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Kamper Kroniek 2021

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	 De	sfeer	 tijdens	de jaarwisseling	 is	over	het	algemeen	gemoedelijk	

gebleven.	Desondanks	ontvangt	de	politie	tijdens	de	jaarwisseling	87	
meldingen	van	overlast.	Dat	is	ongeveer	evenveel	als	andere	jaren.	Zo	
heeft	 zich	onder	de	Molenbrug	een	groep	 jongeren	verzameld	met	
drie	oude	auto’s.	Het	was	niet	duidelijk	of	ze	ermee	willen	crossen	
of	dat	ze	de	auto’s	in	brand	wilden	steken.	Alle	jongeren	krijgen	een	
dwangsom	van	1000	euro	opgelegd.	

2-1	 In	 het	 stadspark	 hebben	 onbekenden	 zestien	 prullenbakken	 ver-
nield,	waarschijnlijk	met	vuurwerk.	De	schade	is	aanzienlijk,	name-
lijk	tussen	8.000	en	10.000	euro.	

3-1	 De	tentoonstellingen	van	Hoogtij 2.0	in	Huize	Maria	aan	de	IJsselkade	
worden	goed	bezocht.	Daarom	zoeken	kunstenaars	Heidi	Pasterkamp,	
Bert	van	der	Sluijs	en	Daan	Jilesen	een	nieuwe	locatie.	Ze	zijn	op	zoek	
naar	een	plek	in	de	binnenstad,	zodat	ze	wat	meer	zichtbaar	kunnen	
worden.	

4-1	 Bij	de	grote	brand,	waarbij	op	30	december	een	bedrijfsverzamelge-
bouw	aan	de	Gildestraat	volledig	is	verwoest,	is	toch	asbest	vrijgeko-
men.	De	eigenaren	hadden	tijdens	de	brand	al	aangegeven	dat	er	as-
best	in	het	pand	zat,	maar	dat	bleek	niet	uit	metingen.	Een	dag	later	
worden	er	toch	asbestdeeltjes	gevonden.	Er	lijkt	geen	gevaar	voor	de	
volksgezondheid	geweest	te	zijn.	De	burgemeester	kondigt	een	onder-
zoek	aan.

5-1	 Goed	nieuws	voor	de	inwoners	van	Wilsum.	Daar	is	Dorpsbelangen	
bezig	 om	 een	 burgercollectief	 op	 te	 richten,	 dat	 speciaal	 voor	 de	
Wilsumers	 bouwprojecten	 gaat	 uitvoeren.	 Er	 is	 dringend	 behoefte	
aan	nieuwe	woningen.	Het	dorp	vergrijst	snel	en	dat	heeft	negatieve	
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gevolgen	voor	de	leefbaarheid.	Het	is	de	bedoeling	dat	er	binnen	niet	
al	te	lange	tijd	nieuwe	woningen	komen	in	De	Thijs,	een	locatie	tus-
sen	de	Koert	Meulemanstraat,	de	Dorpsweg	en	de	Van	Lierweg.

6-1	 Bort Koelewijn	maakt	bekend	dat	hij	op	1	oktober	 stopt	als	burge-
meester	van	Kampen.	Dat	is	aan	het	einde	van	zijn	tweede	ambtster-
mijn.	Hij	is	dan	twaalf	jaar	burgemeester	van	Kampen	geweest.	Koele-
wijn	heeft	er	wel	gemengde	gevoelens	over,	want	hij	zal	het	contact	
met	de	inwoners	erg	missen.	Toch	vindt	hij	het	beter	om	ruim	voor	
de	gemeenteraadsverkiezingen	van	maart	2022	te	stoppen,	zodat	zijn	
opvolg(st)er	dan	een	maand	of	vijf	de	tijd	heeft	om	aan	de	Kamper	
politiek	 te	 wennen.	 De	 meeste	 reacties	 op	 het	 nieuws	 zijn	 positief:	
een	bevlogen,	betrokken,	onvermoeibare	en	aimabele	man,	die	dag	
en	nacht	klaarstaat	voor	de	gemeente.	

6-1	 De	Music Club	Kampen	gaat	 sluiten.	Eigenaars	 Jos	en	 Jorita	Meule-
man	hebben	het	pand	verkocht	aan	Recreatiebedrijf	EuroParcs.	Wat	
de	 toekomstplannen	zijn	 is	nog	onduidelijk,	want	niemand	 is	voor	
commentaar	beschikbaar.	Het	zou	best	kunnen	dat	er	een	einde	is	ge-
komen	aan	mooie	feesten	en	bijzondere	optredens.	Een	gemis	dat	dan	
niet	alleen	in	Kampen	gevoeld	zal	worden,	maar	ook	ver	daarbuiten.

7-1	 Voorlopig	gaat	de	actiefilm	Code Kampen	nog	niet	in	première.	De	
film	is	grotendeels	klaar,	maar	door	de	lockdown	zijn	nog	niet	alle	
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scènes	gefilmd.	Filmmaker	Julius	Hartman	is	er	zeker	van	dat	van	uit-
stel	geen	afstel	komt.	Hij	denkt	zelfs	al	na	over	een	deel	2.	We	wachten	
in	spanning	af.

8-1	 De	 kerk	 in	 Grafhorst	 krijgt	 een	 nieuwe	 bestemming.	 Ondernemer	
Henk	Jan	van	der	Weerd	neemt	het	gebouw	over	en	wil	er	een	mul-
tifunctioneel	dorpshuis	van	maken.	Het	gaat	de	Grafhorster	aan	het	
hart	dat	er	in	het	dorp	veel	verdwijnt	en	hij	wil	het	pand	behouden	
voor	de	gemeenschap.	De	nieuwe	naam	wordt	De	Herberg	en	er	kun-
nen	onder	andere	vergaderingen,	cursussen,	feesten	en	rouwdiensten	
plaatsvinden.

8-1	 De	vaccinaties	 tegen	het	coronavirus	zijn	begonnen.	 In	vrijwel	alle	
kranten	 staan	 foto’s	 van	 mensen	 die	 gevaccineerd	 worden.	 Ook	 De 
Brug	doet	eraan	mee	en	plaatst	een	foto	van	Richard	Boddeus.	Hij	is	
raadslid	van	Kampen	Sociaal	en	als	verpleegkundige	werkzaam	voor	
coronapatiënten.	

11-1	 Jan	Nuij	en	Tim	Kok	blazen	de	eeuwenoude	traditie	Koppermaandag 
nieuw	leven	in.	Koppermaandag	of	Koppertjesmaandag	was	een	feest-
dag	voor	de	gilden	op	de	eerste	maandag	na	Driekoningen	(6	januari).	
Ze	sloten	daarmee	de	donkere	periode	na	de	kortste	dag	af.	De	gilde-
brieven	werden	voorgelezen	en	de	privileges	van	de	gildeleden	wer-
den	opgenoemd	en	daarna	werd	er	feestgevierd.	Tegenwoordig	is	het	
een	traditie	 in	de	grafische	 industrie.	Drukkers	en	uitgevers	sturen	
een	koppermaandagprent	om	het	nieuwe	jaar	in	te	luiden.	In	navol-
ging	daarvan	hebben	Nuij	en	Kok	de	koppermaandagprent	Pragma-
ttica	gemaakt.	De	opbrengst	van	de	verkoop	wordt	niet	verbrast,	maar	
gaat	naar	een	goed	doel.

13-1	 Langs	de	N50	is	het	bedrijf	van	gevelspecialist	Metadecor	gevestigd.	
En	wat	is	er	voor	een	gevelspecialist	nou	mooier	dan	de	aandacht	te	
trekken	met	je	eigen	gevel.	Daarom	is	sinds	kort	de	buitenkant	van	
het	 kantoorgebouw	 uitgevoerd	 met	 een	 bijzonder	 wolkenpatroon, 
dat	 geïnspireerd	 is	 op	 de	 landschapsschilderijen	 van	 Jan	 Voerman.	
Voerman	(1857-1941)	is	geboren	in	Kampen	en	bekend	van	zijn	IJssel-
schilderijen.	

16-1	 Er	wordt	hard	gewerkt	aan	de	restauratie	van	molen	De Valk	in	Zalk.	
Een	van	de	werkzaamheden	is	het	vervangen	van	de	wieken.	Bij	con-
trole	in	2018	bleek	dat	de	stalen	roeden	van	de	molen	aan	het	roesten	
waren.	Die	worden	verwijderd	met	behulp	van	een	kraan,	zodat	de	
molen	voor	korte	tijd	wiekloos	is.	
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17-1	 Een	familie	aan	de	Ballade	in	Kampen	schrikt	zich	rot.	Ze	worden		’s	
morgens	vroeg	wakker	en	zien	dat	het	houten schuurtje	in	hun	ach-
tertuin	in	brand	staat.	Verder	is	een	autoruit	vernield	en	is	de	nieuwe	
elektrische	fiets	gestolen.	Ook	de	scooter	is	weg;	die	wordt	later	terug-
gevonden	in	een	sloot	langs	de	N50.	Het	lijkt	een	doelgerichte	actie.	
De	politie	onderzoekt	de	zaak.

19-1	 Mooi	nieuws	voor	Hilde Palland,	Tweede	Kamerlid	voor	het	CDA.	Ze	
kan	na	de	verkiezingen	in	maart	vrijwel	zeker	in	de	Kamer	blijven.	
Ze	is	op	de	lijst	van	het	CDA	gestegen	van	plaats	21	naar	plaats	12.	In	
2017	haalde	Palland	net	geen	Kamerzetel.	Halverwege	2019	kwam	ze	
toch	in	de	Kamer,	nadat	Sybrand	Buma	zijn	plaats	verruilde	voor	het	
burgemeesterschap	in	Leeuwarden.

20-1	 De	toeslagenaffaire	heeft	in	Nederland	heel	wat	slachtoffers	gemaakt.	
Ongeveer	26.000	ouders	werden	onterecht	verdacht	van	fraude	met	
de	kindertoeslag	en	moesten	soms	duizenden	euro’s	terugbetalen.	De	
gemeente	Kampen	wil	in	contact	komen	met	Kamper	gezinnen	om	de	
situatie	te	bespreken	en	hulp	te	bieden.	Daarom	wordt	een	meldpunt	
geopend	om	met	deze	gezinnen	in	contact	te	komen.	Men	denkt	aan-
vankelijk	dat	het	om	veertien	huishoudens	gaat,	maar	later	blijken	
het	er	dertig	te	zijn.

21-1	 Astrid	de	Jong	uit	Kampen	wint	met	het	radioprogramma	Nachtzus
ter	de	Nachtwacht	Award	2021.	Ze	kreeg	ruim	6.000	stemmen.	In	het	
programma	stellen	 luisteraars	vragen	die	worden	beantwoord	door	
andere	luisteraars.	Volgens	de	organisator	is	Astrid	als	geen	ander	in	
staat	een	vertrouwde	sfeer	op	te	bouwen,	waarin	ze	de	luisteraar	laat	
uitpraten	en	het	vertrouwen	geeft	om	elke	vraag	die	je	maar	hebt	te	
durven	stellen.

22-1	 Het	plan	van	de	gemeente	om	meer	detailhandel	op	het	Melmerpark 
toe	te	staan	valt	zeer	slecht.	De	CDA-fractie	erkent	dat	er	iets	op	het	
Melmerpark	moet	gebeuren,	maar	dat	mag	niet	ten	koste	gaan	van	
de	ondernemers	in	de	binnenstad.	Men	zegt	toe	de	vinger	aan	de	pols	
te	blijven	houden.	De	binnenstadondernemers,	vastgoedeigenaren	en	
horeca	vinden	het	onbegrijpelijk	dat	het	college	alvast	meer	ruimte	
wil	bieden	op	het	Melmerpark,	voordat	er	überhaupt	een	bredere	de-
tailhandelvisie	ontwikkeld	is.		Wethouder	Holtland	maakt	zich	niet	
geliefd	 met	 de	 uitspraak	 dat	 het	 hem	 niet	 uitmaakt	 wat	 er	 op	 die	
zandverstuiving	komt,	als	het	maar	wordt	volgebouwd.	

23-1	 Molen	De Valk	in	Zalk	heeft	zijn	wieken	terug.	Met	een	grote	kraan	
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zijn	de	nieuwe	roeden	omhoog	gehesen	en	op	de	kop	van	de	molen	
bevestigd.	Het	 is	 veel	 sneller	dan	verwacht.	De	molen	kan	nu	weer	
vele	jaren	vooruit.

25-1	 Hoewel	er	flink	wordt	getwijfeld	aan	het	nut	van	de	avondklok,	komt	
hij	er	toch.	Het	kabinet	zet	deze	omstreden	maatregel	in,	omdat	er	nog	
steeds	te	veel	coronabesmettingen	zijn.	Tussen	negen	uur	’s	avonds	en	
half	vijf	’s	morgens	moeten	we	voorlopig	binnenblijven.	Het	levert	in	
het	hele	land	veel	protesten	op,	die	uitlopen	op	rellen	en	plunderin-
gen.	Ook	in	Kampen	roepen	relschoppers	elkaar	op	om	bij	elkaar	te	
komen	bij	winkelcentrum	Penningkruid	en	bij	‘De	Koe’	in	de	binnen-
stad.	Dankzij	snel	ingrijpen	van	de	politie	worden	ongeregeldheden	
in	de	kiem	gesmoord.

26-1	 Twee	ondernemers	willen	het	stadsstrandje	bij	de	Stadsbrug	een	be-
ter	aanzien	geven,	zodat	verkeersoverlast	en	afvalproblemen	worden	
opgelost.	Bart-Jan	Gardebroek	en	Frans	van	der	Kolk	hebben	concrete	
plannen	om	een	paviljoen	 te	bouwen.	Bij	het	Paviljoen	Hanzezicht 
moeten	parkeerplaatsen	en	fietsenstallingen	komen	en	het	zou	van	
half	tien	’s	morgens	tot	twaalf	uur	’s	nachts	open	zijn.	De	gemeente	
is	 positief	 over	 de	 plannen,	 maar	 een	 aantal	 bewoners	 aan	 de	 Van	
Diggelenkade	hebben	bezwaar	aangetekend.	

27-1	 De	gemeente	Kampen	houdt	3,6	miljoen	euro	over	in	het	sociaal do
mein.	Dat	blijkt	uit	de	rapportage	over	het	laatste	kwartaal	van	2020.	
Het	 is	 helaas	 eenmalig,	 want	 de	 financiële	 meevaller	 is	 mede	 ont-
staan	door	de	coronacrisis.	Verantwoordelijk	wethouder	Jan	Peter	van	
der	Sluis	waarschuwt	voor	 te	veel	optimisme,	omdat	er	 structureel	
nog	steeds	4,3	miljoen	euro	bezuinigd	moet	worden.	

29-1	 IJsselmuidenaar	Bart	Schrijver	kocht	onlangs	een	zwaar	verwaarloosd	
pand	aan	de	Kerkstraat	 in	Kampen.	Er	moest	flink	geklust	worden;	
onder	andere	de	betonnen	vloer	 in	de	woonkamer	moest	eruit.	Op	
een	bepaald	punt	was	de	vloer	dikker	dan	op	andere	plekken.	Toen	
die	was	weggehaald,	bleek	er	een	ruim	4	meter	diepe	waterput	onder	
te	zitten!	De	put	stamt	waarschijnlijk	uit	eind	17de,	begin	18de	eeuw	
en	het	bijzondere	is	dat	hij	nog	volledig	intact	is.

28-1	 Het	Stedelijk Museum Kampen	is	hard	toe	aan	vernieuwing.	Het	wordt	
de	eerste	grote	klus	voor	de	nieuwe	museumdirecteur	Nynke	van	der	
Wal.	De	thema’s	zullen	worden	aangepast,	de	collectie	wordt	nauw-
gezet	op	orde	gebracht	en	de	zalen	zullen	opnieuw	worden	ingericht.	
De	herinrichting	zal	stap	voor	stap	plaatsvinden.	
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28-1	 Tijdens	de	raadsvergadering	van	de	gemeente	Kampen	wordt	beslo-
ten	om	de	voormalige	hbs	aan	Stichting	IJsselheem	te	verkopen	voor	
het	symbolische	bedrag	van	1	euro.	Eind	vorige	maand	ging	de	ver-
koop	op	het	allerlaatste	moment	niet	door.	Inmiddels	wordt	het	voor-
stel	door	een	meerderheid	van	de	raad	gesteund.	 IJsselheem	wil	63	
woon-zorgappartementen	in	de	hbs	realiseren.	

30-1	 De	 schippers	 van	 de	 bruine vloot	 zijn	 ten	 einde	 raad.	 Vanwege	 de	
coronacrisis	konden	de	schepen	nauwelijks	uitvaren	en	is	de	omzet	
dramatisch	 laag.	 De	 regering	 heeft	 een	 noodfonds	 van	 15	 miljoen	
euro	aangekondigd,	maar	tot	nu	toe	blijft	het	geld	uit.	Volgens	staats-
secretaris	Mona	Keijzer	moet	er	nog	goed	gekeken	worden	naar	‘prak-
tische	en	juridische	uitvoerbaarheid’.	Ze	verwacht	half	februari	meer	
duidelijkheid	te	hebben.

Februari
1-2	 De	Nationale	Tuinvogeltelling	heeft	een	recordaantal	vogels	opgele-

verd.	Door	de	lockdown	zijn	heel	veel	mensen	aan	het	tellen	geslagen.	
Het	is	de	bedoeling	om	in	een	half	uur	tijd	de	vogels	te	tellen	die	in	je	
tuin	zitten	en	de	resultaten	door	te	geven	aan	de	Vogelbescherming.	
Gepensioneerd	dierenarts	en	vogelaar	Onno	Drent	heeft	natuurlijk	
ook	meegedaan.	Hij	komt	uit	op	een	mooi	aantal	vogels:	zes	koolme-
zen,	 een	 merel,	 twee	 eksters,	 twee	 pimpelmezen,	 twee	 vinken,	 een	
roodborst,	twee	Turkse	tortels,	een	kauw	en	twee	zwarte	kraaien.	

2-2	 Henny	Spruijt	is	maar	liefst	47	jaar	lang	fietsenstallinghouder	bij	sta-
tion	Kampen	geweest.	De	laatste	jaren	werkte	hij	vooral	nog	als	toe-
zichthouder	en	onderhoudsman.	Het	was	zijn	lust	en	zijn	leven,	maar	
helaas	moet	hij	nu	stoppen.	Het	station	wordt	binnenkort	verbouwd	
en	het	systeem	voor	OV-fietsen	wordt	geautomatiseerd.	

3-2	 Aan	de	Jacob Catsstraat	veroorzaakt	een	35-jarige	huurder	al	langere	
tijd	overlast.	Hij	gedraagt	zich	regelmatig	onvoorspelbaar	en	agressief	
en	hij	weigert	alle	hulp.	deltaWonen	wil	het	huurcontract	laten	ont-
binden	en	de	flat	ontruimen,	want	er	zijn	voortdurend	klachten	van	
omwonenden.	 Daarom	 heeft	 de	 woningcorporatie	 een	 kort	 geding	
aangespannen.	De	rechter	bepaalt	dat	de	man	binnen	een	week	zijn	
flat	moet	verlaten.	

4-2	 Ook	de	roeken	uit	het	stadspark	moeten	verhuizen,	want	ze	veroorza-
ken	overlast.	De	laatste	jaren	lijken	de	vogels	graag	te	nestelen	in	de	
essen	tussen	het	park	en	de	1e	Ebbingestraat.	De	omwonenden	heb-
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ben	last	van	het	gekrijs	en	de	uitwerpselen	van	de	vogels.	Een	heuse	
roekendeskundige	verwijdert	met	behulp	van	een	hoogwerker	onge-
veer	twintig	nesten.	Die	worden	zoveel	mogelijk	overgebracht	naar	de	
Venedijk.	Om	de	vogels	af	te	schrikken	worden	in	de	toppen	van	de	
essen	een	soort	draaiende	bollen	aangebracht	en	er	worden	geluiden	
ingezet.	Nu	nog	even	afwachten	of	de	roeken	het	begrijpen	en	inder-
daad	gaan	verkassen.	

5-2	 Ze	hebben	in	Wilsum	al	flink	wat	hout	verzameld	voor	het	traditio-
nele	paasvuur.	Het	was	de	bedoeling	om	het	vuur	half	maart	aan	te	
steken.	Als	enige	kern	binnen	de	gemeente	heeft	Wilsum	een	onthef-
fing	voor	het	verbranden	van	houtafval.	Een	paasvuur	is	echter	een	
evenement	en	in	deze	coronatijd	zijn	alle	evenementen	in	de	regio	
verboden.	Niet	alleen	gaat	het	paasvuur	niet	door,	maar	ook	moet	het	
hout	worden	afgevoerd.	Dorpsbelangen	Wilsum	moet	maar	liefst	150	
kuub	hout	kwijt.	Gelukkig	komt	de	gemeente	daarbij	te	hulp.

6-2	 Het	water	in	de	IJssel	staat	hoog	en	het	waait	flink.	Mariët	Boom	uit	
Zalk	wil	naar	het	wassende	water	kijken	en	fietst	even	naar	het	veer	
met	haar	dochtertje	Maika	achterop.	In	de	zomer	is	dat	misschien	een	
heel	gewoon fietstochtje,	maar	nu	het	is	toch	wel	bijzonder.	Ze	fietst	
volle	bak	door	het	stijgende	water	over	de	Zalkerveerweg	naar	de	IJssel.	
Wim	Eikelboom	ziet	het	toevallig,	filmt	het	en	zet	het	online	en	dan	
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gaat	het	viraal.	In	twee	dagen	tijd	is	het	filmpje	al	duizenden	keren	be-
keken.	Mariët	zelf	blijft	er	nuchter	onder;	ze	is	wel	wat	water	gewend.	

8-2	 De	basisscholen	zijn	vanwege	de	 lockdown	wekenlang	dicht	geweest.	
Net	nu	ze	deze	dag	weer	open	mogen,	valt	er	voor	het	eerst	sinds	lange	
tijd	een	lekker	pak	sneeuw.	Tja,	wat	doe	je	dan?	In	het	land	wordt	er	
verschillend	mee	omgegaan.	Sommige	scholen	wachten	een	dagje	en	
andere	openen	maar	al	te	graag	de	lokalen.	In	Kampen	gaan	ze	zoveel	
mogelijk	open.	Als	de	wegen	begaanbaar	zijn,	kan	het	personeel	gewoon	
naar	school	komen.	De	meeste	kinderen	ook,	want	ze	wonen	dichtbij.	

8-2	 De	kou	zorgt	voor	een	bijzonder	probleem	bij	de	stadsbrug.	Het	brug-
dek	kan	niet	meer	helemaal	naar	beneden	en	hangt	daardoor	scheef	
in	de	hefkabels.	Het	lukt	ook	niet	om	het	brugdek	met	de	noodbedie-
ning	te	laten	zakken.	De	boosdoener	blijkt	een	vastgevroren	dode	duif	
op	het	oplegblok	te	zijn.	Een	monteur	heeft	het	dier	weggehaald	en	
het	oplegblok	schoongemaakt.	Daarna	kan	de	brug	weer	netjes	dicht.

10-2	 We	 kunnen	 regelmatig	 lezen	 dat	 verduurzaming	 belangrijk	 is.	 De	
gemeente	Kampen	heeft	in	totaal	300.000	euro	beschikbaar	voor	in-
woners	die	hun	woning	willen	verduurzamen	met	bijvoorbeeld	tocht-
strippen,	radiatorfolie	of	het	inregelen	van	de	cv-installatie.	Per	inwo-
ner	is	maximaal	100	euro	beschikbaar.	Dat	lijkt	een	druppel	op	een	
gloeiende	plaat.	Maar	alle	beetjes	helpen,	volgens	Irma	van	der	Sloot,	
wethouder	van	onder	andere	Milieu.

11-2		 Sinds	 een	 dag	 is	 er	 een	 kleine	 verandering	 in	 de	 coronamaatrege
len.	Mensen	kunnen	onder	voorwaarden	artikelen	bestellen	en	op	af-
spraak	afhalen	bij	winkels.	De	plaatselijke	ondernemers	zijn	er	heel	
blij	mee.	De	telefoon	bij	Boekhandel	Bos	in	de	Oudestraat	staat	niet	
stil.	En	bij	Marianne	Stoeltie	van	Kunstig	Kitschwerk	in	de	Geerstraat	
gaat	letterlijk	de	vlag	uit.	Het	loopt	nog	geen	storm	in	de	binnenstad,	
want	het	is	koud	en	glad.

12-2	 Niet	alleen	de	slee	kan	van	zolder,	ook	de	ijzers	kunnen	na	jaren	weer	
uit	het	vet.	Het	vriest	stevig	en	het	ijs	is	prachtig.	De	ijsbaan	van	TOG	
gaat	open	voor	jeugdleden,	maar	ook	op	sloten,	het	Reevediep	en	de	
Randmeren	kan	volop	geschaatst	worden.	Het	is	voor	veel	mensen	een	
welkome	afleiding	tijdens	de	langdurige	lockdown.	

14-2	 Op	deze	zondag	is	het	Valentijnsdag,	de	dag	waarop	mensen	elkaar	
laten	weten	dat	ze	van	elkaar	houden.	Het	Leger	des	Heils	in	Kampen	
vindt	Valentijnsdag	te	commercieel	geworden	en	heeft	aandacht	voor	
de	kern	van	deze	dag:	het	vieren	van	de	liefde.	Daarom	is	er	een	spe-

2202495_0369_deel05_KA2022.indd   4662202495_0369_deel05_KA2022.indd   466 10-06-2022   14:0010-06-2022   14:00



467

ciale	Valentijnsactie.	Mensen	die	dat	willen	kunnen	de	zegen	vragen	
over	hun	relatie.	Diverse	stellen	doen	mee	en	ervaren	het	als	steun.

