Kamper Kroniek 2020
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 was een zeer mistige jaarwisseling. Op veel plaatsen kon je geen
hand voor ogen zien. De politie van Kampen kreeg ongeveer 85 meldingen van overlast, vooral door carbidschieten, vuurwerk en brandjes. Hier en daar leidde dat tot een proces-verbaal.
1-1
Overdag was het weer helder. Bij het strandje van de Music Club Kampen renden diverse Kampenaren het water in voor een nieuwjaarsduik.
2-1
In december sloeg een 35-jarige matroos overboord tussen Eefde en
Zwolle. Zijn lichaam werd bij ’s-Heerenbroek gevonden en uit de IJssel
gehaald.
3-1
In woonwijk De Maten is een inbreker op heterdaad betrapt. Hij was
in de woning terwijl de bewoner ook thuis was. Deze waarschuwde
direct de politie, zodat die de man kon aanhouden.
Bij de Eilandbrug start de politie een grote zoekactie naar een vermis5-1
te vrouw. Met een helikopter en een sonarboot speurt de politie de
IJssel af. Dagen later - op 13 januari - wordt haar lichaam gevonden bij
het IJsseloog, een kunstmatig aangelegd eilandje vlakbij Ketelhaven.
6-1
Overal in de stad staan de inmiddels bekende Hanzebankjes. Ze
dragen bij aan de sociale samenhang in een buurt. Nieuw is dat de
Hanzebankjes verhalen gaan vertellen. Dat kan via een zogenaamde
NFC-chip in de bankjes. Wie zijn telefoon daarbij houdt, kan naar een
verhaal luisteren en een bijbehorend filmpje zien. Het initiatief is van
de stichting ARTicipatie. (Zie de foto op de volgende pagina)
7-1
Bij GroenLinks zijn tussen 21 december 2019 en Nieuwjaarsdag 234
klachten over vuurwerkoverlast binnengekomen. Vuurwerk mag
pas worden afgestoken op Oudejaarsdag na 18.00 uur, maar bij veel
mensen brandt het vuurwerk zó in de vingers dat ze het wel eerder
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móeten afsteken. Handhaven is voor de politie moeilijk; die richt zich
daarom vooral op excessen.
’s Avonds laat is er plotseling veel kabaal boven Kampen en bijna niemand weet wat er aan de hand is. De Koninklijke Luchtmacht is bezig
met een ‘avondtraining’. Acht straaljagers vlogen laag over de stad en
voerden boven land schijnaanvallen uit. De hele hoge snelheid zorgt
voor extra lawaai.
De markante politica Rie Woning is op 85-jarige leeftijd overleden.
Zij begon haar politieke carrière in 1986 als raadslid voor de PvdA en
zat later jaren in de gemeenteraad voor Gemeente Belang Kampen.
Verder was ze niet alleen ladyspeaker bij Radio IJsselmond, ook als
actievoerster liet ze van zich horen. Zo is dankzij haar inzet bij actiegroep Verontruste Burgers de polikliniek voor Kampen behouden.
Met een e-bike kun je lekker hard fietsen, maar dat is niet altijd veilig.
Ouderen kunnen een training volgen om goed te leren omgaan met
een elektrische fiets en beter te kunnen reageren in complexe verkeerssituaties. De gemeente Kampen heeft daarvoor in het Actieplan
Verkeersveiligheid extra geld gereserveerd.
Het lijkt erop dat in Nederland het aantal steekpartijen langzamerhand toeneemt. Ook Kampen ontkomt niet aan dit soort criminaliteit. Midden in de nacht wordt aan de Sint Jacobstraat een man van
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26 jaar met een mes neergestoken. Hij wordt gewond naar het ziekenhuis gebracht.
Het ziet er vaak mooi uit: de schepen die langs de IJsselkade liggen.
Het heeft echter ook een keerzijde. De draaiende aggregaten aan
boord zijn nodig om stroom op te wekken. Omwonenden worden
wakker van het geluid en zitten regelmatig in een dieselwalm. De
CDA-fractie vindt dat er serieus onderzocht moet worden of wal
stroom de overlast kan beperken.
Claudia van de Kerkhof kruipt achter de naaimachine voor het goede
doel. In Australië woeden ernstige bosbranden en veel dieren hebben
brandwonden opgelopen. Claudia wilde graag iets doen en op internet vond ze de site van Global Craft Movement, een organisatie die
naaipatronen aanbiedt voor het maken van buidels voor onder andere kangoeroes en wallabies. Samen met een aantal andere vrouwen
gaat Claudia daarmee aan de slag.
Het college van Kampen wil onderzoeken of een scanauto kan worden
ingezet om zwartparkeerders op te sporen. Vanuit deze auto kunnen
kentekens gescand worden om te zien of er parkeergeld is betaald.
Voorwaarde is wel dat de gemeente doorgaat met kentekenparkeren,
ook al is daar veel weerstand tegen. Misschien is een samenwerking
met de gemeente Zwolle mogelijk.
Er vindt alweer een steekpartij plaats. Deze keer op klaarlichte dag bij
het Van Heutszplein. De politie heeft na het incident twee personen
aangehouden en de gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht.
Vorig jaar zijn er langs de IJsselkade tegenover de restaurants De Vier
Jaargetijden en De Bastaard twee terrassen gerealiseerd. Dat was op
proef en het blijkt een welkome aanvulling op het bestaande aanbod.
Daarom blijven ze en worden ietsje groter.
Chocolaterie De Swaen bestaat alweer vijf jaar en dat laten chocolademakers Roel en Sylvia van Gelder niet ongemerkt voorbijgaan. De
voorbijgangers krijgen een chocolaatje en er is livemuziek. In Galerie
LuS tegenover de winkel zijn er verschillende demonstraties.
Het wordt voor starters de komende jaren moeilijk om aan een betaalbare nieuwbouwwoning te komen, want er worden te weinig woningen gebouwd onder de 185.000 euro. Het Reevedorp gaat dan wel
door, maar dat valt voor driekwart in het dure segment. De meeste Kampenaren kunnen dat niet betalen. Er moeten meer goedkope
nieuwe woningen komen. Burgemeester en wethouders willen daar-
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over met projectontwikkelaars om de tafel.
Het lijkt een bijzondere combinatie: een aannemingsbedrijf dat veiligheidslessen voor basisschoolleerlingen verzorgt. Toch is dat precies wat aannemingsbedrijf Van der Weerd Grafhorst al jaren doet.
Het bedrijf is zich bewust van het gevaar van grote landbouwvoertuigen in het verkeer. Ruim honderd leerlingen uit Grafhorst, Zalk en
Wilsum kregen daarom les, zodat ze leren omgaan met gevaarlijke
situaties.
Binnenkort komt er in het Stedelijk Museum Kampen een nieuwe
directeur. Doordat de gemeente Kampen fors moet bezuinigen, zit extra geld er voor het museum voorlopig niet in. De vaste opstelling is
al lange tijd hetzelfde en dat gaat misschien ten koste van bezoekersaantallen. Een van de taken van de nieuwe directeur is om daar met
een goede toekomstvisie verandering in te brengen.
Bij Graansloot Kampen zijn grote problemen, want tussen de 800 en
2500 zonnepanelen doen het niet meer. De oorzaak is knaagschade.
Het bedrijf slaat onder meer veevoeder op en dat trekt ratten - en misschien ook steenmarters - aan. Die beperken zich niet tot mais en tarwe,
maar zetten ook hun tanden in de bedrading van de panelen. Hoe hoog
de schade uitvalt is moeilijk te zeggen, want deze situatie is uniek.
Oud-voorzitter van de vakbond CNV Henk Hofstede is op 82-jarige
leeftijd overleden. Hij werd in 1937 in Wilsum geboren als zoon van
een landarbeider. Tussen 1986 en 1992 was hij de negende voorzitter
van het CNV.
Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden bestaat zestig jaar. De
vereniging viert dat het hele jaar door met allerlei festiviteiten. De
eerste presentatie vindt plaats in sporthal de Oosterholthoeve in IJsselmuiden.
Sommige kinderen kunnen om wat voor reden dan ook niet thuis
wonen. Marleen Kragt uit IJsselmuiden vangt samen met haar man al
jaren pleegkinderen op. Ze reageerden ruim tien jaar geleden op een
televisiespotje: Gezocht: pleeggezinnen. Inmiddels hebben tussen de
15 en 25 kinderen voor kortere of langere tijd een plekje in hun huis
gevonden.
Binnenkort kunnen bakker Jos Schrijer en zijn vrouw Marja meer tijd
aan hobby’s besteden. Hij wil wat meer muziek maken op de saxofoon en zij houdt van tekenen, schilderen en handletteren. Bakkerij
Schrijer bestaat sinds 1960 en Jos Schrijer heeft de zaak in 1979 sa-
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men met zijn broer van zijn vader overgenomen. De bakkerij wordt
overgedragen aan René Vermeij, collega uit Kampen.
Rijkswaterstaat houdt een informatieavond over de verbreding van de
N50. Tussen de afslag Kampen en Kampen Zuid wordt het aantal rijbanen verdubbeld. Diverse Kampenaren maken zich zorgen over toename
van het geluid. Rijkswaterstaat en gemeente zullen daarover nog in gesprek gaan met de omwonenden. In 2023 moet de klus geklaard zijn.

Februari
In de Koekoekspolder werken ruim achthonderd jonge Oost-Europese
1-2
arbeidskrachten. Ze blijven hier vaak een aantal maanden. Hun huisvesting voldoet lang niet altijd aan de normen, dus dat kan beter. De
gemeente gaat daarom akkoord met de bouw van twee ‘Polenhotels’.
3-2
In heel Nederland is discussie ontstaan over het gebruik van lachgas
in uitgaansgelegenheden. De gemeenteraad van Kampen wil aanvankelijk geen verkoopverbod instellen, maar de ChristenUnie dient een
motie in om de verkoop van lachgas te verbieden en het verbod te handhaven. Een meerderheid van de raad steunt de motie. Burgemeester
Koelewijn zegt toe met de horecaondernemers om tafel te gaan zitten,
maar waarschuwt voor negatieve gevolgen. Ook de horecaondernemers
vrezen dat de problemen zich naar de straat verplaatsen.
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Burgemeester Bort Koelewijn wordt 66 jaar. Hij beleeft nog steeds veel
plezier aan het ambt van burgemeester en vindt het mooi dat er veel
thema’s zijn om over mee te denken. Hij wil nog wel een tijdje blijven.
Langs drie invalswegen richting Kampen zijn ledreclameborden
geplaatst. Ze zijn bedoeld om allerlei activiteiten in de stad aan te
kondigen. Ze verdienen niet de schoonheidsprijs, maar ja: ze leveren
zowel de exploitant als de gemeente geld op.
Sinds vier jaar runnen Marjanne en Albert Felix hun Kringloopbedrijf
Felix aan de Veldoven. In het begin deden ze geen huisontruimingen,
want dat kost veel tijd. Maar ze kregen zó vaak de vraag of ze ook huizen konden ontruimen, dat ze nu ‘Ja, dat doen we’ antwoorden en het
zien als service naar de klanten.
Wim en Henny Kijk in de Vegte wonen al veertig jaar aan de Bisschopswetering in ’s-Heerenbroek. Zij hebben het er naar hun zin,
maar hebben toch besloten om te verhuizen. Al jaren hebben zij een
hoogspanningsmast in de tuin. In 2009 zegde de provincie toe dat
de elektriciteitskabels ondergronds zouden gaan, maar dat is tot op
heden nog steeds niet gebeurd. De provincie heeft geld beschikbaar
gesteld om de masten neer te halen. Nu is de gemeente Kampen aan
zet voor de aanleg van de kabels, maar die is geschrokken van de offerte van netbeheerder TenneT. Tja, dan gaat het licht een beetje uit.
Ze staan er sinds 1967: de flatwoningen aan de Drostenstraat en de
Erfgenamenstraat in IJsselmuiden. Ze voldoen niet meer aan de eisen
van deze tijd en worden in de loop van het jaar gesloopt. Woningcorporatie Beter Wonen IJsselmuiden helpt de bewoners om een ander
huis te vinden.
In het gebied Reeve is de eerste schop de grond in gegaan. Nog niet
voor de bouw van de woningen, want eerst wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Het levert een aantal mooie vondsten op, waaronder
een puntgave middeleeuwse kruik.
De gemeente Kampen wil als een van de laatste Nederlandse gemeenten stoppen met stadswachten. Het argument is dat de samenleving
verandert en dat er in de stad meer toezicht nodig is met sanctiemogelijkheden. De fracties van de gemeenteraad reageren verbaasd
op dit plotselinge besluit en stellen vragen tijdens de commissievergadering. Dan blijkt dat de burgemeester zich een beetje voorbarig
heeft uitgesproken. Er is nog niets besloten en er worden pas stappen
ondernomen als er goed gekeken is naar de gevolgen.
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Over ongeveer een jaar heeft de Voedselbank nieuwe huisvesting
nodig. Het onderkomen aan de Erfgenamenstraat krijgt een andere
bestemming. Voorzitter Harrie Ruigendijk zet in op een meer permanente plek. De voedselbank is geen gemeentelijke instelling, maar de
gemeente wil zich wel inspannen voor een nieuwe locatie. In totaal
maken ongeveer vijfhonderd mensen gebruik van de Voedselbank.
Jammer is het wel: twee zwarte populieren bij Zalk worden gekapt.
Zwarte populieren zijn zeldzame bomen, die van oudsher in het rivierenlandschap thuishoren. De bomen bij Zalk zijn zeker 125 jaar
oud. Een van de twee is met een omtrek van meer dan 6 meter de op
een na dikste zwarte populier van Nederland.
De gemeente Kampen gaat inwoners actief informeren over een ‘stuitingsbrief’ om eventuele schade door vliegroutes naar Lelystad Airport te verhalen. Omdat het vliegveld nog niet in bedrijf is, is het nog
niet mogelijk om schade, zoals bijvoorbeeld waardedaling van koopwoningen, vast te stellen. Een stuitingsbrief kan naar het ministerie
worden gestuurd en zorgt ervoor dat het recht op schadevergoeding
niet verjaart.
Jesse Boer van School met de Bijbel Het Visnet uit Grafhorst heeft het
Kamper Junior Dictee 2020 gewonnen. Hij maakte maar twee fouten.
De gedeelde tweede plaats is voor Lydia van Wijck van basisschool
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De Fontein uit Kampen en Eva Wiersma van basisschool Ichthus uit
IJsselmuiden. Ze gaan binnenkort alle drie naar de provinciale finale.
Nog even oefenen dus!
De essen aan de Trekvaart gaan allemaal om. De bewoners hebben
geprobeerd de kap tegen te houden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De rechter heeft besloten dat de bomen in het belang van de
veiligheid gekapt moeten worden.
We kennen vast allemaal foto’s van mensen bij de toren van Pisa,
waarbij het lijkt of ze er tegenaan duwen. Zo is het ook met 3D Street
Art. Rianne te Kaat uit Kampen maakt driedimensionale straatteke
ningen die inmiddels de hele wereld over gaan. Voor het vijfjarig bestaan van de Ikea in Zwolle heeft ze er een gemaakt van 2,5 bij 5 meter. Bezoekers kunnen foto’s maken waarbij het net is of ze een kar of
een Ikea-tas vast hebben.
Het water in de IJssel staat hoog. Bij Zalk is dat een fantastisch wijds
gezicht!

