijk is daarmee de lekkage verholpen.
Traditiegetrouw komt Sinterklaas een week na de intocht in Kampen
in IJsselmuiden aan. Er is echter wèl een verandering in de jarenlange
traditie, want de Sint komt niet per trein, maar met de boot.
In de Stomme van Campen zijn twee nieuwe biertjes gepresenteerd.
Initiatiefnemers zijn Patrick van Dijk en Pieter Schouten. Ze zijn twee
jaar geleden met bierbrouwen begonnen. Inmiddels staat er een 50 liter brouwketel in de garage van Pieter en spreken de mannen van een
uit de hand gelopen hobby. De nieuwe bieren heten Tripel Steur en
Blond Moeders Vijand - Pieters moeder houdt niet van bier, vandaar!
In de nota Bouwsteen Energie van de gemeente Kampen staat dat er
geen windmolens komen in open gebieden als Kampereiland, de polder Mastenbroek en het gebied langs de IJssel. De oude landschappen
hebben een grote recreatieve waarde en daar passen geen enorme
windturbines bij.
Deze week is de spits van de Nieuwe Toren in Kampen ’s avonds oranje
verlicht. Op deze manier doet de stad mee aan Orange the World, een
internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.
Het gaat goed met de economie in Kampen. Het aantal bedrijven
groeit, net als het aantal banen en het aantal inwoners. Daarmee
groeit de economie harder dan het gemiddelde van zowel de provincie als de regio Zwolle. Vooral de logistieke sector doet het goed dankzij de gunstige ligging aan het water en dichtbij (spoor)wegen.
Aan het begin van deze maand werden de bewoners aan de Trekvaart

in IJsselmuiden onaangenaam verrast door de kap van de essen in
hun straat en trokken aan de bel. De bestuursrechter in Zwolle heeft
besloten om de kap langer te schorsen. Het bezwaar van de bewoners
wordt half januari 2020 behandeld. De kap is daarmee minstens tot
en met eind februari uitgesteld.
30-11 De Kamper kunstenaar Henk Jans presenteert zijn autobiografie Kunst,
de zin van het zinloze in het Ikonenmuseum. In het boek beschrijft
hij openhartig welke omzwervingen hij maakte, hoe hij de balans in
zijn leven heeft gevonden en hoe de kunst zin aan zijn bestaan geeft.
December
2-12 In Waanders In de Broeren vindt een bijzondere boekpresentatie
plaats, namelijk van het eerste deel van de Graphic Novel Bijbel. Hij
is geschreven en getekend door schrijfster en illustratrice Willeke
Brouwer uit Mastenbroek. De engel en het kind vertelt het kerstverhaal
in cartoonachtige tekeningen met korte teksten. Volgend jaar moet
de hele bijbel klaar zijn.
3-12 Veertig statushouders in de gemeente Kampen krijgen binnenkort op
een nieuwe manier taalles. Het doel is dat ze hun taalniveau verhogen tot mbo-3 niveau, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. W en L Opleidingen uit Kampen is een van de instituten die
door de overheid is geselecteerd om de lessen uit te voeren.
4-12 We zijn in Kampen heel goed in afvalscheiding. Maar liefst 77 procent
van het afval wordt gescheiden en daarmee lopen we landelijk gezien
voorop. We merken het jammer genoeg niet in onze portemonnee,
want de afvalstoffenheffing blijft stijgen.
6-12 En helaas er komt nog een financiële tegenvaller bij. Wethouder
Geert Meijering maakt bekend dat de tekorten op jeugdzorg dit jaar
tussen 1,3 en 1,9 miljoen euro hoger uitvallen dan gepland. Doordat
er meer jongeren in zorgtrajecten komen, komt Kampen niet uit met
het begrote bedrag van 14,3 miljoen euro.
6-12 Toiletpapier verkopen voor het goede doel. De leden van de 21-plus
groep van De Hoeksteen uit IJsselmuiden doen het. Ze willen een
school bouwen in Sierra Leone en hopen met deze ludieke actie een
deel van de reis te financieren.
7-12 Het Lokaal is een buurthuis aan de Erfgenamenstraat in IJsselmuiden
en bestaat sinds een jaar. Het begon met eetcafé eeTze en fietsenmaker Rasoul en er komen steeds meer sociale activiteiten bij. Zo knipt
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9-12