15-2	 Het	is	heerlijk	dat	zoveel	mensen	hebben	kunnen	schaatsen	op	het	
Reevediep.	Helaas	zorgen	al	die	 schaatsliefhebbers	ook	voor	versto
ring	van	het	natuurgebied.	Het	was	dit	weekend	niet	alleen	druk	met	
schaatsers,	maar	ook	met	 loslopende	honden,	quads,	brommers	en	

auto’s	op	plekken	waar	ze	niet	horen.	Om	nog	maar	niet	te	spreken	
over	 al	 het	 achtergelaten	 afval.	 Jeroen	 den	 Hartog,	 boswachter	 bij	
Staatsbosbeheer,	baalt	ervan	en	werkt	samen	met	andere	beheerders	
aan	extra	maatregelen	om	het	gebied	schoon	en	rustig	te	houden.	

16-2	 De	 GGD	 IJsselland	 brengt	 de	 komende	 weken	 op	 het	 Burgemeester	
Berghuisplein	een vaccinatielocatie	in	gereedheid,	zodat	er	in	april	
begonnen	kan	worden	met	de	inentingen	tegen	corona.	Wanneer	de	
vaccinaties	beginnen	is	nog	niet	precies	bekend;	dat	hangt	af	van	de	
beschikbaarheid	van	de	vaccins.	

17-2	 Vijf	jaar	geleden	brandde	sushi-	en	wokrestaurant	Mizumi	bij	de	Rog-
gebotsluis	volledig	af.	Het	heeft	even	geduurd,	maar	nu	staat	er	een	
gloednieuw	restaurant	met	300	vierkante	meter	restaurantruimte,	100	
vierkante	meter	keuken,	twee	vergaderzalen	en	een	terras	met	uitzicht	
over	het	Vossemeer.	Het	wachten	is	nu	nog	op	een	nieuwe	exploitant.	
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18-2	 Paviljoen	Hanzezicht	bij	de	Stadsbrug	langs	de	IJssel	gaat	er	deze	zo-
mer	 komen.	 De	 gemeente	 heeft	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 een	
strandtent	met	loungesets,	picknicktafels,	afvalbakken	en	een	toilet-
groep.	Er	komt	ook	een	fietsenstalling	en	er	komen	parkeerplaatsen	
voor	auto’s.	De	vergunning	is	voor	een	jaar,	want	het	strandje	ligt	in	
natuurgebied.	 Initiatiefnemer	 Bart-Jan	 Gardebroek	 hoopt	 het	 pavil-
joen	in	mei	te	openen.	

19-2	 Veel	mensen	kennen	Jan	Liefting	natuurlijk	van	Ventura	en	Kerst	in	
Oud	Kampen.	Nu	heeft	hij	een	plan	bedacht	om	meer	mensen	naar	
Kampen	 te	 trekken:	 een	 rariteitenkabinet	 annex	 kruideniersmuse-
um.	Het	zou	een	plaats	moeten	krijgen	in	het	huis	van	de	beroemde	
fictieve	dokter	Johannes	den	Swager	en	gecombineerd	kunnen	wor-
den	met	het	leven	en	werk	van	Hendrick	Avercamp.	Liefting	heeft	er	
een	stichting	voor	opgericht	en	hoopt	op	medestanders	en	een	pand	
waar	alles	uitgestald	kan	worden.	

20-2	 Over	 een	 tijdje	 is	 Kampen	 helaas	 geen	 studentenstad	 meer	 en	 ook	
geen	 theologisch	 bolwerk,	 want	 de	 Theologische	 Universiteit	 (TU),	
gevestigd	 aan	 de	 Broederweg,	 wil	 verhuizen.	 Het	 kost	 steeds	 meer	
moeite	om	de	universiteit	levensvatbaar	te	houden.	Het	besluit	om	te	
vertrekken	valt	rector	Roel	Kuiper	zwaar,	maar	hij	wil	ook	dat	de	stu-
denten	alle	mogelijkheden	krijgen	om	zich	te	ontwikkelen.	Kampen	
is	voor	(aankomende)	studenten	steeds	minder	aantrekkelijk,	omdat	
er	minder	voorzieningen	zijn	dan	in	andere	steden.	Vermoedelijk	ver-
huist	de	TU	naar	Zwolle	of	Utrecht.

22-2	 Was	het	twee	weken	geleden	nog	winter,	nu	lijkt	het	wel	volop	lente.	
In	het	Stadspark	wordt	niet	meer	geschaatst,	maar	lekker	gewandeld,	
gefietst	en	hier	en	daar	wordt	zelfs	al	een	hengeltje	uitgegooid.	Ska-
ter	Silvan	Leukfeldt	stond	kortgeleden	nog	in	de	Oostenrijkse	sneeuw	
op	zijn	snowboard,	maar	vermaakt	zich	nu	in	de	voorjaarszon	in	het	
skatepark	langs	de	Broedersingel	op	zijn	skateboard.	Het	is	zo	warm	
dat	hij	zijn	shirt	al	kan	uittrekken.	

23-2	 De	inwoners	van	Kampen	kunnen	via	een	enquête	meedenken	over	de	
eigenschappen	van	de	nieuwe	burgemeester.	De	gemeenteraad	stelt	
vervolgens	een	profielschets	op.	In	de	openbare	raadsvergadering	van	
25	maart	zal	de	profielschets	worden	vastgesteld	en	daarna	kunnen	
kandidaten	solliciteren.	In	september	wordt	de	nieuwe	burgemeester	
benoemd	en	geïnstalleerd.	Burgemeester	Koelewijn	kan	per	1	oktober	
hopelijk	met	een	gerust	hart	aan	zijn	pensioen	beginnen.	
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24-2	 Fietsen	voor	het	goede	doel	is	niet	alleen	voor	jongere	mensen	weg-
gelegd,	ook	de	ouderen	kunnen	er	wat	van.	Op	een	van	de	afdelingen	
van	IJsselheem	kunnen	cliënten	gebruik	maken	van	de	zogenaamde	
labyrintfiets.	Die	fiets	heeft	een	beeldscherm	en	daarmee	kun	je	een	
virtueel	fietsrondje	maken	door	Kampen,	Amsterdam	of	Parijs.	In	ver-
pleeghuis	Myosotis	willen	ze	ook	graag	zo’n	fiets	-	eigenlijk	het	liefst	
drie	-	zodat	ook	daar	bewoners	ervan	kunnen	genieten	Het	zijn	dure	
fietsen.	Daarom	is	er	een	sponsoractie	om	het	geld	bij	elkaar	te	krij-
gen:	in	een	maand	tijd	willen	bewoners	en	medewerksters	1500	virtu-
ele	kilometers	fietsen.	Ze	hebben	daarvoor	een	labyrintfiets	te	leen.

25-2	 Wilsum	bestaat	700 jaar!	Eigenlijk	zelfs	nog	langer,	want	de	Sint-Lam-
bertuskerk	in	het	dorp	is	al	900	jaar	oud.	Dat	is	hoe	dan	ook	een	felici-
tatie	waard.	Burgemeester	Koelewijn	onthult	drie	jubileumborden	en	

brengt	een	verjaardagstaart.	Het	jaar	2021	had	een	feestjaar	voor	het	
dorp	 moeten	 worden,	 maar	 de	 meeste	 feestelijkheden	 gaan	 vanwe-
ge	alle	coronaperikelen	niet	door	en	worden	verplaatst	naar	volgend	
jaar.	Of	het	Wilsummer	Oranjefeest	eind	augustus	gevierd	kan	wor-
den	is	nog	onzeker.	

26-2	 Archeologen	hebben	maanden	onderzoek	kunnen	doen	in	het	gebied	
waar	het	Reevedorp	moet	komen.	Ze	hebben	heel	wat	vondsten	ge-
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daan	en	daarmee	wordt	duidelijk	dat	er	tussen	1300	en	1600	mensen	
gewoond	hebben.	Er	zijn	onder	andere	acht	waterputten	gevonden.	
Eén	 ervan	 bevindt	 zich	 op	 een	 terp	 en	 had	 een	 bakstenen	 mantel.	
Daardoor	ontstaat	het	vermoeden	dat	er	op	die	terp	één	of	meer	boer-
derijen	hebben	gestaan.	Er	zijn	daar	ook	karkassen	van	koeien	gevon-
den	en	heel	veel	keramieken	borden,	messen	en	schoenen.

28-2	 Op	de	dijk	langs	het	Revemeer	is	bij	de	kruising	Buitendijksweg	-	Celles-
broeksweg	een	vogelkijkpunt	aangelegd.	Het	uitzicht	over	het	rietmoe-
ras	is	er	wijds	en	mooi	en	er	zijn	veel	watervogels	te	zien.	Misschien	wel	
de	grote	karekiet	en	voor	vogelaars	met	veel	geduld	zelfs	de	roerdomp.	

Maart
1-3	 In	woonwijk	De	Maten	zwemt	een	witte	meerkoet	rond.	Dat	is	bijzon-

der	en	zeldzaam.	Het	kan	een	albino	zijn.	In	dat	geval	overleeft	het	
dier	waarschijnlijk	niet	lang,	omdat	albino’s	meestal	heel	slecht	zien.	
Misschien	is	het	ook	het	gevolg	van	‘progressive	greying’.	Dat	wil	zeg-
gen	dat	de	veren	steeds	bleker	worden;	net	zoals	bij	mensen	bij	wie	de	
haren	grijs	en	later	wit	worden.

2-3	 Het	pand	van	MS	Mode	in	de	Oudestraat	staat	al	langere	tijd	leeg.	Op	
de	eerste	verdieping	kunnen	medewerkers	die	toezicht	moeten	hou-
den	op	het	fietsparkeren	pauzeren	en	een	bakje	koffie	drinken,	maar	
beneden	staat	het	leeg.	Zorgondernemer	Gosse	Noppert	komt	op	het	
idee	om	er	een fietsenstalling	 voor	winkelpersoneel	van	 te	maken.	
Dat	kan	de	druk	op	de	fietsparkeervakken	in	de	binnenstad	vermin-
deren.	Het	wordt	een	proef	die	een	jaar	zal	duren.

3-3	 De	coronamaatregelen	worden	een	heel	klein	beetje	versoepeld.	De	
middelbare	scholen	en	de	mbo’s	gaan	weer	open	en	de	mensen	met	
contactberoepen	-	zoals	kappers	-	mogen	weer	aan	de	slag.	De	horeca	
blijft	nog	steeds	dicht.	Horecaondernemers	op	de	Plantage	en	de	Bo-
termarkt	stallen	uit	protest	hun	terrassen	uit.	Linten	geven	aan	dat	
ze	klanten	volledig	coronaproof	kunnen	ontvangen,	maar	niemand	
mag	er	zitten.	

4-3	 De	 bouw	 heeft	 jaren	 stilgelegen,	 maar	 daar	 komt	 verandering	 in.	
Binnenkort	begint	de	bouw	van	de	tweede	woontoren	aan	de	Berk-
laan	langs	de	IJssel.	De	vijftien	appartementen	zijn	bijna	allemaal	ver-
kocht.	Een	groot	deel	van	de	kopers	komt	niet	uit	Kampen,	maar	uit	
andere	delen	van	het	land.	Het	gaat	om	vaak	wat	oudere	mensen	uit	
bijvoorbeeld	Utrecht,	Amsterdam	of	Apeldoorn.	
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5-3		 Het	Ichthus College	in	Kampen	ziet	de	verbouwing	van	de	school	aan	
de	 Jan	 Ligthartstraat	 eindelijk	 dichterbij	 komen.	 Het	 schoolbestuur	
wil	de	verbouwing	het	liefst	in	één	keer	aanpakken.	De	gemeente	Kam-
pen	heeft	toegezegd	daaraan	in	principe	mee	te	willen	werken,	maar	
er	moet	eerst	duidelijkheid	komen	over	de	financiering.	Een	jaar	gele-
den	wilde	de	gemeente	de	verbouwing	vanwege	de	bezuinigingen	nog	
uitsmeren	over	drie	jaar,	maar	komt	nu	op	die	beslissing	terug.

6-3	 De	Kamper	baptistengemeente	zorgt	in	deze	coronatijden	voor	een	op-
kikkertje.	Voorganger	Maurits	Luth	bedacht	de	actie	Soep op de Stoep.	
Vrijwilligers	 leveren	 daarvoor	 in	 totaal	 350	 liter	 soep	 aan.	 De	 soep	
wordt	overgegoten	in	1-literemmertjes	en	samen	met	wat	leuke,	lekke-
re	verrassingen	in	een	tasje	gedaan.	Daarna	worden	de	verrassingspak-
ketjes	afgeleverd	bij	allerlei	adressen	in	Kampen	en	IJsselmuiden.	

8-3	 Een	felle	uitslaande	brand	legt	een	pand	in	de	Oudestraat	in	de	as.	Het	
vuur	begint	in	een	woning	op	de	begane	grond.	De	bewoner	van	de	be-
nedenwoning	wordt	op	verdenking	van	brandstichting	door	de	politie	
aangehouden.	Volgens	omwonenden	veroorzaakte	de	man	al	langere	
tijd	problemen.	De	omliggende	panden,	zoals	kinderkledingzaak	De	
Kleine,	zijn	gelukkig	gered	en	er	zijn	geen	slachtoffers	gevallen.	

9-3	 De	lente	komt	eraan.	In	de	Mandjeswaard	heeft	Bertus	Busweiler	het	
eerste	 kievitsei	 gevonden.	 Het	 ei	 is	 gecontroleerd	 en	 weer	 terugge-
legd	in	het	nest.	Rapen	is	verboden,	nu	het	zo	slecht	gaat	met	de	wei-
devogels.	

10-3	 Onverwacht	 dient	 projectontwikkelaar	 Junco	 uit	 Zwolle	 zich	 aan	
voor	het	garagebedrijf	Westerhof	aan	de	Boven Havenstraat.	Het	be-
drijf	 wil	 in	 samenspraak	 met	 de	 gemeente	 en	 aannemer	 Mateboer	
een	plan	uitwerken	om	het	gebied	opnieuw	in	te	richten.	Zoals	te	ver-
wachten	is,	willen	ze	het	liefst	met	‘een	schone	lei’	beginnen.	Vroeger	
was	de	Boven	Havenstraat	een	verdedigingsbolwerk.	Er	wordt	daarom	
gedacht	aan	woningen	met	een	‘burchtachtige	constructie’,	maar	de	
plannen	zijn	nog	in	een	beginstadium.

11-3	 In	’s-Heerenbroek	tovert	Hanneke	Hofman	haar	tuin	om	tot	een	bijen
tuin.	Er	staan	al	heel	veel	bijenvriendelijke	planten	in	haar	tuin,	maar	
het	moeten	er	nog	veel	meer	worden.	Tegelijkertijd	maakt	ze	plannen	
voor	een	bed	and	breakfast.	De	naam	is	er	ook	al:	Bed&Bee	Bij	Hof.

12-3	 Er	is	een	schok	gegaan	door	de	wereld	van	muziekliefhebbers,	want	
de	Golden	Earring	 stopt	ermee.	Gitarist	George	Kooymans	heeft	de	
ziekte	ALS	en	kan	niet	meer	optreden.	In	heel	Nederland	klinkt	rond	
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17.15	uur	de	hit	Radar Love	als	eerbetoon	door	de	straten.	Ook	in	Kam-
pen	natuurlijk.	Diane	Hund,	van	de	winkel	Fair	and	Share	in	de	Geer-
straat,	heeft	er	een	liveband	voor	ingehuurd	en	stadsbeiaardier	Frans	
Haagen	speelt	zelfs	meerdere	nummers	op	het	carillon.

13-3	 Kinderspeciaalzaak	 De Kleine	 blijft	 waarschijnlijk	 maanden	 dicht.	
Door	de	brand	in	het	naastliggende	pand	is	er	veel	rook-	en	roetscha-
de	in	de	winkel	ontstaan.	De	winkel	hing	net	vol	met	de	nieuwe	zo-
mercollectie.	 Die	 is	 onverkoopbaar.	 In	 de	 woning	 boven	 de	 winkel	
woonden	de	ouders	van	eigenaar	Ab-Wim	de	Kleine.	Hij	 is	heel	blij	
dat	zij	op	tijd	het	huis	uit	waren,	maar	ook	daar	is	veel	schade.	Alles	
moet	opgeknapt	worden.	

16-3	 Het	 dierenopvangcentrum	 Edo Hammers	 maakt	 geen	 doorstart	 en	
wordt	overgenomen	door	de	Stichting	Dierenasiel	Zwolle.	De	gemeen-
te	Kampen	heeft	een	aanbestedingsprocedure	geopend,	niet	alleen	lo-
kaal,	maar	ook	voor	bedrijven	uit	de	regio.	Het	Zwolse	asiel	komt	het	
beste	uit	de	bus	en	zal	samenwerken	met	Stichting	Flappus	in	Zwolle	
en	Stichting	Vogel-	en	Egelasiel	Kampen.	

17-3		 De	Tweede Kamerverkiezingen	 leveren	een	grote	winst	op	voor	de	
VVD.	De	partij	krijgt	34	zetels.	D66	komt	met	24	zetels	op	de	tweede	
plaats.	In	Kampen	leveren	de	verkiezingen	een	verschuiving	op.	Met	
15	procent	van	de	stemmen	wordt	de	VVD	de	grootste	partij.	Het	CDA	
verliest	ten	opzichte	van	2017	en	komt	op	de	tweede	plaats	met	14,5	
procent.	De	ChristenUnie	is	derde	met	13,9	procent.	

18-3	 Na	de	sloop	van	de	‘paupervilla’	gaat	ook	de	glashandel	aan	de	Boven	
Havenstraat	tegen	de	vlakte.	Het	pand	staat	al	langere	tijd	op	instor-
ten	en	de	veiligheid	is	in	het	geding.	Ook	al	is	de	glashandel	in	zeer	
slechte	staat,	sloop	is	eigenlijk	niet	mogelijk,	omdat	het	pand	onder	
beschermd	stadsgezicht	valt.	De	beslissing	om	de	sloopvergunning	af	
te	geven	is	niet	unaniem.	Wethouder	Irma	van	der	Sloot	van	Groen-
Links	stemt	tegen.	De	reden	zal	duidelijk	zijn.

19-3	 De	80jarige	Kampenaar	Jan	Gerard	van	der	L.	is	door	de	rechtbank	
in	Zwolle	veroordeeld	tot	271	dagen	cel	met	aftrek	van	voorarrest.	De	
rechter	legt	hem	ook	een	locatieverbod	op.	Hij	bedreigde	de	Kamper	
wethouder	Irma	van	der	Sloot,	belaagde	en	mishandelde	zijn	eigen	
vrouw,	politiepersoneel	en	twee	buren.	Volgens	het	Pieter	Baan	Cen-
trum	is	de	man	verminderd	toerekeningsvatbaar,	maar	behandeling	
is	niet	mogelijk.	Van	der	L.	zit	al	sinds	juni	vast	en	komt	nu	dus	op	
vrije	voeten.	Op	verzoek	van	de	echtgenote	bepaalt	de	rechter	wel	dat	
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Van	der	L.	 twee	 jaar	 lang	niet	binnen	een	straal	van	een	kilometer	
rond	zijn	huis	mag	komen.	

20-3	 In	 korte	 tijd	 gebeuren	 er	 drie	 ongelukken	 in	 en	 rond	 Kampen.	 Op	
de	Haatlanderdijk	rijden	een	motorrijder	en	een	automobilist	op	el-
kaar.	 De	 motorrijder	 wordt	 gewond	 afgevoerd	 naar	 het	 ziekenhuis.	
Een	dag	later	is	er	op	de	kruising	van	de	N50	met	de	parkeerplaats	
Zalkerbroek	 een	 aanrijding	 tussen	 een	 bedrijfsbusje	 en	 een	 perso-
nenauto.	 Eén	 persoon	 raakt	 gewond	 en	 wordt	 naar	 het	 ziekenhuis	
gebracht.	Weer	een	dag	later	knalt	een	auto	aan	de	Kamperstraatweg	
op	 de	 railing	 van	 de	 brug	 over	 het	 Reevediep.	 De	 twee	 inzittenden	
raken	zeer	ernstig	gewond	en	worden	eveneens	naar	het	ziekenhuis	
vervoerd.	

22-3	 Naar	 aanleiding	 van	 de	 landelijke	 Opschoondag	 wordt	 Jasper de 
Leeuw	in	het	zonnetje	gezet.	Hij	ruimt	vrijwel	iedere	dag	in	de	buurt	
van	McDonald’s	op	het	Melmerpark	de	rommel	van	anderen	op.	Drie	
keer	per	dag	maakt	hij	zijn	ronde	en	zorgt	ervoor	dat	de	omgeving	
rondom	het	afhaalrestaurant	netjes	blijft.	Dat	is	vanzelfsprekend	wel	
een	pluim	waard.	

23-3	 De	sigarenindustrie	was	lange	tijd	een	begrip	in	Kampen.	Daar	komt	
misschien	een	einde	aan	nu	sigarenfabriek	De Olifant	drastisch	moet	
inkrimpen.	Helaas	worden	er	ook	mensen	ontslagen;	er	blijven	nog	
maar	vier	medewerkers	over.	Hoewel	de	omzet	nog	redelijk	is,	worden	
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de	regels	steeds	strenger.	Allerlei	maatregelen	zorgen	ervoor	dat	het	
voor	de	fabriek	aan	de	Voorstraat	steeds	moeilijker	wordt	het	hoofd	
boven	water	te	houden.	De	productie	gaat	omlaag,	de	karakteristieke	
houten	doosjes	verdwijnen	en	om	smokkel	tegen	te	gaan	krijgt	elke	
verpakking	een	code.	

24-3	 Het	lijkt	mooi	dat	er	bij	het	stadsstrand	langs	de	IJssel	een	strandpa
viljoen	komt,	maar	de	manier	waarop	dat	gebeurt	zorgt	voor	vraag-
tekens.	Het	gaat	om	een	pilot	en	de	omgevingsvergunning	is	tijdelijk.	
Daarvoor	 is	een	wijziging	 in	het	bestemmingsplan	nodig,	want	het	
strandje	 ligt	 in	 Natura	 2000-gebied.	 Die	 beslissing	 wordt	 er	 nu	 wel	
heel	snel	‘doorheen	gejast’,	terwijl	zorgvuldigheid	ook	van	belang	is.	
Bovendien	is	de	communicatie	met	de	omwonenden	onder	de	maat.	
Dat	laatste	hebben	we	helaas	vaker	gehoord.

25-3	 De	Kamper	vioolbouwer André van Putten	heeft	in	de	loop	der	jaren	
een	indrukwekkend	archief	over	violist	Herman	Krebbers	opgebouwd.	

Het	bestaat	onder	andere	uit	krantenknipsels,	foto’s,	ansichtkaarten,	
aankondigingen	van	concerten	en	plakboeken.	Ook	heeft	Van	Putten	
een	muziekstandaard	en	de	muziekkoffer	van	Krebbers	in	zijn	collec-
tie.	Van	Putten	wil	kleiner	gaan	wonen,	maar	voor	hij	zelf	verkast,	ver-
huist	eerst	het	archief	naar	het	Nederlands	Muziek	Instituut	(NMI).	

26-3	 Volgens	wethouder	Albert	Holtland	knapt	de	binnenstad	van	Kampen	
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op	door	het	fietsparkeren.	Het	ziet	er	in	de	winkelstraat	veel	netter	
uit.	Daarmee	lijkt	de	pilot	succesvol,	al	is	dat	vanwege	de	coronacrisis	
lastig	 te	 beoordelen.	 Sommige	 fietsparkeervakken	 zijn	 succesvoller	
dan	verwacht	en	andere	minder.	Zo	wordt	bijvoorbeeld	het	vak	onder	
de	stadsbrug	niet	of	nauwelijks	gebruikt.	

27-3	 De	profielschets	voor	de	nieuwe	burgemeester	van	onze	gemeente	is	
klaar.	Kampen	zoekt	naar	‘een	energieke	verbinder’,	‘een	ambassadeur	
voor	de	gemeente’	en	 ‘een	ondernemende	bestuurder’.	Kampenaren	
konden	een	enquête	invullen	over	het	profiel	voor	de	nieuwe	burge-
meester.	Dat	hebben	ruim	1400	mensen	gedaan.	Kandidaten	voor	de	
burgemeesterspost	kunnen	tussen	29	maart	en	20	april	reageren.	

29-3	 Er	wordt	druk	gebouwd	aan	het	vakantiepark	bij	de	Roggebotsluis.	
Het	park	gaat	De	IJssel	Eilanden	heten	en	er	moeten	maar	liefst	vier-
honderd	 vakantiewoningen	 komen.	 Het	 duurt	 echter	 nog	 tot	 2023	
voor	vakantiegangers	op	het	park	terecht	kunnen.	Dat	komt	doordat	
de	levertijd	van	bouwmaterialen	op	dit	moment	lang	is.	Natuurver-
eniging	IJsseldelta,	de	stichting	Werkgroep	Zwartendijk	en	ook	cam-
pinggasten	hebben	geprobeerd	het	park	tegen	te	houden,	omdat	het	
naast	Natura	2000-gebied	ligt.	Dat	is	helaas	niet	gelukt.	

31-3	 Eén	van	de	inzittenden	die	op	20	maart	zwaargewond	raakte	bij	het	
ongeval	op	de	Kamperstraatweg,	overlijdt	aan	zijn	verwondingen.	Het	
blijkt	te	gaan	om	Cees J. den Heyer.	Hij	was	tot	1	januari	2002	hoog-
leraar	Nieuwe	Testament	en	Bijbelse	Theologie	aan	de	Theologische	
Universiteit	Kampen	(Oudestraat).	Hij	is	78	jaar	geworden.

31-3	 De	 kunstcollectie	 van	 de	 gemeente	 wordt	 uitgedund.	 Van	 de	 574	
kunstwerken	 wil	 de	 gemeente	 er	 ongeveer	 tweehonderd	 overhou-
den.	Depotbeheerder	Annemiek	Jonker	heeft	de	werken	samen	met	
een	speciale	werkgroep	geïnventariseerd.	Eerst	wordt	bekeken	welke	
kunstwerken	mogen	blijven.	Vervolgens	kunnen	non-profitorganisa-
ties,	zoals	scholen	en	verzorgingstehuizen,	werken	uitzoeken	en	kun-
nen	kunstenaars	hun	werk	terugkrijgen.	Wat	er	nog	overblijft	wordt	
dan	mogelijk	later	in	een	pop-upstore	verkocht.