De Hema in de Oudestraat wordt vernieuwd en de deuren zijn afgeplakt. Franchiser Pepijn Keijser heeft er een ludieke boodschap op
gezet: ‘Wat bin ze bij de’ema ant doen dan??’ En voor de nieuwsgierigen onder ons twee kijkgaten: ‘spiek gatien veur een lange’ en ‘spiek
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gatien veur een kleintien’. Er wordt gretig gebruik van gemaakt.
Vrijwel tegelijkertijd is er schuin aan de overkant een reclameposter
te zien. Daar staat op: ‘30 euro parkeergeld betalen?! Beter ga je naar
Batavia Stad.’ De Kamper ondernemers zijn boos over de voorjaarscampagne van het outletcentrum. Zij noemen het valse voorlichting omdat
je nergens in Kampen 30 euro betaalt om te parkeren. Gelukkig blijft
de poster maar een week. Na de voorjaarsvakantie is hij weer weg.
Het is stormachtig weer met zware windstoten en veel neerslag. Dat
zorgt voor hoge waterstanden rond het IJsselmeer. Uit voorzorg wordt
de balgstuw bij Ramspol in werking gesteld.
Binnenkort wordt het filiaal van de ING Bank aan de Oudestraat gesloten. Het aantal klanten is te laag om het kantoor open te houden. Dat
komt mede doordat steeds meer mensen weten hoe ze moeten internetbankieren. Helaas komt daarmee het zoveelste pand leeg te staan.
Een van de mooiste panden in de Oudestraat is wel het Gotisch Huis.
Jammer genoeg staat het al een tijd leeg en moet nodig worden opgeknapt. De eigenaar van het pand, Stichting Monumentenbezit, heeft
niet voldoende geld in kas om het achterstallig onderhoud aan te
pakken. De Stichting bestaat nog niet lang en kan nog geen subsidies
aanvragen. De gemeente Kampen is weliswaar geen eigenaar, maar
de fractie van Kampen Sociaal is van mening dat de gemeente meer
moet doen om het pand te behouden.
Zorgverlener IkZijnWij is failliet. Het bedrijf begon in 2013 en biedt
professionele begeleiding aan, zoals woonbegeleiding, dagbesteding
of huishoudelijke hulp. Er zijn tussen de tachtig en honderd cliënten en 32 personeelsleden. Een deel van het personeel werkt nog wel
door, zodat voor de cliënten de begeleiding niet plotseling wegvalt.
Directeur Jennieke Dorgelo hoopt dat IZW zo snel mogelijk kan worden overgenomen.

Maart
Ondanks de forse bezuinigingen die de gemeente Kampen moet door2-3
voeren, trekt het college van burgemeester en wethouders 50.000 euro
uit voor een langgekoesterde wens: buurtbemiddeling. De vrijwillige
buurtbemiddelaars kunnen woningbouwverenigingen en politie ontlasten bij het oplossen van conflicten. De komende maanden worden
de eerste vrijwilligers gezocht en opgeleid. In september kunnen ze
dan aan de slag.
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Het Ichthus College heeft al langere tijd ‘vernieuwbouwplannen’.
Het is de bedoeling dat de school een grote opknapbeurt krijgt. Vanwege de bezuinigingen zou de gemeente Kampen het benodigde budget van 18 miljoen euro niet in een keer beschikbaar stellen, maar uitsmeren over drie jaar. Het Ichthus College wil echter het liefst alles in
een keer aanpakken. Dat zou kostenbesparend zijn en de overlast voor
leerlingen en docenten beperken. Een goed gesprek tussen school en
de gemeente maakt duidelijk dat er toch mogelijkheden zijn voor een
versnelde verbouwing.
Vorig jaar werd duidelijk dat de zorgkosten in het sociale domein de
pan uitrijzen. Er moet in 2023 maar liefst 4 miljoen euro bezuinigd
zijn. Dat staat in het Actieprogramma Sociaal Domein. Volgens verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis zijn er twee leidende
principes. Ten eerste moet heel duidelijk worden wat kosten en baten
zijn. Ten tweede moet er gekeken worden naar het gedrag van cliënten. Welk apart gedrag is wel ok en wanneer is behandeling nodig?
De lente is in aantocht en we hebben de hele winter geen ijs gezien.
Bij IJsclub Wintervreugd op Kampereiland maken ze de balans op.
Volgens voorzitter Marcel Stoel en secretaris Herwin van Keulen is
er altijd wel iets te doen om de boel op orde te houden. Binnenkort
vloeit het water weg en wordt het terrein weer sportveld. Het is wel
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jammer dat er dit jaar geen meter geschaatst kon worden. Hopelijk
lukt dat volgend jaar, want dan bestaat de club 75 jaar.
Singer-songwriter Mariecke Borger uit Kampen heeft haar tweede album gemaakt. Het mystieke en weidse landschap van Ierland gaf haar
de inspiratie om mooie nieuwe nummers te maken. Het album heet
Bright Sky.
Op 17 en 18 april is het Kamper bevrijdingsweekend. Ter ere daarvan
zou een tentfeest met muziek uit de jaren negentig en met Nederlandstalige hits worden gehouden. De muziekfeesten gaan niet door,
want er is te weinig animo. Volgens André Venema van het Kamper
bedrijf Real Events slaat het concept niet aan.
Er is al jaren ruzie tussen stichting voor christelijk onderwijs IRIS en
de gemeente Kampen. Het gaat om geld. Volgens Iris gaf de gemeente
Kampen tussen 2006 en 2008 meer geld aan openbaar onderwijs uit
dan aan bijzonder onderwijs. Dat is in strijd met de wet en Iris vindt
dan ook dat ze extra geld zou moeten krijgen. De partijen komen niet
tot elkaar en nu moet de rechter eraan te pas komen.
In de Stadsgehoorzaal wordt een informatieavond gehouden over het
te bouwen Reevedorp. Er klinken mooie woorden: ‘Het landschap
wordt drager met architectuur die zonder “zware wenkbrauwen” het
gevoel van de polder moet weerspiegelen.’ De woningen worden ‘dusdanig gegroepeerd dat ze een soort beschutting bij elkaar zoeken’. De
wenkbrauwen gaan ervan omhoog. Maar de wenkbrauwen gaan direct
weer omlaag als je de prijzen hoort. Die komen niet onder de twee ton.
De Kampense schrijfster Bep Schilder presenteert deel twee van haar
trilogie De Poort, de Paljas en het meisje. De autobiografische roman is
gebaseerd op de dagboeken die Bep Schilder nauwgezet heeft bijgehouden. Het boek speelt zich af in Kampen, Groningen en Ierland,
belangrijke plaatsen in het leven van Schilder. Haar autisme en de
gereformeerd-vrijgemaakte opvoeding zijn belangrijke thema’s.
Bij kinderboerderij Cantecleer is een geitengeboortegolf aan de gang.
Er zijn maar liefst vijf Nubische geitjes geboren! Het zijn geiten met
kenmerkende flaporen. Alle kleintjes zijn gezond. Maar dat is nog
niet alles. Er worden de komende dagen nog veel meer jonge geitjes
verwacht en ook bij de koeien komen er later dit jaar nog kalfjes bij.
En dan slaat het Coronavirus toe. Er zijn al langer signalen en waarschuwingen, maar nu wordt het tijd voor maatregelen. Mensen die
klachten hebben, zoals verkoudheid, keelpijn en hoesten, moeten zo-
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veel mogelijk thuisblijven. Er wordt dringend opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden en geen handen te schudden. Dat heeft grote
gevolgen.
Schouwburgen, musea en zwembaden gaan dicht. De theaters, dus ook
de Stadsgehoorzaal, schrappen voorstellingen. Evenementen waar veel
bezoekers verwacht worden, gaan niet door.
De schappen in de supermarkten zijn in no-time vrijwel leeg. Mensen hamsteren vooral toiletpapier en houdbare levensmiddelen. Op
straat is het surrealistisch stil.
De zaterdagse Plantagemarkt in Kampen bestaat 225 jaar. De markt
gaat nog ‘gewoon’ door en het is er zelfs knap druk. Alleen de verlotingsactie, waarmee een reisje naar partnerstad Meinerzhagen gewonnen kon worden, gaat niet door.
Op zondagavond 15 maart besluit het kabinet om per direct alle horeca
te sluiten.
Op deze dag wordt in Kampen de eerste coronabesmetting vastgesteld. Dat aantal zal in de komende weken langzaam oplopen.
Ondernemers vinden creatieve oplossingen. Chef-kok Etienne van den
Burg van De Bottermarck besluit het over een andere boeg te gooien.
Hij bereidt maaltijden in de keuken van zijn restaurant en levert ze
kant en klaar bij de klant af. Uitpakken, opwarmen en smullen maar.
Ook zzp’ers hebben het moeilijk omdat zij hun inkomen kwijtraken.
Ze kunnen bij de overheid compensatie aanvragen. De gemeente Kampen wil ook plaatselijke kleinere ondernemingen helpen, zodat ze
het hoofd boven water kunnen houden.
In Zalk zet Ester Buter in recordtijd de hartverwarmende coronahulpgroep Zalk helpt Zalk op. Zo’n dertig vrijwilligers melden zich
aan om anderen uit het dorp te helpen.
Ook de scholen zijn sinds 15 maart gesloten. Net als heel veel andere
docenten geeft Matthijs Oosterhoff, scheikundeleraar bij het Ichthus
College, les via zijn laptop. Dankzij de digitale snelweg is er iedere
dag contact met de leerlingen. Petje af voor de bereidwilligheid en
inzet van docenten.
Heel af en toe is er ruimte voor ander nieuws. De actiegroep Het Oog
in Wilsum vindt dat er te veel druk zit op de aanleg van glasvezel in
Wilsum. De dorpsbewoners hebben slechts veertig dagen de tijd om
te beslissen of ze meedoen. Woordvoerder Johan ten Hove vreest dat
voor veel mensen die tijd te kort is om de gevolgen te overzien. De
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gemeente Kampen bestrijdt dat. Er hebben zich voldoende mensen
aangemeld en dus gaat de aanleg door.
Grootschalige activiteiten in Kampen gaan vanwege corona voorlopig
niet door. Dat betekent: geen Heugte, geen Kamper bevrijdingsweekend op 17 en 18 april, geen lampionnenoptocht en geen vrijmarkt in
IJsselmuiden.
Het kunstenaarsechtpaar Irma Horstman en Henk Tichelaar vertrekt
halsoverkop naar Frankrijk. Ze waren van plan om in april naar hun
huis in het Franse dorpje Bourguignon-lès-Morey te emigreren om
daar te wonen en werken. Doordat Frankrijk een complete lockdown
instelt, vertrekken ze eerder en sneller dan gepland.
Tulpenkwekers uit Flevoland hebben het moeilijk, want ze kunnen
door de coronacrisis hun handel nauwelijks kwijt. Dat brengt Martine van Bruggen-Pander op het idee om een tulpenactie te starten. Ze

plaatst een berichtje op Facebook: ze ging tulpen in de polder halen,
dus als ze voor iemand nog een bosje kon meenemen…? Dát heeft ze
geweten. Uiteindelijk haalt ze met haar echtgenoot voor meer dan
600 euro aan tulpen! In etappes kunnen ze bij haar huis aan de Esdoornhof worden opgehaald. Een mooi initiatief!
De politie pakt na een klopjacht een 30-jarige man uit Hattemerbroek
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op. Hij was op de N50 betrokken bij een kop-staartbotsing. Tijdens een
controle ging hij er vandoor en de politie zette de achtervolging in. Er
volgde een voor Kamper begrippen grote zoekactie met de inzet van
een helikopter, motoren en meerdere auto’s. Dankzij een oproep via
Burgernet kon de man snel worden aangehouden.
De voedselbanken hebben het moeilijk en slaken een noodkreet. Er
komen weinig verse producten vanuit de supermarkten, omdat de Nederlanders massaal aan het hamsteren zijn geslagen. Omdat de horeca
dicht is, komt ook van daaruit geen aanvoer. Het bestuur van Voedselbank Kampen vraagt via onder andere Facebook om producten in te
zamelen. Daar wordt gelukkig gehoor aan gegeven. Bijvoorbeeld door
Irene van der Wal, die vakken vult bij de Plus Supermarkt. Zij stuurt
heel veel mensen een Tikkie en haalt zo ongeveer 200 euro op om boodschappen te doen. De voedselbank is er erg blij mee!
De coronamaatregelen van de overheid worden verlengd tot 1 juni.
Bij de Stadsgehoorzaal ligt het werk stil en de voorstellingen worden
afgelast.
In de Oudestraat en onder andere bij de Vispoort en de Bovenkerk
verschijnen fietsparkeervakken. Die hebben niets met corona te maken, maar zijn bedoeld om het parkeren van de fiets te reguleren.
Gehandhaafd wordt er nog niet. Dankzij de coronacrisis begint dat
pas in juni. Nu maar zien of het werkt.
Loes van Dijk van Lalaloes in de Broederstraat zit niet bij de pakken
neer. Nu de klanten niet in haar kleine, gezellige Franse lunchroom
kunnen komen, stapt ze vier dagen per week op de fiets om bestellingen rond te brengen.
Op de Stadsbrug van Kampen wordt eenrichtingsverkeer ingesteld
voor de voetgangers. Het was op de looppaden vrijwel onmogelijk om
1,5 meter afstand te houden.
De bewoners van woonzorgcentrum Margaretha mogen tijdelijk geen
bezoek ontvangen uit angst voor coronabesmetting. Kamper ondernemers hebben de bewoners een hart onder de riem gestoken. Niels
van den Burg van de Zuivelhoeve brengt uit naam van de ondernemers zestig verrassingstasjes langs.
Er zijn in Kampen 62 coronabesmettingen vastgesteld. Het precieze
aantal kan hoger liggen, maar er wordt niet uitgebreid getest. Alleen
kwetsbare mensen of mensen met onderliggend lijden worden getest.
Burgemeester Koelewijn bezoekt samen met wijkagent Jean Louis