Jentina van der Weerd het haar van mensen met een minimum inkomen. Verder is er een breicafé, een kookclub voor mannen en een
reparatiewinkel. Ook kunnen mensen terecht bij de Zoete Inval voor
een creatieve ochtend.
Tot nu toe was de gemeente Kampen terughoudend, maar nu lijkt het
erop dat de gemeente mee wil denken om de maandagmarkt te helpen.
Een van de pijnpunten is dat vorig jaar de marktgelden met 35 procent
zijn verhoogd. Dat was voor veel kooplieden een reden om uit Kampen
te vertrekken. Wethouder Geert Meijering zegt concrete maatregelen
toe om de markt te helpen. Er zal onder andere worden gekeken naar
een goede, compacte indeling van de markt. (Zie afbeelding).

10-12 In de Oudestraat staan veel winkels leeg. De werkgroep Winkel in Bedrijf dachten dat pop-upstores een goed middel zouden zijn om de
winkelstraat levendig te houden. Muziekdocente Anja Boons is pas de
tweede in twee jaar tijd die een tijdelijke winkel is begonnen. Zij verkoopt haar voorraad muziekinstrumenten. Verder is het animo voor
een pop-upstore niet zo groot.
11-12 Op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen wordt een zogenaamd TEC-event gehouden. De school heeft het evenement samen
met het Ichthus College en het Almere College georganiseerd om leer-
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16-12