April
1-4	 Tot	eind	maart	konden	mensen	zich	aanmelden	voor	een	leuke	actie:	

gratis	 deurbellen	 met	 ‘het	 geluid	 van	 Kampen’	 thuisbezorgd	 op	 1	
april.	Dat	moet	toch	wel	een	1	aprilgrap	zijn!	Zelfs	de	nationale	radio	
besteedt	 er	 aandacht	 aan.	 Maar	 nee	 hoor,	 mensen	 die	 zich	 hebben	
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aangemeld	krijgen	echt	een	gratis	deurbel	met	een	Kamper	deuntje.	
De	eerste	tien	worden	zelfs	gebracht	door	burgemeester	Koelewijn.

2-4		 Veel	Kampenaren	bewijzen	aan	de	IJsselkade	de	laatste	eer	aan	Henri 
Woning.	Hij	overleed	op	55-jarige	leeftijd	na	een	lang	ziekbed.	Hij	was	
directeur	van	aannemers-	en	bestratingsbedrijf	Woning	en	zette	zich	
als	vrijwilliger	onder	meer	 in	bij	de	Botter-stichting	en	voetbalclub	
KHC.	Hij	zal	worden	herinnerd	als	een	maatschappelijk	betrokken	en	
aimabel	mens.	

2-4	 In	een	appartementencomplex	aan	de	Oudestraat	is	een	trappenhuis 
helemaal	ingestort.	Een	trap	die	naar	de	bovenste	verdieping	leidde	is	
boven	op	de	onderste	trap	gevallen.	Gewonden	zijn	er	gelukkig	niet,	
maar	de	schade	is	enorm.	De	bewoners	kunnen	hun	huis	niet	in	en	
moeten	de	paasdagen	ergens	anders	doorbrengen.	De	oorzaak	is	niet	
bekend.	

3-4	 Misschien	heeft	u	net	als	ik	nog	nooit	van	een	pluut	gehoord.	Het	is	
een	licht	gebouwd	schip	met	een	rechte	steven.	Vergeleken	met	een	

botter	heeft	hij	minder	gewicht	en	ook	minder	diepgang.	Daardoor	
was	 hij	 geschikt	 voor	 de	 ondieptes	 in	 de	 IJsseldelta.	 Er	 zijn	 er	 nog	
maar	drie.	Eén	daarvan,	de	pluut	HK61,	lag	op	de	Koggewerf	en	is	in	
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vervallen	staat.	Hij	is	per	ponton	naar	Elburg	gebracht	voor	een	op-
knapbeurt.	Het	is	alleen	nog	even	wachten	op	het	benodigde	geld.

6-4	 Metalektro-personeel	 van	 diverse	 bedrijven	 uit	 Zwolle	 en	 Kampen	
staakt	voor	een	betere	cao.	Ook	medewerkers	van	Broshuis	leggen	het	
werk	 twee	dagen	neer.	Ze	willen	dat	de	werkgeversorganisatie	FME	
met	 een	 eerlijke	 en	 moderne	 cao	 over	 de	 brug	 komt.	 Het	 gaat	 om	
maatregelen	voor	 een	betere	werk-privébalans,	 voor	 eerder	kunnen	
stoppen	met	werken	en	ook	om	meer	zekerheid	voor	flexwerkers.	

7-4	 De	roep	om	de	terrassen te	openen	wordt	steeds	luider.	Burgemeesters	
uit	het	hele	land	denken	dat	het	veilig	kan.	Burgemeester	Koelewijn	
sluit	zich	daarbij	aan,	maar	is	er	ook	duidelijk	over	dat	de	minister	
van	 Volksgezondheid	 het	 laatste	 woord	 heeft.	 Het	 aantal	 coronabe-
smettingen	laat	versoepelingen	echter	nog	niet	toe.	

8-4	 Aan	 de	 rand	 van	 het	 stadspark	 staat	 een	 kale boom.	 Het	 is	 een	 es	
waaraan	niet	veel	eer	meer	te	behalen	valt;	hij	is	geveld	door	de	es-
sentakziekte.	Hij	wordt	echter	nog	niet	gekapt,	want	onder	de	boom	
ligt	een	bordje	met	de	mededeling:	‘Hier	broeden	grote	bonte	specht	
en	spreeuw.	Niet	kappen	a.u.b.!’	Oud-dierenarts	Onno	Drent	heeft	het	
er	voor	de	zekerheid	neergelegd,	zodat	de	vogels	hun	jongen	kunnen	
grootbrengen.	Pas	na	15	juli	kan	de	boom	gekapt	worden.

9-4	 De	 provincie	 Overijssel	 heeft	 zich	 uitgesproken	 tegen	 de	 natuurver-
gunning	voor Lelystad Airport.	De	gemeenteraad	van	Kampen	steunt	
die	zienswijze,	zij	het	niet	unaniem.	Als	enige	wil	wethouder	Albert	
Holtland	 het	 vliegveld	 zo	 snel	 mogelijk	 geopend	 zien.	 Begrijpelijk,	
want	hij	heeft	twintig	jaar	als	logistiek	manager	bij	Martinair	gewerkt.	

10-4	 Medewerkers	van	Eethuis	Jimmy	aan	de	Cellebroedersweg	dumpen	re-
gelmatig	illegaal	bedrijfsafval	bij	een	afvalkooi	aan	de	Wortmanstraat.	
Op	tweede	paasdag	 is	het	weer	raak.	Bewoners	van	de	flat	zien	het,	
spreken	de	medewerkers	erop	aan	en	krijgen	de	wind	van	voren.	Dus	
zetten	ze	de	bedrijfsauto	met	zichtbaar	kenteken	op	Facebook	en	mel-
den	de	dumping	maar	weer	eens	bij	de	gemeente.	Een	vorige	keer	zag	
de	gemeente	het	nog	door	de	vingers,	maar	nu	levert	het	een	boete	op.	
Hopelijk	is	die	zo	hoog	dat	de	bewoners	van	het	probleem	af	zijn.

12-4	 Het	is	maandagmorgen	9.00	uur.	In	een	grote	tent	op	het	Burgemees-
ter	Berghuisplein	is	de	GGD	begonnen	met	vaccineren	tegen	corona.	
De	landelijke	campagne	wordt	gezien	als	een	belangrijke	stap	in	de	
strijd	tegen	de	pandemie.	

12-4	 Het	is	de	bedoeling	dat	de	twee	gemeentelijke	panden	Havenweg	3	
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en	5	bij	de	Koggewerf	een	horecabestemming	krijgen.	Er	hebben	zich	
tot	nu	toe	twee	belangstellenden	gemeld,	maar	er	wordt	nog	niks	ver-
kocht.	 Eerst	 wordt	 onderzocht	 wat	 de	 mogelijkheden	 zijn	 voor	 het	
tentoonstellen	van	de	IJsselkogge.	De	gemeente	Kampen	heeft	beslo-
ten	de	verkoop	voorlopig	op	een	 laag	pitje	 te	zetten,	maar	de	staat	
van	de	panden	wordt	slechter.	Volgens	de	Stichting	Behoud	Erfgoed	
Brunnepe	hebben	de	panden	cultuurhistorische	waarde.	Namens	de	
stichting	dringt	Edy	Prick	er	bij	de	gemeente	op	aan	om	de	panden	
een	monumentenstatus	te	geven.

14-4	 De	eigenares	van	een	Audi	R6	kijkt	raar	op	als	ze	na	een	dag	werken	
haar	auto	zonder	wielen	aantreft.	Op	klaarlichte	dag	zijn	op	het	Bur-
gemeester	Berghuisplein	de	banden	en	de	velgen	gestolen.	

16-4	 De	initiatiefnemers	van	het	Hanzepaviljoen	zijn	iets	te	voortvarend	
aan	het	werk	gegaan.	Er	is	een	hek	met	prikkeldraad	geplaatst,	maar	

dat	mag	nog	niet.	Pas	als	de	vergunning	 is	 verstrekt,	kan	onderne-
mer	Bart-Jan	Gardebroek	verder.	Dat	gebeurt	waarschijnlijk	later	deze	
maand.

17-4	 Het	is	vandaag	76	jaar	geleden	dat	Kampen	werd	bevrijd.	Net	als	vorig	
jaar	 wordt	 Warner Pap	 -	 inmiddels	 93	 jaar	 -	 in	 het	 zonnetje	 gezet.	
Toen	hij	17	jaar	was,	zette	hij	met	zijn	roeibootje	Canadese	soldaten	
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de	 IJssel	over.	Het	was	een	belangrijk	moment	 in	de	bevrijding	van	
Kampen.	Vorig	jaar	was	het	de	bedoeling	om	dat	moment	na	te	spe-
len.	Pap	en	zijn	kleinzoon	zouden	daarin	een	rol	spelen.	Het	eerbe-
toon	 langs	de	 IJssel	kon	toen	vanwege	corona	niet	doorgaan	en	dit	
jaar	helaas	weer	niet.

17-4	 In	 het	 Groene	 Hart	 staat	 sinds	 dit	 weekend	 een	 Anne Frankboom.	
Anne	Sleurink	(11)	en	Anne	Kater	(11)	hebben	het	boompje	samen	met	
wethouder	Jan	Peter	van	der	Sluis	een	mooi	plekje	in	het	park	gege-
ven.	De	kastanjeboom	is	een	nazaat	van	de	witte	kastanje	waar	Anne	
Frank	vanuit	het	Achterhuis	naar	kon	kijken.	In	haar	dagboek	schrijft	
ze	er	een	paar	keer	over.	Toen	in	2005	duidelijk	werd	dat	de	boom	ern-
stig	ziek	was,	heeft	de	Anne	Frankstichting	kastanjes	laten	rapen	en	
laten	opkweken	om	aan	diverse	locaties	te	kunnen	schenken.	Kampen	
heeft	er	nu	een	mooi	symbool	bij.

20-4	 Op	een	aantal	plaatsen	in	Zalk	staan Zalker paaltjes.	Het	zijn	bijzon-
dere	paaltjes	met	het	wapen	van	het	dorp	erop.	Op	het	Kerkplein	is	
al	in	2019	het	eerste	paaltje	kapotgereden	en	inmiddels	zijn	er	daar	
drie	kapot.	Ze	zijn	nog	steeds	niet	gerepareerd.	Dat	gaat	niet,	want	de	
leverancier	is	failliet.	 In	december	is	besloten	de	paaltjes	dan	maar	
te	vervangen	door	‘niet	parkeren’-tegels,	maar	ook	dat	is	al	maanden	
geleden.	Deze	week	gaat	het	er	eindelijk	van	komen.

21-4	 Het	Reevedorp	wordt	geen	wijk	van	Kampen,	maar	een	zelfstandig	
dorp.	Het	krijgt	eigen	postcodes,	eigen	plaatsnaambordjes	en	een	ei-
gen	dorpskern.	Op	een	kerk	moeten	toekomstige	bewoners	nog	even	
wachten.	Er	moeten	eerst	voldoende	dorpelingen	zijn	die	dat	willen.	

23-4	 In	totaal	zijn	er	dertig	sollicitaties	op	de	vacature	voor	de	burgemees
terspost	van	Kampen	binnengekomen.	Het	gaat	om	zeven	vrouwen	
en	23	mannen	tussen	de	28	en	58	jaar	oud.	Er	zijn	negentien	kandi-
daten	met	bestuurservaring.	Normaal	gesproken	blijven	sollicitaties	
voor	een	burgemeesterspost	geheim.	PVV-statenlid	Joeri	Pool	kiest	er	
echter	voor	om	zijn	sollicitatie	openbaar	te	maken.	De	Kampenaar	wil	
de	eerste	PVV-burgemeester	van	Nederland	worden.	Of	het	hem	gaat	
lukken	is	nog	even	afwachten.		

24-4	 Een	paar	dagen	geleden	is	als	historisch	symbool	de	Anne	Frankboom	
geplant.	Nu	staat	er	in	het	Groene	Hart	ook	een	meer	eigentijds	sym-
bool,	 namelijk	 een	 ‘mondkapboom’.	 Een	 stel	 jonge	 creatievelingen	
heeft	een	tijdelijke	installatie	neergezet	met	de	naam	‘Het	lot	van	de	
mondkap’.	De	makers	willen	mensen	aan	het	denken	zetten.	We	waren	
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volgens	hen	zo	goed	bezig	om	verspilling	en	overconsumptie	tegen	te	
gaan,	maar	dat	lijken	we	sinds	de	coronacrisis	helemaal	te	zijn	verge-
ten.	Mondkapjes	liggen	overal	en	het	duurt	heel	lang	voor	ze	zijn	afge-
broken.	We	kunnen	beter	wat	zuiniger	met	onze	omgeving	omgaan.

25-4	 De	 N307	 is	 al	 een	 drukke	 weg,	 maar	 nu	 ontstaan	 er	 door	 wegwerk-
zaamheden	bij	de	Roggebotsluis	regelmatig	files.	De	N307	(Kampen	-	
Dronten)	wordt	 ingrijpend	aangepast.	De	Roggebotsluis	verdwijnt	en	
daarvoor	komt	een	brug	in	de	plaats,	zodat	het	verkeer	beter	kan	door-
stromen.	Men	noemt	het	‘opwaarderen’.	Ook	langs	de	N306	(Roggebot-
sluis	 -	Elburg)	zijn	werkzaamheden.	Er	wordt	gewerkt	aan	de	nieuwe	
Reevesluis	en	de	Drontermeerdijk	wordt	versterkt.

26-4	 Twaalf	 inwoners	van	Kampen	hebben	dit	 jaar	een	 lintje	 gekregen.	
Natuurlijk	is	het	leuk	om	te	vermelden	dat	Herman	Harder,	directeur	
van	het	SNS	Historisch	Centrum	en	beheerder	van	het	Frans	Walkate	
Archief,	is	benoemd	tot	lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau.	Die	eer	viel	

ook	te	beurt	aan:	Henk	van	den	Belt,	Greetje	Gnodde,	Tjibbe	Hennep-
hof,	Gerrit	Kamphof,	Kor	Koers,	Dik	Koster,	Aart	Mateboer,	 Jurrien	
Plender,	 Diny	 Schrijver-Boer	 en	 Grietje	 van	 de	 Wetering-Riezebos.	
Pieter	Treep,	onder	meer	actief	bij	het	CDA,	is	onderscheiden	als	Rid-
der	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau.
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27-4	 Koningsdag	is	in	Kampen	zoals	altijd	massaal	gevierd.	In	de	meeste	
wijken	zijn	leuke,	creatieve	activiteiten	bedacht.	Oranje	kleren,	mu-
ziek,	 kleedjesmarkt	 in	 de	 voortuin,	 springkussens,	 koekhappen	 en	
andere	straatspelletjes,	schminken.	Kortom:	een	echt	Oranjefeest.

28-4	 Eindelijk	worden	er	een	paar	coronamaatregelen	versoepeld.	Er	komt	
een	einde	aan	de	avondklok,	de	winkels	zijn	weer	zonder	afspraak	te	
bezoeken	en	de	terrassen	mogen	open	van	12.00	tot	18.00	uur.	Rond	
het	middaguur	staan	er	al	meerdere	klanten	in	de	rij	om	te	genieten	
van	een	lunch	in	de	zon.	De	ondernemers	zijn	blij,	maar	hebben	ook	
gemengde	gevoelens.	Ze	mogen	maar	een	beperkt	aantal	klanten	ont-
vangen,	dus	dat	zet	weinig	zoden	aan	de	dijk.	Daarnaast	gaat	het	met	
het	aantal	coronabesmettingen	nog	steeds	niet	goed	en	dat	vraagt	om	
solidariteit	met	onze	zorgmedewerkers.

29-4	 Deze	maand	schreef	ik	al	drie	keer	over	een	bijzondere	boom	in	het	
Stadspark:	de	Anne	Frankboom,	de	mondkapjesboom	en	een	dode	es.	
Er	komt	op	de	valreep	nog	een	vierde	boom	bij:	de	schoenenboom.	
Hij	 is	 te	 vinden	 naast	 de	 skatebaan	 en	 staat	 er	 al	 jaren.	 Nu	 er	 wat	
bomen	en	struiken	zijn	weggehaald	valt	hij	ineens	op.	Het	is	een	eer-
betoon	aan	schoenen	die	bij	het	skaten	trouw	dienstgedaan	hebben.	
Als	de	schoenen	echt	niet	meer	kunnen,	worden	ze	met	de	veters	aan	
elkaar	gebonden	en	zo	hoog	mogelijk	in	de	boom	gegooid.

Mei
1-5	 Net	als	zijn	voorgangers	krijgt	Bort	Koelewijn	een	plekje	 in	de	ere

galerij	 van	Kamper	burgemeesters.	Aan	Kenne	Grégoire	valt	de	eer	
te	beurt	om	het	schilderij	te	maken.	Hij	is	portretschilder	en	realis-
tisch	fijnschilder	en	heeft	ook	het	staatsieportret	van	koning	Willem-	
Alexander	 geschilderd.	Dat	hangt	 sinds	2016	 in	de	Oranjegalerij	 in	
het	Stedelijk	Museum.	Het	portret	van	Koelewijn	wordt	het	vijftiende	
in	de	bestuursvleugel	van	het	Kamper	Stadhuis.	

3-5	 Een	 dierenasiel	 kent	 iedereen,	 maar	 een	 plantenasiel?	 In	 andere	
plaatsen,	zoals	in	Zwolle	en	Harderwijk,	bestaan	ze	al	en	sinds	kort	
is	er	in	Kampen	ook	zo’n	asiel	te	vinden.	Mary	Adema	is	er	bij	haar	
flat	in	de	Wortmanstraat	mee	begonnen.	Volgens	haar	verdienen	ook	
afgedankte	planten	een	tweede	leven.	Ze	geeft	ze	goede	potgrond	en	
een	liefdevolle	verzorging.	Als	de	planten	er	weer	beter	aan	toe	zijn,	
mogen	mensen	ze	komen	halen.	

4-5	 Deze	Dodenherdenking	heeft	net	als	vorig	 jaar	een	sober	karakter.	
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Om	drukte	te	voorkomen	worden	er	in	IJsselmuiden	en	in	Kampen	al	
op	dinsdagmorgen	kransen	gelegd.	Er	is	geen	publiek	aanwezig;	alleen	
Harry	Goedegebure,	voorzitter	van	het	4	mei	comité	Kampen,	burge-
meester	Koelewijn	en	een	klein	aantal	genodigden	zijn	aanwezig.

5-5	 Volgens	de	politie	zijn	er	in	het	afgelopen	kwartaal	nauwelijks	mel-
dingen	binnengekomen	van	overlast	vanuit	zorgwoningen.	Als	er	al	
klachten	zijn,	dan	hebben	ze	geen	relatie	met	zorgwoningen.	De	on-
dernemers	en	de	wijkvereniging	in	de	binnenstad	zijn	het	daarmee	
helemaal	niet	eens.	Zij	zeggen	juist	dat	het	nog	steeds	‘dikke	ellende’	
is	in	de	binnenstad.	Ze	hebben	sinds	januari	diverse	klachten	doorge-
geven,	maar	die	telt	de	gemeente	niet	mee	als	‘zorgwoningklachten’.	
Wethouder	 Van	 der	 Sluis	 erkent	 dat	 er	 nog	 steeds	 problemen	 zijn,	
maar	is	van	mening	dat	er	vooruitgang	is	geboekt.	Dat	lijkt	wel	wat	
op	een	impasse.

7-5	 Aan	de	hekken	van	het hertenkamp	aan	de	Oostzeestraat	hangt	de	
volgende	 oproep:	 ‘Verboden	 te	 voeren.	 Help	 onze	 dieren	 gezond	 te	
houden.’	Aanleiding	is	de	dood	van	een	alpaca	en	een	reebok.	Mensen	
gooien	van	alles	over	de	hekken,	zogenaamd	als	voer	voor	de	dieren.	
Brood	is	ongezond	voor	ze,	maar	dat	is	nog	relatief	onschuldig.	Schil-
len	en	bakken	met	nasi	of	nasi	met	kruiden	zijn	echter	een	heel	an-
der	verhaal.	Leon	van	Werven,	van	kinderboerderij	Cantecleer,	waar-
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schuwt	mensen	regelmatig,	maar	ze	lijken	het	niet	te	willen	horen.
8-5	 Er	gebeurt	van	alles	in	het	Kamper	Stadspark.	De	Kamper	Vogelgroep	

ruimt	 er	 op.	 Na	 een	 uur	 is	 er	 een	 grote	 hoeveelheid	 plastic	 flesjes,	
snoeppapiertjes	en	kauwgum,	blikjes	en	zelfs	plastic	bloempotten	ver-
zameld.	En	bij	het	zwembad	zijn	leden	van	scoutinggroep	De	Hanze-
luiden	ook	druk.	Zij	planten	samen	met	gemeentewerkers	sleedoorns,	
meidoorns	en	krentenboompjes.		

9-5	 De	politie	houdt	vier	mannen	aan	in	De	Maten.	Ze	vielen	in	Zwolle	
al	op	bij	een	verkeerscontrole.	De	bestuurder	negeerde	een	stopteken	
van	de	politie	en	ging	er	met	hoge	snelheid	vandoor.	Daarop	volgde	
een	achtervolging	die	eindigde	in	een	crash	op	een	rotonde	aan	de	
Symfonielaan.	In	de	auto	vond	de	politie	een	vuurwapen	en	een	groot	
kapmes.	

10-5	 Van Dijk Sport & Fitnesscentrum	 overleeft	 de	 coronacrisis	 helaas	
niet.	De	sportschool	werd	41	jaar	geleden	opgezet	door	Jetze	van	Dijk	
en	groeide	uit	 tot	een	begrip	 in	Kampen.	Dochter	Truus	Dijst	nam	
het	stokje	in	2006	van	haar	vader	over.	De	sportschool	was	succesvol,	
totdat	corona	roet	in	het	eten	gooide.	Het	blijkt	erg	moeilijk	om	deze	
crisis	als	kleine	zelfstandige	ondernemer	te	overleven.	Truus	en	haar	
man	Marco	Dijst	hebben	er	alles	aan	gedaan	om	te	sportschool	te	red-
den,	maar	helaas	is	dat	niet	gelukt.	
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11-5	 Aan	het	Slagersplein	in	Brunnepe	ligt	de	oude	‘vischrookerij’.	Ernaast	
zijn	enkele	woningen	met	daarin	nog	een	haringleggerij.	Zowel	het	
Bureau	 voor	 Bouwhistorie	 en	 Architectuurgeschiedenis	 (BBA)	 als	 de	
Rijkdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	(RCE)	hebben	al	 jaren	geleden	
het	historische	belang	van	het	complex	erkend.	Het	is	een	mooie	illus-
tratie	van	de	opkomst	en	ondergang	van	de	visverwerking	in	het	Zui-
derzeegebied.	Helaas	is	het	gebied	eigendom	van	projectontwikkelaar	
Mateboer.	 De	 aannemer	 wilde	 er	 een	 vijfde	 woontoren	 neerzetten,	
maar	dat	gaat	door	verandering	van	regelgeving	niet	door.	Voor	Ma-
teboer	is	verkoop	van	de	grond	alleen	bespreekbaar	als	de	gemeente	
toezegt	dat	het	bedrijf	ergens	anders	woningen	kan	bouwen.	Wethou-
der	Holtland	wil	echter	geen	toezeggingen	doen.	De	onderhandeling	
zit	dus	muurvast	en	duurt	eindeloos	lang.	De	Stichting	Behoud	Erf-
goed	Brunnepe	heeft	daarom	een	formeel	verzoek	bij	de	gemeente	in-
gediend	om	dit	historische	deel	van	onze	stad	aan	te	wijzen	als	monu-
ment.	Hopelijk	kan	dit	stukje	geschiedenis	worden	behouden,	want	
we	merken	al	vaker	dat	men	in	Kampen	niet	zachtzinnig	omgaat	met	
cultureel	erfgoed.

12-5	 Ondanks	bezwaren	van	buurtbewoners	en	natuurliefhebbers	wordt	
het	 Paviljoen	 Hanzezicht	 bij	 het	 Kamper	 stadsstrandje	 officieel	 ge-
opend.	Burgemeester	Koelewijn	prijst	in	zijn	openingswoord	het	or-
ganisatietalent	van	de	initiatiefnemers	en	hoopt	van	harte	dat	veel	
bezoekers	van	het	paviljoen	komen	genieten.	Het	lukte	niet	zo	goed	
om	 de	 champagne	 te	 laten	 knallen,	 maar	 het	 ‘Proost	 op	 Paviljoen	
Hanzezicht’	is	er	niet	minder	om.	

14-5	 We	 lopen	 er	 dagelijks	 onnadenkend	 overheen:	 het	 onkruid	 tussen	
stoep-	en	straattegels.	Toch	staan	er	soms	bijzondere	plantjes	tussen.	
Niels	Jeurink	van	de	Natuurvereniging	IJsseldelta	is	in	Kampen	begon-
nen	met	‘botanisch	stoepkrijten’,	een	trend	die	ook	al	elders	is	waar-
genomen.	Leden	van	de	plantenwerkgroep	van	de	natuurvereniging	
markeren	met	stoepkrijt	allerlei	onkruiden	in	de	Kamper	binnenstad	
en	zetten	er	de	namen	bij.	Zo	kunnen	we	leren	wat	hopklaver,	muur-
sla,	Canadese	fijnstraal	en	melkdistel	 is.	Dat	wil	 zeggen:	 totdat	het	
gaat	regenen,	want	dan	spoelt	alles	weer	weg.	