Becker de binnenstad van Kampen om met eigen ogen de impact
van de coronamaatregelen te zien. De zaterdagmarkt op de Plantage
heeft een andere opstelling, zodat de bezoekers de 1,5 meter afstand
kunnen houden. In de smalle steegjes is afstand houden lastig; dat
vraagt de nodige creativiteit. De meeste mensen doen echter hun best
om zich aan de regels te houden. Dat is volgens de burgemeester en
de wijkagent een groot compliment waard.
April
1-4
De Corona Hulplijn is een sociaal initiatief van Welzijn Kampen, opgezet in samenwerking met stichting De Kern en de gemeente. Er hebben zich veel vrijwilligers aangemeld, waaronder Dian Leusink van
Welzijn Kampen en Janita Tabak, PvdA-raadslid. Mensen kunnen de
hulplijn bellen als ze vragen hebben over of problemen hebben met
de corona, maar gewoon een praatje maken kan natuurlijk ook.
2-4
De Kamper gitarist en straatmuzikant Henri Nuyen is zijn dure gitaar kwijt. Hij geeft in deze coronatijd vrijwillig openluchtconcerten
bij verzorgingshuizen in de regio. Na een optreden in Zwolle hebben
mensen hem geholpen met het inpakken van de auto. Sinds dat moment is de gitaar spoorloos verdwenen.
3-4
Overal in het land vinden mensen creatieve oplossingen om toch aan
het werk te blijven. Zo ook in Kampen natuurlijk. Bij snackbar Barneveld aan de Koornmarkt kunnen de klanten toch een frietje halen.
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Ze worden geholpen door zussen Nina en Hanna en broer Bas, die als
gezinsleden geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. De zaak mag
niet te druk worden, daarom moet er wel telefonisch besteld worden.
We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Vanzelfsprekend horen daarbij
ook veel verhalen uit de oorlog. Peter Schräder en Gyöngyi Kovács uit
Kampen pakten het anders aan. Ze bedachten het project Songs for
Freedom. Ze vroegen negen migranten hun stem te laten horen door
een lied te zingen dat symbool staat voor hun vlucht uit het thuisland. Via een wandelroute langs negen Hanzebankjes zijn de liederen
te beluisteren.
Door de coronacrisis moet Ger Box zijn tattooshop Dianthus Tattoo
noodgedwongen sluiten. Daardoor zitten hij en collega-tatoeëerder
Pascal Hölzken uit Kampen plotseling zonder inkomen. De meeste
bedrijven komen in aanmerking voor een vergoeding van het rijk. Helaas geldt de regeling niet voor tattooshops. Ze vallen dus tussen wal
en schip en hopen dat de regeling wordt uitgebreid.
Wijkagent Jean Louis Becker zet tijdens de coronacrisis vrijwel elke
dag een positieve vlog op Instagram en Facebook. Hij vindt schrijven
leuk en het geeft hem energie. Hij schrijft over zijn werk, maar ook
over ‘gewone’ alledaagse dingen, zoals een bloeiend boompje in het
stadspark. Daarmee wil hij de mensen een hart onder de riem steken
Langzaam maar zeker ontstaat in het Stadspark een Voedselbos. Hanjo IJkhout en Onno Drent werken er hard aan om het eetbare bos van
1500 vierkante meter vorm te geven. Het duurt een aantal jaren voor
het bos helemaal klaar is, maar hoe mooi zou het zijn als er in het
najaar al iets geproefd kan worden.
Cateringbedrijf Uitgekookt uit IJsselmuiden doet goede zaken. Aanvankelijk liep de omzet fors terug, omdat de catering van onder andere evenementen en kinderdagverblijven door de coronacrisis stil
kwam te liggen. Daarentegen groeit de maaltijdservice. Ouderen en
kleinere huishoudens bestellen nu vaker maaltijden. Daardoor blijven de inkomsten voor het bedrijf voldoende.
Hiltje Bakker-de Vries zou tijdens het Kamper bevrijdingsweekend
herinneringen ophalen aan de oorlog. De Tweede Wereldoorlog heeft
diepe indruk gemaakt en Hils Bakker vertelde er graag over. Helaas
overlijdt ze vlak voor de viering van 75 jaar bevrijding op 98-jarige
leeftijd aan corona. Ze is op 10 april begraven.
Anton Wezenberg heeft een bijzondere wens: hij wil graag begraven
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worden op ‘zijn’ Keteleiland. Hij is er beheerder en kent het eiland
op zijn duimpje. Het heeft vijf jaar geduurd, maar nu heeft hij het
ja-woord van de gemeente. Als het zover is, mag hij officieel op het
Keteleiland worden begraven.
Het is tweede paasdag. Vanwege de coronamaatregelen moeten we
het dit jaar zonder de traditionele jaarmarkt De Heugte stellen. Het is
in vierhonderd jaar nog maar de tweede keer dat de markt niet doorgaat. De eerste keer was in 2016 toen de markt is stopgezet, omdat
het zo hard stormde dat het onverantwoord was om de markt door te
laten gaan.
Vrijwilligers van de Vischrookerij laten het er niet bij zitten. ‘Als jij
niet naar de Heugte kan, moet de Heugte maar naar jou komen.’ Onder dit motto verrassen zij bewoners en medewerkers van de Amandelboom met dienbladen vol gerookte vis. En als ook de Zuiderzeeballade uit de speakers schalt is de traktatie compleet.
De medewerkers van de Stadstuinwinkel Huisje Boompje Plantje zijn
een bezorgservice begonnen. Ze brengen seizoensbloemen die kwekers overhouden bij mensen thuis. Online bieden ze vervolgens bloemenpakketten met wisselende samenstelling voor een zacht prijsje
aan. Ze bezorgen niet alleen in Kampen, maar ook in de Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten en Zwolle.
De gemeente Kampen zet regelmatig huisbezoeken in als middel tegen bijstandsfraude. In het afgelopen jaar is dat 36 keer gebeurd met
als resultaat dat er twaalf uitkeringen zijn beëindigd, er vier naar beneden zijn bijgesteld en er acht aanvragen zijn geweigerd. Ambtenaren
mogen niet zomaar bij bewoners naar binnen stappen. De gemeente
heeft in een protocol vastgesteld aan welke regels moet worden voldaan.
Op deze dag is het 75 jaar geleden dat Kampen werd bevrijd. De Canadezen konden dankzij de hulp van de toen 17-jarige Warner Pap voet
aan de grond krijgen. Hij voer ze met een roeibootje van IJsselmuiden
de IJssel over naar Kampen. De heer Pap zou een eerbetoon langs de
IJssel krijgen, maar door de coronamaatregelen werd dat een beetje
anders. Inmiddels is Warner Pap 92 jaar en hij woont in de Amandelboom. Burgemeester Bort Koelewijn bracht hem daar een eerbetoon
met behulp van een hoogwerker van de brandweer.
Zoals vorige maand gemeld zijn er overal in de stad fietsparkeervakken gekomen. Zo ook bij de Bovenkerk, maar daarover trok Jan
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Quintus Zwart, manager van de Bovenkerk, aan de bel. Het zachte
zandsteen van de kerk heeft te lijden van fietssturen en -trappers. Dat
is toch jammer nu de kerk net gerestaureerd is. Daarom zijn in overleg met de gemeente de fietsrekken teruggeplaatst.
Kampen zou Kampen niet zijn als zich niet af en toe een ‘Kamper
uitje’ voordeed. Zo is de route voor het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug in korte tijd al twee keer aangepast. De laatste looprichting is ‘met de klok mee’.
Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de gemeenten opgeroepen om de cultuursector tegemoet
te komen. De drie grootste culturele instellingen van Kampen - de
Stadsgehoorzaal, Quintus en de Bibliotheek Kampen - kunnen daarom gelukkig op steun rekenen. De gemeente heeft beloofd de subsidies te laten doorlopen.
Niet alle ondernemers komen in de problemen gedurende deze crisis.
Bij Molen d’ Olde Zwarver is het harstikke druk. De vraag naar bak-

meel is flink toegenomen. Veel thuisblijvende Kampenaren hebben
het plezier van brood en koekjes bakken ontdekt. Ongeveer duizend
kilo meel vliegt er in drie weken doorheen.
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Het zal je maar gebeuren: Je fietst nietsvermoedend over de Vloeddijk en je wordt letterlijk aan de haak geslagen. Niet door een geliefde maar door een visser die uithaalt met zijn hengel. Het overkwam
Mark Vorsteveld. De vishaak is dwars door zijn neus gegaan. De huisartsenpost moet eraan te pas komen om de haak er weer uit te krijgen.
In juni besluiten hengelaarsvereniging Ons Vermaak en de gemeente
Kampen om vliegvissen aan de Burgel per direct te verbieden.
Bij de traditionele lintjesregen zijn dit jaar dertien mensen onderscheiden. Vier van hen werden benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau: de heer S.J. van Dijk, de heer A.A. Klumpje, de heer
J. Puttenstein en de heer J. van der Weerd. Daarnaast kregen negen
mensen een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw H.M. Bartels-Broekhuizen, de heer E. van Dijk, mevrouw H. van
Eekeren-Koers, de heer M. Evers, de heer G.H. Heldoorn, mevrouw N.
Holtland-Fransman, de heer W. Kamp, mevrouw R. Kleen-Brummel en
mevrouw G.A. Teeninga-Oudman.
De lampionoptocht kon dit jaar helaas niet doorgaan. Daarom hebben Gertjan en Ester van Wijngaarden samen met hun kinderen thuis
een indoor-lampionoptocht georganiseerd. Er reden zes verlichte
minipraalwagens door de huiskamer begeleid door drumbandmuziek. Zelfs aan minipubliek was gedacht en ze hielden keurig afstand.
Ook Koningsdag wordt dit jaar anders gevierd. In Kampen is van alles te doen. Zo zorgen Christina en Savanna Koster, medewerksters
van De Amandelboom, voor een leuke verrassing. De binnentuin van
het zorgcentrum hangt vol met lampionnen en de bewoners kunnen
luisteren naar vrolijke Nederlandse liedjes van een draaiorgel. In een
aantal straten en tuinen kunnen de kinderen allerlei spelletjes doen.
Dankzij het mooie weer maken veel mensen het buiten gezellig met
een hapje en een drankje. Op afstand natuurlijk!
Zwembad De Steur lijdt zware verliezen en daarom zegt exploitant
Sportfondsen Nederland het contract op. Er zijn in het zwembad weinig recreatieve voorzieningen en daarom komen er minder bezoekers
dan gedacht. Door de coronacrisis lopen de tekorten nog veel hoger
op dan geraamd. De gemeente moet op zoek naar een nieuwe exploitant.
Aan het eind van deze maand wordt bekend dat er in onze gemeente
28 coronadoden zijn. Er zijn 68 inwoners opgenomen in het ziekenhuis. Dat is triest nieuws.
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De Noorderkerk staat op de hoek van de Noordweg en de Bagijnestraat
in Kampen. Het gebouw is niet meer in gebruik als kerk, maar kreeg
een mooie nieuwe bestemming. Twee jaar geleden is in een deel ervan namelijk een fysiotherapiepraktijk gevestigd. Er was nog ruimte
over en daar zijn nu drie appartementen gekomen.
Er komen voorlopig geen bloemrijke bermen langs de Europa-allee
en de Flevoweg. Het voorstel van GBK-raadslid Piet Bergstra om daarin te investeren haalde het niet. Het lijkt een sympathiek idee om
bermen in te zaaien met een bijvriendelijk zaadmengsel. Gezaaide
bloemen hebben echter een beperkte houdbaarheid en dat helpt de
bijen niet op langere termijn. Zij moeten dus nog even wachten op
het groenbeheersplan van de gemeente.
Marlijn Salakay uit Kampen is blij en ontroerd. Zonder dat zij het wist,
hebben haar opa en oma kort na haar geboorte een spaarrekening

voor haar geopend. De grootouders zijn al jaren geleden overleden,
maar onlangs kwam bij een verhuizing het spaarboekje tevoorschijn.
Marlijn heeft een mooie bestemming voor het geld. Zij is zwanger en
wil iets voor haar kindje kopen.
De textielcontainer bij de Boni in IJsselmuiden zit propvol. Ook bij de
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Coop in Kampen is het aanbod veel groter dan normaal. De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen massaal hun huis opruimen.
‘De Meisjes van de Geerstraat’ maken verwenpakketten. Eerst in het
kader van corona, maar nu bijvoorbeeld ook voor moederdag. Onderneemsters Marianne Stoeltie van Kunstig Kitschwerk, Cathy van
Zanten van De Winkel van Kaatje, Gerlyne van de Poll van Zoetelief
en Diane Hund van Fair en Share stellen de pakketten samen. De pakketten lopen zo goed, dat ze misschien wel blijvertjes worden.
Alice de Ruiter uit IJsselmuiden zet zich al jaren in om geld in te zamelen voor Burkina Faso. Daarnaast ondersteunen zij en haar man er
ook kinderen. De Ruiter is zo door het land gegrepen dat ze zelf een
stichting heeft opgericht: Hart voor Burkina. Met het ingezamelde
geld wil zij de mensen daar helpen om in hun levensonderhoud te
voorzien.
De regering kondigt versoepeling van de coronamaatregelen aan.
Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open. De Kamper horecaondernemers meten en puzzelen. Er wordt alvast gekeken hoe de tafels het
beste kunnen staan. Dat is lastig, want er moet een balans gevonden
worden: voldoende afstand houden, gastvrijheid en ook nog genoeg
inkomsten hebben.
Daarentegen blijft de Stadsgehoorzaal voorlopig nog dicht. De zogenaamde anderhalvemetermaatregel maakt het erg moeilijk om bezoekers in het theater te ontvangen. De voorstellingen in de Stadsgehoorzaal worden geannuleerd of verschoven.
De verlichting van de Molenbrug wordt vernieuwd, maar dat werk
loopt enige vertraging op. Vraagt u waarom? Op een van de pijlers
broedt een blauwe reiger en daarom kunnen de stellages niet worden
neergezet. Als de jonge reigers rond 15 juni zijn uitgevlogen, kan men
weer aan de slag.
Er is nog meer vogelnieuws. Bij de Kievitstraat in Kampen worden
maar liefst 374 nestkastjes opgehangen. Binnenkort wil de woningbouwvereniging werkzaamheden aan de daken uitvoeren, maar er
nestelt een grote kolonie gierzwaluwen onder de dakpannen. Vanwege de Wet natuurbescherming is men verplicht om voor vervangende
nestgelegenheid te zorgen. En dus krijgen de zwaluwen een nieuw,
luxe onderkomen.
Niet alleen mensen moeten in quarantaine, maar ook boeken! De
bibliotheek in Kampen is gelukkig weer open, maar er gelden aller-
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lei beperkingen. Niet alleen moeten de bezoekers zich aan de anderhalvemeterregel houden, ze moeten onder andere via een zij-ingang
naar binnen, mogen niet te lang blijven hangen en kunnen weer naar
buiten via de hoofdingang. En voor extra veiligheid gaan ingeleverde
boeken voor drie dagen in quarantaine.
De anderhalvemeterregel levert ook handel op. Anna Boellaard
springt er met haar bedrijf Het Matelier op in. Ze biedt op haar website schoonloopmatten aan met het opschrift: ‘Welkom, houd 1.5m
afstand.’ Dat levert veel bestellingen op en al snel vliegen de eerste
anderhalvemetermatten de deur uit.
Aan de Wortmanstraat wordt een wietplantage opgerold. Bewoners
van de flat hadden een klacht over lekkage en namen contact op met
deltaWonen. Van het een kwam het ander. In een van de woningen
wordt een hennepkwekerij met maar liefst 921 plantjes gevonden.
Het is de tweede keer in korte tijd dat er in de flat een wietplantage
wordt ontdekt. De politie doet verder onderzoek.
‘Soms moet je risico nemen.’ Onder dit motto gaan Hinrich Prins en
Renske Gunnink hun avontuur aan. Ze willen binnenkort aan IJsselkade 45 - in het voormalige pand van D’ Olde Vismark - een Thais restaurant openen. Corona houdt ze er niet vanaf om hun droom waar
te maken.
Ook Oğuzhan Özkan wil een droom verwerkelijken; hij wil graag een
eigen sportschool. In januari heeft hij daarom The Real Gym op de
Maten overgenomen. De naam van zijn nieuwe sportschool is Denge
en dat betekent Balans. De verbouwing is klaar en de sporters kunnen
komen. Het is echter nog even zoeken naar de juiste balans, want vanwege de coronamaatregelen is zijn sportschool nu langer dicht dan
open. Gelukkig heeft de regering besloten dat de sportscholen per 1
juli weer open mogen en niet per 1 september.
Als het aan projectontwikkelaar Mateboer ligt, gaat het gebied rond
de Buitenhaven in Kampen flink op de schop. Niet alleen worden de
plannen voor nog eens drie woontorens nieuw leven ingeblazen, ook
zijn er plannen voor een appartementencomplex bij de ingang van
de haven. Voor dat laatste moeten dan wel een aantal karakteristieke
huisjes uit de jaren twintig aan de Veerweg verdwijnen. De buurtbewoners zijn er helemaal niet blij mee, omdat Brunnepe daardoor
weer minder authentiek wordt en het karakter van de Buitenhaven
ernstig wordt aangetast. Tjerk Prinsse, woordvoerder van Mateboer,
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vindt dat er al behoorlijk rekening is gehouden met de buurt, maar
zegt ook dat er meer belangen spelen. Die hebben vast met geld te
maken en ze zijn, zo lijkt het, niet in het belang van de wijkbewoners.
De voormalige sigarenfabriek aan de Botermarkt krijgt een nieuwe
bestemming. Het moet een depot worden van historische piano’s, die
in beheer zijn van Geelvinck Muziek Musea. Voordat de bijzondere
piano’s er kunnen worden opgeslagen, is er nog wel wat werk aan de
winkel, want de oude fabriek is in slechte staat. Het is zuur voor kunstenaar Timon Schellingerhout, omdat hij nu op zoek moet naar een
nieuw atelier.
Whitley Felix had vandaag een groot feest willen houden. Het is vandaag 20 mei 2020 en zij wordt twintig. Helaas wordt het vanwege de
coronamaatregelen een wat karige dag met felicitaties op afstand.
Hopelijk kan ze het later inhalen met een fantastisch feest met veel
vrienden en vriendinnen.
Na de witte lijnen van de parkeerfietsvakken ontsieren ineens ook
blauwe lijnen de Oudestraat van Kampen. Ze moeten mensen helpen
om voldoende afstand te houden tijdens het winkelen. Deze en andere coronamaatregelen - zoals een ‘kliklijn’ - halen zelfs de landelijke
televisie. Televisiemaker Danny Ghosen kwam het voor zijn programma Danny op straat allemaal met eigen ogen bekijken. De meningen
van het publiek lopen uiteen van ‘niet storend’ tot ‘aantasting van
beschermd stadsgezicht’ en ‘schrikbarend’.
Nu op 1 juni de terrassen weer open mogen, is men in de horeca druk
met voorbereidingen bezig. De tafeltjes moeten zo’n 3 meter uit elkaar staan, zodat er voldoende afstand tussen de gasten kan blijven.
Dat is niet voor alle ondernemers rendabel en zij willen daarom plexiglas schermen neerzetten. Ze hebben er ook al flink in geïnvesteerd.
De gezamenlijke veiligheidsregio’s hebben nu besloten de schermen
niet toe te staan. Remmert Krantz van Stichting Horeca Kampen is
er woest over. Hij hoopt dat overleg met de gemeente mogelijkheden
biedt.
Wijkagent Jean Louis Becker is kwaad en laat van zich horen. Op Hemelvaartsdag was het heerlijk weer en veel mensen hebben langs het
water van de zon genoten. De dag erna blijkt echter dat er langs onder
andere het Reevediep, bij de Scheeresluis en het Gat van Seveningen
heel veel afval is achtergelaten. Er stonden zelfs barbecues met de
hamburgers er nog op. Het lijkt wel een vuilnisbelt. De wijkagent gaat
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met de gemeente overleggen of deze plekken verboden gebied kunnen worden.
Het oudste schilderij uit de collectie van het SNS Historisch Centrum
aan de Burgwal hangt weer op zijn plek. Het schilderij is gemaakt
door Claes Bellekin, die van 1645 tot 1660 in Kampen werkte. Op het