17-12

lingen te interesseren voor een technisch beroep. Maar liefst twaalfhonderd leerlingen konden kennismaken met techniek en technische
bedrijven. Ze konden solderen, lassen en elektrische systemen testen.
De broers Appie en Yilmaz Iyi van het bekende restaurant Efes aan de
Plantage serveren op eerste kerstdag een gratis kerstdiner aan mensen
met een minimum inkomen. Al vier jaar kunnen mensen die zich dat
normaal niet kunnen veroorloven, genieten van een driegangenmenu
en een gezellige avond. De broers Iyi doen hun naam eer aan, want iyi
is Turks voor goed. Ze zouden het mooi vinden als ze samen met andere ondernemers nog meer mensen een fijne avond kunnen bezorgen.
Uitgerekend op vrijdag de dertiende is er voor de gemeente Kampen
een onaangename verrassing. Tijdens een bestuursrechtzaak tegen de
inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) duikt er plotseling een
verklaring op van de inspecteur die het werk aan de parkeergarage
Buitenhaven heeft onderzocht. Daarin staat dat er direct verband is
tussen het heiwerk in vervuilde grond en drie zieke werknemers. De
gemeente Kampen stelt dat er alles aan gedaan is om de grond te
saneren. Binnen zes weken is de uitspraak.
De naam Potkamp werd lange tijd geassocieerd met fietsen. Dat zal
waarschijnlijk iets minder worden, want Reinier Potkamp van Tweewielerhoek Reinier aan de Graafschap stopt ermee. Na dertig jaar vindt hij
het welletjes en wil gaan genieten van zijn pensioen. Wiechel van Heerde werkt al vanaf zijn vijftiende in de zaak en neemt het stokje over.
De bodem onder en rond de stadsvilla aan de Boven Havenstraat is zo
ernstig vervuild dat er met spoed gesaneerd moet worden. Dat heeft
de provincie Overijssel na onderzoek geconcludeerd. De vervuilde
grond levert nu al onaanvaardbaar risico op voor de omwonenden.
Nieuwbouw zonder sanering is geen optie.
In een garagebox aan de Tichlerstraat in IJsselmuiden treft de politie
1000 kilo illegaal vuurwerk aan. Twee mannen worden vastgezet en
het vuurwerk wordt in beslag genomen.
Voorzitter Jan van de Wetering van de Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden (SPGIJ) is boos. Het is al lastig om de manege
financieel draaiend te houden, maar nu de gemeente Kampen de ozb
met 34 procent verhoogt, wordt het nog moeilijker. Van de Wetering
vindt dat de overheid oog moet hebben voor de allerzwaksten in de
samenleving. Het college bespreekt binnenkort of er toch enige tegemoetkoming mogelijk is.
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18-12 Cultuurambtenaar Dick Spijker gaat met pensioen. Hij is maar liefst
42 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Kampen en heeft gemeenteraden zien komen en gaan. Eigenlijk had hij een dubbelfunctie, omdat hij niet alleen verantwoordelijk was voor de plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte, maar ook gedurende lange tijd voor
de exposities in de gemeentelijke expositieruimte.
18-12 Het Stadsarchief Kampen en het Stedelijk Museum Kampen worden
toch niet zelfstandig. Ook dit is een gevolg van de bezuinigingen die
de gemeente Kampen wil doorvoeren. De verzelfstandiging zou de
gemeente enkele tonnen kosten, maar dat geld is er niet. De medewerkers van het Stedelijk Museum kunnen nu eindelijk op zoek naar
een nieuwe directeur.
19-12 Er is ruzie bij het lokale nieuwsplatform KampenOnline. Een aantal
medewerkers is opgestapt, waaronder oprichter Gert Bartelink. De gemoederen liepen te hoog op vanwege een verschil van inzicht over de
manier van werken. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.
20-12 De Stichting ARTicipatie begint met project Stadshout. Gekapte of
omgevallen bomen worden niet versnipperd, maar krijgen een nieuwe
bestemming, zoals bijvoorbeeld vogelhuisjes. Het duurt nog even voor
de eerste huisjes klaar zijn, want eerst moet het hout goed drogen.
21-12 Het is de twintigste editie van Kerst in Oud Kampen en dat wordt
gevierd. Er is een jubileumparade met dinosauriërs en een lasershow
in de Buiten Nieuwstraat. Het festival trekt 85.000 bezoekers die genieten van het straattheater, van de oliebollen en de glühwein, van de
gemoedelijke gezelligheid en van de drukte. (Zie afbeelding).
24-12 In het huis van Roelie de Kleine aan de Noordweg wordt het in de
aanloop naar kerst extra gezellig. Haar mooie verzameling heiligenbeelden krijgt dan gezelschap van onder andere een kerststal met
Jozef, Maria en het kindje Jezus en van de kerstboom met antieke
zilverkleurige ballen. Roelies favoriet is Onze-Lieve-Vrouw van zeven
Smarten en zij is 1,5 meter hoog.
24-12 De bouw van de zeshonderd woningen langs het Reevediep kan doorgaan. De Raad van State heeft de uitspraak vlak voor kerst gepubliceerd. Door de uitspraak blijft het Reevediep ook toegankelijk voor
de pleziervaart. Er zijn vast veel mensen blij, maar het is een domper
voor de Werkgroep Zwartendijk en erg jammer van dit mooie natuurgebied in wording.
27-12 Dit jaar zijn er al diverse bedrijven failliet gegaan. Helaas valt ook het
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doek voor naaimachinehandel Fikse, sinds 1905 een begrip in Kampen.
Eigenaar Rob Fikse heeft diverse pogingen gedaan om het bedrijf te
redden, maar tevergeefs. En zelf is hij met de noorderzon vertrokken.
30-12 De maatregelen die worden genomen om de IJsseldelta veiliger te maken pakken niet goed uit voor kanovereniging Skonenvaarder bij de
Roggebotsluis. De kans dat het clubhuis onder water loopt is flink
toegenomen, namelijk van een keer per 1100 jaar naar een keer per
100 jaar. Er is de komende maanden overleg en hopelijk komen de
partijen tot een goede oplossing.
31-12 De 38ste Oudejaarsloop is gewonnen door Rick Heldoorn. Hij is blij
met zijn tijd van 1.19.54. Bij de dames won Iris Vromans met een tijd
van 1.38.34. Er waren ruim vijfhonderd deelnemers en er was veel
publiek. Het weer zat mee en het was gezellig.
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