15-5	 De	gemeente	Kampen	zoekt	een	nieuwe	exploitant	voor	zwembad	De 
Steur.	De	aanbesteding	moet	lopen	van	1	januari	2022	tot	en	met	31	
december	 2031.	 Sportcentrum	 Sonnenberch	 uit	 IJsselmuiden	 heeft	
interesse	en	dingt	mee.	Er	zijn	nog	meer	gegadigden,	zoals	de	huidige	
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exploitant	Sportfondsen	en	Optisport,	een	landelijke	exploitant	met	
vierhonderd	accommodaties.

16-5	 Aan	de	Beltweg	in	Kampen	is	een	gaslek	ontstaan.	De	brandweer	zet	
de	omgeving	af.	Uit	voorzorg	worden	enkele	woningen	ontruimd.	Ge-
lukkig	is	het	lek	snel	gevonden	en	gerepareerd.

17-5	 Veel	woningen	aan	de	Melmerweg	zijn	aangesloten	op	het glasvezel
netwerk	voor	snel	internet.	Bewoner	Van	Buren	aan	de	Melmerweg	
heeft	zich	ook	voor	de	snelle	verbinding	aangemeld,	maar	Glasvezel	
Buitenaf	vindt	de	aansluiting	te	duur.	Dat	komt	doordat	de	woning	
van	Van	Buren	buitendijks	ligt.	Om	het	huis	op	het	glasvezelnetwerk	
aan	te	sluiten,	moet	er	door	de	dijk	worden	geboord.	De	kosten	er-
van	zijn	volgens	de	aanbieder	onevenredig	hoog.	Van	Buren	spant	een	
kort	geding	aan	om	de	snelle	aansluiting	alsnog	voor	elkaar	te	krij-
gen,	maar	de	rechter	wijst	de	vordering	af.	

18-5		 De	Kamper	kunstenares	Kim	van	Norren	had	vroeger	niet	zoveel	met	
het	Songfestival,	maar	dat	veranderde	toen	Anouk	in	2013	meedeed	
met	Birds.	Sinds	die	tijd	heeft	Van	Norren	zich	in	de	geschiedenis	en	
de	liedjes	van	het	Songfestival	verdiept.	Dat	levert	veel	moois	op.	Op	
basis	van	de	liedteksten	ontstond	een	serie	van	twintig	schilderijen,	
die	worden	geëxposeerd	in	de	Rotterdamse	galerie	Cokkie	Snoei.	In	de	
week	van	het	Songfestival	hangt	ze	bovendien	het	raam	van	haar	huis	
vol	met	inspirerende	songfestivalteksten.	

20-5	 Kringloopbedrijf	Felix	aan	de	Veldoven	in	IJsselmuiden	kocht	uit	een	
faillissement	 een	 partij	 gloednieuwe	 trouwjurken	 op.	 Aanstaande	
bruiden	 die	 normaal	 gesproken	 niet	 zo’n	 dure	 jurk	 kunnen	 kopen	
grijpen	hun	kans.	Ze	kunnen	er	voor	een	sportprijsje	een	mooie	japon	
aanschaffen.	Er	ontstaat	een	ware	stormloop.	Binnen	twee	weken	zijn	
de	meeste	jurken	verkocht.	

22-5	 Een	paar	maanden	geleden	zijn	er	in	Kampen	opnames	gemaakt	voor	
het	televisieprogramma	Hier zijn de Van Rossems	en	vandaag	kun-
nen	we	eindelijk	zien	wat	het	geworden	is.	Maarten,	Sis	en	Vincent	
van	Rossem	varen	een	stukje	met	de	Kamper	Kogge,	bezoeken	onder	
andere	sigarenfabriek	De	Olifant	en	ze	bekijken	het	oude	stadhuis	en	
het	Gotisch	Huis.	Er	is	ook	aandacht	voor	het	voormalig	ziekenhuis	
met	de	kunstnier	van	Willem	Kolff.	Het	is	een	leuke	uitzending.	Het	
is	extra	leuk	dat	de	Van	Rossems	heel	positief	zijn	over	onze	stad	en	
dat	zorgt	vrijwel	direct	voor	extra	toeristen.

22-5	 Veel	mensen	kennen	politieagent	Jean	Louis	Becker	van	zijn	bericht-
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jes	op	Facebook	en	Twitter.	Hij	stopt	met	zijn	werk	als	wijkagent	en	
gaat	 zich	 richten	 op	 milieuovertredingen.	 Vanuit	 de	 samenleving	
komt	daar	steeds	meer	aandacht	voor.	Johan	Bouma	neemt	de	taak	
van	Becker	over	en	wordt	de	nieuwe	wijkagent	voor	de	binnenstad	en	
Kampen-Zuid.			

24-5	 Ondanks	het	frisse,	druilerige	weer	wordt	 in	de	wijk	Het	Onderdijks	
een	kleedjesmarkt	gehouden.	Er	doen	ruim	120	mensen	mee.	Vanwege	
de	coronaregels	stallen	de	deelnemers	hun	waren	uit	op	de	eigen	oprit,	
onder	de	carport,	of	in	een	kofferbak.	

25-5	 Er	ging	een	schok	door	Kampen	heen	toen	 in	1989	kunstacademie-
studente	Ceciel Bot	op	haar	kamer	op	gruwelijke	wijze	werd	verkracht	
en	vermoord.	De	moordenaar	Duncan	van	B.	kreeg	vijftien	jaar	cel	en	
vervolgens	tbs.	In	2017	is	hij	in	de	derde	tbs-kliniek	geplaatst	en	daar	
lijkt	behandeling	eindelijk	aan	te	slaan.	 In	Zwolle	vindt	een	rechts-
zaak	plaats	om	te	bepalen	of	de	tbs	verlengd	moet	worden.	Zowel	het	
Openbaar	Ministerie	als	Van	B.	kunnen	met	verlenging	instemmen.	
De	rechter	verlengt	daarop	de	tbs	van	Van	B.	met	twee	jaar.		

26-5	 In	2016	is	het	multifunctionele	dorpshuis	An	de	Steege	in	Zalk	fees-
telijk	geopend.	Nu	zijn	er	grote	financiële	problemen.	De	onroeren-
dezaakbelasting	(ozb)	is	zo	hoog,	dat	al	het	geld	daaraan	opgaat.	De	
gemeente	Kampen	wil	 er	alles	aan	doen	om	het	dorpshuis	open	 te	
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houden	vanwege	de	belangrijke	maatschappelijke	functie.	Er	wordt	
gezocht	naar	een	oplossing.	

28-5	 Meerdere	mensen	schrikken	midden	in	de	nacht	wakker	van	een	paar	
keiharde	 knallen.	 Vlak	 bij	 de	 vaccinatietent	 op	 het	 Burgemeester	
Berg	huisplein	vinden	twee	explosies	plaats.	Wat	het	precies	geweest	
is	blijft	een	raadsel.	

29-5	 Kampen	doet	 -	net	als	 tachtig	andere	gemeenten	 -	mee	aan	het	NK 
Tegelwippen.	De	bedoeling	is	om	zoveel	mogelijk	tegels	in	te	wisselen	
voor	groen.	De	gemeente	geeft	zelf	het	goede	voorbeeld	en	wipt	tegels	
bij	het	Burgemeester	Berghuisplein.	Een	groenere	omgeving	kan	het	
leefgebied	 voor	 dieren	 en	 planten	 vergroten,	 wateroverlast	 voorko-
men	en	koelte	bieden	als	het	heet	is.	Het	is	ook	nog	eens	goed	voor	je	
gemoedstoestand.	

31-5	 Het	strandpaviljoen	Hanzezicht	is	nog	maar	net	open	en	het	is	al	erg	
populair.	Toch	is	het	nog	niet	zeker	of	het	paviljoen	mag	blijven,	want	
de	tegenstanders	roeren	zich.	Natuurvereniging	IJsseldelta	heeft	sa-
men	met	bewoners	een	rechtszaak	aangespannen.	De	omwonenden	
zijn	bang	voor	verkeersoverlast	en	de	natuurvereniging	maakt	er	be-
zwaar	tegen	dat	de	activiteiten	van	het	paviljoen	in	Natura	2000-ge-
bied	plaatsvinden.	Een	pachter	van	de	grond	sluit	zich	ook	aan,	om-
dat	de	gemeente	volgens	hem	twee	keer	heeft	verhuurd.	

	
Juni
1-6	 Op	 de	 Algemene	 Begraafplaats	 in	 Kampen	 onthult	 burgemeester	

Koele	wijn	een gedenkplek	voor	getroffenen	door	corona.	Op	hetzelf-
de	moment	gebeurt	dat	ook	op	de	begraafplaatsen	in	IJsselmuiden,	
Wilsum,	Zalk,	Kamperveen	en	Grafhorst.	De	tekst	op	de	gedenksteen	
bij	de	boom	begint	met:	‘Dit	is	de	Ginkgo	Biloba.	De	boom	van	hoop.	
Terwijl	de	wereld	om	ons	heen	verandert,	blijft	deze	boom	bestaan.’

2-6	 Over	een	tijdje	kunnen	we	allemaal	genieten	van	een	verborgen	pa
reltje	in	het	Kamper	Stadspark.	Op	foto’s	lijkt	het	wel	een	schilderij	
van	Monet:	een	zitje	tussen	weelderige	bomen	en	struiken	met	uit-
zicht	op	een	waterpoel.	Het	ligt	nu	nog	op	het	terrein	van	de	Jehova’s	
Getuigen,	 maar	 zij	 gaan	 verhuizen	 naar	 een	 nieuw	 gebouw	 in	 het	
Stationskwartier.	We	moeten	dus	nog	even	geduld	hebben.	

3-6	 In	mei	stierf	alpaca	Billy	in	het	hertenkamp	aan	de	Oostzeestraat	door	
verkeerd	voer.	Dat	leverde	aangrijpende	beelden	op	van	de	overgeble-
ven	alpaca	Jaap,	die	jammerend	bij	het	dode	lichaam	van	Billy	stond.	
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En	dat	had	spontane	donaties	tot	gevolg.	Het	zijn	er	zoveel,	dat	Leon	
van	Werven	van	Cantecleer	binnenkort	nieuwe	alpaca’s	kan	kopen.	

4-6	 Steeds	 minder	 mensen	 gaan	 naar	 de	 stad	 alleen	 om	 iets	 te	 kopen.	
Het	gevolg	is	dat	de	meer	traditionele	winkelstraten	uit	steden	zullen	
verdwijnen.	In	plaats	daarvan	moet	het	leuker	worden	om	in	een	stad	
te	‘verblijven’.	Dat	staat	in	de	nieuwe	ontwikkelingsstrategie	die	het	
Nijmeegse	adviesbureau	DTNP	in	samenspraak	met	diverse	Kamper	
instanties	heeft	ontwikkeld.	Voor	de	Kamper	binnenstad	betekent	het	
dat	twee	op	de	tien	winkels	wegmoeten.	Er	moet	een	mix	komen	van	
grote	en	kleine	winkels	met	meer	 terrasjes,	meer	groen,	meer	aan-
dacht	voor	cultuur	en	historie.

5-6	 Vier	 mensen	 ontvangen	 van	 burgemeester	 Koelewijn	 een	 medaille 
en	 een	 getuigschrift	 van	 de	 Nederlandse	 Maatschappij	 tot	 Redding	
van	Drenkelingen,	omdat	ze	iemand	uit	het	water	hebben	gered.	Ro-
bert	Groen	krijgt	een	zilveren	medaille	omdat	hij	in	januari	2020	een	
drenkeling	uit	de	IJssel	heeft	gehaald.	In	juli	vorig	jaar	raakte	scoot-
mobieler	Teun	Penninkhof	na	een	onhandige	manoeuvre	te	water	in	
de	Bovenhaven.	Hij	werd	gered	door	Jan	van	Dijk,	Klaas	Klos	en	Gerrit	
Jan	Kevelam.	Als	dank	daarvoor	ontvangen	zij	een	bronzen	medaille.

6-6		 Het	einde	van	de	coronamaatregelen	komt	langzaam	in	zicht	en	dat	
geeft	steeds	meer	mogelijkheden	voor	leuke	initiatieven.	Op	drie	zon-
dagen	 in	 juni	 kunnen	 mensen	 meedoen	 aan	 een	 theaterwandeling 
door	 Kampen.	 De	 route	 heet	 ‘Een	 nieuwe	 lente’	 en	 is	 bedacht	 door	
Vuur	en	Vlam	Produkties.	Op	verschillende	locaties	in	de	stad	kunnen	
de	deelnemers	genieten	van	korte	performances.	Diverse	kunstenaars	
doen	mee:	Sijmen	de	Jong,	Finn	Poncin	en	Joris	van	Veldhoven,	Linda	
Westera,	Merijn	Wouda	en	Marianna	van	Beek	en	Jeffrey	Stuut.	Onder-
weg	kunnen	de	mensen	 luisteren	 naar	grappige	hoorspelen	van	Bas	
Nijhof.

7-6	 De	omwonenden	van	de	Veerweg	in	Kampen	zijn	zwaar	teleurgesteld.	
De	gemeenteraad	gaat	akkoord	met	de	bouw	van	een	‘blokkendoos’	
langs	de	Buitenhaven.	Er	zijn	in	het	verleden	met	aannemingsbedrijf	
Mateboer	afspraken	gemaakt	over	de	bouw	van	tien	appartementen	
op	de	plek	waar	nu	de	zogenaamde	Schepmanwoningen	staan.	Met	
de	kennis	van	nu	zijn	die	afspraken	eigenlijk	ongewenst.	De	omwo-
nenden	vinden	dat	er	geen	appartementen	moeten	komen,	maar	vier	
of	vijf	woningen.	

8-6	 Vrijwilligers	van	allerlei	kerkgenootschappen	geven	de	Joodse begraaf
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plaats	aan	de	Rondeweg	in	IJsselmuiden	een	opknap-	en	schoonmaak-
beurt.	Ze	zetten	de	grafzerken	recht,	spuiten	ze	schoon,	schuren	ze	af	
en	zetten	ze	weer	netjes	in	de	verf.	De	begraafplaats	wordt	al	jaren	niet	
meer	gebruikt.	Joodse	graven	worden	meestal	voor	onbepaalde	tijd	uit-
gegeven	en	worden	daarom	zo	lang	mogelijk	in	stand	gehouden.

9-6	 De	musea	mogen	weer	open	en	het	Stedelijk	Museum	Kampen	opent	
met	een	bijzondere	tentoonstelling.	Deze	zomer	is	er	de	expositie	‘Eve-
ry	Pattern	has	a	Meaning’	van	kunstenares	Christie	van	der	Haak	te	
zien.	De	zalen	zijn	helemaal	bekleed	met	kleurrijke	art nouveau-pa-
tronen.	 Ze	 herhalen	 zich	 met	 verschillende	 materialen	 iedere	 keer	
in	een	ander	ritme.	Als	je	door	de	Oudestraat	loopt,	kun	je	al	er	een	
beetje	van	zien,	want	ook	op	de	buitenmuur	van	het	museum	zijn	de	
markante	patronen	aangebracht.	Tegelijkertijd	zijn	er	in	de	voormali-
ge	synagoge	ook	werken	van	de	kunstenares	te	zien.	

10-6	 Simon	Coupe	verhuurt	al	vier	 jaar	een	pipowagen	als	bed	&	break-
fast.	 Het	 is	 een	 voormalige	 schaftkeet	 en	 hij	 staat	 in	 de	 achtertuin	
van	Coupe	aan	de	Beltweg.	Enige	tijd	geleden	zijn	ambtenaren	van	de	
gemeente	een	kijkje	komen	nemen	en	zij	constateren	dat	er	een	ver-
gunning	nodig	is.	Ze	starten	een	handhavingstraject.	Coupe	is	het	er	
niet	mee	eens	en	dient	een	officieel	bezwaar	in.	Wordt	vervolgd	dus.

12-6	 Wethouder	 Holtland	 vindt	 dat	 de	 gemeente	 zelf	 weer	 grond	 moet	
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gaan	 kopen	 voor	 woningbouw.	 Op	 dit	 moment	 is	 veel	 bouwgrond	
in	 handen	 van	 projectontwikkelaars.	 Zij	 hebben	 een	 overeenkomst	
met	de	gemeente	voor	een	woningbouwverdeling	van	30-40-30.	Dat	
wil	zeggen:	30	procent	goedkope	woningen,	40	procent	middelduur	
en	30	procent	duur.	De	onderhandelingen	hierover	verlopen	steeds	
moeizamer.	 De	 projectontwikkelaars	 willen	 woningen	 bouwen	 en	
daaraan	verdienen;	dat	wil	zeggen	zoveel	mogelijk	-	liefst	dure	-	wo-
ningen	neerzetten	op	een	klein	lapje	grond.	Dat	staat	op	gespannen	
voet	met	de	trend	‘dorps	bouwen’,	met	grote	tuinen	en	veel	openbaar	
groen.	Holtland	gaat	met	de	gemeente	in	gesprek	over	een	oplossing.	

14-6	 Tot	twee	keer	toe	is	Hans	Hameeteman	op	de	Buitenbroeksweg	aan-
gevallen	door	roeken.	Hoe	ze	het	doen,	met	hun	klauwen	of	hun	sna-
vels,	weet	hij	niet.	Maar	hij	weet	wel	dat	het	behoorlijk	zeer	doet.	De	
roeken	vallen	aan	om	hun	jongen	te	beschermen	en	dat	duurt	meest-
al	maar	een	paar	dagen.	De	Vogelgroep	Kampen	heeft	bordjes	langs	
de	Buitenbroeksweg	opgehangen	met	een	waarschuwing	en	uitleg.	

15-6	 Twee	vwo-klassen	van	het	Ichthus	College	Kampen	kregen	van	de	ge-
meente	en	natuurorganisatie	IVN	de	opdracht	om	een	oplossing	te	be-
denken	voor	zwerfvuil	in	natuurgebied	De	Melmer.	De	winnende	groep	
leerlingen	heeft	de	zwerfbusterapp	bedacht	om	rondslingerend	afval	
tegen	te	gaan.	Met	de	app	kun	je	zwerfafval	opsporen,	scannen	en	ver-
volgens	weggooien.	Dat	levert	punten	op	en	uiteindelijk	prijzen.	

17-6	 Petra	 Meijer	 heeft	 1.269	 euro	 bij	 elkaar	 gelopen	 voor	 KWF	 Kanker-
bestrijding.	Ze	kon	de	cheque	met	het	flinke	bedrag	aan	Jos	van	der	
Weerd	van	KWF	overhandigen	bij	het	 inloophuis	van	LeMKa	 (Leven	
Met	Kanker).	Meijer	bedacht	voor	zichzelf	een	wandelchallenge	en	
liep	in	acht	dagen	tijd	145	kilometer.	Ze	kreeg	van	diverse	sponsoren	
geld	voor	iedere	gelopen	kilometer.

18-6		 Het	is	een	hele	warme	week	geweest	en	dan	kan	een	flinke	onweersbui	
natuurlijk	niet	uitblijven.	Door	een	windhoos	waait	bij	drie	wonin-
gen	in	de	Middenstraat	de	dakbedekking	eraf.	De	huizen	zijn	tijdelijk	
onbewoonbaar.	 Gelukkig	 raakt	 niemand	 gewond.	 De	 valwind	 is	 via	
Noordeinde	en	de	Zwartendijk	door	de	wijken	Cellesbroek-Middenwe-
tering,	Hanzewijk	en	Brunnepe	naar	de	IJssel	getrokken	en	laat	een	
spoor	van	vernielingen	achter.

21-6	 Het	is	wat	later	dan	gepland,	maar	nu	is	het	zover.	De	actiefilm	Code 
Kampen	is	in	première	gegaan.	Regisseur	Julius	Hartman	en	hoofd-
rolspeler	Jos	Hogenbirk	begonnen	met	de	film	om	te	coronatijd	door	
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te	komen.	Aanvankelijk	zou	die	tien	minuten	duren,	maar	hoe	langer	
corona	duurde,	hoe	langer	werd	ook	de	film.	Uiteindelijk	hebben	on-
geveer	vijftig	mensen	meegespeeld	in	de	film,	die	zonder	budget	 is	
opgenomen.	Het	heeft	veel	plezier	opgeleverd.

22-6	 CDA-er	Geert Meijering	stopt	als	wethouder	in	Kampen	en	wordt	met	
ingang	 van	 augustus	 manager	 public	 affairs	 bij	 de	 NS.	 Hij	 is	 sinds	
2014	wethouder	 in	Kampen	en	onder	andere	verantwoordelijk	voor	
Economische	Zaken,	Jeugdzorg	en	Sport.	Hij	heeft	een	aantal	moeilij-
ke	dossiers	in	zijn	portefeuille	gehad,	zoals	de	bouw	van	het	nieuwe	
zwembad	De	Steur	en	de	parkeergarage	Buitenhaven.	

23-6	 Boven	Kampen	is	een	bijzonder	natuurfenomeen	te	zien:	 lichtende 
nachtwolken.	Ze	komen	rondom	de	langste	dag	van	het	jaar	voor.	Als	
je	tussen	23.00	uur	en	4.00	uur	naar	de	noordelijke	hemel	kijkt,	kun	
je	met	een	beetje	geluk	de	zeer	hoog	hangende	wolken	zien	oplich-
ten.	De	zon	hangt	in	deze	weken	heel	laag	onder	de	horizon	en	kan	
dan	nog	op	de	wolken	schijnen.

23-6	 Er	is	een	nieuwe	opvolger	voor	café-restaurant	De Oase.	Haar	naam	
is	Ester	Buter	en	ze	is	de	dochter	van	een	van	de	eigenaren.	Zwier	en	
Flip	Kanis	hebben	het	familiebedrijf	twee	jaar	geleden	in	de	verkoop	
gezet.	Ze	wilden	het	wat	rustiger	aan	gaan	doen	en	dachten	dat	hun	
kinderen	er	geen	belangstelling	voor	hadden.	Maar	Ester	Buter	heeft	

18	juni
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er	nog	eens	over	nagedacht	en	besloot	de	zaak	over	te	nemen.	De	Oase	
blijft	dus	ook	een	derde	generatie	in	de	familie.

24-6	 De	drie	voetbalverenigingen	DOS	Kampen,	VV	Kampen	en	KHC	wil-
len	een	deel	van	hun	sportvelden	afstaan	om	woningen	te	bouwen.	
Het	gaat	om	een	gebied	van	43.000	vierkante	meter	en	daar	zouden	
tussen	de	tachtig	en	honderd	woningen	gebouwd	kunnen	worden.	De	
clubs	hebben	wel	een	aantal	voorwaarden.	Zo	willen	ze	dat	van	de	op-
brengst	extra	kunstgrasvelden	worden	aangelegd,	dat	de	verouderde	
accommodaties	een	flinke	opknapbeurt	krijgen	en	dat	het	parkeer-
terrein	wordt	aangepakt.	De	gemeente	vindt	het	een	sympathiek	plan	
dat	de	moeite	van	het	onderzoeken	waard	is.

25-6	 Vastgoedbedrijf	Junco	B.V.	is	eigenaar	van	een	boerderij	aan	de	Buckhor
sterlaan	in	Zalk	en	heeft	er	diverse	plannen	mee.	Het	probleem	is	dat	er	
een	vrouw	illegaal	in	het	pand	woont.	Junco	heeft	geprobeerd	afspraken	
te	maken	om	de	kraakster	er	vrijwillig	uit	te	krijgen.	Toen	dat	niet	lukte,	
spande	het	bedrijf	een	kort	geding	aan.	De	uitspraak	was	dat	de	vrouw	
binnen	een	week	zou	moeten	vertrekken.	Dat	heeft	iets	langer	geduurd,	
maar	nu	is	het	pand	ontruimd.	Er	waren	niet	één	maar	vier	krakers	en	
ze	hebben	een	behoorlijke	puinhoop	achtergelaten.	

26-6	 Omdat	het	met	het	aantal	coronabesmettingen	de	goede	kant	uit-
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gaat,	heeft	het	kabinet	aangekondigd	dat	verder	versoepeld	kan	wor-
den.	Ook	in	de	regio	IJsselland	daalt	het	aantal	besmettingen	flink.	
Met	ingang	van	vandaag	mag	bijna	alles	weer,	als	er	maar	anderhalve	
meter	afstand	wordt	gehouden.	Dat	 is	heel	positief	en	zorgt	ervoor	
dat	veel	mensen	optimistisch	vakantieplannen	maken.

27-6	 Het	is	zover:	bij	het	hertenkamp	van	kinderboerderij	Cantecleer	wor-
den	twee	nieuwe	alpaca’s	verwelkomd.	Begin	mei	stierf	alpaca	Billy,	
omdat	hij	iets	ongezonds	gegeten	had.	De	spontane	doneeractie	uit	
de	buurt	leverde	in	korte	tijd	zoveel	geld	op,	dat	er	zelfs	twee	alpaca’s	
gekocht	kunnen	worden.	Bordjes	op	de	hekken	bij	het	hertenkamp	en	
meer	sociale	controle	moeten	voorkomen	dat	er	rare	dingen	over	het	
hek	gegooid	worden.	Dat	lijkt	te	helpen.

29-6	 In	 de	 uiterwaarden	 bij	 Zalk	 staat	 de	 komende	 maanden	 een	 levens-
grote piramide.	Het	is	een	onderdeel	van	de	internationale	kunstrou-
te	 IJsselbiënnale.	De	 titel	van	de	 ruim	honderd	kilometer	 lange	rou-
te	is	TIJ,	TIJD	en	TIJDELIJKHEID	en	onderzoekt	klimaatverandering	in	
de	 IJsselvallei.	 	Het	kunstwerk	bij	Zalk	 is	gemaakt	door	de	Belgische	
kunstenaar	Adriën	Tirtiaux	en	heet	‘The	rich	will	survive’.	De	pirami-
de	is	opgebouwd	uit	verschillende	materialen	van	goedkoop	naar	zeer	
waardevol,	van	pallethout	naar	een	‘gouden’	piramidepunt.	Bouwbe-
drijf	Weever	 stelde	daarvoor	gratis	bouwmaterialen	en	middelen	 ter	
beschikking.	Wethouder	Holtland	is	verbaasd	als	hij	van	het	kunstwerk	
hoort.	Wegens	bezuinigingen	heeft	de	gemeente	Kampen	deze	keer	-	in	
tegenstelling	tot	andere	jaren	-	niet	meebetaald	aan	de	kunstroute.