schilderij zien we David met zijn leger, die eten krijgt van Abigaïl. Het
was hard aan restauratie toe en die taak heeft Christine Riezebos op
zich genomen.
Diverse fietsroutes in de gemeente worden veiliger gemaakt. Een extra bochtje hier, wat lijntjes daar. Het gaat om allerlei kleine maatregelen die de fietsveiligheid rond scholen moeten verbeteren. De klus
moet nog dit jaar klaar zijn om in aanmerking te komen voor een
aanzienlijke subsidie van de provincie.
Alweer voelen bewoners zich overrompeld door plannen van de gemeente. Deze keer wonen ze aan de Tuindersweg in IJsselmuiden. Er
is een plan om arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van
nummer 21A. Een deel van het kassencomplex zou tegen te vlakte
gaan om er voor 240 arbeidsmigranten wooneenheden te plaatsen.
Dát vinden de omwonenden te veel en ze komen in verzet. Een paar
dagen later maakt directeur Paul Silderhuis van Esprit Projectontwik-
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keling duidelijk dat het om maximaal dertig wooneenheden voor 120
arbeiders gaat. De bewoners van de Tuindersweg houden hun twijfels.
Vanaf 1 juni begint Carin Koopman weer met stadswandelingen. Ze
neemt mee: een versterker, een anderhalvemeterstok en maximaal
vijf mensen. De eerste wandeling zal gaan over ziekenzorg door de
eeuwen heen en daar valt genoeg over te vertellen.
Was Remmert Krantz van de Stichting Horeca Kampen een week geleden nog boos, nu is hij tevreden met de uitkomsten van het overleg
met de gemeente. De zaterdagmarkt van de Plantage verhuist tijdelijk
naar de Nieuwe Markt. Daarmee komt er ruimte voor de horeca om
de terrassen uit te breiden, zodat de tafeltjes op voldoende afstand
kunnen staan. Ook op andere plaatsen in de stad krijgen de terrassen
meer ruimte.
Het pinksterweekend komt eraan en het belooft mooi weer te worden. De gemeente Kampen neemt maatregelen om drukte op de
strandjes in goede banen te leiden. De landtong bij Seveningen wordt
het hele weekend afgesloten voor het publiek.

Juni
1-6
Het is tweede pinksterdag en om 12.00 uur gaan de terrassen eindelijk weer open. Het is een mooie zonnige dag en het wordt gezellig
druk. Massale drukte blijft gelukkig uit.
1-6
Na ruim 160 jaar lijkt de Theologische Universiteit (TU) te vertrekken
uit Kampen. Als het aan het bestuur ligt, verhuist de universiteit naar
Zwolle of Utrecht. Daar zijn meer mogelijkheden om samen te werken met andere hogescholen of universiteiten en het studentenleven
is er leuker. De ChristenUnie Kampen vindt dat de gemeente Kampen zich moet inspannen om de TU voor de stad te behouden, omdat
de universiteit een belangrijke bijdrage levert aan de uitstraling van
Kampen.
De gemeente Kampen kijkt met tevredenheid terug op het pinkster3-6
weekend. Het was druk op de strandjes, maar er hebben zich geen
noemenswaardige problemen voorgedaan.
4-6
Tijdens de raadsvergadering komen er vragen van de SGP-fractie over
de migrantenhuisvesting aan Tuindersweg 21A. De gemeenteraad wist
vooraf ook niet van de huisvestingsplannen voor 120 migranten. Wethouder Albert Holtland houdt vol dat er ‘een zorgvuldig traject is doorlopen’, maar zegt wel een nieuw gesprek met de omwonenden toe.
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‘Verrassing!’ Leraren en leraressen van het Almere College gaan langs
bij de leerlingen die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Mèt taart
èn vlag èn cijferlijst. Doordat de centrale examens op de middelbare
scholen dit jaar vanwege corona niet doorgingen, was het voor veel

leerlingen maar een rare periode. Het doet ze vast goed om toch even
in het zonnetje gezet te worden.
In februari trok Rianne te Kaat met haar 3D-straattekeningen de aandacht. Nu verlegt ze haar grenzen en heeft een kinderboek gemaakt.
Het boek gaat over Ekkie het Schaap en is bedoeld voor kinderen van
2 tot 4 jaar. De tekeningen zijn gewoon 2D.
Als alles goed gaat, zullen in september de eerste vrijwillige buurtbemiddelaars aan het werk gaan. In maart heeft de gemeente Kampen
er 50.000 euro voor uitgetrokken. Nu heeft Kampen zich als een van
de laatste gemeenten aangesloten bij een tweejaarlijks project. De
buurtbemiddelaars komen in actie bij conflicten. De bedoeling ervan
is om de werkdruk bij woningcorporaties, politie en de gemeente te
verminderen.
In voormalige schoenmakerij Bolinde aan de Oudestraat heeft kunstschilder Wouter Berns een galerie geopend. De donkere kleuren hebben plaatsgemaakt voor lichte, zodat de schilderijen goed tot hun
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recht komen. De naam van de galerie is Tripmaker en die heeft een
historische achtergrond. Vijfhonderd jaar geleden woonde in het
pand namelijk Dirk Tripmaker, een steenrijke bierbrouwer.
De gemeente Kampen moet weer aan de noodrem trekken, omdat er
een nieuw tekort op de begroting dreigt van 3,3 miljoen euro. Zoals
al eerder gemeld vallen de kosten van jeugdzorg veel hoger uit dan
begroot.
Een week geleden werd bekend dat de bezuinigingsplannen de culturele sector hard raken. Vijf grote cultuurinstellingen moeten volgend
jaar structureel een kwart miljoen euro inleveren en een jaar later
nog eens 100.000 euro extra. Het betekent onder andere dat Quintus en de bibliotheek hun dependances in IJsselmuiden vrijwel zeker
moeten sluiten. Dat valt slecht bij de diverse fracties van de gemeenteraad. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd.
De gemeente maakt bekend dat er een plek is gevonden voor een
tweede tiny forest. Het moet komen tussen de basisscholen Willem
van Oranje en Het Meerrijk. Enkele bewoners van de Gevers van Endegeeststraat voelen zich overdonderd. Ze hebben het bericht uit de
krant moeten halen; er is niet met ze overlegd. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt het overleg er in september, als er gepraat zal worden over exacte locatie en ontwerp. Een wat onhandige
volgorde, zo lijkt het.
Na Jeroen Drost is ook tweelingbroer Henrico gestopt met voetballen.
Beiden kijken terug op mooie momenten en veel plezier in hun voetbalcarrière. Ze concluderen ook dat er wel meer had ingezeten als er
meer begeleiding was geweest. Jeroen woont in Kampen en werkt nu
in de maatschappelijke zorg. Henrico woont in Breda en gaat verder
als zaakwaarnemer. Het voetbalveld houden ze voor gezien.
Burgemeester Koelewijn krijgt het Gouden Kruis van de Orde van Verdienste. Deze hoge Hongaarse onderscheiding werd uitgereikt door
de Hongaarse ambassadeur in Nederland, András Kocsis. De burgemeester voelt zich er wel wat ongemakkelijk door, want de gemeente
heeft net de subsidie voor de Stichting Kampen Internationale Samenwerking wegbezuinigd. (Zie de foto op de volgende pagina)
Je zou het niet direct bedenken, maar de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de Kamper Kogge. Alle tochten die de kogge dit seizoen
zou maken, zijn afgelast. Dus niet naar Wismar, Bremerhaven of naar
Terneuzen en ook niet naar Medemblik en Amsterdam. Er is slechts
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één tocht gepland, namelijk naar Urk, voor een schoonmaakbeurt.
De traditionele eindmusical gaat voor veel basisschoolleerlingen dit
jaar helaas niet door. Juf Elizabeth van Dijk van basisschool Wonderwijs in IJsselmuiden bedacht er iets op: de musical als film! De film
gaat over een saaie supermarkteigenaar die grote problemen heeft
met twee nietsnuttende caissières. Supermarkt Plus aan het Markeresplein dient als echte filmset.
Vermoedelijk dient zich een aantal moeilijke keuzes aan voor Kampen. De bedrijventerreinen beginnen vol te raken en er worden scenario’s bedacht voor uitbreiding. Dat zijn er tot nu toe drie. Het eerste
is: niet uitbreiden, maar de huidige bedrijventerreinen opnieuw inrichten. Het tweede is: uitbreiding op één locatie, bijvoorbeeld bij de
Zuiderzeehaven of bij het knooppunt Hattemerbroek. Het derde is:
gespreide uitbreiding op diverse locaties. Er zal hoe dan ook discussie
over komen en hopelijk gaat uitbreiding niet ten koste van ons mooie
buitengebied.
Over dat laatste maken bewoners aan de Buitendijksweg zich ook
zorgen. Jaren geleden is er eenrichtingsverkeer ingesteld om sluipverkeer van de N307 richting Kampen te voorkomen. Er zijn plannen om
op de weg weer tweerichtingsverkeer toe te staan. Bewoners vrezen
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dat het daardoor veel drukker zal worden en dat het ten koste zal
gaan van de recreatieve functie van de weg.
U heeft vast al eens ergens tiny houses gezien, kleine vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter.
Misschien verschijnen er over een tijdje vier van deze huisjes in Grafhorst. Roelof van der Toorn, directeur van gevelontwerper Metadecor,
wil ze op zijn land plaatsen als showmodel. Mensen kunnen dan zien
hoe het leven in een tiny house kan zijn en er misschien zelfs een
nachtje slapen.
Op het Berghuisplein bij het gemeentehuis verzamelen zich tientallen medewerkers van Stichting Welzijn Kampen en maatschappelijk
werk De Kern om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgens regiomanager Jan Toonen ontbreekt het bij de gemeente
aan inhoudelijke visie en is niet duidelijk wat de inwoners op de korte
en lange termijn kunnen verwachten. De organisaties pleiten ervoor
om in overleg een goed plan te maken.
De bestuursrechter stelt schoolvereniging IRIS in het gelijk. De gemeente Kampen heeft tussen 2006 en 2008 meer geld uitgegeven aan
openbaar onderwijs dan aan bijzonder onderwijs en dat is niet eerlijk. Op grond van de uitspraak moet de gemeente Kampen 1,6 miljoen euro aan de scholen voor bijzonder onderwijs uitkeren. Maar
eerst gaat de gemeente nog in beroep bij de Raad van State.
De verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid komt in
zicht. De provincie Overijssel heeft ruim 3,8 miljoen euro toegezegd.
In totaal komt het potje nu op 10 miljoen euro en daarmee kan de verbreding betaald worden. Het streven is om de klus in 2023 te klaren.
Als alles naar wens verloopt, begint er in september een nieuwe
huisarts in Kampen. Dat betekent een oplossing voor het huisartsen
tekort in de stad en dat is goed nieuws voor mensen die al een tijd
een huisarts zoeken.
In Zalk staat sinds 1860 molen De Valk. De molen is hard toe aan
een opknapbeurt, want de roedes - dat zijn de metalen delen van de
wieken - beginnen te roesten. Daarom krijgt de molen deze zomer
even een kale kop, zodat de roedes vervangen kunnen worden. De
Valk werd gebouwd als korenmolen en produceert nu voornamelijk
maïsmeel. (Zie de foto op de volgende pagina)
Jongeren hebben een spoor van vernielingen achtergelaten in Wilsum.
Ze trokken diverse borden omver, zetten een lantarenpaal scheef, gooi-
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den glazen bierflesjes kapot en beschadigden twee auto’s. Dankzij
een oproep op Facebook zijn de daders heel snel bekend: een groep
jongeren van buiten Wilsum vond het nodig om na een feestje het
een en ander te stuk te slaan.
Juli
1-7
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Twee jaar geleden leek het erop dat Kampen een primeur zou hebben
met deelfietsen, maar dat is niet gelukt. Dankzij Zwolse ondernemer
Oumar Sylla zijn ze er nu toch. Er staan zeven elektrische deelfietsen
bij station Kampen en binnenkort komen er ook vijftien ‘gewone’ fietsen bij station Kampen Zuid. De wethouders Geert Meijering en Albert
Holtland namen de deelfiets in gebruik. Daarna is het de bedoeling dat
vooral toeristen ermee op pad gaan om van de omgeving te genieten.
Op het Burgemeester Berghuisplein vindt een demonstratie plaats
met als thema Kleurrijk Kampen. Ongeveer honderd demonstranten
vragen aandacht voor discriminatie en intolerantie. Leden van de
werkgroep Kleurrijk Kampen overhandigen een handboek met wensen aan de vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Een van de
wensen is een meldpunt discriminatie. Ondanks de kleine opkomst
is organisator Peter Adema van Kleurrijk Kampen tevreden, omdat de
boodschap goed is overgekomen.
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Woonwagenbewoners zijn boos en voelen zich gediscrimineerd. Er
zijn al twintig jaar geen nieuwe standplaatsen bijgekomen. De gemeente had 50.000 euro geserveerd om de mogelijkheden voor nieuwe standplaatsen te onderzoeken, maar heeft besloten om het budget

te schrappen. Er moet voor de hele gemeente een nieuwe Woonvisie
komen en daarin zouden de woonwagenbewoners ‘als doelgroep’
worden meegenomen. De woonwagenbewoners geloven niet dat dat
iets oplevert.
Al langere tijd is er gedoe tussen de gemeenten Kampen en Zwolle
over woningbouw aan de Scholtensteeg. De gemeente Zwolle wil er
106 tijdelijke woningen neerzetten voor mensen die tussen wal en
schip vallen. De gemeente Kampen neemt het op voor de inwoners
van ’s-Heerenbroek en vindt dat er moet worden vastgehouden aan
de bestemming van dit gebied: woon-werkkavels. Vooralsnog lijkt het
erop dat Zwolle de bouw doorzet.
In het stadspark is een hoorspelroute gekomen. De bedenker is Martin-Jan van Santen; hij schreef en maakte zeven hoorspelen. Ze zitten
verstopt in de bankjes in het park en kunnen met een QR-code beluisterd worden. Het kan dus zomaar gebeuren dat mensen in het Stadspark bijzonder gedrag vertonen.
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Het zou toch wat zijn als zwembad De Steur gesloten zou worden.
Nu de huidige exploitant Sportfondsen het contract heeft opgezegd,
moet de gemeente Kampen op zoek naar een tijdelijke uitbater om
dat te voorkomen. Sportwethouder Geert Meijering gaat ervan uit dat
er pas volgend jaar een definitieve oplossing wordt gevonden. Doordat het bad ingericht is als sportbad, is het minder aantrekkelijk voor
recreatieve zwemmers. Zij moeten hun heil nu waarschijnlijk in de
IJssel zoeken.
Door de coronamaatregelen is het voor bewoners van de binnenstad
moeilijk om een parkeerplaats te vinden. De terrassen zijn uitgebreid,
de markt is verplaatst en er zijn fietsparkeerplekken gekomen. Bewoners met een parkeervergunning mogen hun auto daarom tijdelijk
in de Voorstraat en op de Nieuwe Markt zetten.
De bekende aardbeienkwekerij van Richard en Annet Kalter in IJsselmuiden wordt verkocht. De familie hoopt dat de nieuwe eigenaar van
het bedrijf op ongeveer dezelfde voet doorgaat. Het besluit is gevallen
omdat bij eigenaar Richard een ongeneeslijke ziekte is geconstateerd.
Eindelijk kunnen we weer taart kopen in de winkel van Multivlaai
aan de Oudestraat. Maandenlang heeft er een mobiele kraam vóór de
zaak gestaan van waaruit ondernemer Vincent Flik zijn vlaaien verkocht. In augustus 2019 ontstond er flinke waterschade in het winkelpand. En daarop volgde langdurige onenigheid met de verzekeringsmaatschappij. Hopelijk is alle ellende nu voorbij.
Ze waren er klaar voor, Jos Hogenbirk en Melvin Brandenburg. Met
hun bedrijf Kamper Events zouden ze er een mooi jaar van maken,
misschien wel het beste jaar ooit. De agenda stond volgeboekt met allerlei uitjes. Toen gooide de coronacrisis roet in het eten en de agenda
liep leeg. Ze zitten niet bij de pakken neer. Bij de stadsbrug staat nu
een pop-up activiteitenkiosk annex bucketbar. Daar hebben ze voor
de toeristen iedere dag een overzichtelijk aanbod van diverse activiteiten. Coronaproof natuurlijk. (Zie de foto op de volgende pagina)
Patricia Klaus en Martien Evers delen voedselpakketten uit aan
mensen die door de coronacrisis acuut in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld mensen die hun baan kwijt zijn en nog wachten
op een uitkering. Klaus en Evers weten uit ervaring hoe het is om
met heel weinig geld rond te komen. Ze hebben hun actie Noodfonds Voedselpakketten Kampen genoemd en ze krijgen vrijwel dagelijks emotionele reacties. Zo’n vijftig gezinnen krijgen nu hulp.
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Het is volop zomer en als het heel warm is, is een beetje schaduw natuurlijk aangenaam. Maar bij Laurens Dam aan de Kattedoorn moet
om een uur of vijf het licht aan als hij iets wil lezen. Voor zijn huis
staan een paar grote platanen met veel blad. De bomen zijn mooi en
hoeven van de bewoners niet helemaal weg, maar actiever snoeibeleid van de gemeente zouden ze op zijn plaats vinden. Helaas snoeit
de gemeente Kampen de bomen pas in 2022.
Op het braakliggende terrein van het voormalige zwembad komt
ParkLounge, een loungeplek waar jongeren kunnen hangen en chillen onder het genot van eigen meegebrachte hapjes en drankjes. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar mogen de plek zelf inrichten. Er komt
onder andere een pannakooi en een beachvolleybalveld.
De gemeente Kampen daagt de krakers van de stadsvilla aan de Boven
Havenstraat voor de rechter. De krakers willen dat het pand niet gesloopt wordt, maar gerenoveerd. Misschien komt de sloop door deze
dagvaarding toch een stapje dichterbij.
Langs de Trekvaart in IJsselmuiden zijn onlangs 77 essen gekapt. Elise
van Heck en andere bewoners voelden zich daardoor nogal overvallen. Van Heck en haar man vochten het besluit tot aan de rechter aan.
Dat was tevergeefs. Nu staan er nog 45 essen en Van Heck is ‘in goed
overleg’ met de gemeente om deze bomen te behouden. Gelukkig zijn
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er momenteel geen plannen die bomen te kappen.
Zingen in de kerk mag nog niet, dus dan maar buiten. In IJsselmuiden
wordt een ‘Sing In’ gehouden. Op het plein van de Dorpskerk zingen
ongeveer vijftig mensen een half uur mee met een combo. Het is genieten geblazen voor de liefhebbers.
In het Stadspark is een route met levende standbeelden opgesteld. Het
is een verrassende combinatie. Kamper evangeliste juffrouw Hendriks
is er, maar ook koningin Wilhelmina, balletdanseressen, een heks en
een trol. Bezoekers kunnen er een aantal zondagen van genieten.
Bij het IJsseloog in het Ketelmeer is een zeehond gezien. Volgens het
Zeehondencentrum in Pieterburen komt het af en toe voor dat zeehonden in rivieren rondzwemmen. Als ze gezond zijn en er voldoende vis is, houden ze het prima uit.
De politie van Kampen roept burgers op hun particuliere beveiligingscamera’s aan te melden bij Camera in Beeld. Het systeem geeft
de politie overzicht van plekken waar camera’s hangen en dat kan
helpen bij een opsporing. Vergeleken met de rest van het land blijven
de aanmeldingen in Kampen ver achter en daar moet verandering in
komen, vinden ze bij de politie.
Al langere tijd ervaren omwonenden overlast van het Cruyff Court
in Kampen. Het gaat vooral om geluidsoverlast van oudere tieners en
(jong)volwassenen. Ze schieten ballen tegen de hekken, draaien harde muziek en blijven tot laat in de avond hangen. Daarnaast komen
ook bedreigingen, scheldpartijen en drank- en drugsgebruik voor. De
gemeente Kampen neemt daarom maatregelen. Het veld moet om
21.00 uur dicht en harde muziek is verboden.
De presentatie van de Kamper Almanak van 2020 verloopt anders dan
andere jaren. Normaal gesproken is het een drukke bijeenkomst in
het SNS Historisch Centrum. Dit jaar zijn bij de presentatie ongeveer
vijftien mensen aanwezig. Directeur Herman Harder overhandigt het
eerste exemplaar aan historicus Theo van Mierlo. Van Mierlo heeft
vele bijdragen geleverd aan de almanak en zal dit blijven doen, maar
na twintig jaar neemt hij afscheid als lid van de redactiecommissie.
Voor die gelegenheid heeft Martin-Jan van Santen zijn portret geschilderd voor de portrettengalerij van het SNS Historisch Centrum. Bijzonder is ook dat deze almanak met 592 pagina’s de dikste Kamper
Almanak ooit is, onder meer omdat er extra veel beeldmateriaal is opgenomen.
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In het hele land worden testlocaties ingericht voor corona. Mensen
uit Kampen moeten naar Zwolle of Lelystad om zich te laten testen en
dat is niet voor iedereen even handig. GBK-voorzitter Nardus Koster
wil er daarom graag in Kampen een extra testlocatie bij. De GGD heeft
daar echter geen plannen voor. Er zijn nu vier testlocaties in de provincie Overijssel, namelijk in Deventer, Ommen, Steenwijk en Zwolle.
Tot verdriet van de medewerkers wordt dierenopvangcentrum Edo
Hammers gesloten. De staat van het gebouw is dusdanig slecht dat
het welzijn en de veiligheid van dieren en mensen in het gedrang
komt. Daarnaast worden er steeds minder dieren opgevangen. Een
opknapbeurt kost veel geld en is helaas niet rendabel.
Zo’n veertig kinderen doen mee met de zomerschool van Stichting
Openbaar Onderwijs Kampen. Het zijn vooral migrantenkinderen
die de laatste maanden een leerachterstand hebben opgelopen door
de ‘intelligente lockdown’. Ze gaan aan de slag met taal en rekenen,
maar er is ook ruimte voor cultuur en sport.
De Van Rossems doen Kampen aan. Voor hun tv-programma Hier zijn
de Van Rossems maken Maarten, Vincent en Sis van Rossem twee dagen
lang opnames in Kampen. Ze bezoeken onder meer het Gotisch Huis,
de Schepenzaal en de Koggewerf met de Kamper Kogge. Het duurt nog
even voor we weten wat ze van Kampen vinden, want de aflevering
wordt pas in 2021 uitgezonden.
De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op bewoners van
verpleeg- en revalidatiecentra. Vooral het bezoekverbod maakte sommige mensen heel eenzaam. IJsselheem heeft een draaiboek gemaakt
voor een eventuele nieuwe corona-uitbraak. Uitgangspunt is dat bezoek mogelijk moet blijven, maar ook dat men het aantal besmettingen onder controle wil houden. Daarom zet IJsselheem een speciale
afdeling voor coronapatiënten op. Bewoners die niet geïsoleerd kunnen worden, worden tijdelijk opgenomen op een Covid-unit. Op dit
moment zijn alle locaties gelukkig coronavrij.

Augustus
Ze waren net een weekje weg, maar ze staan er alweer: de eenrich1-8
tingverkeersborden voor voetgangers op de Stadsbrug. Het leek erop
dat het aantal coronabesmettingen afnam, maar dat is helaas niet
waar. De looproute op de brug moet mensen alert maken. Afstand
houden is nog steeds belangrijk.
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De dikste Kamper Almanak ooit blijkt zeer gewild, want hij is in no
time ‘uitverkocht’. Directeur Herman Harder toont zich verbaasd,
want dit is nooit eerder gebeurd.
IJsselmuiden wordt overvallen door de buxusmot. Bij de familie Bastiaannet aan de Koolmees is in één week tijd de dertig jaar oude buxushaag compleet kaalgevreten. Er zit niks anders op dan alle planten
eruit te halen en af te voeren.
In Brunnepe heeft een groepje mannen een mega-barbecue gebouwd.
Ze hebben zo’n vierhonderd kilo staal aan elkaar gelast, want ze hadden toch even niks te doen en wilden bezig blijven. Het resultaat is

de Big Smoker Goliath. Het duurt wel een paar uur voor de barbecue
opgewarmd is, maar de hammetjes en de spareribs smaken er niet
minder om. En ze doen het ook niet zomaar, maar voor het goede
doel: ze willen ermee naar feesten en partijen om geld binnen te halen voor de Stichting Vischrookerij.
Bij Albert Heijn aan het Stationsplein in Kampen kun je sinds kort
niet alleen boodschappen doen, maar ook je medicijnen ophalen. Bij
de ingang staat een ‘medicijnkluis’. Het is een service van de Apothekers Combinatie IJsselmond, omdat het voor sommige mensen lastig
is om tussen 8.00 en 18.00 uur de medicijnen op te halen.
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De ex-werknemers van dierenopvangcentrum Edo Hammers willen
er alles aan doen om weer een asiel in Kampen te krijgen. Ze willen
gaan voor een kleinschalig asiel inclusief pension- en dagopvang. Het
plan wordt met sympathie ontvangen en er melden zich al snel kandidaten voor een doorstart.
Aan Kamperstraatweg 5 staat een monumentale, maar vervallen
boerderij. Projectontwikkelaar BEMOG heeft een sloopaanvraag voor
het pand ingediend. De boerderij zou in zo’n slechte staat zijn dat
sloop de enige mogelijkheid is. Dit is zeer tegen de zin van Erfgoedvereniging Heemschut. Edy Prick, woordvoerder van de vereniging,
vindt dat de gemeente had moeten handhaven. Daarnaast is volgens
hem de onderbouwing van de sloopaanvraag onduidelijk, want BEMOG wil het rapport nog niet laten inzien.
In korte tijd zijn er drie zware ongelukken op de N50 gebeurd. De
trieste balans: een dode, dertien gewonden en een enorme ravage. De
roep om maatregelen zwelt aan en je zou denken dat aanpassingen
urgent zijn. De verbreding van de N50 staat - zoals eerder gemeld echter pas voor 2023 op de agenda en daar lijkt geen verandering in
te komen.
De hittegolf zorgt ervoor dat de strandjes langs de IJssel druk bezocht
worden. Helaas zorgt dat ook voor heel veel rotzooi. Wijkagent Jean
Louis Becker heeft samen met vijftien kinderen een schoonmaakactie
gehouden. Ze vullen bij de Scheeresluis maar liefst zeven zakken afval.
Jammer genoeg kunnen ze de volgende dag eigenlijk weer opnieuw
beginnen. De wijkagent besluit een statement te maken en dropt de
volle zakken voor de deur van het stadhuis. Het is niet duidelijk waar
verantwoordelijkheden liggen. Wethouder Geert Meijering vindt dat
mensen zelf verantwoordelijkheid hebben en dat de gemeente niet
automatisch allerlei voorzieningen hoeft te treffen. Of dat erg effectief is, is de vraag…
De horecaondernemers in de binnenstad mogen hun terrassen tot 1
oktober 2021 verruimen. Ze kunnen daarmee iets van de verloren omzet compenseren. De zaterdagmarkt blijft tot die tijd op de Nieuwe
Markt. Niet alle marktkooplieden zijn daar blij mee, omdat het hen
juist omzet kost.
De karakteristieke huizen aan de Veerweg bij de Buitenhaven moeten
eraan geloven. Ze worden gesloopt, omdat er een nieuw appartementencomplex moet komen. Jaren geleden zijn daar al afspraken over
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gemaakt en het bestemmingsplan ligt sinds 2006 vast. Het bezwaar
dat omwonenden hebben ingediend is helaas dus afgewezen door het
college van burgemeester en wethouders.
De ParkLounge in het Stadspark is tijdens de hittegolf angstvallig rustig, om niet te zeggen verlaten. Het project mag dus wel mislukt genoemd worden. De jongeren zitten liever aan het stadsstrandje bij de
Stadsbrug. Daar is het druk en overvol. Sinds kort heet het zelfs ‘Playa
del Kampen’. Er staat een ontvangstpoort en er zijn grotere vuilnisbakken neergezet. Het is een initiatief van Rijkswaterstaat die een
pilot is gestart om de rivieroevers schoner te houden.
Als je een paar speciale dakpannen zoekt, moet je eens gaan kijken
bij Marinus Diender in IJsselmuiden. Zijn erf ligt er helemaal vol mee.
Diender verdiende eerst de kost met de verkoop van eieren, maar dat

was geen vetpot. Begin jaren zeventig stapt hij over op de dakpannen.
Hij haalt overal oude dakpannen vandaan die niemand meer wil hebben. Jarenlang heeft hij er een gouden handel aan gehad. Nog iedere
dag is Diender tussen de dakpannen te vinden, maar hij doet het inmiddels wel wat rustiger aan. Dat mag ook best als je 93 jaar bent.
Het is de bedoeling dat de N307 tussen Kampen en de Roggebotsluis
wordt aangepast. Ten eerste zou het een 100-kilometerweg moeten
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worden. Ten tweede zou de Roggebotsluis gesloopt worden, omdat
die vanwege de nieuwe Reevesluis niet meer nodig is. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het dossier over de weg als
zwaar onvoldoende beoordeeld. Ten eerste is het dossier erg onoverzichtelijk. Verder zijn de gevolgen voor het milieu behoorlijk onderschat en is het niet duidelijk waarom de weg een 100-kilometerweg
moet worden. Werk aan de winkel dus.
Ook bij de N765, de provinciale weg tussen Kampen en Ens, is sprake
van problemen. Vorig jaar zijn langs de weg de populieren gekapt,
maar de stobben zijn blijven staan. Doordat die nu flink uitgelopen
zijn, wordt het zicht belemmerd als je de weg wilt opdraaien. Er wordt
bovendien vaak te hard gereden, dus de situatie is onveilig. De bewoners trekken daarom aan de bel. De stobben worden in ieder geval
tussen half september en half oktober verwijderd. Maar nu worden ze
alvast iets teruggesnoeid.
Het is toch wat met het Gotisch Huis aan de Oudestraat in Kampen.
Het staat al elf jaar leeg en restauratie is nog niet in zicht. In maart
heeft de gemeenteraad toegezegd om met Rijk en provincie te gaan
overleggen. Een half jaar later is het nog steeds angstvallig stil. Richard
Boddeus van Kampen Sociaal windt zich erover op en wil opheldering
en actie.
In de Koekoek in IJsselmuiden moeten vier grote zonneparken komen.
De gemeente heeft haar medewerking toegezegd. De initiatiefnemers,
waaronder het Kamper zonnepanelenbedrijf Zonnegilde, kunnen nu
aan de slag om concrete plannen uit te werken. De locaties liggen aan
de zuidkant van het glastuingebied. Nadrukkelijk moeten de omwonenden in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken.
Simon Filius uit Zalk is winnaar geworden van het project ZomerOndernemer IJsseldelta 2020. Het project startte op 6 juli en is bedoeld
voor jongeren tussen 15 en 24 jaar. Simon is 19 jaar en hij is begonnen
met zijn bedrijf: Perfect Pallet. Hij maakt meubels van houten pallets.
Hij koopt de pallets in, schuurt ze en maakt er tafels, boekenkasten
en wijnrekken van. Die verkoopt hij onder andere via Marktplaats. Tot
nu toe loopt het hartstikke goed.
‘Wat biedt u troost in deze coronatijd?’ Deze vraag stelden Alioune
Diagne en Maaike Cotterink aan hun buren aan de Koning Abelsingel.
De tweede vraag was of de buren hun keukenraam beschikbaar wilden
stellen voor een kunstwerk. Alioune en Maaike kregen veel enthousi-
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aste reacties en daarmee gingen ze aan de slag. Resultaat is het project
Raamwerk. Bij vijfentwintig woningen hangen een maand lang schilderingen achter het raam. Iedereen die wil, kan komen kijken.
Hollandser kan bijna niet: fietsen voor het goede doel. World Servants
uit IJsselmuiden organiseert een ‘Happen en Trappen voor Sierra
Leone fietstocht’. Het doel is geld inzamelen om klaslokalen in Sierra
Leone te bouwen en dat komt met een opbrengst van ruim 900 euro
een stapje dichterbij.
Op de terrassen aan de Plantage moeten de coronaregels nageleefd
worden. Dat betekent dus vooral: afstand houden. Vaak gaat dat goed,
maar er zijn ook gasten die zich niet aan de regels houden en tafeltjes
bij elkaar schuiven. Het is voor het horecapersoneel een constante
strijd om mensen daarop aan te spreken. Soms gaat het helemaal mis
en dan moet de horecagelegenheid een paar dagen dicht. De gemeente kan een boete opleggen, maar ziet daar geen heil in. De ondernemer moet een herstelplan maken en als dat is goedgekeurd kan het
terras weer open.
De politierechter legt Scheepssloperij Hoeben RDM uit Kampen een
boete van 12.000 euro op. Bij de sloop van de 102 meter lange zandzuiger Wilhelm Krüger heeft het bedrijf de regels te ruim geïnterpreteerd. Het schip is gedeeltelijk op het water gesloopt en dat mag niet.
Hoeben heeft een vergunning voor de sloop van schepen, maar dat
moet op land gebeuren.
Johan Goos, fractievoorzitter CDA Noordoostpolder, is een petitie gestart om de N50 sneller veilig te maken. Hij heeft het initiatief genomen na de zware ongelukken in de afgelopen weken. In korte tijd is
de petitie al meer dan tienduizend keer ondertekend.
De zaterdagmarkt van Kampen gaat voorlopig niet terug naar de
Plantage. Wethouder Geert Meijering blijft bij dat besluit, maar wil
wel met de markthandelaren om tafel om te kijken of er een andere
tijdelijke locatie is. Op de zaterdagmarkt aan de Nieuwe Markt komen
nu veel minder klanten, omdat het niet op de route ligt. De marktkooplui verliezen hierdoor omzet. Kennelijk is de omzet in de horeca
belangrijker.