Juli
1-7	 Op	 15	 juni	 jl.	 voerde	 de	 conservatieve	 regering	 van	 de	 Hongaarse	

premier	Viktor	Orbán	een	omstreden	antihomowet	 in.	De	wet	ver-
biedt	het	‘promoten’	van	homoseksualiteit	en	geslachtsverandering	
bij	minderjarigen.	Dat	leverde	een	storm	aan	kritiek	op.	In	Kampen	
dienen	de	fracties	van	de	PvdA	en	GroenLinks	een	motie	in	om	de	ste-
denband	met	Pápa	te	verbreken.	Die	krijgt	niet	voldoende	steun.	Wèl	
stuurt	de	gemeente	Kampen	brieven	naar	de	Hongaarse	ambassadeur	
en	het	stadsbestuur	van	Pápa	waarin	verontwaardiging	en	afkeuring	
over	de	wet	wordt	uitgesproken.

2-7	 De	Hagedoornweg	in	IJsselmuiden	staat	al	jaren	bekend	als	‘golven
de’	weg.	Meerdere	reparaties	hebben	het	probleem	niet	kunnen	op-
lossen.	Helaas	wordt	de	weg	ook	de	komende	tijd	nog	niet	aangepakt.	
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De	gemeente	Kampen	gaat	in	het	najaar	met	omwonenden	in	overleg	
over	een	oplossing.	

2-7	 Eindelijk	kunnen	fietsers	met	de	fiets	de	Reevesluis	 oversteken.	De	
Reevedam	is	nu	verbonden	met	de	Drontermeerdijk	en	zo	ontstaat	
er	 een	 nieuwe	 fietsverbinding	 tussen	 Kampen,	 Dronten	 en	 Elburg.	
Rijkswaterstaat	noemt	het	een	fietspassage:	de	fietsers	moeten	even	
afstappen	en	lopend	de	sluis	oversteken.

3-7	 Sander de Rouwe	 wordt	 de	 nieuwe	 burgemeester	 van	 Kampen.	 De	
CDA’er	 is	 geboren	 en	 getogen	 in	 Bolsward.	 Hij	 is	 er	 ook	 gemeente-
raadslid	geweest.	Van	2007	tot	en	met	2015	was	hij	lid	van	de	Tweede	
Kamer.	Sinds	2015	is	hij	gedeputeerde	in	de	provincie	Friesland.	Elk	
jaar	als	hij	op	weg	naar	zijn	vakantieadres	langs	Kampen	kwam,	zei	
hij	tegen	zijn	gezin:	 ‘Ooit	word	ik	burgemeester	van	die	gemeente.’	
Die	droom	komt	nu	uit.	

5-7	 Je	zou	het	een	klein	Kamper	Uitje	kunnen	noemen.	Aan	het	Zomer-
bed	in	het	Onderdijks	in	Kampen	staat	een	grijs	elektriciteitskastje 
midden	op	het	trottoir.	Het	is	een	zogenaamd	‘eindversterker-kastje’	
van	VodafoneZiggo,	dat	er	in	2012	tijdelijk	is	neergezet.	Het	moet	zijn	
definitieve	plek	nog	krijgen,	maar	dat	heeft	wel	wat	voeten	in	de	aar-
de.	Het	schijnt	volgende	week	eindelijk	voor	elkaar	te	komen.	

6-7	 Er	 is	herrie	bij	Paviljoen	Hanzezicht.	Het	chagrijn	zit	er	bij	de	om-
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wonenden	goed	in.	Er	was	vrijdag	een	bruiloft,	zaterdag	een	feest	en	
zondag	livemuziek.	Een	van	de	bewoners	is	de	overlast	zó	zat	dat	hij	
burgemeester	Koelewijn	van	huis	haalt.	Koelewijn	ervaart	zelf	hoe	erg	
het	is	en	legt	dat	vast	met	zijn	telefoon.	Pas	daarna	gaat	de	muziek	
uit.	 Volgens	 exploitant	 Bart-Jan	 Gardebroek	 kunnen	 de	 geluidsnor-
men	niet	overtreden	zijn.	Hij	laat	binnenkort	nog	eens	metingen	uit-
voeren.	Hier	is	het	laatste	woord	vrijwel	zeker	nog	niet	over	gezegd.

7-7	 In	de	gangen	van	woon-	en	zorgcentrum	De	Vijverhof	in	Kampen	is	
een	uitgebreide	overzichtstentoonstelling	te	zien	van	de	Kamper	kun-
stenaar	Minh Tran.	Er	hangen	ruim	honderd	tekeningen	en	schilde-
ringen.	Tran	vluchtte	in	1981	in	een	gammel	bootje	uit	Zuid-Vietnam.	
Het	bootje	drijft	wekenlang	rond	op	zee,	totdat	de	overlevenden	wor-
den	gered	door	de	Nederlandse	gastanker	Antilla	Bay.	Na	allerlei	om-
wegen	kwam	Minh	Tran	uiteindelijk	in	Kampen	terecht,	waar	hij	aan	
de	kunstacademie	studeerde.		

8-7	 Bij	het	SNS	Historisch	Centrum	aan	de	Burgwal	vindt	de	presentatie	
plaats	van	de	87ste	Kamper	Almanak.	Herman	Harder	overhandigt	
het	eerste	exemplaar	aan	burgemeester	Bort	Koelewijn.	De	presenta-
tie	 is	 voor	 beiden	 de	 laatste	 keer.	 Zowel	 Koelewijn	 als	 Harder	 gaan	
binnenkort	met	pensioen.	Net	als	andere	jaren	wordt	er	een	schilderij	
onthuld	van	Martin-Jan	van	Santen.	Hij	heeft	deze	keer	een	portret	
gemaakt	van	de	heer	J.C.B.	Jongeneel,	oud-directeur	van	SNS	en	voor-
zitter	van	de	Commissie	van	Toezicht	van	het	Frans	Walkate	Archief.	

8-7	 De	gemeente	Kampen	heeft	een	belangrijke	les	te	leren	uit	de	bouw	
van	 parkeergarage	 Buitenhaven.	 Het	 onderzoek	 levert	 harde	 con-
clusies	op.	De	projectorganisatie	was	te	zwak,	de	voorbereiding	was	
onvoldoende	en	de	aanbesteding	was	niet	duidelijk.	Bovendien	is	de	
bouw	van	de	parkeergarage	2,5	miljoen	euro	duurder	uitgevallen	dan	
was	 berekend.	 De	 belangrijkste	 les	 die	 wethouder	 Geert	 Meijering	
leerde,	is	om	ruim	de	tijd	nemen	voor	een	goede	voorbereiding.	Hij	
neemt	die	les	vast	en	zeker	mee	naar	zijn	nieuwe	baan	bij	de	NS.

9-7	 Bezorgdiensten	mogen	na	11.00	uur	de	Oudestraat	niet	meer	in.	In	de	
coronamaanden	waren	die	afspraken	wat	versoepeld.	Er	wordt	helaas	
overdag	te	veel	en	te	hard	gereden.	Dat	is	gevaarlijk	voor	zowel	win-
kelend	publiek	als	voor	de	terrassen.	Het	wordt	de	laatste	tijd	weer	
drukker	op	straat,	ondanks	de	extra	coronamaatregelen	die	het	kabi-
net	heeft	afgekondigd.	

10-7	 De	 Theologische Universiteit Kampen	 (Broederweg)	 hoopt	 in	 2022	
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naar	Utrecht	te	verhuizen.	Een	aantal	studenten	is	het	daar	niet	mee	
eens	en	verzet	zich	 tegen	de	plannen.	Ze	vinden	dat	ze	onvoldoen-
de	betrokken	zijn	bij	het	besluit	en	zijn	bang	als	kleine	universiteit	
onder	te	sneeuwen	in	de	grootste	studentenstad	van	Nederland.	Zij	
geven	de	voorkeur	aan	Zwolle.	Bestuurslid	Pim	Boven	van	de	TU	heeft	
begrip	voor	het	standpunt	van	de	studenten,	maar	benadrukt	dat	de	
universiteit	ook	naar	de	toekomst	moet	kijken.	Zo	kan	in	Utrecht	met	
meerdere	onderwijsinstellingen	samengewerkt	worden.

12-7	 Het	ging	zo	goed	met	het	aantal	coronabesmettingen,	maar	sinds	26	
juni	is	er	weer	een	forse	stijging	te	zien.	Dat	dwingt	het	kabinet	tot	
nieuwe	maatregelen.	Bijeenkomsten	met	grote	groepen	mensen	wor-
den	weer	verboden.	Dat	is	heel	jammer	voor	alle	vakantiegangers	en	
evenementenbezoekers.	Het	Ventura	Theaterfestival	in	het	Stadspark	
kan	gelukkig	nog	wel	doorgaan,	want	dat	 is	een	 ‘doorstroomevene-
ment’.	Maar	er	komen	geen	Kamper	Ui(t)dagen	en	ook	het	Full	Color	
Festival	wordt	afgelast.

13-7	 De	Bovenkerk	is	nog	maar	net	uit	de	steigers	en	hij	moet	er	nu	alweer	
in.	De	Monumentenwacht	inspecteert	de	kerk	ieder	jaar	en	heeft	ur-
gente	problemen	geconstateerd.	Aan	de	binnenkant	laat	het	stucwerk	
los	en	in	de	constructie	van	de	gewelven	zitten	scheuren.	De	Protes-
tantse	Gemeente	Kampen	heeft	die	delen	van	de	kerk	direct	afgeslo-
ten.	Bovendien	is	er	al	een	projectteam	samengesteld	om	zo	snel	mo-
gelijk	een	restauratieplan	te	maken.	

14-7	 De	geluidsoverlast	van	begin	juli	bij	strandpaviljoen	Hanzezicht	krijgt	
een	staartje.	De	gemeente	Kampen	gaat	de	komende	tijd	onaangekondig-
de	geluidsmetingen	uitvoeren.	Het	is	de	bedoeling	dat	objectief	wordt	
vastgelegd	of	de	feesten	binnen	de	geluidsnormen	blijven.	Bij	de	wonin-
gen	in	de	buurt	mag	zo	goed	als	niets	te	horen	zijn.	Enkele	dagen	later	
beslist	de	voorzieningenrechter	dat	Hanzezicht	voorlopig	openblijft.

15-7	 Naast	 de	 Buitenkerk	 in	 de	 Buiten	 Nieuwstraat	 gooit	 een	 verwarde	
man	 tientallen	 dakpannen	 naar	 beneden.	 Twee	 auto’s	 worden	 ver-
nield.	De	ene	is	een	politieauto,	de	andere	auto	is	van	buurtbewoon-
ster	 Jolanda	Beugelaar.	Haar	auto	 is	waarschijnlijk	 total	 loss.	Bewo-
ners	uit	de	buurt	starten	een	inzamelingsactie	om	een	nieuwe	auto	
voor	Jolanda	te	kunnen	kopen.	Ook	in	een	appartement	in	de	straat	
richt	de	man	een	ravage	aan.	Hij	trekt	laden	en	kasten	open	en	smijt	
spullen	kapot.	

16-7		 Er	is	heel	veel	neerslag	gevallen	in	het	stroomgebied	van	de	Rijn	en	
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de	Maas.	In	Zuid-Limburg	leidt	het	hoge water	tot	problemen	en	over-
stromingen.	Het	water	in	de	IJssel	staat	ook	uitzonderlijk	hoog,	maar	
volgens	het	waterschap	blijft	het	goed	beheersbaar.	

17-7	 Bij	dansclub	Fatih	raken	tientallen	jonge	bezoekers	besmet	met	het	
coronavirus.	De	club	is	speciaal	voor	eindexamenleerlingen	van	het	
Almere	 College	 een	 avond	 open.	 Iedereen	 moet	 een	 QR-code	 laten	
zien	als	bewijs	van	een	recente	negatieve	testuitslag	of	vaccinatie.	Vol-
gens	de	bezoekers	konden	degenen	die	geen	QR-code	hadden	bij	de	
ingang	een	sneltest	doen.	Die	werden	door	medewerkers	uitgedeeld,	
maar	niet	streng	gecontroleerd.	Pedram	Sadriani,	eigenaar	van	Fatih,	
is	ervan	overtuigd	dat	er	alleen	mensen	zijn	binnengekomen	met	een	
QR-code.	Hij	baalt	ervan	dat	het	fout	is	gegaan.	

20-7	 Van	1870	tot	1969	stond	er	aan	de	IJsselkade	een	kadekraan.	Daarna	is	
de	kraan	gesloopt.	Vermoedelijk	illegaal,	want	niemand	kan	een	sloop-
vergunning	vinden.	Voormalig	raadslid	Jan	Elhorst	zag	een	smeedijze-
ren	kraan	in	Middelburg	en	vond	dat	een	kadekraan	bij	het	stadbeeld	
van	Kampen	hoort.	Hij	nam	het	initiatief	om	de	kraan	aan	de	IJsselka-
de	terug	te	krijgen.	Het	heeft	jaren	geduurd,	maar	eindelijk	zijn	alle	
vergunningen	binnen,	zijn	de	bouwtekeningen	klaar	en	is	het	beno-
digde	geld	er	bijna.	Als	het	goed	is,	is	de	kraan	over	twee	jaar	klaar.	

21-7	 In	 Kampen-Zuid	 is	 het	 spiksplinternieuwe	 wereldrestaurant	 Happy 
Garden	 feestelijk	 geopend.	 Er	 zijn	 vierhonderd	 zitplaatsen	 en	 voor	
zover	bekend	is	dit	het	enige	Asian	drive-through	restaurant	 in	Ne-
derland.	Natuurlijk	wordt	de	opening	vergezeld	van	vuurwerk	en	een	
Chinese	Leeuwendans.	Eigenaars	Bo	en	Long	Qiu	zijn	supertrots.	Veel	
Kampenaren	weten	het	nieuwe	restaurant	al	 snel	 te	vinden	en	ook	
toeristen	rijden	er	graag	even	voor	om.

22-7	 Martien Evers	trekt	zich	het	lot	van	mensen	in	nood	aan.	De	situatie	
van	mensen	die	op	de	vlucht	zijn	gaat	hem	zo	aan	het	hart,	dat	hij	geld	
inzamelt	om	ze	te	steunen.	Het	gaat	bijvoorbeeld	om	een	Syrische	vader	
die	zijn	vijf	jonge	kinderen	heeft	moeten	achterlaten	in	Raqqa.	Hij	heeft	
toestemming	voor	gezinshereniging,	maar	geen	geld	meer	om	de	kinde-
ren	naar	Nederland	te	halen.	Of	een	Oegandese	man	die	graag	een	oplei-
ding	wil	doen	en	door	Evers	geholpen	wordt.	Evers	bekommert	zich	om	
deze	mensen,	zodat	ze	hier	een	leven	kunnen	opbouwen.

23-7	 De	Reevesluis	is	nu	een	paar	weken	open.	Rijkswaterstaat	is	trots,	de	
meeste	fietsers	zijn	blij,	maar	de	kanovaarders	zijn	teleurgesteld.	Wat	
is	er	aan	de	hand?	Er	zijn	twee	aanlegsteigers	gerealiseerd	aan	weers-

2202495_0369_deel05_KA2022.indd   4972202495_0369_deel05_KA2022.indd   497 10-06-2022   14:0210-06-2022   14:02



498

zijden	van	de	sluis,	zodat	kanoërs	de	sluis	over	 land	kunnen	passe-
ren.	Die	 steigers	 liggen	500	meter	uit	elkaar,	100	meter	verder	dan	
oorspronkelijk	was	afgesproken.	Het	plan	is	op	het	 laatste	moment	
veranderd,	omdat	het	geld	op	zou	zijn.	De	kanovaarders	moeten	hun	
kano	van	al	gauw	zo’n	40/50	kilo	nu	het	hele	stuk	over	land	zeulen.	
Rijkswaterstaat	zegt	een	gesprek	toe.	

26-7	 Baby	Luca	is	nog	maar	tien	maanden	oud	en	lijkt	op	het	eerste	oog	
een	lief,	tevreden	mannetje.	Je	zou	niet	zeggen	dat	hij	in	zijn	jonge	
leventje	al	elf	keer	 iets	gebroken	heeft.	Hij	heeft	een	genetische	af-
wijking	 met	 de	 moeilijke	 naam	 Osteogenesis	 Imperfecta.	 Genezing	
is	 niet	 mogelijk,	 maar	 medicijnen	 kunnen	 helpen.	 In	 Zweden	 zou	
Luca	 een	 behandeling	 kunnen	 krijgen,	 waarbij	 stamcellen	 worden	
ingebracht.	De	gedachte	is	dat	die	misschien	collageen	aanmaken	en	
wat	stevigheid	kunnen	geven.	De	ouders	van	Luca,	Pauline	en	Remco	
Hendrikse,	starten	een	crowdfundingsactie	om	geld	voor	vier	behan-
delingen	bij	elkaar	te	krijgen.	Het	is	goed	nieuws	dat	in	heel	korte	tijd	
17.000	euro	wordt	ingezameld.	Het	geeft	de	ouders	rust	en	de	kleine	
Luca	hopelijk	een	kans	op	een	iets	normaler	leven.	

27-7	 De	 pipowagen	 van	 Simon	 Coupe	 mag	 voorlopig	 in	 zijn	 achtertuin	
blijven	 staan.	 Vorige	 maand	 concludeerden	 ambtenaren	 van	 de	 ge-
meente	dat	de	wagen	niet	als	B&B	gebruikt	mag	worden,	omdat	er	
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geen	vergunning	voor	was.	Coupe	zou	een	dwangsom	van	4000	euro	
per	maand	moeten	betalen	als	hij	de	pipowagen	niet	weg	zou	halen.	
De	gemeente	heeft	nu	laten	weten	dat	er	niet	gehandhaafd	zal	wor-
den,	omdat	er	veranderingen	komen	in	de	Omgevingswet	en	het	Om-
gevingsplan.	In	het	najaar	komt	er	meer	duidelijkheid	en	tot	die	tijd	
is	de	pipowagen	vrijwel	volgeboekt.	

28-7	 Ach	wat	jammer...	‘Even	naar	Palland’	is	er	over	een	tijdje	niet	meer	
bij.	Een	leuk,	bijzonder,	mooi	of	gewoon	plantje	uitzoeken	bij	het	ka-
rakteristieke,	wat	rommelige	 tuincentrum	is	er	over	een	tijdje	niet	
meer	bij.	Na	44	jaar	stopt	Henk	Palland	ermee.	Hij	wil	samen	met	zijn	
vrouw	in	Koudum	gaan	wonen	en	verder	van	het	leven	genieten.	Zijn	
tuincentrum	heeft	hij	verkocht	aan	een	projectontwikkelaar.	

29-7	 Het	 eerste	 grootschalige	 zonnepark	 moet	 nog	 gebouwd	 worden,	
maar	het	 is	al	 twee	keer	doorverkocht.	Het	zonnepark	moet	 in	het	
buitengebied	 van	 IJsselmuiden	 komen.	 Het	 is	 ontwikkeld	 door	 het	
Nederlandse	 PowerField,	 is	 vervolgens	 in	 handen	 gekomen	 van	 het	
Chinese	Chint	Solar,	die	het	weer	heeft	doorverkocht	aan	het	Duit-
se	Blue	Elephant	Energy	(BEE).	Het	is	een	typisch	voorbeeld	van	hoe	
buitenlandse	bedrijven	subsidies	en	winsten	binnenhalen.	Het	gaat	
om	miljoenen	euro’s	en	dat	geld	is	door	Nederlandse	burgers	en	be-
drijven	opgebracht.	De	gemeente	Kampen	stond	erbij	en	keek	ernaar.	
Volgens	 Wethouder	 Irma	 van	 der	 Sloot	 was	 er	 weinig	 aan	 te	 doen,	
maar	het	is	wèl	een	voorbeeld	van	‘eens	en	nooit	meer’.	Bij	volgende	
projecten	stelt	de	gemeente	Kampen	als	voorwaarde	dat	meer	dan	50	
procent	in	lokale	handen	is.	

31-7	 In	december	vorig	jaar	werd	een	Kampenaar	beroofd	van	zijn	zeldza-
me,	kostbare	Pokémonkaarten	 ter	waarde	van	zo’n	50.000	euro.	 In	
april	heeft	het	tv-programma	Opsporing Verzocht	aandacht	besteed	aan	
deze	zaak	en	dat	leverde	heel	veel	tips	op.	In	mei	zijn	twee	personen	
aangehouden	en	nu	heeft	de	politie	in	Almere	een	derde	verdachte	
aangehouden.	Begin	augustus	volgt	in	Lelystad	een	vierde	arrestatie.	
De	politie	denkt	daarmee	alle	verdachten	te	hebben	gevonden.	Of	dat	
ook	geldt	voor	de	kaarten	is	onduidelijk.

	
Augustus
2-8	 Quintus	start	een	cursus	ledenwerven	voor	koren.	Het	afgelopen	jaar	

zijn	veel	koren	vrijwel	niet	bij	elkaar	gekomen.	Veel	koorleden	zijn	
bang	dat	ze	corona	oplopen	als	ze	samen	zingen.	In	heel	Nederland	
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hebben	ongeveer	14.000	koorleden	hun	lidmaatschap	opgezegd.	Het	
Landelijk	 Kennisinstituut	 Cultuureducatie	 en	 Amateurkunst	 heeft	
een	cursus	ontwikkeld	waarbij	wordt	ingegaan	op	marketingtechnie-
ken.	Dat	kan	helpen	om	leden	te	behouden	en	te	werven.	

3-8	 Je	zou	het	gerust	een	nieuwe	Kamper	Ui	kunnen	noemen.	Kanovaar-
der	 Wim	 Lammerts,	 secretaris	 van	 kanovereniging	 Skonenvaarder,	
laat	zien	hoe	beroerd	de	passeerplaats	voor	kano’s	is	aangelegd.	Hij	
maakt	 daarmee	 extra	 duidelijk	 dat	 er	 vrijwel	 niets	 goed	 is	 gegaan.	
Zoals	al	eerder	gemeld	liggen	beide	steigers	een	heel	eind	uit	elkaar.	
Kanovaarders	moeten	hun	boot	zo’n	300	meter	over	het	fietspad	zeu-

len.	Dat	kan	gevaarlijk	zijn,	want	het	fietspad	wordt	natuurlijk	ook	ge-
bruikt	door	fietsers	en	wandelaars.	Een	kano	is	lang	en	windgevoelig	
en	kan	met	één	windvlaag	dwars	op	het	pad	komen	te	staan.	Het	pad	
van	en	naar	de	steiger	is	smal	en	het	is	een	hele	toer	om	de	bochten	
te	nemen.	Er	zijn	nog	veel	meer	problemen	en	die	zouden	met	gemak	
opgelost	kunnen	worden	als	de	kanosteigers	aan	de	overkant	van	het	
Reevediep	zouden	komen.	In	dat	geval	liggen	ze	slechts	30	meter	uit	
elkaar.	Nu	maar	hopen	dat	het	gesprek	met	Rijkswaterstaat	een	goede	
afloop	krijgt.
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	4-8	 In	 het	 Kamper	 Stadspark	 is	 botulisme	 vastgesteld.	 Het	 is	 een	 ziek-
te	die	zich	kan	ontwikkelen	als	de	temperatuur	boven	de	20	graden	
komt.	De	Dierenambulance	Kampen	heeft	al	meerdere	zieke	en	dode	
dieren	aangetroffen.	Botulisme	is	niet	alleen	gevaarlijk	voor	watervo-
gels,	maar	ook	voor	honden	en	katten	die	van	het	water	drinken.	Bij	
de	Dierenambulance	verbazen	ze	zich	erover	dat	er	nog	geen	waar-
schuwingsbordjes	in	het	park	staan.	Dat	komt	weer	doordat	niet	dui-
delijk	 is	 wie	 die	 bordjes	 zou	 moeten	 plaatsen:	 de	 gemeente	 of	 het	
Waterschap.	En	dus	gebeurt	er	niks.	

5-8	 Het	pleisterwerk	in	de	Bovenkerk	laat	los.	Dat	hoeft	geen	probleem	
te	zijn	en	kan	makkelijk	gerepareerd	worden.	Veel	zorgelijker	zijn	de	
scheuren	in	de	gewelven.	Een	deel	van	de	kerk	is	afgezet,	zodat	het	
publiek	 veilig	 naar	 binnen	 kan.	 Een	 projectteam	 met	 deskundigen	
van	de	Monumentenwacht	en	de	Rijksdienst	voor	Cultureel	Erfgoed	
onderzoekt	samen	met	een	constructeur	en	een	architect	hoe	het	er	
met	de	kerk	voor	staat.	In	oktober	wordt	de	uitslag	verwacht.

7-8	 Als	het	aan	de	evenementengroep	van	Binnenstad	Ondernemers	Kam-
pen	en	Kamper	Events	ligt	kunnen	we	volgend	jaar	ons	hart	ophalen	
bij	de	Kamper Ui(t)dagen 2.0.	Ze	hebben	met	elkaar	een	nieuw	con-
cept	bedacht	om	de	Kamper	Ui(t)dagen	nieuw	leven	in	te	blazen.	Wat	
het	precies	gaat	worden	blijft	nog	even	een	verrassing.

9-8	 De	coronavaccinatietent	op	het	Berghuisplein	in	Kampen	wordt	af-
gebroken.	Sinds	half	april	zijn	er	gemiddeld	achthonderd	vaccinaties	
per	dag	gezet.	 In	 totaal	zijn	er	53.000	mensen	 ingeënt.	Mensen	die	
toch	nog	gevaccineerd	willen	worden	kunnen	naar	andere	plaatsen	
in	de	regio.	