September
1-9
Er is al langere tijd onenigheid aan de Oosterholtseweg in IJsselmuiden. Suzanne de Haan kocht er een woning met een flinke lap grond
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en startte er in april van dit jaar Care4Dogs met een hondenuitlaatservice en een coachingspraktijk. Moet kunnen, dacht ze. Maar buren ervaren overlast van de blaffende honden en stellen dat de activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ze dienen een klacht
in bij de gemeente, maar een oplossing is niet in zicht. Uiteindelijk
moet de bestuursrechter eraan te pas komen.
Het aantal coronabesmettingen neemt helaas weer toe. De GGD IJsselland overweegt daarom om toch een testlocatie in Kampen te openen. Naar een goede plek wordt nog gezocht.
Afgelopen weken lag bestemmingsplan Slenke Es in IJsselmuiden
ter inzage. Het terrein ligt tussen de Schoutstraat, de Slenkstraat, de
Dorpsweg en het Markeresplein. Er moet een supermarkt komen en er
is ruimte voor winkels en woningen. Omwonenden hebben bezwaar
ingediend tegen de plannen. Ze vrezen geluids- en verkeersoverlast.
Bovendien verliezen ze uitzicht en komt er minder licht in de woningen. Ze stellen voor het hele gebouw 13 meter op te schuiven. De
gemeente neemt de zienswijzen in behandeling.
De bestuursrechter in Zwolle bepaalt dat Suzanne de Haan binnen
zeven dagen met haar bedrijf Care4Dogs moet stoppen. Voor bedrijfsactiviteiten is een vergunning nodig en die is niet aangevraagd. De
bestemming van de grond is en blijft woning en tuin. De rust in de
straat is weergekeerd en hopelijk geldt dat over een tijdje ook voor de
sfeer.
In Huize Maria, IJsselkade 25, vindt het project Hoogtij 2020 Kampen plaats. Gedurende 25 weekenden kunnen Kamper kunstenaars
in duo’s of met nog meer personen hun werk presenteren. Het doel
is tweeledig. Ten eerste beleven de deelnemers zelf plezier aan het samenwerken met een bekende of onbekende collega. Daarnaast zijn de
presentaties in de weekenden te bezoeken. Het project begint met een
groepsexpositie van de veertig deelnemende kunstenaars. Het is een
initiatief van Bert van der Sluijs en Douwe Jan Buwalda van Stichting
workheart.
Ook in de Geerstraat kunnen we van kunstwerken genieten. Kunstenaar Arne Heldoorn en fotografe Gwen Mustamu openen op nummer
12 een Pop-Up Galerie. Al is het tijdelijk, het is een mooie invulling
voor een pand dat anders leeg zou staan. Diverse Kamper kunstenaars
werken eraan mee.
Marianne en Arnold Wolda uit Kampen hebben dit jaar meerdere ju-
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bilea te vieren. Ze zijn veertig jaar samen, vijfendertig jaar getrouwd
èn ze treden sinds vijfentwintig jaar op als het IJsselduo. Hun grote
hit heet Drommelse Jongen. Het jubileumfeestje is even uitgesteld, maar
wordt zeker niet afgeblazen.
Wethouder Holtland kondigt aan dat foutgeparkeerde fietsen uit de
Oudestraat verwijderd zullen worden. Wie zijn fiets ergens te lang
neerzet, loopt het risico dat hij zijn fiets kwijt is. De fietsen worden
overgebracht naar een opslag aan de Zwartendijk. Voor 15 euro kun je
je fiets weer terugkrijgen. Eerst is er een proefperiode. Speciaal voor
dit doel huurt de gemeente voor één of twee maanden leegstaande
winkelpanden in de buurt van het centrum. Het laatste woord is er
waarschijnlijk nog niet over gezegd.
De gemeenteraad van Kampen gaat akkoord met de plannen voor de
herinrichting van de N307 tussen Kampen en Dronten. De VVD stemt
tegen, want de partij vindt dat er onvoldoende geluisterd wordt naar
de omwonenden. Bewoners van de Buitendijksweg en de Zwartendijk
maken zich namelijk zorgen over de verkeersveiligheid. Een extra parallelweg naast de N307 komt er niet en de vrees is dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan tussen langzaam landbouwverkeer en
weggebruikers als scholieren, fietsers en wandelaars.
Het is Monumentendag en ook in Kampen kunnen mensen diverse
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gebouwen bezoeken. De Koggewerf, het Ikonenmuseum en de Buitenkerk openen hun deuren. Aan de Loswalweg 9 staat een pand uit
1870. Daar is een expositie van schilderijen te zien. Ze zijn gemaakt
door deelnemers van het Atelier Uit de Kunst van Margreet de Boer.
Het Natura 2000-gebied bij het Revemeer komt meer en meer onder
druk te staan. De symbolische eerste schop voor het Reevedorp gaat
de grond in en bij de Roggebotsluis wil exploitant Klaas Bruins Slot
op de voormalige camping een bungalowpark bouwen. Natuurvereniging IJsseldelta en Stichting Werkgroep Zwartendijk hebben bezwaar
ingediend. De verstoring voor het gebied is te groot en het effect op de
leefomgeving van de roerdomp en de karekiet ook.
De sloop van de historische boerderij aan de Kamperstraatweg komt
dichterbij. Het pand is in erg slechte staat en binnen is het een chaos.
Bovendien is de grond vervuild en is er asbest aangetroffen. Een opknapbeurt zou te veel geld kosten en daarom zet Projectontwikkelaar
De Dijken de sloopplannen door.
U weet het vast nog wel: in januari 2019 werd een bejaard echtpaar
aan de Sint Nicolaasdijk slachtoffer van een gewelddadige roofoverval. De vier overvallers dachten - ten onrechte - dat er veel geld in huis
was. Drie van hen worden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.
De jongste verdachte was tijdens de overval 17 jaar oud en krijgt 6
jaar cel opgelegd. De andere verdachten krijgen 5 jaar en 4,5 jaar. De
vierde verdachte bestuurde de vluchtauto. Hij krijgt 420 dagen cel
waarvan 346 dagen voorwaardelijk.
Vijf vrijwilligers stappen op bij RTV IJsselmond. Ze zijn het niet eens
met het besluit van het bestuur om met KampenOnline te gaan samenwerken. Een van de opgestapte vrijwilligers is cameraman David
van den Beld. Hij is weliswaar 80 jaar, maar niet van plan om achter
de geraniums te gaan zitten. Samen met de vier andere ex-vrijwilligers
richt hij een eigen omroep op onder de naam Media Groep Kampen.
Er komt een nieuw kinderboek uit van Johan Leeflang uit IJsselmuiden. De Bunker is het vijfde deel uit de serie Campers. Het komt uit
bij uitgeverij De Banier en is bedoeld voor jeugd van 10 tot 13 jaar.
Sander, Rhodé en hun vriend Michiel reizen in de vakantie met hun
camper en beleven allerlei spannende avonturen.
In Amsterdam vindt een landelijke demonstratie plaats voor de invoering van een basisinkomen. Patricia Klaus, bijstandsmoeder uit
Kampen, opent de rij sprekers. Zij vertelt recht uit het hart wat gebrek
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aan geld met een mens kan doen. Na haar scheiding stond ze er plotseling alleen voor met haar gezin en kreeg het financieel moeilijk.
Ze loopt tegen allerlei negatieve reacties aan, maar laat zich niet de
mond snoeren. In november 2019 schreef ze een kritische brief over
de Participatiewet, die massaal gedeeld werd.
Al jaren hebben de bewoners van de Elzenstraat in Kampen last van
de grote moeraseiken die naast hun woningen langs de Europa-allee
staan. Ze zijn de schaduw en de vallende bladeren meer dan zat. Om
kosten te besparen willen ze zelfs helpen bij de kap, maar de gemeente
vindt het kostenplaatje te hoog. Nu wil de gemeente de kosten spreiden en drie jaar doen over kappen, herplanten en bestrating herstellen. Dat valt niet zo goed. Bomenmeldpunt Kampen adviseert om eerst
te sparen en dan alles in één seizoen te herstellen.
De gemeente wil evalueren hoe de Kampenaren over het nieuwe fietsparkeren denken en er wordt een inspraakavond belegd. Er zijn voorstanders en tegenstanders. Er is ruimte voor discussie en suggesties.
Omdat het fietsparkeren een pilot is, wordt er steeds gekeken naar
wat wel werkt en wat niet.
Er is nog een project waarover de inwoners mogen meedenken, namelijk over het gebied rond Seveningen. Er zijn drie opties bedacht.
De eerste heet ‘Volle vaart’ en daarbij wordt vooral ingezet op waterrecreatie. De tweede is ‘Recreatie en wonen’, waarbij de bestaande
situatie zoveel mogelijk blijft zoals hij nu is. De laatste optie is ‘Rust
en natuur’. Daarbij blijft veel hetzelfde, maar nieuwe ontwikkelingen
moeten vooral bijdragen aan het versterken van de natuurbeleving.
Het doek valt voor de krakers uit de ‘paupervilla’ aan de Boven Haven
straat. De rechter bepaalt dat ze het pand binnen twee weken na ‘betekening’ van het vonnis moeten verlaten. Daarna begint projectontwikkelaar Mateboer zo snel mogelijk met de sloop.
Een tachtigjarige man uit Kampen heeft wethouder Irma van der
Sloot een jaar lang gestalkt en ernstig bedreigd. In juni is hij aangehouden en hij moet nu voorkomen in de rechtbank in Zwolle. De
rechter erkent dat de man ‘ziekelijk gestoord’ is en wil dat hij wordt
onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In afwachting daarvan blijft
de man vastzitten.
Midden in de nacht vindt in de Oudestraat van Kampen een explosie plaats. De buurtbewoners schrikken wakker van een harde knal.
Een etalageruit van koffiezaak De Wagt is aan diggelen. Op het raam
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was waarschijnlijk een gascontainertje geplakt. Berry Wagterveld van
Wagterveld Zorg vermoedt daarom dat het een gerichte actie is.
In de Stadskazerne in Kampen is de bijzondere expositie Loflied op het
leven te zien. Het is een overzichtstentoonstelling van het werk van de
in Vietnam geboren Kamper kunstenaar Minh Tran en is ingericht
door zijn levensgezel Wardi Koops. Minh Tran was al geruime tijd ernstig ziek en is helaas op 21 juni overleden. Deze expositie is dan ook
een postuum eerbetoon.
Iedereen bij Impact kent hem, want hij heeft maar liefst 49 jaar gewerkt bij de sociale werkvoorziener. Maar nu gaat Rick Haan met pensioen. Speciaal voor de gelegenheid en op eigen verzoek is Rick een

dagje directeur. Hij houdt een mooie speech en kondigt allerlei leuke
maatregelen aan: terugkeer van het kerstpakket, iedereen 100 euro
erbij, iedereen honderd dagen extra vrij èn het beste van alles: gratis
Snickers voor iedereen.
Helaas loopt het aantal coronabesmettingen landelijk weer op. De
langgevreesde tweede golf lijkt te zijn begonnen. De regering kondigt
een nieuwe gedeeltelijke lockdown aan. Ook in Kampen neemt het
aantal besmettingen toe. Er zijn de afgelopen week vijf positieve besmettingen, nul ziekenhuisopnames en zeven geregistreerde doden.
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Oktober
1-10 Er komen voorlopig toch geen boetes voor foutgeparkeerde fietsen.
Ook afvoeren naar een locatie aan de Zwartendijk is nog niet aan de
orde. De gemeenteraad van Kampen vindt strenge handhaving veel te
vroeg. Wethouder Albert Holtland trekt het plan terug, maar foutparkeerders worden wel gewaarschuwd. Dat gebeurt onder andere met
gekleurde stickers. Blauw betekent ‘fout geparkeerd, volgende keer
opletten’, oranje is voor weesfietsen, geel voor fietswrakken en rood is
voor fietsen die de boel blokkeren.
2-10 Nu de tweede coronagolf daar is, zwelt ook de roep om mondkapjes
aan. De overheid is lange tijd terughoudend geweest, maar adviseert
nu toch om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. In
de winkels gaat men er verschillend mee om. Het is niet verplicht,
maar bij Albert Heijn aan het Stationskwartier draagt het personeel
mondkapjes. Veel klanten nemen hun voorbeeld over.
3-10 Bewoners van de Hofstraat hebben genoeg van de overlast rondom
de zorgwoningen in hun straat. Eerder deze week raakte een jongen
zwaargewond. Hij klom via de regenpijp omhoog om in een zorgwoning te komen en viel. Er is veel vaker gedoe in de straat en dit ongeluk
is de spreekwoordelijke druppel. De bewoners melden vernielingen,
intimidatie en scheldpartijen. De gemeente is met zorgaanbieders in
gesprek om zo snel mogelijk maatregelen te nemen.
5-10 Naar aanleiding van de tweede coronagolf verschijnen er in Trouw een
week lang artikelen over het wel en wee in verpleeghuis Myosotis.
Tijdens de eerste golf zijn op de afdeling voor mensen met dementie
22 van de 26 bewoners besmet geraakt en zes van hen zijn overleden.
Verzorgenden en bewoners vertellen over hun heftige ervaringen.
5-10 Zoals een paar dagen geleden extra duidelijk werd, veroorzaakt de
toename van het aantal zorgwoningen overlast en problemen. De gemeente Kampen heeft een truc gevonden om de groei te beperken. Er
komt een verbod op het splitsen van woningen. Wie een woning wil
splitsen en er meerdere zelfstandige wooneenheden van wil maken,
heeft daar binnenkort een omgevingsvergunning voor nodig.
7-10 De horeca moet om 10 uur ’s avonds de deuren sluiten, maar in jongerenketen, huiskamers en bedrijfskantines gaan feestjes tot in de
late uurtjes door. Op het industrieterrein Haatland zijn in drie keten
feesten beëindigd en de bezoekers zijn naar huis gestuurd. De keten
worden niet genoemd in de coronamaatregelen en vallen in grijs ge-
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bied. De ene gemeente gedoogt ze en de andere niet. Politiechef Johan
Ekkel spreekt zijn zorg uit. Hij pleit voor een eenduidige aanpak
In het Stedelijk museum van Kampen wordt een leuke tentoonstelling
geopend: Oog voor het oor. Het is het resultaat van een zoektocht van
beeldend kunstenaar Jan van Driel naar het oor in de portretkunst.
Van Driel heeft talloze zelfportretten gemaakt en geeft daarmee een
helder en eerlijk beeld van zijn uiterlijk mèt afstaande oren. Flaporen
dus. Toen hij zelfportretten van Rembrandt bestudeerde, ontdekte hij