12-8	 Aan	de	Zwartendijk	in	Kampen	wordt	flink	geklust.	Een	groep	van	24	
jonge	vrijwilligers	van	World	Servants	 is	aan	het	werk	bij	boerderij	
Het 8ste Werk.	Ze	maken	onder	andere	zitjes,	 leggen	vlonders	aan	
en	verven.	Eigenlijk	zouden	ze	vorig	jaar	naar	Zambia	gaan,	maar	dat	
kon	vanwege	corona	niet	doorgaan.	Ze	vinden	dit	een	goed	alternatief	
en	zijn	blij	dat	ze	kunnen	helpen.	Het	8ste	Werk	wordt	een	opvang-
plek	waar	mensen	in	de	problemen	tijdelijk	onderdak	kunnen	krij-
gen	om	hun	leven	weer	op	de	rit	te	krijgen.	

13-8	 Wie	van	spierbundels,	kleerkasten	en	oerkreten	houdt	kan	op	het	Van	
Heutszplein	in	Kampen	genieten	van	de	finale	van	de	Sterkste Man 
van	Nederland.	Er	doet	ook	een	Kampenaar	mee:	Randolf	Pander.	Hij	
scoort	goed	op	zijn	 favoriete	onderdeel,	de	power	steps.	Eerst	zeult	
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hij	175	kilo	zes	traptreden	op,	vervolgens	225	kilo,	maar	275	kilo	redt	
hij	net	niet.	Het	is	een	mooi	slot	van	zijn	carrière.	Hij	heeft	tien	jaar	
meegedaan	op	topniveau,	maar	nu	houdt	hij	het	voor	gezien.	Titelver-
dediger	Kelvin	de	Ruiter	wint	de	finale.

14-8	 Kamper	 transportbedrijven	 willen	 het	 liefst	 dat	 de	 verbreding	 van	
de	 N50	 in	 één	 keer	 wordt	 aangepakt.	 Ze	 ervaren	 het	 traject	 tussen	
Hattemerbroek	en	de	A6	als	een	ramp.	De	afwisseling	van	eenbaans	
en	tweebaans	zorgt	voor	gevaarlijke	situaties.	Automobilisten	geven	
elkaar	geen	ruimte,	of	gebruiken	niet	de	hele	invoegstrook.	Sommige	
willen	nog	net	even	een	vrachtwagen	inhalen.	Het	is	geen	oplossing	
om	de	maximumsnelheid	te	verlagen.	De	N50	zou	in	2023	verbreed	
worden,	maar	dat	is	minstens	een	jaar	uitgesteld	vanwege	de	stikstof-
problematiek.	

17-8	 De	familie	Klooster	uit	IJsselmuiden	sluit	de	vakantie	af	met	een	leu-
ke	traditie.	Aan	de	Trekvaart	houden	ze	een	familieviswedstrijd.	De	
traditie	is	drie	jaar	geleden	spontaan	ontstaan	en	iedereen	doet	mee:	
kinderen	 en	 dertien	 kleinkinderen.	 Opa	 Dick	 Klooster	 loopt	 heen	
en	weer	en	houdt	de	stand	bij.	Kleindochter	Nora	(6)	is	de	gelukkige	
winnaar	van	de	wisselbeker,	omdat	ze	een	brasem	van	37	centimeter	
heeft	gevangen.	

18-8	 De	muziektent	op	de	Nieuwe	Markt	wordt	bijna	niet	meer	gebruikt,	
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maar	het	is	wel	een	blikvanger.	Hij	staat	er	al	sinds	1872.	Omdat	hij	
nog	 in	originele	 staat	 is,	 is	hij	 in	1999	geregistreerd	als	 rijksmonu-
ment.	Helaas	is	hij	wel	aan	grondig	onderhoud	toe.	Met	name	in	de	
draagconstructie	is	houtrot	geconstateerd.	Een	totale	renovatie	is	on-
vermijdelijk.	Kampen	hoeft	de	kosten	niet	alleen	te	dragen;	de	provin-
cie	springt	ook	bij.	

19-8	 In	het	weekend	hebben	vandalen	huisgehouden	op	het	rondvaartschip	
de	Havana.	Er	zijn	spullen	gestolen	en	het	stuurwiel	is	kapotgetrapt.	
De	 schipper	 van	 de	 Havana,	 Bart	 Gijsbertsen,	 denkt	 dat	 het	 katten-
kwaad	van	kinderen	is.	Het	is	extra	zuur,	want	het	schip	is	te	koop.	De	
schipper	denkt	een	week	nodig	te	hebben	om	alles	weer	te	repareren.	

19-8	 Het	blijft	gedoe	aan	de	Boven Havenstraat.	De	oude	glashandel	moet	
zo	snel	mogelijk	tegen	de	vlakte.	Hij	staat	op	instorten	en	er	waaien	re-
gelmatig	delen	van	het	dak	op	de	weg.	De	sloop	valt	echter	veel	duur-
der	uit,	omdat	de	naastgelegen	‘directeurswoning’	voorlopig	nog	blijft	
staan.	Sinds	november	2020	zitten	daar	de	krakers	uit	de	zogenaamde	
paupervilla	en	er	is	nog	geen	sloopvergunning	aangevraagd.	

21-8	 In	 het	 Stadspark	 van	 Kampen	 vindt	 het	 22ste	 Kamper Stripspekta
kel plaats.	Het	festijn	is	voor	één	keer	naar	het	park	verhuisd,	omdat	
daar	meer	ruimte	is.	Het	is	een	gezellige	boel	langs	het	water	met	een	
lange	rij	kramen	waarop	allerhande	stripalbums	zijn	uitgestald.	Er	
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komen	niet	alleen	stripliefhebbers	uit	ons	eigen	land	op	het	festival	
af,	er	zijn	ook	mensen	uit	België	en	Duitsland.	Drijvende	kracht	ach-
ter	het	stripfestijn,	Paul	Reichenbach,	is	heel	positief	over	deze	editie,	
maar	hoopt	toch	dat	het	Kamper	Stripspektakel	volgend	jaar	weer	in	
de	Oudestraat	kan	plaatsvinden.	

23-8	 In	de	Oudestraat	komt	weer	een	groot	pand	leeg	te	staan.	Modeketen	
C&A	vertrekt	uit	Kampen.	Eigenlijk	ging	het	aanbod	al	een	paar	jaar	
achteruit.	Voor	kinderen	was	er	nog	wel	iets	leuks	te	vinden,	maar	voor	
volwassenen	was	de	kleding	vaak	te	oubollig.	De	vaste	klanten	vinden	
het	jammer	dat	de	winkel	weggaat.	Zij	moeten	nu	naar	Zwolle	of	Dron-
ten.	Wat	er	met	de	vijftien	werknemers	gebeurt	is	nog	niet	duidelijk.	

24-8	 Het	 is	geen	alledaags	gezicht:	Hugo	Vernhout	peddelt	op	zijn	supp 
door	de	Burgel.	Hij	heeft	er	een	afgezaagde	kliko	op	gemonteerd,	zo-
dat	hij	plastic	uit	het	water	kan	vissen.	Begin	september	doet	hij	mee	
aan	de	Elfstedentocht	voor	suppers.	Hij	kiest	er	niet	voor	om	voor	de	
snelste	tijd	te	gaan,	maar	wil	zoveel	mogelijk	plastic	uit	het	water	ha-
len.	Dat	is	best	zwaar,	want	hij	moet	iedere	keer	stoppen,	iets	opvissen	
en	weer	vaart	maken.	En	ook	nog	op	tijd	over	de	finish	komen.	

25-8	 De	 gasten	 op	 camping	 Seveningen	 kunnen	 deze	 zomer	 verkoeling	
zoeken	 in	een	gloednieuw	zwembad.	Het	oude	bad	dateerde	uit	de	
jaren	vijftig	en	kostte	inmiddels	een	vermogen	aan	onderhoud.	Het	
werd	tot	ongeveer	twee	jaar	geleden	nog	gebruikt	door	vaste	bezoe-
kers,	maar	dat	is	nu	verleden	tijd.	Eigenaar	Rudi	Vinke	wil	het	oude	
zwembad	dempen	en	er	camperplaatsen	maken.

26-8	 In	 ’s-Heerenbroek	balen	ze	 letterlijk	als	een	stekker.	Ze	willen	er	al	
jaren	 af	 van	 de	 hoogspanningsmasten.	 Er	 staat	 er	 zelfs	 een	 in	 de	
achtertuin	van	een	bewoner.	Netbeheerder	TenneT	heeft	een	offerte	
uitgebracht,	 waaruit	 blijkt	 dat	 het	 iets	 meer	 dan	 4,2	 miljoen	 euro	
moet	gaan	kosten	om	iets	meer	dan	een	kilometer	kabel	in	te	graven.	
Het	bedrijf	heeft	een	monopoliepositie	en	buit	dat	ten	volle	uit.	Het	
bedrag	is	niet	alleen	absurd	hoog,	maar	ook	ruim	twee	keer	zoveel	
als	een	schatting	in	2017.	De	gemeente	Kampen	kan	voor	de	aanleg	
maximaal	2	miljoen	euro	uittrekken.	

27-8		 Geert Meijering	vertrekt	als	wethouder	van	de	gemeente	Kampen.	Hij	
was	onder	andere	verantwoordelijk	voor	Economische	Zaken,	Jeugd-
zorg	en	Sport.	In	de	Bovenkerk	wordt	een	afscheidsreceptie	voor	hem	
gehouden.	Meijering	gaat	aan	het	werk	bij	de	NS.	Als	opvolger	kiest	
het	CDA	voor	Alerieke	van	der	Maat-Bosma,	maar	zij	 trekt	zich	 ‘uit	
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persoonlijke	overwegingen’	terug.	Het	duurt	nog	even	voor	een	nieu-
we	opvolger	bekend	wordt.

29-8	 De	Kamper	historica	Iet	Erdtsieck	heeft	een	boek	geschreven	over	de	
integratie	van	de	Turkse gemeenschap	 in	Kampen.	Op	dit	moment	
telt	 deze	 gemeenschap	 ongeveer	 1700	 mensen.	 De	 eerste	 gastarbei-
ders	kwamen	rond	1970	naar	Kampen.	Later	volgden	de	gezinnen.	Iet	
Erdtsieck	heeft	ongeveer	veertig	mensen	gesproken	voor	haar	boek	en	
is	daarbij	op	weg	geholpen	door	Türkan	Karabek.	Erdtsieck	is	vooral	
onder	de	 indruk	van	de	veerkracht	van	de	mensen	en	het	 leven	 in	
twee	werelden.	De	opbrengst	van	het	boek	De integratie van de Turkse 
gemeenschap in Kampen, 1970-2020	gaat	naar	El	Ele,	een	Turkse	stichting	
die	vanuit	Kampen	ontwikkelingswerk	in	Afrika	doet.	

30-8	 Het	heeft	65	jaar	geduurd,	maar	nu	is	het	zover.	Op	het	Indiëmonu
ment	aan	de	3de	Ebbingestraat	in	Kampen	is	de	naam	van	Ab	de	Vries	
toegevoegd	en	onthuld.	Gerrit	de	Munnik	is	Indië-kenner	en	stuitte	
zo’n	tien	jaar	geleden	op	de	naam	van	A.R.W.	de	Vries	en	besloot	uit	
te	zoeken	wat	er	is	gebeurd.	Helemaal	duidelijk	wordt	het	niet,	maar	
wel	dat	Ab	de	Vries	als	beroepsmilitair	in	1949	om	het	leven	is	geko-
men	in	Soemedang.	Een	plekje	op	het	monument	is	daarom	wel	op	
z’n	plaats.	

31-8	 Het	vakantiepark	EuroParcs	begint	steeds	meer	vorm	te	krijgen.	De	
plannen	veranderen	echter	soms	nog	wel.	In	de	feestzaal	van	de	Music	
Club	was	een	zwembad	gepland,	maar	dat	gaat	niet	door.	De	woord-
voerder	van	het	park,	Ron	Moerenhout,	vertelt	dat	ze	het	poppodium	
Music	Club	willen	behouden,	zodat	er	weer	kleinschalige	concerten	
kunnen	plaatsvinden.	Ze	zijn	met	de	gemeente	 in	overleg	over	een	
locatie	voor	het	zwembad.	Verder	wordt	er	volop	gewerkt	aan	de	ver-
betering	van	de	N307.	De	planning	 is	om	de	eerste	vakantiehuizen	
volgende	zomer	te	verhuren.

September
1-9	 Een	fietstochtje	maken	en	even	uitrusten	op	het	 terras	bij	het	Zal

kerveer	met	koffie	en	heerlijke	appeltaart.	Het	kan	al	25	jaar	bij	het	
theehuis	 Zalkerveer	 en	 dat	 is	 een	 wel	 feestje	 waard.	 Het	 theehuis	
biedt	ook	al	die	jaren	dagbesteding	aan	mensen	met	een	verstande-
lijke	beperking.	Dat	was	25	jaar	geleden	nog	vrij	nieuw	en	bezoekers	
wisten	niet	altijd	wat	ze	konden	verwachten.	Inmiddels	weten	vele	
fietsers	en	wandelaars	het	theehuis	met	uitzicht	op	de	IJssel	te	vin-
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den.	Cliënten	Wilma	Goudbeek	en	Gerard	Hollander	worden	natuur-
lijk	in	het	zonnetje	gezet,	want	zij	werken	ook	sinds	25	jaar	bij	het	
theehuis.	Ze	hebben	het	er	allebei	goed	naar	hun	zin.	Gerard	houdt	
van	 stofzuigen.	 Wilma	 vouwt	 de	 kleding	 op	 en	 ze	 legt	 bij	 mensen	
op	het	terras	een	blokje	neer,	waarop	ze	kunnen	opschrijven	wat	ze	
willen	bestellen.	

2-9	 Bij	de	Museum	Stadsboerderij	aan	de	Groenestraat	slaat	de	corona-
crisis	op	een	bijzondere	manier	toe.	Veel	oudere	vrijwilligers	hebben	
opgezegd	of	willen	voorlopig	liever	niet	worden	ingezet.	Het	is	nu	heel	
lastig	om	de	roosters	rond	te	krijgen.	Het	museum	in	een	authentieke	
stadsboerderij	is	op	zoek	naar	vrijwilligers	in	alle	leeftijdsgroepen.	Ho-
pelijk	zijn	er	binnen	niet	al	te	lange	tijd	weer	voldoende	mensen	om	
rond	te	leiden,	iets	te	onderhouden	of	andere	klussen	te	doen.	

3-9	 Het	 is	al	93	 jaar	een	begrip	 in	Kampen:	woonwinkel	Helleman	aan	
de	Oudestraat.	In	1928	begon	Willem	Helleman	een	winkel	voor	wo-
ninginrichting.	Die	zaak	wordt	later	overgenomen	door	zonen	Dick	
en	 Fré	 Helleman.	 De	 dochter	 van	 Dick,	 Anneke	 IJzerman-Helleman	
stapte	32	jaar	geleden	samen	met	haar	man	eveneens	in	de	zaak.	Ook	
dit	familiebedrijf	sluit	helaas	de	deuren.	Anneke	zal	de	zaak	en	het	
contact	met	de	klanten	best	missen,	maar	kijkt	er	ook	naar	uit	meer	
tijd	te	hebben	voor	hobby’s.
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7-9	 Jeroen	van	der	Vegt	uit	Kampen	heeft	al	twintig	jaar	MS.	Dit	jaar	doet	
hij	mee	aan	de	Onbeperkte	Elfstedentocht	voor	mensen	met	een	han-
dicap.	Met	zijn	scootmobiel	legt	hij	 in	vijf	dagen	tijd	213	kilometer	
af.	Hij	wil	50.000	euro	inzamelen	voor	een	stamceltransplantatie	in	
Moskou.	De	behandeling	zet	de	ziekte	stil.	Doneren	kan	op	een	heel	
speciale	manier.	Van	der	Vegt	heeft	namelijk	een	QRcode	op	zijn	arm	
laten	tatoeëren.	Best	spannend,	maar	het	werkt!	Wie	de	code	scant	
komt	terecht	op	de	website	Poen	voor	Jeroen.

8-9	 De	glashandel	aan	de	Boven Havenstraat	wordt	uiterlijk	half	oktober	
gesloopt.	 De	 krakers	 uit	 de	 naastgelegen	 directeurswoning	 moeten	
een	tijdje	ergens	anders	naartoe,	omdat	het	te	gevaarlijk	is	om	in	het	
kraakpand	te	blijven.	Ze	geven	aan	dat	ze	graag	zo	dicht	mogelijk	bij	
het	pand	in	de	buurt	willen	blijven.	De	gemeente	gaat	in	overleg	op	
zoek	naar	een	geschikte	plek.	

8-9	 Bij	de	familie	Van Pijkeren	uit	IJsselmuiden	is	het	al	jaren	hommeles.	
De	familie	heeft	ruzie	over	de	nalatenschap	van	Dick	van	Pijkeren,	die	
22	jaar	geleden	op	65-jarige	leeftijd	overleed.	Het	gaat	om	twee	perce-
len	aan	de	Hoepelweg	en	de	Grafhorsterweg	in	IJsselmuiden.	Eén	van	
de	familieleden,	‘ome’	Gerrit-Jan,	wil	de	percelen	graag	kopen,	maar	
van	de	zeventien	erfgenamen	zijn	er	slechts	twee	akkoord.	De	andere	
vijftien	zijn	tegen.	Zij	willen	de	grond	verkopen	aan	De	Gilden.	Uit-
eindelijk	volgt	er	een	gang	naar	de	rechter	en	die	stelt	Gerrit-Jan	in	
het	gelijk,	omdat	zijn	belang	zwaarder	weegt.	Of	de	ruzie	daarmee	
beslecht	is	blijft	echter	een	vraag.	

9-9	 De	kogel	is	door	de	kerk.	De	Theologische Universiteit	verhuist	naar	
Utrecht.	Minister	 Ingrid	van	Engelshoven	van	Onderwijs,	Cultuur	en	
Wetenschap	stemt	in	met	het	advies	van	de	Commissie	Doelmatigheid	
Hoger	Onderwijs.	De	universiteit	wil	verhuizen	naar	een	grotere	stu-
dentenstad	om	meer	te	kunnen	samenwerken	met	andere	opleidingen.	

11-9	 Met	 een	 uitzwaaidag	 neemt	 burgemeester	 Bort Koelewijn	 afscheid	
van	 Kampen	 en	 de	 Kampenaren.	 Met	 zichtbaar	 genoegen	 wandelt	
hij	over	de	IJsselkade	naar	de	Koggewerf	en	wordt	onderweg	verrast	
met	optredens	en	presentaties	van	diverse	verenigingen.	Dan	volgt	er	
een	tochtje	op	de	Kamper	Kogge	met	een	daverend	uitgeleide	door	de	
carbidschieters	van	het	schuttersgilde.	Veel	mensen	spreken	lovende	
woorden:	‘We	hebben	nog	nooit	zo’n	goeie	gehad.’	(…)	‘Hij	heeft	een-
heid	gebracht	in	de	stad.’	

14-9	 Duikteam	de Oester	heeft	een	mooi	nieuw	onderkomen	in	de	onder-
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grondse	kantoren	van	het	oude	zwembad	De	Steur.	Er	is	flink	voor	on-
derhandeld	en	het	moest	grondig	verbouwd	worden,	maar	nu	is	het	
klaar.	Het	pand	valt	aan	de	buitenkant	bijna	niet	op,	maar	binnen	is	
het	mooi	geworden.	Als	je	naar	boven	kijkt,	lijkt	het	of	je	onder	water	
zit,	want	op	het	plafond	is	een	onderwaterfoto	met	duiker	en	vissen	
aangebracht.	

15-9	 Komt	de	IJsselkogge	wel	of	niet	terug	naar	Kampen?	De	kogge	is	in	
2016	uit	de	 IJssel	getakeld	en	naar	Lelystad	gebracht	voor	conserve-
ring.	De	gedachte	was	toen	dat	het	scheepwrak	terug	moest	komen	
naar	Kampen.	De	gemeente	heeft	er	indertijd	een	half	miljoen	euro	
voor	gereserveerd.	Nu	blijkt	dat	het	exposeren	van	de	kogge	minstens	
anderhalf	miljoen	gaat	kosten.	Een	aantal	partijen	in	de	gemeente-
raad	vinden	dat	 te	veel	geld.	Ben	Diender	van	de	Stichting	Kamper	
Kogge	 is	 het	 daar	 helemaal	 niet	 mee	 eens.	 De	 IJsselkogge	 hoort	 in	
Kampen	en	moet	terugkomen.	De	gemeente	neemt	eind	september	
de	 beslissing.	 Het	 schip	 ergens	 anders	 exposeren	 zou	 wel	 eens	 een	
gemiste	kans	kunnen	zijn.	

16-9	 Het	is	feest	bij	drankenhandel	Siebrand	B.V.,	want	het	bedrijf	bestaat	
honderd	 jaar.	Tijdens	het	 jubileumfeest	maakt	commissaris	 van	de	
Koning	 in	 Overijssel	 Andries	 Heidema	 bekend	 dat	 het	 bedrijf	 zich	
in	 het	 vervolg	 Hofleverancier	 mag	 noemen.	 Directeur	 Hanny	 Nank-
man-Leeuw	is	heel	trots	op	het	predicaat	en	noemt	het	een	‘kroon	op	
het	werk’.	Samen	met	haar	dochter	Fleur	Spoelstra-Nankman	vormt	
zij	de	directie	van	Siebrand.	Het	bedrijf	is	marktleider	in	vruchtenwij-
nen,	likeuren,	stropen	en	cocktails.	

17-9		 Bas Wonink	wordt	door	het	CDA	voorgedragen	als	opvolger	van	wet-
houder	Geert	Meijering.	Het	CDA	is	blij	met	deze	voordracht.	Wonink	
is	een	echte	bestuurder	en	heeft	de	nodige	kennis	en	ervaring.	Het	
wachten	is	nu	op	instemming	van	de	gemeenteraad.

18-9	 Er	gloort	hoop	bij	de	inwoners	van	’s-Heerenbroek.	Die	hoop	is	geves-
tigd	 op	 de	 provincie.	 Statenlid	 Sybren	 Stelpstra	 van	 de	 Overijsselse	
fractie	van	de	ChristenUnie	gaat	een	motie	indienen	om	het	provin-
ciebestuur	aan	de	belofte	te	houden	om	de	hoogspanningskabels	on-
der	de	grond	te	krijgen.	De	provincie	heeft	daarvoor	2	miljoen	euro	
gereserveerd,	maar	dat	is	bij	lange	na	niet	genoeg.	De	CU	wil	dat	de	
provincie	2,2	miljoen	euro	extra	investeert.	Er	is	ook	nog	haast	bij.	De	
offerte	 die	 netbeheerder	 TenneT	 heeft	 uitgebracht	 is	 maar	 beperkt	
geldig.
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20-9	 De	gemeente	Kampen	gaat	de	strijd	aan	met	huizenbeleggers.	Onge-
veer	 10	 procent	 van	 de	 goedkopere	 woningen	 is	 op	 dit	 moment	 in	
handen	 van	 beleggers.	 Huizen	 worden	 opgekocht	 en	 daarna	 tegen	
hoge	prijzen	verhuurd.	Volgens	wethouder	Jan	Peter	van	der	Sluis	is	
dat	eigenlijk	onttrekking	aan	de	-	toch	al	krappe	-	woningmarkt.	De	
gemeente	overweegt	een	zelfbewoningsplicht	in	te	voeren.	

21-9	 Varken	Dirkje	woont	al	twaalf	jaar	op	kinderboerderij	Cantecleer.	Ze	is	
inmiddels	oud	en	aan	het	eind	van	haar	leven.	Eigenlijk	is	ze	niet	meer	
geschikt	om	op	de	kinderboerderij	te	blijven.	Daarom	heeft	het	bestuur	
besloten	haar	te	verkopen.	Als	dat	oud-vrijwilligster	Willemien	van	de	
Stouwe	ter	ore	komt,	onderneemt	ze	actie.	Ze	vindt	dat	Dirkje	in	haar	
vertrouwde	omgeving	moet	blijven	en	dat	haar	een	stressvolle	laatste	

reis	bespaard	moet	blijven.	Ze	schiet	de	voorzitter	van	het	bestuur	aan	
en	die	is	het	bij	nader	inzien	met	haar	eens.	In	overleg	met	bestuur	en	
dierenarts	wordt	besloten	Dirkje	ter	plekke	te	laten	inslapen.

22-9	 Wethouder	Jan	Peter	van	der	Sluis	maakt	zich	zorgen	over	de	lage	vac-
cinatiegraad	onder	jongeren	uit	IJsselmuiden.	Hij	bestelt	voor	twee	da-
gen	een	GGDprikbus,	waar	de	jongeren	zich	zonder	afspraak	tegen	co-
rona	kunnen	laten	inenten.	Het	is	onbekend	waarom	ze	zich	niet	laten	
vaccineren.	Een	uur	na	opening	van	de	bus	zijn	er	28	prikken	gezet.
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23-9	 De	ChristenUnie	heeft	de	motie	ingediend	om	voor	eens	en	altijd	tot	
een	oplossing	te	komen	voor	de	hoogspanningskabels	in	’s-Heeren-
broek.	Het	resultaat	is	dat	Tijs	de	Bree,	gedeputeerde	van	de	provincie	
Overijssel,	zowel	met	de	gemeente	Kampen	als	met	het	ministerie	van	
Economische	Zaken	en	Klimaat	in	gesprek	gaat	over	de	financiën.	Het	
ziet	ernaar	uit	dat	men	nu	eindelijk	echt	aan	de	 slag	gaat	met	dit	
dossier.	 Dat	 is	 reden	 voor	 de	 ChristenUnie	 om	 de	 motie	 weer	 in	 te	
trekken.	 En	 het	 geduld	 van	 de	 bewoners	 van	 ’s-Heerenbroek	 wordt	
weer	op	de	proef	gesteld.	