dat Rembrandt eigenlijk ook flaporen had. Samen met broer Daan
maakte Jan van Driel een ontdekkingsreis langs oren in verschillende
musea. Auteur Wim van der Beek doet er verslag van in het boek: Oog
voor het oor. De oren van Rembrandt door de ogen van Jan van Driel.
9-10 Stichting De Kunstbrug heeft door de binnenstad van Kampen een
kunstroute georganiseerd. Meer dan veertig kunstenaars exposeren
hun werk op ruim twintig plekken in de binnenstad. De meeste kunstenaars exposeren in de Buitenkerk en de Stadskazerne, maar ook in
etalages in de binnenstad zijn mini-exposities te zien. Bezoekers kunnen zo op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars
en hun kunst.
10-10 Er is nog even uitstel voor de krakers in de ‘paupervilla’ aan de Boven-
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havenstraat. Geloof het of niet, het komt door een vormfout in het
vonnis. In het vonnis was het woordje ‘dagen’ achter het cijfer 14 vergeten. Een paar dagen later wordt het pand dan eindelijk ontruimd.
Makkelijk gaat het niet, want de krakers blijven zich verzetten. Ze
verhuizen naar het pand ernaast. Dat klinkt dan toch een beetje sneu.
12-10 De bruine vloot ligt letterlijk en figuurlijk voor Pampus. Niet alleen
is het vaarseizoen van 2020 dramatisch verlopen, ook nieuwe boekingen blijven uit. Dat komt onder andere door de strengere coronamaatregelen van eind september. De regering heeft weliswaar 15 miljoen
euro voor de vloot uitgetrokken, maar de ondernemers kunnen het
verlies daarmee niet goedmaken.
13-10 Op initiatief van Gemeente Belang Kampen worden de bermen langs
de Europa-allee ingezaaid met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. Ondanks de kosten is de gemeenteraad toch akkoord gegaan.
14-10 Premier Rutte kondigt opnieuw een gedeeltelijke lockdown aan in
het gevecht tegen corona. Dat betekent dat de horeca weer dicht gaat.
Voor een aantal beginnende Kamper horecaondernemingen is dat
een harde klap, want zij hebben nog nauwelijks een vaste klantenkring kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld foodcafé Dapper, veganistisch
restaurant Dolly’s Diner en Thais restaurant Madame Som Tam doen
erg hun best om het hoofd boven water te houden.
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14-10 Tussen 23.00 en 23.15 uur wordt een gewapende overval gepleegd op
tankstation Esso Vermeulen aan de Europa-allee in Kampen. De twee
medewerkers waren net bezig om het tankstation te sluiten en hadden het alarm al aangezet. De politie is er daarom snel bij en de overvallers slaan zonder buit op de vlucht. Een grondige zoektocht levert
helaas niets op; de daders zijn nog spoorloos.
15-10 Tot mijn stomme verbazing zie ik deze week een Amerikaanse rivierkreeft door de straat lopen. Ik blijk niet de enige te zijn. Ook in het
Stadspark is er een gespot. Het kleine rode beestje heeft tien pootjes
en steekt zijn scharen uitdagend in de lucht als je langskomt. Hij verspreidt zich in hoog tempo door ons land en veroorzaakt veel schade
aan oevers van sloten.
16-10 Duikteam De Oester krijgt een nieuw onderkomen in de ondergrondse vergaderruimte van het oude zwembad. Sportwethouder Geert
Meijering geeft het startsein voor de bouw van het nieuwe clubhuis.
Er komen twee instructieruimtes en een kantine. De bijbehorende
slogan is toepasselijk en grappig: De Oester duikt onder.
17-10 In de stad worden meer toezichthouders ingezet. Mede door corona
gedragen inwoners en bezoekers zich agressiever. De lontjes zijn korter en het verbale geweld is heftiger. De boa’s gaan nu in koppels op
pad. Dat is voor henzelf veiliger en helpt eraan mee dat mensen zich
socialer opstellen.
19-10 Een actiefilm opnemen in Kampen? Televisie- en programmamaker
Julius Hartman doet het de komende tijd. Code Kampen gaat over geheimagent Jos, just Jos. Hij is gestationeerd in Kampen en vecht tegen
een dreiging. Veel meer staat er nog niet vast. Wel staat vast dat het
een project zonder budget is en dat Jos Hogenbirk de hoofdrolspeler is
(Zie de foto op de volgende pagina).
20-10 Janita Tabak vertrekt als PvdA-raadslid uit Kampen en wordt wethouder in een zakelijk college in Hoogeveen. De financiële situatie in die
stad is zeer zorgelijk nadat het college in juli viel. Tabak is voor anderhalf jaar benoemd. Hoe het na de verkiezingen in 2022 gaat, is nog
ongewis.
21-10 Het vervallen kunstwerk de Kamper Canon aan het Van Heutszplein
verdient herstel. Het mozaïekkunstwerk, dat op 13 oktober 2011 werd
onthuld, vertoonde al heel snel beschadigingen. De oorzaak is verkeerd materiaalgebruik. Zowel fractievoorzitter Richard Boddeus van
Kampen Sociaal als voorzitter Jan Visser van Stichting Kamper Canon
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zijn bezig om een oplossing te vinden.
22-10 Margarita Khatsjatrijan en haar dochter Hripsime Simonjan wonen
in IJsselmuiden, maar komen uit Armenië. Het is daar momenteel
erg onrustig en ze vonden dat ze iets móesten doen. Dus sloegen ze
aan het koken en bakken. De Armeense gerechten, koekjes en gebak
vliegen over de toonbank. Al het verdiende geld gaat naar het Armeniëfonds voor hulp aan de oorlogsslachtoffers.
23-10 Er is een flinke schade ontdekt aan de schanscaissons en peilschalen
van de Kamper Stadsbrug. Die is ontstaan door een aanvaring van een
schip, maar helaas is onbekend welk schip. De schade van 17.000 euro
kan dus niet verhaald worden en komt voor rekening van de gemeente.
24-10 Petra van der Lubbe geeft de gedichtenbundel Verdichten uit. Het is
haar eerste dichtbundel en ook haar laatste. Petra is ernstig ziek en weet
dat ze niet lang meer te leven heeft. Daarom besloot ze een aantal gedichten te bundelen en uit te geven. In de bundel staan kleine alledaagse observaties en miniverhaaltjes over liefde, geluk, verdriet en pijn.
26-10 Deze week viel er bij ondernemers in de toeristische sector een brief
op de mat met de mededeling dat de gemeente de toeristenbelasting
met 50 procent verhoogt. Dat valt slecht. Diverse ondernemers, onder
wie schipper Henri van Dijk van de Pouwel Jonas en de Utopia en Irma
Wessels van hotel Van Dijk, zijn er - op zijn zachtst gezegd - helemaal
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niet blij mee. Niet alleen heeft de sector het door de coronacrisis al
moeilijk, ook de timing is problematisch. De meeste ondernemers
hebben de prijzen voor het komend jaar al in augustus en september
vastgesteld. De gemeente Kampen houdt vast aan de verhoging, omdat dat besluit al in november 2019 genomen is.
27-10 Jacob Vis, al vele jaren Kampenaar èn bekend als thrillerschrijver,
heeft voor zijn hele oeuvre de MAX Gouden Vleermuis ontvangen.

Jan Slagter van omroep MAX reikte de prijs uit tijdens het Thrillerfestival in Zoetermeer. De prijs bestaat sinds 2013 en wordt tijdens
het boekenfestival van de thrillerweek toegekend. De tachtigjarige
auteur is blij met zijn prijs en denkt nog niet aan stoppen.
28-10 Marian Bultman uit IJsselmuiden strijdt al jaren voor de vrijlating
van de Amerikaanse Vincent Simmons. Hij zit al veertig jaar vast voor
de verkrachting van een 14-jarige tweeling in Marksville, Louisiana.
Simmons heeft het misdrijf altijd ontkend. Marian Bultman gelooft
in zijn onschuld en verzamelt onder meer bewijsmateriaal. De advocaat heeft dankzij haar voldoende in handen om clementie te vragen.
29-10 Op bedrijventerrein Zendijk aan het Tasveld in IJsselmuiden opent de
GGD een testlocatie voor corona. Inwoners van de gemeente Kampen
hoeven nu niet helemaal naar Zwolle of Lelystad voor een test. Het
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aantal coronabesmettingen in de regio IJsselland ligt op dit moment
tussen de 150 en 250 per dag.
30-10 Er wordt wel gesproken over het vergroenen van de wijk Brunnepe,
maar er gebeurt tot nu toe heel weinig. Al horen we wethouder Albert
Holtland regelmatig zeggen dat ‘het hem niet snel genoeg kan gaan’,
voor dit project gaat dat niet op. Het Samenwerkingsverband Brunnepe heeft er genoeg van en schrijft een brief naar de gemeente. Het
wachten is op twee dingen. Ten eerste op een visie- en beleidsplan van
de gemeente. Er is pas onlangs gestart met het opstellen van een plan
van aanpak. Daarnaast zijn er plannen om tussen de Greenterweg, de
Beltweg en de Noordweg een park aan te leggen: de Brunneper Bongerd. Vorig jaar bleek daar de bodem erger vervuild dan werd gedacht
en er moet gesaneerd worden. Bij de gemeente weten ze nog niet hoeveel hoger de kosten zullen uitvallen. Ook daar moet dus op gewacht
worden.
November
1-11 Na bijna 25 jaar is het Kamper Schokkerkoor opgeheven. Het was een
moeilijke en pijnlijke beslissing voor de leden. Directe aanleiding is
de steeds hogere leeftijd van de koorleden en gebrek aan bestuursleden. De coronacrisis gaf het laatste zetje, want optreden zat er toen
niet meer in. Het gezelschap trad altijd op in Schokker klederdracht
en sommige leden waren nazaten van ‘echte’ Schokkers.
3-11 Bij het Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat in Kampen is een
zwarte BMW aangetroffen vol met zeer zwaar illegaal vuurwerk. De
politie schakelt daarop de brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. De medewerkers van de EOD verwijderen de
explosieven uit de auto, die vlak bij de school op een parkeerplaats
stond. Uit voorzorg worden drie klaslokalen ontruimd. Later onderzoek zal duidelijk maken dat de auto een rijdende bom was. Als er
brand zou zijn uitgebroken, zou dat een explosie veroorzaakt kunnen
hebben met een kracht van vier of vijf handgranaten.
3-11 Met haar kleurrijke bloemenfiets rijdt Ilvienne Bicentini door Kampen. Een paar dagen per week laadt ze haar bakfiets vol met bloemen
en fietst bestellingen rond of is te gast bij winkels. De mensen kunnen
alles zelf kiezen en boeketten samenstellen.
4-11 Steenhouwers Michiel van Ommen en Artino Selles vinden een afgesloten bierflesje met boodschap van ruim honderd jaar oud. Ze kwa-
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men het tegen bij een opknapbeurt van lunchroom ’t Trappetje. Het
flesje zat verborgen in een holle ruimte onder de trap. De brief is door
het vocht lastig te lezen, maar in de aanhef staat: ‘Deze stoep is in de
oorspronkelijke staat hersteld.’ De bijzondere vondst gaat naar historicus Theo van Mierlo en in de trap komt een nieuw briefje. Of beter
gezegd: een visitekaartje.
De voormalige Burgwalkerk fungeert niet langer als kerkgebouw,
maar als Huis van Muziek en Verdieping. In het pand is de laatste tijd
keihard gewerkt. Het interieur is opgeknapt en verbouwd. Er kunnen
nu lezingen en concerten worden gehouden.

In de Boven Nieuwstraat in Kampen is een onbekende man overleden. De politie vond de man zwaargewond in een woning. Reanimatie mocht niet meer baten. Onderzoek wijst uit dat er geen sprake
is van een misdrijf en dat de 26-jarige man een natuurlijke dood is
gestorven.
Op 3 november kondigde premier Rutte strenge coronamaatregelen
aan. Een van de adviezen is om in Nederland zo min mogelijk te reizen. Reizen naar het buitenland wordt helemaal afgeraden. Reisadviseur Loraine Koek uit IJsselmuiden probeert zo positief mogelijk te
blijven. Tot nu toe lukt het haar om niet alleen te kijken naar de ne-

427

gatieve kant met geannuleerde vakanties, vouchers en omboekingen.
Ze houdt het oog gericht op de toekomst, want reizen wordt vast weer
mogelijk.
10-11 Na een jarenlange zoektocht heeft Kampen er eindelijk een nieuwe
huisarts bij. Haar naam is Maxime Reitsma en ze vestigt zich op 1
december aanstaande in de Berent Avercamp Huisartsenpraktijk aan
de Vloeddijk.
10-11 Corona biedt toch ook ruimte aan creatieve initiatieven. De band
Soul&Bliss uit Kampen treedt op drie zaterdagavonden op. Niet in
het theater, maar in de woonkeuken van Linda Westera en Adriaan
Stam. Het is via livestream te zien en te horen.
12-11 Bij bioscoop Movie Unlimited mogen mensen gratis (!) bioscoopstoelen halen. Bedrijfsleider Jimmy Telman heeft negen loveseats en achttien gewone stoelen in de aanbieding. Er zijn veel meer belangstel-

lenden dan hij verwacht had, dus hij moet veel mensen teleurstellen.
Degenen die geluk hadden, moesten de stoelen wèl zelf komen wegslopen. Dat is nogal een klus, want de stoelen zitten heel goed vast.
12-11 Een 13-jarige brugklasser van het Almere College (locatie VIA) wordt
op school tijdens de les plotseling onwel. Medewerkers van de school
en ambulancepersoneel hebben geprobeerd hem te reanimeren,
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maar het mocht niet baten. De jongen overlijdt in het ziekenhuis.
Een verschrikkelijke en verdrietige gebeurtenis, die veel impact heeft.
De gemeente Kampen staat de bouw van het omstreden ‘Polenhotel’
aan de Tuindersweg in IJsselmuiden toe. Volgens wethouder Holtland
zijn er aanpassingen gedaan om aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet te komen, maar die weten van niets. Zij zijn dan ook
furieus en hebben een advocaat in de arm genomen om te procederen
tegen de plannen. Veel tijd hebben ze daarvoor niet. Ook hierbij kan
het wethouder Holtland ‘niet snel genoeg gaan’, dus er wordt een verkorte procedure gevolgd. Dat houdt in dat bezwaarprocedures binnen
zes maanden afgehandeld kunnen worden.
De gemeenteraad van Kampen stelt de gemeentebegroting vast. Die
is ‘beleidsarm’ en dat betekent dat er flink bezuinigd gaat worden
om het miljoenentekort weg te werken. Een amendement van GroenLinks, PvdA en SGP om de armste inwoners te ontzien haalt het niet.
Ook het voorstel van Kampen Sociaal om de helft van de bezuiniging
op welzijnswerk voor een jaar uit te stellen komt er niet doorheen.
Afgelopen zomer is duidelijk geworden dat er grote behoefte is om aan
de waterkant te recreëren. Helaas is er al enige tijd geen buitenzwembad meer. Mede daardoor was het in de vakantie bij de stadsstrandjes
en langs het Reevediep heel druk. De gemeenteraad neemt een motie
aan van CDA, GroenLinks, VVD en Kampen Sociaal om onderzoek te
doen naar een nieuwe plek. Wethouder Holtland is al enige tijd in
overleg met Rijkswaterstaat, de provincie en Staatsbosbeheer. Als er
overeenstemming is, kan het nieuwe strand er snel komen.
Als over twee jaar de N50 tussen Kampen Zuid en Kampen verbreed
wordt, komen er twee rijstroken bij. Om de geluidsoverlast voor de
bewoners van De Maten en Cellesbroek te beperken, neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen. Er komt extra stil asfalt en een hogere
geluidswal.
De Noordweg is opnieuw ingericht. De straat moet volgens de gemeente een ‘duurzamer karakter’ krijgen. Het trottoir is breder geworden, de straat een stuk smaller en er is groen aangeplant. Volgens
de gemeente zijn er geen parkeervakken verdwenen, maar sommige
zijn naar een andere plek gegaan. Dat is even wennen. Wie echter
goed telt, merkt dat er wel degelijk minder parkeervakken zijn. Bewoners hebben nu de neiging hun auto’s maar op de stoep te parkeren.
Janny Kok verkoopt vanuit haar huis aan de Burgwal al ruim vijftien