24-9	 Tom	van	der	Weerd	is	dj	bij	Qmusic	en	woont	in	de	binnenstad	van	
Kampen.	Afgelopen	week	parkeerde	hij	zijn	auto	op	de	parkeerplaats	
bij	het	Kalverhekkenbos.	Dat	was	lastig,	want	de	parkeervakken	zijn	
daar	moeilijk	te	zien	en	bovendien	was	het	donker	en	er	lagen	afgeval-
len	bladeren.	De	auto	stond	per	ongeluk	3	meter	te	ver	naar	achteren.	
Van	der	Weerd	kreeg	er	een parkeerboete	van	110	euro	voor	en	dat	
schiet	hem	in	het	verkeerde	keelgat.	Op	zondag	zetten	kerkbezoekers	
hun	auto’s	her	en	der	neer	en	zij	krijgen	nooit	een	boete.	Dat	vindt	
Van	der	Weerd	niet	eerlijk	en	hij	plaatst	een	foto	met	bericht	op	Insta-
gram.	Bij	de	gemeente	Kampen	lezen	ze	het	bericht	en	ze	nodigen	Van	
der	Weerd	uit	voor	een	gesprek.	De	uitkomst	ervan	is	niet	bekend.

24-9		 Vandaag	is	het	de	laatste	werkdag	van	Herman Harder:	de	directeur	
van	 het	 SNS	 Historisch	 Centrum	 gaat	 met	 pensioen.	 Gedurende	 27	
jaar	heeft	hij	zich	met	hart	en	ziel	 ingezet	voor	het	Historisch	Cen-
trum	waarvan	het	Frans	Walkate	Archief,	de Kamper Almanak	en	het	
bedrijfshistorisch	archief	van	de	Volksbank	deel	uitmaken	en	dat	ge-
vestigd	is	in	het	rijksmonumentale	pand	van	de	voormalige	Nutsspaar-
bank	aan	de	Burgwal.	Helaas	is	er	nog	geen	opvolger	voor	Herman	Har-
der.	De	Volksbank	heeft	Dennis	Jansen	benoemd	als	interimmanager.	

25-9		 In	allerlei	wijken	in	Kampen	en	IJsselmuiden	is	het	vandaag	extra	gezel-
lig.	Veel	straten	doen	mee	aan	de	nationale	Burendag.	Het	is	de	bedoe-
ling	om	met	de	buurt	iets	op	te	knappen	of	te	ondernemen.	Er	wordt	
geschoffeld,	 geharkt	 en	 geplant	 en	 kinderen	 kunnen	 lekker	 op	 straat	
spelen.

27-9	 Verstopt	in	het	groen	staat	tussen	de	Molenbrug	en	het	Onderdijks	
de	oude	 terpboerderij	De Keulvoet.	Hij	 staat	 sinds	2002	 leeg	en	dit	
pand	raakt	helaas	steeds	meer	vervallen.	Jolanda	en	Richard	Wensink	
zijn	eigenaar	van	Woonvorm	de	Maten	die	eigenlijk	te	klein	wordt.	Zij	
zouden	de	boerderij	wel	willen	omtoveren	tot	een	woonzorgboerde-
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rij.	In	plaats	van	zes	bewoners	willen	ze	dan	tien	cliënten	huisvesten.	
De	gemeente	reageert	terughoudend,	omdat	er	vooral	in	de	binnen-
stad	 problemen	 zijn	 met	 dit	 soort	 projecten.	 Eind	 dit	 jaar	 komt	 er	
duidelijkheid.

28-9	 Vrijwel	 iedereen	 in	Kampen	kent	het	Frans	Walkate	Archief,	onder-
deel	van	het	SNS	Historisch	Centrum	aan	de	Vloeddijk.	Maar	wie	was	
Frans Walkate	eigenlijk?	Schrijver	Geraart	Westerink	zocht	het	uit	en	

heeft	een	mooi	boek	over	hem	geschreven:	Bankier in maatschappelijk 
nut.	Er	is	niet	veel	over	Frans	Walkate	(1866-1943)	bekend;	het	boek	is	
dan	ook	geen	standaardbiografie	geworden.	Walkate	was	in	1907	ini-
tiatiefnemer	van	de	Nederlandse	Spaarbankbond.	Er	komt	een	beeld	
naar	 voren	 van	 een	 bescheiden,	 hardwerkende	 en	 sociale	 man.	 Hij	
was	heel	trouw,	zowel	in	vriendschappen	als	in	zakelijk	opzicht.		Ook	
gaat	kunsthistoricus	Westerink	uitgebreid	 in	op	de	geschiedenis	van	
het	bankgebouw	 (Burgwal	43)	 in	Amsterdams	School	stijl,	 inmiddels	
een	rijksmonument.	Westerink	heeft	vijf	jaar	aan	het	boek	gewerkt.	
Herman	 Harder,	 scheidend	 directeur	 van	 het	 SNS	 Historisch	 Cen-
trum,	heeft	het	eerste	exemplaar	aangeboden	aan	Martijn	Gribnau,	
topman	van	de	Volksbank.	
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30-9	 Op	72-jarige	 leeftijd	 is	 Jan van der Kolk	 onverwacht	overleden.	Hij	
was	amateurfotograaf	en	ging	vrijwel	dagelijks	op	pad	met	zijn	ca-
mera.	Soms	maakte	hij	wel	honderd	foto’s	per	dag.	Zijn	natuur-	en	
weerfoto’s	haalden	regelmatig	de	weerberichten	van	RTV	Oost,	NOS	
Journaal	en	RTL	Nieuws.

Oktober
1-10	 De	 maand	 oktober	 begint	 met	 een	 nieuwe	 burgemeester!	 Sander 

de Rouwe	vaart	met	het	Statenjacht	van	de	provincie	Friesland	over	

de	 IJssel	 onze	 stad	 binnen.	 Vanzelfsprekend	 in	 gezelschap	 van	 zijn	
vrouw	Lianne	en	zeven	kinderen.	Hij	straalt	van	blijdschap	en	glimt	
van	trots	als	hij	beëdigd	wordt	en	zijn	vrouw	hem	de	ambtsketting	
omhangt.	 Burgemeester	 worden	 is	 een	 langgekoesterde	 droom.	 De	
Rouwe	 begint	 natuurlijk	 met	 een	 kennismaking.	 Eind	 dit	 jaar	 ver-
huist	het	gezin	naar	Kampen.

2-10	 Op	 30	 september	 woedde	 er	 een	 grote	 brand	 bij	 het	 metaalverwer-
kingsbedrijf	Hoeben	Metalen.	Er	hing	urenlang	een	enorme	rookwolk 
boven	het	Kampereiland.	Volgens	metingen	zaten	er	weliswaar	geen	
gevaarlijke	stoffen	in	de	rook,	maar	toch	werd	bewoners	aangeraden	
om	binnen	te	blijven.	Bovendien	werden	de	dieren	in	het	agrarische	
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gebied	onrustig.	Het	is	al	de	vijfde	brand	in	zeven	jaar	en	de	oorzaak	
is	onduidelijk.	Niet	zo	gek	dus	dat	de	boeren	zich	zorgen	maken	over	
de	gevolgen	van	deze	brand.	

4-10	 Dat	 de	 gemeente	 niet	 zo	 zorgvuldig	 met	 oude	 panden	 omgaat,	 zal	
inmiddels	bekend	zijn.	Aan	de	Sint Nicolaasdijk	staat	een	oude	stads-
boerderij.	De	eerste	steen	is	gelegd	op	15	juli	1859.	Albert	Holtland,	
nota	 bene	 monumentenwethouder,	 noemt	 het	 een	 ‘oud	 krot’	 en	
vindt	dat	het	pand	gesloopt	moet	worden.	De	Monumentenraad,	erf-
goedstichting	Het	Oversticht	en	Stichting	Behoud	Erfgoed	Brunnepe	
(BEB)	spreken	er	schande	van	en	vinden	dat	er	voldoende	kwaliteiten	
zijn	om	er	een	gemeentelijk	monument	van	te	maken.	Edy	Prick	van	
BEB	start	een	juridische	procedure.	

6-10	 De	sloop	van	de	voormalige	glasfabriek	aan	de	Boven Havenstraat	 is	
begonnen.	Eerst	wordt	het	asbest	verwijderd	en	daarna	wordt	er	met	

de	echte	sloop	begonnen.	Dat	moet	voorzichtig	gebeuren,	want	de	di-
recteurswoning	ernaast	moet	blijven	staan.	De	krakers	uit	dat	pand	ver-
blijven	tijdelijk	in	een	leegstaande	boerderij	aan	de	Cellebroedersweg.	

2202495_0369_deel05_KA2022.indd   5132202495_0369_deel05_KA2022.indd   513 10-06-2022   14:0410-06-2022   14:04



514

6-10	 De	gemeente	Kampen	heeft	samen	met	projectontwikkelaar	De	Dij-
ken	 een	 plan	 opgesteld	 voor	 de	 woningbouw	 in	 Kampen.	 Het	 heet	
Ambitiedocument Kampen Zuidwest	en	er	staan	uitgangspunten	in	
voor	de	toekomstige	ontwikkeling	van	dat	gebied.	Zo	moeten	er	de	
komende	 jaren	2500	woningen	worden	gebouwd.	De	verdeling	zou	
moeten	zijn:	30	procent	dure	woningen,	40	procent	middeldure	en	
de	laatste	30	procent	in	de	goedkope	sector.	Het	is	nu	al	bekend	dat	
de	meeste	partijen	voor	het	plan	zullen	stemmen.	GroenLinks	is	te-
gen	het	plan.	Die	partij	vindt	2500	woningen	wel	erg	veel	zolang	niet	
duidelijk	is	hoeveel	woningen	er	nodig	zijn.	Ze	dringen	aan	op	een	
degelijk	plan.

7-10	 De	 IJsselkogge	 komt	 terug	naar	Kampen.	Er	 is	 lang	over	 vergaderd	
maar	uiteindelijk	was	de	meerderheid	van	de	gemeenteraad	bereid	
om	extra	geld	uit	te	trekken.	De	meningen	zijn	wel	verdeeld.	Sommi-
gen	vinden	het	bedrag	te	hoog	en	de	plannen	onder	de	maat.	Op	14	
oktober	valt	het	definitieve	besluit.	

9-10	 De	gemeente	Kampen	heeft	onrechtmatig	kentekencamera’s	ingezet	
in	de	strijd	tegen	een	bijstandsfraudeur.	De	man	zou	illegaal	werken	
als	taxichauffeur.	Na	anonieme	meldingen	heeft	de	sociale	recherche	
op	 verschillende	 manieren	 onderzoek	 gedaan.	 Zo	 zijn	 er	 bankgege-
vens	verzameld	en	kilometerstanden	opgevraagd.	Verder	is	het	kente-
ken	van	de	auto	gescand	en	vastgelegd	door	wegcamera’s.	De	hoogste	
Nederlandse	bestuursrechter	in	sociale	zekerheidszaken,	de	Centrale	
Raad	van	Beroep,	heeft	geoordeeld	dat	dat	laatste	niet	mag.	Er	blijft	
echter	voldoende	bewijs	voor	bijstandsfraude,	dus	de	man	moet	zijn	
bijstandsuitkering	terugbetalen.	

9-10	 De	energieprijzen	rijzen	de	pan	uit.	Dat	is	een	grote	zorg	voor	glas-
bouwtuinders	 uit	 IJsselmuiden.	 De	 gewassen	 in	 de	 kassen	 hebben	
veel	licht	nodig	om	te	groeien	en	als	er	weinig	zonlicht	is,	gaat	de	ver-
lichting	aan.	De	prijs	van	het	gas	is	in	korte	tijd	gestegen	van	20	cent	
per	kuub	naar	1,12	euro.	De	keuze	is	dus	een	torenhoge	rekening	óf	
minder	verlichting.	Voor	de	tuinders	is	dat	iedere	dag	een	afweging.	

11-10	 We	kopen	graag	een	visje	bij	Bottenberg	op	de	zaterdagmarkt.	Een	
bekend	gezicht	is	natuurlijk	Betsy Bottenberg,	die	in	de	kraam	onder	
andere	de	haringen	schoonmaakt.	Ze	is	inmiddels	74	jaar	en	staat	al	
zestig	jaar	op	de	markt.	Dat	laten	haar	zoon	en	schoonzoon	niet	on-
gemerkt	voorbijgaan.	Ze	zetten	haar	de	hele	dag	in	het	zonnetje.	

12-10		Op	de	N50	is	tussen	de	Eilandbrug	en	de	Ramspolbrug	een	vrachtwa-

2202495_0369_deel05_KA2022.indd   5142202495_0369_deel05_KA2022.indd   514 10-06-2022   14:0410-06-2022   14:04



515

gen	gekanteld.	De	weg	is	over	de	volle	breedte	bedolven	onder	een	vie-
ze,	stinkende	laag	slachtafval.	Maar	liefst	26.000	ton	drab	hecht	zich	
vast	aan	het	asfalt.	Het	duurt	uren	voordat	de	smerige	troep	met	een	
speciale	 reinigingsmachine	 is	 opgeruimd.	 Het	 verkeer	 staat	 muur-
vast.	Pas	midden	in	de	nacht	wordt	de	weg	weer	vrijgegeven.

14-10		 Het	 is	al	meer	dan	drie	 jaar	geleden	dat	Dirk van den Belt	 (85)	uit	
Kampen	vermist	raakte.	Al	die	tijd	was	het	een	raadsel	wat	er	met	hem	
gebeurd	was.	Totdat	Jan	de	Boer	in	december	2020	met	zijn	Urker	kot-
ter	een	deel	van	een	schedel	opvist.	Dat	is	ver	op	de	Noordzee,	100	kilo-
meter	ten	noorden	van	Terschelling.	Er	volgen	maanden	van	onder-
zoek	en	dan	is	er	een	DNA-match.	De	botresten	zijn	van	‘opa	Dirk’.	De	
identificatie	betekent	voor	de	familie	het	einde	van	een	lange	periode	
van	onzekerheid.	

14-10	 Voor	het	symbolische	bedrag	van	1	euro	is	zorginstelling	IJsselheem	
eigenaar	geworden	van	het	oude	hbsgebouw	aan	het	Engelenberg-
plantsoen.	IJsselheem	wil	er	63	zelfstandige	en	betaalbare	zorgappar-
tementen	realiseren.	Er	waren	meer	gegadigden	voor	het	monumen-
tale	pand.	Zij	boden	aanzienlijk	meer	geld,	maar	visten	uiteindelijk	
toch	achter	het	net.	

15-10	 CDA’er	Bas Wonink	is	door	de	nieuwe	burgemeester	beëdigd	als	wet-
houder.	Hij	volgt	Geert	Meijering	op.	De	gemeenteraad	stemde	una-
niem	in	met	de	benoeming.	

16-10	 De	gemeenteraad	heeft	ermee	ingestemd	om	de	IJsselkogge	naar	de	
stad	terug	te	halen	en	trekt	daar	extra	geld	voor	uit.	Nu	is	het	tijd	voor	
een	volgende	stap:	hoe	en	waar	kan	het	schip	geëxposeerd	worden.	
Het	 architectenbureau	 Kranendonk	 onderzoekt	 de	 mogelijkheden	
voor	een	Hanze	Experience	met	de	IJsselkogge	als	middelpunt.	Archi-
tectenbureau	Cepezed	uit	Delft	is	bezig	met	een	schetsontwerp	voor	
een	expositieruimte,	waarin	alleen	de	kogge	tentoongesteld	wordt.	In	
de	loop	van	volgend	jaar	worden	de	plannen	verder	uitgewerkt.

18-10	 Het	is	droevig	gesteld	met	het	atelierbeleid.	Een	aantal	kunstenaars,	
waaronder	Mirriam	Bouwmeester	van	stichting	De	Kunstbrug,	maakt	
zich	daar	flink	zorgen	over.	Als	er	ateliers	wegvallen	voelt	niemand	bij	
de	gemeente	zich	verantwoordelijk	om	alternatieven	te	zoeken.	Men	
is	sinds	deze	zomer	wel	bezig	met	een	‘atelierbeleid’,	maar	dat	gaat	
tergend	langzaam.	De	Kunstbrug	neemt	daarom	het	initiatief	om	zelf	
een	ruimte	te	huren	waar	twintig	ateliers	in	kunnen	komen.		

20-10	 Kerk	 De Hoeksteen	 in	 IJsselmuiden	 ondergaat	 een	 grondige	 reno-
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vatie.	Er	komt	een	nieuw	dak	met	zonnepanelen	op	het	gebouw	en	
het	verwarmingssysteem	krijgt	een	warmtepomp.	Eind	januari	2022	
moet	alles	klaar	zijn.	

21-10	 Het	is	nog	niet	afgelopen	met	de	pilot	fietsparkeren	in	de	binnenstad.	
Er	zijn	de	laatste	maanden	verschillende	aanpassingen	gedaan	in	het	
oorspronkelijke	 plan.	 Veel	 mensen	 willen	 hun	 fiets	 graag	 eventjes	
vlak	voor	een	winkel	zetten,	zodat	ze	daar	snel	naar	binnen	kunnen	
om	iets	te	kopen.	De	fietsparkeervakken	zijn	dan	niet	handig.	Win-
keliers	kunnen	daarom	sinds	kort	een	poster	bij	de	ingang	hangen,	
waarop	staat	dat	fietsen	kort	voor	de	winkel	mogen	staan.	Studenten	
van	Landstede	zorgen	voor	toezicht	en	handhaving.	

24-10	 S.	de	Ruiter	schrijft	een	boze	ingezonden	brief	naar	De Brug.	De	Ruiter	
gaat	iedere	vrijdag	op	ouderbezoek	aan	de	IJsselkade.	Meestal	met	de	
fiets	en	soms	met	de	auto.	Bij	het	afscheid	toetert	De	Ruiter	twee	keer	
en	de	ouders	zwaaien	terug.	Op	een	vrijdag	in	september	is	er	op	dat	
moment	net	een	BOA	in	de	buurt	en	die	schrijft	een	boete	uit	van	100	
euro.	Vergrijp?	Signalen	geven	in	een	ander	geval	of	op	een	andere	
manier	dan	mag.	De	Ruiter	noemt	het	in	de	brief	betoeterd	en	daar	
zullen	velen	het	mee	eens	zijn.
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25-10	 Twee	jonge	vrouwen	uit	Kampen	hebben	heel	veel	psychische	klach-
ten	en	een	hulphond	zou	voor	hen	een	uitkomst	zijn.	Eén	van	de	twee	
is	Jana	Kamminga.	Zij	heeft	zelf	duizenden	euro’s	ingezameld	en	is	
nu	superblij	met	hulphond	Ahsoka.	De	hond	kan	bijvoorbeeld	helpen	
als	Jana	een	epileptische	aanval	krijgt.	De	ander	is	Sandra	van	Lierop.	
Ook	zij	hoopt	via	crowdfunding	genoeg	geld	bij	elkaar	te	krijgen	voor	
een	hulphond.	Het	trainen	van	hulphonden	kost	veel	geld.	In	sommi-
ge	gemeenten	is	een	vergoeding	mogelijk,	maar	de	gemeente	Kampen	
heeft	tot	nu	toe	nog	nooit	een	vergoeding	toegekend.	En	dat	terwijl	
aangetoond	is	dat	een	hulphond	echt	effect	kan	hebben.

26-10	 Het	duurt	nog	een	jaar,	maar	dan	heeft	Kampen	ook	een	echt	logeer
huis.	 Thea	 Pijlman	 van	 zorgorganisatie	 Philadelphia	 is	 er	 heel	 blij	
mee.	Hopelijk	kunnen	de	eerste	kinderen	in	het	najaar	2022	in	het	
logeerhuis	overnachten.	 In	zo’n	huis	kunnen	kinderen	met	een	be-
perking	 logeren,	zodat	hun	ouders	even	bij	kunnen	tanken.	Op	dit	
moment	slapen	de	kinderen	in	portocabins	naast	de	Klim-op	aan	het	
Harmoniepad	in	Kampen.	

27-10	 Sinds	de	Taliban	de	macht	in	Afghanistan	hebben	overgenomen,	zijn	
er	heel	veel	mensen	op	de	vlucht	geslagen.	Dat	heeft	gevolgen	voor	
de	rest	van	de	wereld	en	dus	ook	voor	Nederland.	De	asielzoekerscen-
tra	zitten	overvol	en	het	COA	is	naarstig	op	zoek	naar	plekken	voor	
noodopvang.	De	gemeente	Kampen	wil	ook	een	bijdrage	leveren.	Dat	
is	niet	zo	makkelijk,	want	Kampen	is	geen	‘beddenstad’.	

28-10	 Aan	de	Blekerijweg	in	IJsselmuiden	is	de	grond	onder	een	voormalige	
wasserij	vervuild	met	het	chemische	ontsmettingsmiddel	Per.	Het	is	
de	bedoeling	om	de	grond	te	saneren,	maar	dat	loopt	een	jaar	vertra-
ging	op.	Dat	komt	doordat	er	in	het	gebied	beschermde	vleermuizen	
leven.	Er	moet	eerst	onderzocht	worden	hoe	de	dieren	het	best	be-
schermd	kunnen	worden.	Dat	onderzoek	duurt	negen	maanden	en	
pas	daarna	kan	de	sanering	beginnen.

29-10	 Eindelijk	kan	er	in	Kampen	weer	een	Bandjesavond	plaatsvinden.	Het	
is	een	lange	traditie:	als	de	klok	naar	wintertijd	wordt	verzet,	spelen	
er	bandjes	in	de	Kamper	kroegen.	De	ondernemers	doen	hun	best	om	
er	 een	 aangename	 avond	 van	 te	 maken.	 Iedere	 bezoeker	 heeft	 een	
coronatoegangsbewijs	nodig	en	krijgt	een	polsbandje	als	de	QR-code	
groen	licht	geeft.	Om	het	knalgroene	bandje	te	bemachtigen	kunnen	
mensen	een	vaccinatiebewijs	laten	zien	of	een	negatieve	testuitslag.	
Ze	kunnen	zich	zelfs	de	middag	ervoor	laten	vaccineren	in	een	speci-
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ale	vaccinatiebus	van	de	GGD.	Daarna	wordt	het	een	succesvolle	en	
supergezellige	avond.

30-10	 Er	is	weinig	over	van	de	pipowagen	op	de	Natuurspeelplaats	aan	de	
Korteweg	in	Kampen.	Vandalen	hebben	de	vrolijk	beschilderde	keet	
in	brand	gestoken.	Hij	is	tot	aan	de	grond	toe	afgebrand	en	het	ziet	er	
triest	uit.	Helaas	was	de	keet	niet	verzekerd.	De	schade	bedraagt	zeker	
8000	tot	10.000	euro.	Kampenaar	Geert	Leurink	roept	mensen	op	om	
geld	in	te	zamelen.	Hopelijk	kan	er	dan	nog	iets	hersteld	worden.

November
1-11	 Midden	in	de	nacht	schrikken	de	mensen	in	Brunnepe	en	de	Hanze-

wijk	wakker.	Precies	om	middernacht	gaan	de	klokken	van	de	Wes-
terkerk	luiden	alsof	er	een	kerkdienst	zou	beginnen.	Pas	om	half	een	
wordt	het	weer	stil	en	kan	iedereen	weer	gaan	slapen.	De	oorzaak	in	
niet	bekend	en	zal	worden	onderzocht.	De	klok	van	de	Westerkerk	is	
computergestuurd.	Om	verdere	problemen	te	voorkomen	is	de	stroom	
er	voorlopig	van	afgehaald.	

2-11	 De	beste	amateurbrassband	van	Nederland	komt	uit	Zalk.	Brassband	
Excelsior	heeft	in	Utrecht	de	Nederlandse	Brassband	Kampioenschap-
pen	gewonnen.	Het	is	een	mooie	opsteker	voor	het	ruim	honderd	jaar	
oude	orkest.	Aan	het	kampioenschap	deden	31	bands	mee.
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4-11	 Dachten	de	inwoners	van	’s-Heerenbroek	dat	het	voor	elkaar	was,	ze	
komen	misschien	toch	bedrogen	uit.	Er	is	weer	gedoe	over	de	bekos-
tiging	van	het	ondergronds	brengen	van	de	hoogspanningskabels.	
Een	aantal	fracties	van	de	Provinciale	Staten	vindt	dat	de	bijdrage	van	
de	gemeente	Kampen	wel	wat	hoger	mag.	Kampen	betaalt	2	ton,	het	
Rijk	draagt	750.000	euro	bij	en	de	rest	komt	voor	rekening	van	de	pro-
vincie.	Er	komt	pas	tijdens	de	vergadering	10	november	een	definitief	
besluit.

4-11	 Prof.dr.	G.P. Hartvelt	is	100	jaar	geworden.	Hij	is	oud-hoogleraar	aan	
de	 Protestants	 Theologische	 Universiteit	 (TU)	 van	 Kampen.	 Hartvelt	
is	al	heel	lang	lid	van	het	CDA.	Namens	de	partij	brengen	voorzitter	
Henk	Selles	 en	bestuurslid	Berrie	 van	Gelder	hem	daarom	namens	
de	partij	een	feestelijk	pakket.	Hartvelt	reageert	blij:	‘Stem	CDA,	dan	
word	je	honderd	jaar.’	

5-11	 Leerlingen	van	de	 locatie	VIA	van	het	 Ichthus	College	houden	een	
Cleanup Day.	Eerst	kregen	ze	les	over	zwerfafval	en	de	gevolgen	daar-
van.	Vervolgens	gingen	ze	op	pad	om	zwerfafval	op	te	ruimen	in	de	
woonwijken	van	Kampen.	De	gemeente	heeft	voor	de	benodigde	knij-
pers	en	vuilniszakken	gezorgd.	De	320	leerlingen	halen	meer	dan	585	
kilo	zwerfvuil	op.