429

20-11

22-11

23-11

25-11

25-11

430

jaar Israëlische producten. Het is haar manier om mensen in Israël te
helpen. Mensen die daar geen inkomsten hebben, maken de producten in kleine fabriekjes. Het maakt niet uit of zij joods zijn of Arabisch
of christelijk. Het assortiment is heel divers: van jam en handdoeken
tot sieraden, van gezichtsartikelen en wijn tot geurtjes en kaarsen.
In juni wees de gemeente een locatie aan voor het tweede tiny forest,
namelijk de Willem van Oranjeschool in de Flevowijk. Omwonenden
voelden zich door het besluit overvallen, maar blijkbaar heeft overleg
de lucht tóch geklaard. Nu gaat bij de Willem van Oranjeschool de
schop de grond in en worden de eerste boompjes geplant. Voor de
leerlingen komt er een buitenlokaal. En er komt een schelpenpad,
zodat ook mensen met een rolstoel het bos in kunnen.
De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Melmerpark, omdat het oude niet meer aan de eisen
van deze tijd voldoet. Een gedeelte langs de N50 en de entree naar de
stad ligt al vijftien jaar braak. De grondeigenaars willen daar graag
meer mogelijkheden, zodat er ook ruimte voor detailhandel en horeca komt. Fré Helleman, voorzitter van Ondernemersvereniging Kampen, heeft geen goed woord over voor de manier waarop de gemeente
dit heeft aangepakt. De detailhandel in de binnenstad heeft het momenteel al heel zwaar en Helleman vreest een leegloop als er in de
periferie van de stad allerlei winkelmogelijkheden bij komen.
De Nebi Moskee aan de Groenestraat is te klein en verhuist in de loop
van volgend jaar naar het voormalige pand van PostNL aan het Bolwerk. Dat betekent nieuwe mogelijkheden voor het oude pand. Veel
is er nog niet over bekend, maar het lijkt erop dat er appartementen
komen. De gemeente heeft daarvoor een aanvraag ontvangen. De aanvrager is tot nu toe anoniem. (Zie de foto op de volgende pagina)
Op meerdere plekken in Kampen slaan autodieven toe. Aan de Winde
wordt de Fiat Ducato van Patrick de Velde Harsenhorst gestolen. Hij
had de bus nog maar kortgeleden aangeschaft. Ook aan de Ratelaar
verdwijnt een bedrijfsbus. In andere wijken wordt in verschillende
auto’s ingebroken. De politie probeert de zaken met behulp van camerabeelden van buurtbewoners op te lossen.
Merijn en Mirjam Ruiters en hun dochter Sophie uit Kampen zijn in
juli begonnen met een zeilreis rond de wereld. Ze liggen nu in een
haven op Tenerife en maken zich klaar om de Atlantische Oceaan over
te steken. De overtocht duurt ongeveer twintig dagen. Ze blijven een

paar maanden in het Caraïbisch gebied en komen volgend voorjaar
weer thuis. Dankzij deze reis doen ze niet alleen mooie ervaringen op,
maar kunnen ook de coronaperikelen van deze maanden omzeilen.
26-11 Het bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden is aan een opknapbeurt toe. Er komt nieuwe bestrating, kruisingen worden veiliger en
het gebied moet groener worden. De facelift kost veel geld en dat is er
nu nog niet. Daarom wordt de klus in vier fasen opgedeeld. Eind 2024
moet alles klaar zijn.
27-11 In de Kamper binnenstad staan momenteel twee op de tien winkels
leeg. De vraag is nu: hoe houd je de binnenstad aantrekkelijk? Door
de coronamaatregelen bestellen veel meer mensen hun artikelen online en die trend lijkt onomkeerbaar. Een adviesbureau uit Nijmegen,
DTNP, gaat onderzoeken hoe het winkelgebied het beste kan worden
ingericht. Dat is moeilijk want er zijn heel veel eigenaren. Het adviesbureau gaat in gesprek met alle betrokken partijen en komt in juni
2021 met een plan.
28-11 Ondanks de zware ongelukken van de laatste tijd vindt minister Cora
van Nieuwenhuizen nog steeds dat de N50 geen prioriteit heeft. Volgens Rijkswaterstaat is de weg niet onveilig, maar er is wel een ‘licht
verhoogd risico’. Daarom is er een veiligheidsmaatregel bedacht voor
het gedeelte tussen Kampen en de Ramspolbrug. Er komt geen mid-
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dengeleider, maar een zogenaamde ‘akoestische markering’. Dat is
een soort ribbelrand die automobilisten met trillingen waarschuwt
wanneer ze op de verkeerde weghelft komen.
30-11 Ook als je niet ziek wordt, heeft corona impact op het leven. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Wim van der Starre. Vorig jaar besloot hij na veel
wikken en wegen uit de bouw te stappen om zijn droom waar te maken. Hij opende café The Moonshiners in de Voorstraat. Helaas is de
kroeg wegens corona voor de tweede keer dit jaar gesloten. Tijdens de
eerste lockdown heeft hij maaltijden bezorgd, maar dat ziet hij nu
niet zitten. Daarom gaat hij nu weer als bouwvakker aan de slag.
December
1-12 Veel mensen kennen Joke van Dijk als gastvrouw van restaurant d’Olde Vismark aan de IJsselkade. Daarnaast werkte ze jarenlang als presentatrice bij Radio IJsselmond. Ze is op 84-jarige leeftijd overleden.
1-12 Na jarenlang getouwtrek is het zover. De ‘paupervilla’ aan de Boven
Havenstraat wordt gesloopt. Het pand wordt met een shovel neergehaald. Dat levert ook nog wat gevaar op voor passerende auto’s. Een
paar bakstenen vliegen er rakelings langs. Het is overigens de vraag of
de discussie rondom de villa nu ten einde is. Hoewel projectontwikkelaar Mateboer verplicht is het komende kalenderjaar een replica te
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bouwen, wil hij toch af van de ‘herbouwverplichting’. GroenLinks heeft
bij de villa een spandoek met een protest opgehangen: ‘Gemeente: Zorg
beter voor ons erfgoed.’
Aan de 1e Ebbingestraat veroorzaakt een gesprongen waterleiding
zware waterschade aan een woning. Een forse waterstraal spuit op
volle sterkte uit de leiding tegen de gevel. De dakpannen en de voegen spoelen eruit. Het duurt uren voordat waterbedrijf Vitens en de
brandweer de boel onder controle hebben. De oorzaak van de breuk
kan waarschijnlijk niet achterhaald worden. De woning is zo goed als
onbewoonbaar.
Vrijwel iedere Kampenaar kent dierenspeciaalzaak Korteschiel op de
hoek van de Voorstraat/Melksteeg. Hengelsporters weten de winkel al
jaren goed te vinden. Maar wil je wat visjes kopen? Of een mooi vogeltje? Gewoon een paar waterplantjes, wat zaagsel of hondenbrokken?
Ook dan kun je in de zaak van Tony Korteschiel je slag slaan. Na bijna
vijftig jaar stopt hij ermee om van een welverdiend pensioen te genieten. We zullen deze markante Kamper winkel gaan missen.
Leerlingen van groep 6 van de Ichthusschool in IJsselmuiden hebben
een probleem en schrijven een brief aan supermarkt Boni: ‘Wij hebben een zeer ernstig probleem, want wij ruiken iedere dag die lekkere
geuren van jullie warme broodjes en andere baksels in ons lokaal. Het
water loopt ons dan in de mond. Het kan zo niet langer! Wij hopen
dat jullie een leuke oplossing verzinnen…’ Dát laat bedrijfsleider Harmanny zich geen twee keer zeggen! Hij verrast de kinderen van groep
6 met iets lekkers van de bakkersafdeling en trakteert de rest van de
school op een mandarijn.
Hoe vier je je honderdste verjaardag in coronatijd? Sientje van Putten doet het in een limousine en maakt een verjaardagstoer langs de
familie. Ze gaat ook even langs bij het stadhuis. Daar feliciteert de
burgemeester haar en overhandigt een mooie bos bloemen.
Langzaam maar zeker groeit het Voedselbos in het stadspark en
krijgt meer vorm. Nel Borstlap en Bert Siebrand van de seniorentuin
zoeken samen met Hanjo IJkhout en Onno Drent een mooie plek uit
voor twee laagstam appelboompjes. Hanjo IJkhout kreeg de bomen bij
zijn afscheid in 2018 symbolisch aangeboden door de seniorentuin.
Nu is het een goed moment om de daad bij het woord te voegen en de
bomen echt te planten.
De voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen in Kampen mag
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aan woonzorgorganisatie IJsselheem worden verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro. De organisatie heeft al jaren behoefte
aan uitbreiding en wil er zorgappartementen in realiseren. Volgens
wethouder Holtland heeft deze verkoop zowel directe als indirecte
voordelen voor de ouderen in Kampen. Wonderlijk genoeg ligt er een
bod van 1 miljoen euro voor het monumentale pand. We kunnen op
onze klompen aanvoelen dat het laatste woord hierover nog niet is
gezegd.
Over een paar dagen is het zover. Dan kan in de St. Lambertuskerk
van Wilsum de Angelusklok weer luiden. Archivaris Willem van der
Weerd van de Hervormde Gemeente heeft zich ervoor ingezet om een
replica te laten maken. De oorspronkelijke klok uit 1477 heeft een
grote barst en kan niet meer gebruikt worden. De replica is in de gieterij van Simon Laudy in Finsterwolde gegoten.
We weten nog niet waar de IJsselkogge die in 2016 gevonden is terecht komt. De hoop is natuurlijk dat de kogge ‘gewoon’ terugkomt
naar Kampen, maar mogelijk krijgt hij ook een plek in de zogenaamde Hanze Experience. Deze moet nog gebouwd worden en zou een iconische trekpleister in het oosten van het land moeten worden. Waar
precies is nog onbekend. MarketingOost onderzoekt op dit moment
de mogelijkheden. Begin 2021 komt er meer duidelijkheid.
Voor een leuk houten cadeautje konden we twintig jaar lang bij de
Speelhoek aan de Boven Nieuwstraat terecht. Eigenaars Émy en Dolf
Schinkel hebben besloten te stoppen met de winkel. Ze willen zich
meer richten op het houtbewerkingsatelier. Wel jammer dat er weer
een typische ‘Kamper’ winkel verdwijnt.
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is de Chanoeka-viering
ín de voormalige Kamper synagoge gehouden. Het feest vindt altijd
buiten plaats, maar vanwege corona is de viering dit jaar naar binnen
verplaatst. Chanoeka is begonnen op 10 december en duurt acht dagen. Opperrabbijn Binyomin Jacobs steekt iedere dag een kaars aan.
De aanwezigen ervaren het als een mooie, symbolische en emotionele
gebeurtenis. Chanoeka is ‘het feest van de lichtjes’. Joden vieren het
feest ter nagedachtenis aan het ‘oliewonder’ in de Tweede Tempel van
Jeruzalem in 164 voor Christus.
In juli is in ’s-Heerenbroek een onbekende dode man gevonden. Lange
tijd was het een raadsel wie de man was en waar hij vandaan kwam.
Toevallig zag een politievrouw vorige week op www.politie.nl een be-

15-12

15-12

16-12

17-12

19-12

richtje en kon zij opheldering geven. Het blijkt een 62-jarige man uit
de Duitse stad Münster te zijn. Hij is al in april door zijn familie als
vermist opgegeven.
Het kabinet besluit tot een vergaande lockdown die zal duren tot
19 januari. De meeste winkels moeten dicht. Alleen noodzakelijke
winkels, zoals supermarkten, bakkers, apotheken, drogisterijen en
plekken waar mensen pakketten kunnen versturen en ophalen mogen openblijven. Ineens zijn een heleboel zaken noodzakelijk. Zo ook
boekwinkel De Pelgrim in IJsselmuiden. In eerst instantie blijft de
winkel open, maar na kritiek en een stevig gesprek met burgemeester
Koelewijn gaat hij toch dicht.
De landelijke organisatie Laat Ons Aanbidden stoort zich ook niet
aan de lockdown en wil midden in coronatijd in Kampen een grote
gebedsbijeenkomst houden. Organisator en aanbiddingsleider Daniël
van Deutekom heeft daarvoor het grasveld naast Albert Heijn Stationskwartier op het oog. Hij verwacht zo’n tweehonderd mensen. Het
levert een storm aan kritiek op. Burgemeester Koelewijn besluit na
overleg met politie en GGD de bijeenkomst te verbieden. Het gevaar
voor de volksgezondheid is op dit moment te groot. De organisatie
laat korte tijd later weten zich bij het besluit neer te leggen.
In zijn woning aan de Kronkelwilg in Kampen is een man beroofd
van zeldzame en kostbare Pokémon-kaarten. Hij had een afspraak
gemaakt om de kaarten te verkopen. De twee daders komen het huis
binnen, sluiten de man in een kast op en slaan vervolgens met de buit
op de vlucht. De politie verspreidt het signalement van de mannen in
de hoop ze te kunnen pakken.
Op diverse plaatsen in de wereld verschijnen plotseling mysterieuze
monolieten. Hoe ze er komen en waarom is een raadsel en er wordt
druk over gespeculeerd.
Ineens staat er op een rotonde bij de Europa-allee ook een. Een klein
stukje mysterie is opgelost, want toen Esther Grit ’s avonds naar huis
fietste zag ze twee mannen druk graven en de monoliet in de grond
zetten. Een paar dagen later is hij weer spoorloos verdwenen.
De verkoop van de voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen
wordt op het allerlaatste moment uitgesteld. Vlak voor de raadsvergadering kwam er bij wethouder Holtland en andere raadsleden een
bod binnen van 1,5 miljoen euro. Ook al vinden veel partijen het een
onbehoorlijke actie, toch besluit een meerderheid van de gemeente-
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raad de verkoop uit te stellen. Een paar dagen later blijkt dat het bod
op de HBS van vastgoedondernemer Gert van Pijkeren uit IJsselmuiden komt. Hij toont al sinds 2015 interesse in de oude HBS en voelt
zich tot nu toe gepasseerd. Hij vindt het belachelijk dat de gemeente
het pand voor 1 euro wil ‘weggeven’. De gemeenteraad overlegt in
januari over de ontstane situatie.
Op de Haatlanderdijk in Kampen knalt een auto frontaal op een
boom. Alle drie inzittenden, twee volwassenen en een kind, raken
daarbij gewond. Ze worden door omstanders uit de auto gehaald en
per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen reed
de bestuurder van de pick-up veel te hard en verloor de macht over
het stuur.
Al ongeveer tachtig jaar trekt de Broederband op kerstochtend langs
de vier verzorgingstehuizen in Kampen om een mini-concert te geven.
Door corona kunnen deze traditionele kerstaubades in de tehuizen
helaas niet doorgaan. Daarom is er voor dit jaar een alternatief bedacht. Met de hulp van Quintus, Pt Equipment, Tuincentrum Palland
en KampenOnline is een kerstconcert op video opgenomen en aan de
tehuizen aangeboden.
In deze bijzondere kersttijd ontstaan er bijzondere initiatieven. Jaap
Boersma en Gea Overweg van eetcafé eeTze hebben twintig gastgezinnen gevonden waar een of twee mensen mogen aanschuiven voor het
kerstdiner. Ze serveren de kerstdiners in maaltijdboxen. In iedere box
zit een driegangenmenu voor vier personen. Het motto is: een mooie
kerst voor iedereen!
En ook de gebroeders Iyi van Grand Café Efes bezorgen anderen een
mooie kerst. Zij maken een gratis kerstdiner voor ruim 115 Kampenaren die het niet breed hebben. Op eerste kerstdag brengen vrijwilligers ruim zestig maaltijden rond en op tweede kerstdag nog eens
veertig.
Aan de Gildestraat in Kampen legt een grote brand een bedrijfsverzamelgebouw volledig in de as. De brandweer heeft uren werk om het
vuur te blussen. In het pand zitten meerdere bedrijfjes, waaronder
een aannemer en een bedrijf dat met oldtimers werkt. Er raakt gelukkig niemand gewond.
Ook de jaarwisseling verloopt door corona en de lockdown anders
dan anders. Er mag geen vuurwerk afgestoken worden. Carbidschieten wordt in meerdere gemeenten verboden, maar in Kampen mag

het wel. Met de melkbusschietersworden wel strenge afspraken gemaakt, omdat ook nu de anderhalve meter afstandsregel geldt. Er
zijn verschillende schuttersplekken aangewezen. Daar mag het niet
te druk worden. De schutters moeten zich daarom registreren en ze
krijgen een polsbandje. Op iedere plek is een contactpersoon aanwezig die de boel in de gaten houdt. Het blijken goede afspraken te zijn,
want het melkbusschieten verloopt over het algemeen goed.
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