6-11	 De	zomer	is	voorbij	en	het	Hanzepaviljoen	aan	de	IJssel	is	opgeruimd.	
De	buurtbewoners	hebben	zich	tegen	de	komst	van	het	paviljoen	ver-
zet.	Na	het	eerste	seizoen	zijn	de	meningen	verdeeld.	Sommige	bewo-
ners	hebben	er	geen	last	van	gehad,	andere	hebben	het	uitzicht	op	de	
IJssel	en	de	boten	gemist.	Een	aantal	omwonenden	heeft	samen	met	
de	Natuurvereniging	IJsseldelta	een	bezwaarschrift	bij	de	gemeente	
ingediend.	 De	 bezwaarschriftencommissie	 oordeelt	 dat	 de	 vergun-
ning	onrechtmatig	tot	stand	is	gekomen	en	zelfs	in	strijd	met	de	ei-
gen	richtlijnen	van	de	gemeente.	Er	moet	eerst	een	onafhankelijk	par-
keeronderzoek	worden	gedaan	en	dat	is	niet	gebeurd.	De	commissie	
adviseert	de	gemeente	om	het	besluit	te	herroepen.	

10-11		 Slechts	een	paar	dagen	na	zijn	honderdste	verjaardag	is	prof.dr.	G.P. 
Hartvelt	overleden.	Hij	studeerde	theologie	aan	de	Vrije	Universiteit	
in	Amsterdam	en	was	onder	andere	predikant	in	Assen,	Delft	en	Hil-
versum.	Van	1966	tot	1988	was	hij	hoogleraar	symboliek,	dogmatiek,	
dogmageschiedenis	en	christelijke	religie	aan	de	TU	in	Kampen.	Na	
zijn	emeritaat	is	hij	in	Kampen	blijven	wonen.

10-11	 In	het	hele	land	zijn	de	huizenprijzen	explosief	gestegen.	Het	is	voor	
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starters	 bijna	 onmogelijk	 om	 een	 betaalbare	 woning	 te	 vinden.	 De	
gemeente	Kampen	neemt	maatregelen	om	voor	hen	de	kansen	op	de	
woningmarkt	groter	te	maken.	Voor	de	tweede	keer	in	een	jaar	wordt	
de	 bovengrens	 voor	 een	 starterslening	 verhoogd.	 Verder	 worden	 de	
voorwaarden	voor	een	starterslening	gunstiger.		

10-11		 De	financiering	van	het	ondergronds	brengen	van	de	hoogspannings
kabels	 in	 ’s-Heerenbroek	is	nog	steeds	niet	rond.	Provinciale	Staten	
zegt	weliswaar	1,7	miljoen	euro	extra	toe,	maar	verwacht	ook	dat	de	
gemeente	Kampen	10	procent	van	de	kosten	op	zich	neemt.	Volgens	
Simone	Ebbers	van	de	werkgroep	Hoogspanning	is	de	verkabeling	wel	
een	stukje	dichterbij	gekomen,	maar	je	hebt	niets	aan	de	toegezegde	
miljoenen	als	het	toch	niet	doorgaat.

11-11	 Een	leuk	initiatief	in	het	oude	stationsgebouw	in	Kampen.	Studenten	
van	de	Cibap	Vakschool	in	Zwolle	gaan	onder	leiding	van	restaurateur	
en	 kleurenonderzoeker	 Bert	 Jonker	 onderzoek	 doen	 naar	 de	 ruim	

honderd	jaar	oude	muurschilderingen	in	het	gebouw.	Er	zit	nu	nog	
een	laag	witte	verf	overheen.	Die	wordt	weggehaald,	zodat	de	oude	
schilderingen	in	kaart	kunnen	worden	gebracht.	

12-11	 Volgens	Roy	Dekker,	voorzitter	van	Stichting	Stadsbuurtbus	Kampen	
in	oprichting,	is	er	een	‘toekomstbestendige	oplossing’	gevonden	voor	
de	stadsbusdienst	in	Kampen.	Stadsbus	lijn	11	blijft	in	het	noordelij-
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ke	deel	van	de	stad	rijden.	In	de	zuidelijke	helft	van	de	stad	gaat	een	
buurtbus	rijden,	die	bestuurd	zal	worden	door	vrijwilligers.	De	bedoe-
ling	is	om	de	hele	stad	goed	bereikbaar	te	houden	met	stadsvervoer.	

12-11	 Stadsdichteres	Brigitte	Wolthuis	gaat	met	een	Kaartenkar	op	pad	om	
haar	ansichtkaarten	met	gedichten	te	verkopen.	Ze	begint	met	een	
rondtocht	door	Wilsum.	De	kar	start	op	het	schoolplein	van	CBS	De	
Regenboog.	Leerlingen	van	de	bovenbouw	van	de	school	gaan	mee	en	
lezen	bij	elke	stop	gedichten	voor.	

13-11		 De	coronabesmettingen	lopen	zo	snel	op	dat	de	regering	besluit	tot	
een	nieuwe	lockdown	van	minimaal	drie	weken.	De	mondkapjes	wa-
ren	 alweer	 verplicht.	 Op	 meer	 plekken	 moeten	 mensen	 het	 corona-
toegangsbewijs	laten	zien,	zoals	in	theaters,	musea,	sportscholen	en	

zwembaden.	De	horeca	moet	om	20.00	uur	dicht.	In	Kampen	gaat	de	
traditionele	Sinterklaasoptocht	niet	door.	In	plaats	daarvan	is	er	een	
Sint Drive Through.	De	kinderen	kunnen	met	hun	ouders	met	de	auto	
of	de	fiets	langs	de	zwaaiende	Sint	rijden.	Het	is	een	groot	succes.	

15-11	 Hoewel	het	geld	voor	zijn	operatie	nog	niet	binnen	is,	boekt Jeroen 
van der Vegt	toch	vast	een	ticket	naar	Rusland.	Van	der	Vegt	heeft	al	
ruim	twintig	 jaar	MS.	 In	Moskou	kan	hij	een	stamceltransplantatie	
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ondergaan,	die	ervoor	kan	zorgen	dat	de	ziekte	stabiliseert.	De	opera-
tie	staat	gepland	voor	februari	2022.	Om	geld	in	te	zamelen	heeft	Van	
der	Vegt	een	QR-code	op	zijn	arm	laten	tatoeëren.	Vanwege	de	corona-
maatregelen	kan	een	grote	benefietavond	helaas	niet	doorgaan,	maar	
Van	der	Vegt	zit	niet	bij	de	pakken	neer.	Ook	met	een	gift	van	2	euro	
is	hij	hartstikke	blij.

16-11	 	De	Kamper	gemeenteraad	wil	haast	maken	met	de	herinrichting	van	
het	gebied	Schans Buitenwacht.	Zalencentrum	De	Buitenwacht	 is	elf	
jaar	geleden	afgebrand	en	het	is	er	nu	al	jaren	een	puinhoop.	Het	is	de	
bedoeling	dat	er	parkeerplaatsen	voor	zowel	auto’s	als	fietsen	komen	en	
dat	de	voormalige	schans,	die	de	toegang	tot	de	stad	beschermde,	weer	
zichtbaar	wordt	gemaakt.	Een	schans	is	een	oud	verdedigingswerk.	

18-11	 Bij	de	scholengemeenschap	Pieter	Zandt	hangt	sinds	kort	een	bijzon-
dere	foto.	Op	de	foto	staan	de	broertjes	Jozef	en	Louis	Goudsmid.	Ze	
kwamen	in	de	Tweede	Wereldoorlog	in	een	concentratiekamp	om	het	
leven	en	zijn	maar	6	en	8	jaar	geworden.	Nu	staan	ze	levensgroot	op	
een	herinneringswand	in	de	school,	zodat	het	verhaal	van	de	holo-
caust	niet	vergeten	wordt.	

19-11	 De	gemeente	Kampen	heeft	aan	de	Industrieweg	een	bedrijfsgebouw	
gevonden	dat	kan	worden	omgebouwd	tot	een	noodopvang	voor	hon-
derd	asielzoekers.	Omdat	het	gaat	om	een	noodvoorziening	kan	de	
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gemeente	het	bestemmingsplan	snel	aanpassen.	Zoals	te	verwachten	
valt	 in	dit	 soort	 situaties,	 is	 er	bij	de	omwonenden	veel	kritiek.	Ze	
voelen	zich	overvallen	door	het	besluit.	Best	begrijpelijk	misschien,	
maar	ze	vergeten	even	dat	mensen	nooit	voor	hun	plezier	vluchten.	

21-11	 Uitvinder	en	kunstenaar	Johann van den Noort	is	op	81-jarige	leeftijd	
overleden.	Hij	begon	als	autoverkoper,	maar	werd	bekend	door	de	uit-
vinding	van	de	beweegbare	waterkering	in	1995.	Als	het	water	stijgt,	
komt	een	waterkering	door	de	druk	omhoog.	Hij	heeft	er	meerdere	
onderscheidingen	 voor	 gekregen.	 Verder	 schilderde	 Van	 den	 Noort	
heel	graag.	Hij	 is	 jarenlang	lid	geweest	van	 ‘De	Varfdeuze’	en	heeft	
ongeveer	zesduizend	kunstwerken	gemaakt.	

22-11	 In	 het	 hele	 land	 wordt	 geprotesteerd	 tegen	 de	 coronamaatregelen.	
Vooral	het	vuurwerkverbod	bij	de	jaarwisseling	zorgt	voor	boze	men-
sen	en	rellen	in	de	grote	steden.	In	Kampen	lopen	ongeveer	tweehon-
derd	mensen	mee	met	een	protestmars.	De	demonstranten	maken	
een	demonstratieve	wandeling	van	ongeveer	een	uur	door	het	cen-
trum	van	de	stad.	Alles	verloopt	rustig.	

23-11	 De	gemeenteraad	heeft	besloten	om	het	aankoopbudget	voor	het	Ste-
delijk	Museum	Kampen	te	verhogen.	Volgens	museumdirecteur	Nyn-
ke	van	der	Wal	komt	het	extra	geld	op	een	heel	goed	moment,	omdat	
het	museum	voorzichtig	nieuwe	wegen	wil	 inslaan.	Men	wil	kunst	
verzamelen	die	een	directe	 link	heeft	met	de	 stad,	de	 inwoners,	of	
de	eigen	collectie.	Sinds	kort	heeft	het	museum	een	nieuw	schilderij	
in	bezit:	‘Korenschoven’	van	de	Kamper	kunstenares	Jo	Koster.	Het	is	
cadeau	gedaan	door	de	Stichting	Kunst	en	Cultuur	Stedelijk	Museum	
Kampen	en	gaat	dus	niet	van	het	budget	af.

24-11		Vandaag	overleed	André Piederiet	op	94-jarige	leeftijd.	Piederiet	was	
werkzaam	 in	 het	 onderwijs,	 onder	 andere	 als	 hoofd	 van	 de	 Munt-
school,	later	Dirk	van	Dijkschool.	Ook	gaf	hij	jarenlang	les	in	het	vak	
algemene	muzikale	vorming	aan	de	Kamper	muziekschool.	Zijn	 in-
teresse	ging	uit	naar	de	geschiedenis	en	topografie	van	Kampen	en	
omgeving.	 Onderzoek	 resulteerde	 in	 verscheidene	 artikelen	 in	 het	
tijdschrift	van	de	Historische	Vereniging	Jan	van	Arkel	en	in	de	Kam-
per Almanak.	 Ook	 publiceerde	 hij	 in	 2016	 een	 boek	 met	 19de-eeuw-
se	tekeningen	van	Kampenaar	Dirk	Boele,	waarvan	hij	al	eens	in	het	
Frans	Walkate	Archief	een	tentoonstelling	had	ingericht.

25-11	 Naast	het	Stedelijk	Museum	is	een	probleem	ontstaan.	Al	34	jaar	staan	
Gert	en	Gerdi	Otten	op	woensdag	met	hun	groente-	en	fruitkraam	aan	
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de	Vispoort	in	Kampen.	Helaas	komt	daar	nu	abrupt	een	einde	aan.	
Het	probleem	ontstond	door	corona.	De	terrassen	aan	de	Plantage	had-
den	meer	ruimte	nodig	en	daardoor	moest	de	loempiakraam	van	de	
familie	Tran	verhuizen	naar	de	zijkant	van	het	museum,	de	Vispoort	
dus.	Dat	kan	op	alle	dagen,	behalve	op	woensdag,	want	dan	staat	de	
kraam	van	Otten	er.	Er	 is	 te	weinig	 ruimte	voor	 twee	kramen.	Veel-
vuldig	overleg	met	de	gemeente	heeft	niet	 tot	een	oplossing	geleid.	
Sterker	nog,	de	gemeente	dreigt	met	een	flinke	dwangsom	als	Otten	
blijft	staan.	Dat	is	de	druppel	voor	Gert	en	Gerdi	Otten	en	ze	stoppen	
per	direct	met	hun	kraam	op	woensdag.	

26-11	 Samen	 met	 de	 Stadsherberg	 komt	 de	 voormalige	 Hanzeschool	 aan	
de	Oostzeestraat	 in	Kampen	op	de	gemeentelijke	monumentenlijst.	
Een	tijd	geleden	stond	de	school	nog	op	de	nominatie	om	gesloopt	te	
worden,	maar	dat	is	dankzij	protesten	niet	doorgegaan.	De	gemeente	
noemt	het	nu	een	onbetwist	icoon	van	de	naoorlogse	architectuur	in	
Kampen.	Het	kan	verkeren.

27-11	 Ismat	 Alhashimi	 is	 eigenaar	 van	 goede	 doelen-kringloopwinkel	 De 
Snuffelhoek	aan	de	Industrieweg	in	Kampen.	Veel	goede	doelen	heeft	
hij	helaas	nog	niet	kunnen	steunen.	Kort	nadat	hij	twee	jaar	geleden	
met	de	winkel	begon,	brak	de	coronacrisis	uit.	Hij	heeft	van	de	ge-
meente	toestemming	gekregen	om	in	het	kantoorpand	tijdelijk	asiel-
zoekers	te	vestigen.	Daarmee	hoopt	hij	wat	hulp	te	kunnen	bieden.	

29-11	 Het	 blijkt	 moeilijk	 te	 zijn	 om	 goede,	 nieuwe	 huisvesting	 te	 vinden	
voor	de	voedselbank.	Tot	nu	toe	 is	de	voedselbank	een	particuliere	
voorziening.	 De	 gemeente	 Kampen	 overweegt	 om	 de	 voedselbank	
‘naar	zich	toe	te	halen’,	zodat	het	onderdeel	kan	worden	van	het	ge-
meentelijke	armoedebeleid.	De	slogan	zou	kunnen	zijn:	‘Geen	traject,	
geen	pakket.’	Je	kunt	je	afvragen	of	dat	een	goed	idee	is.	Het	heeft	tot	
nu	toe	nog	geen	nieuw	onderkomen	opgeleverd.	

30-11	 In	IJsselmuiden	is	heel	veel	belangstelling	voor	het	nieuwbouwplan	
Slenke Es.	 In	 het	 hart	 van	 het	 dorp,	 tussen	 de	 Schoutstraat	 en	 de	
Slenkstraat	 moeten	 tien	 woningen	 komen,	 waaronder	 vier	 levens-
loopwoningen.	 In	 korte	 tijd	 waren	 er	 al	 twintig	 inschrijvingen	 en	
hebben	meer	dan	150	mensen	een	folder	meegenomen.

	
December
1-12	 ‘Hèhè,	eindelijk!’	Dat	zullen	de	bewoners	van	’s-Heerenbroek	verzuch-

ten	nadat	bekend	wordt	dat	het	geld	voor	het	ondergronds	brengen	
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van	 de	 hoogspanningskabels	 bij	 elkaar	 is.	 De	 gemeente	 Kampen	
heeft	besloten	nog	een	kwart	miljoen	extra	bij	te	dragen.	Netbeheer-
der	TenneT	kan	nu	aan	de	slag.	Het	zal	nog	wel	tot	2025	duren	voor	
de	klus	geklaard	is.	

2-12	 GroenLinks-wethouder	Irma van de Sloot	maakt	bekend	dat	ze	per	
1	 januari	 vertrekt.	Ze	verruilt	haar	 functie	als	wethouder	voor	een	
baan	bij	de	provincie	Overijssel	en	zal	zich	daar	gaan	inzetten	voor	
de	uitvoering	van	de	Regionale	Energiestrategieën	 (RES)	 voor	duur-
zame	energieopwekking.	Als	allereerste	wethouder	van	Groen-Links	
in	onze	stad	kan	ze	trots	zij	op	hetgeen	ze	heeft	bereikt:	Kampen	een	
beetje	groener	en	socialer	maken.	

2-12	 In	IJsselmuiden	staan	de	mensen	in	de	rij	om	zich	in	te	schrijven	voor	
een	nieuw	appartementencomplex	aan	de	Drostenstraat.	In	een	week	
tijd	hebben	zich	al	zeshonderd	mensen	ingeschreven	voor	slechts	24	
appartementen.	Half	april	2022	is	de	oplevering	en	dan	wordt	gelijk	
gestart	met	een	tweede	blok	appartementen.	

3-12		 De	 gemeente	 Kampen	 en	 Consortium	 De	 Dijken	 hebben	 een	 inten-
tieovereenkomst	getekend	om	samen	te	werken	aan	de	ontwikkeling	
van	de	Reevedelta.	Er	worden	plannen	gemaakt	om	in	het	gebied	ten	
noorden	van	het	Reevediep	2500	woningen	te	bouwen.	

5-12	 Op	Sinterklaasavond	rukt	de	brandweer	uit	voor	een	brand	in	de	Ou-
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destraat	in	Kampen.	Het	blijkt	een	schoorsteenbrand	te	zijn	in	een	
woning	boven	juwelier	Tausch.	Uit	voorzorg	worden	omliggende	pan-
den	ontruimd.	Gelukkig	kunnen	de	meeste	bewoners	snel	weer	terug	
naar	huis.	De	juwelierszaak	kan	de	volgende	dag	ook	weer	open.	

7-12	 De	21-jarige	Cheyenne Dokter	uit	Kampen	doet	mee	aan	het	Europees	
Kampioenschap	Kyokushin	Karate	in	Litouwen.	Ze	komt	uit	op	het	on-
derdeel	kumite	(gevecht	met	tegenstander)	in	de	klasse	dames	50-55	
kilogram.	Ze	behaalt	een	knappe	derde	plaats.	

8-12	 De	 intentieovereenkomst	 om	 te	 bouwen	 in	 de	 Reevedelta	 roept	 re-
acties	 op.	 Zo	 waarschuwt	 Landelijk	 Deltacommissaris	 Peer	 Glas,	 ad-
viseur	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	het	ministerie	van	
Infrastructuur	 en	 Waterstaat,	 voor	 woningbouw	 langs	 het	 water.	 Er	
wordt	in	Nederland	te	weinig	rekening	gehouden	met	de	gevolgen	van	
klimaatverandering	en	bouwen	in	waterrijk	poldergebied	is	een	risico.	

9-12	 Bij	de	gemeente	maken	ze	zich	niet	druk	over	deze	waarschuwing.	Het	
Reevediep	is	ontwikkeld	om	de	kans	op	overstroming	te	verkleinen.	
Voor	de	woningbouw	in	de	Reevedelta	is	volgens	wethouder	Jan	Peter	
van	der	Sluis	alles	uitgebreid	doorgerekend.	De	grond	is	geschikt	be-
vonden	en	er	wordt	binnendijks	gebouwd.	Vrijwel	wekelijks	worden	
we	 echter	 geconfronteerd	 met	 gemanipuleerde	 berekeningen.	 Wo-
ningbouw	vlak	achter	de	dijk	lijkt	dan	ook	geen	handige	keuze.	

9-12	 Er	is	eindelijk	een	aantal	locaties	gevonden	waar	woonwagens	zou-
den	 kunnen	 komen.	 Op	 korte	 termijn	 is	 er	 behoefte	 aan	 24	 extra	
standplaatsen.	De	voorkeur	van	de	woonwagenbewoners	gaat	uit	naar	
een	plek	in	of	dichtbij	Kampen.	Er	worden	drie	standplaatsen	voorge-
steld,	namelijk	aan	de	Schansdijk,	de	Venedijk	of	bij	het	Tussenland/
Goudplevier.	 Een	 extern	 bureau	 onderzoekt	 eerst	 hoe	 geschikt	 de	
voorgestelde	locaties	zijn.	Medio	2022	worden	de	onderzoeksresulta-
ten	verwacht.			

10-12	 De	dagbestedingsboerderij	 in	het	Zoddepark	 in	 IJsselmuiden	krijgt	
deze	winter	een	flinke	opknapbeurt.	Sinds	de	opening	van	de	boer-
derij	in	1998	is	dat	eigenlijk	niet	gebeurd	en	onder	andere	de	weides	
en	de	afrastering	kunnen	wel	wat	onderhoud	gebruiken.	Ook	is	het	
idee	ontstaan	om	in	het	park	zeldzame	rassen	boerderijdieren	op	te	
nemen	en	oude	rassen	fruitbomen	en	vergeten	groenten	te	planten.	

11-12	 Onze	nieuwe	burgemeester	 staat	wat	onwennig	op	de	benen,	maar	
hij	heeft	er	overduidelijk	plezier	in.	Op	de	Plantage	in	de	binnenstad	
van	Kampen	opent	hij	een	tijdelijke	schaatsbaan.	De	baan	voorziet	
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wel	 in	 een	 behoefte,	 want	 in	 een	 mum	 van	 tijd	 zijn	 alle	 tijdsloten	
volgeboekt.	

14-12	 Kampenaar	Reijer	van	’t	Hul	is	jaren	op	zoek	geweest	naar	een	zoge-
naamd	droptankbootje.	Kort	na	de	oorlog	peddelde	hij	daar	graag	
mee	rond.	De	bootjes	werden	gemaakt	van	kerosinetanks.	Tijdens	de	
oorlog	lieten	gevechtsvliegtuigen	de	tanks	vallen	om	wendbaarder	te	
zijn.	Dat	gebeurde	vaak	boven	het	IJsselmeergebied.	Twee	studenten	
van	het	Deltion	College,	Sil	Peters	en	Bart	van	de	Ruitenbeek,	hebben	
met	behulp	van	een	foto	een	replica	van	het	bootje	gemaakt.	Ze	zijn	
er	wel	zestig	uur	mee	bezig	geweest	en	vonden	het	een	leuke	en	leer-
zame	opdracht.

14-12	 In	het	Zalkerbos	zijn	per	ongeluk	de	verkeerde	iepen	aangeplant.	In	
2016	is	het	bos	uitgebreid	met	3	hectare	jonge	bomen.	De	bedoeling	
was	dat	er	-	inheemse	-	gladde	iepen	zouden	komen,	maar	in	plaats	
daarvan	staan	er	nu	1700	Siberische	iepen.	Dat	is	een	kapitale	fout.	
De	Siberische	iep	is	een	exoot	en	vormt	een	bedreiging	voor	de	bio-
diversiteit	in	het	bos.	Het	Zalkerbos	is	het	oudste	bos	van	Overijssel	
en	één	van	de	meest	bijzondere	hardhoutbossen	van	Nederland.	De	
‘blunderiepen’	worden	zo	snel	mogelijk	gerooid.

15-12	 Toen	 ze	 terugkwam	 van	 boodschappen	 doen,	 keek	 vogelliefhebber	
Kristy	van	Houten	raar	op.	De	schuurdeur	van	haar	huis	aan	de	Kat-
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wilg	stond	open	en	haar	vier	grasparkieten	waren	weg.	Het	is	de	twee-
de	keer	in	korte	tijd	dat	ze	onaangenaam	verrast	werd.	In	november	is	
er	ook	iemand	in	de	schuur	geweest.	Van	de	tien	zebravinken	waren	
er	acht	dood	en	twee	spoorloos	verdwenen.	Je	vraagt	je	af	wat	iemand	
bezielt	om	zoiets	te	doen.	Kristy	van	Houten	heeft	nog	meer	vogels,	
maar	die	staan	nu	achter	slot	en	grendel.	

16-12	 Het	gaat	niet	goed	met	de	grutto’s	in	Nederland.	De	afgelopen	twin-
tig	jaar	daalde	het	aantal	broedparen	van	zestigduizend	naar	dertig-
duizend.	Bij	boer	Henk	Pelleboer	 in	Mastenbroek	gaat	het	 juist	wel	
goed	met	de	grutto’s.	Zo	goed	dat	hij	in	de	zomermaanden	weidevo-
gelsafari’s	kan	organiseren.	Hij	zorgt	voor	goede	plas-dras	gebieden,	

maait	pas	na	15	juni	en	houdt	rovers,	zoals	katten	en	vossen,	in	de	
gaten.	Er	zijn	op	zijn	land	zo’n	35	broedparen.

17-12	 Buiten	zwemmen	in	de	winter.	Brrrr,	de	meeste	mensen	moeten	er	niet	
aan	denken.	Toch	wint	het	winterzwemmen	steeds	meer	terrein.	Ook	
in	de	IJssel	bij	het	Molenstrandje	en	in	het	Reevediep	trotseren	diverse	
bikkels	op	zaterdagmorgen	de	kou	en	stappen	in	het	koude	water.	

18-12	 Het	 aantal	 coronabesmettingen	 loopt	 door	 de	 nieuwe	 variant	 omi
kron snel	op.	Tot	14	januari	gaat	ons	land	opnieuw	in	strenge	lock-
down.	Scholen,	sportscholen,	horeca	en	niet-essentiële	winkels	gaan	
weer	dicht.	Overal	in	het	land	gaan	mensen	nog	snel	even	winkelen.	
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Ook	in	de	Oudestraat	in	Kampen	is	het	een	drukte	van	belang.	
19-12	 Kerst in Oud Kampen	kan	ook	dit	jaar	vanwege	corona	jammer	ge-

noeg	niet	doorgaan.	Een	aantal	vrijwilligers	van	Ventura	laat	dat	niet	
op	zich	zitten	en	zorgt	op	zaterdagavond	voor	een	klein	beetje	kerst-

sfeer	in	het	Keizerskwartier	in	Kampen.	Er	staat	een	grote	kerstboom	
en	in	de	tuinen	brandt	de	kerstverlichting.	

21-12	 Sinds	een	aantal	weken	protesteert	een	aantal	mensen	op	zaterdag-
avond	tegen	de	coronamaatregelen.	Ze	verzamelen	zich	op	de	Planta-
ge	en	lopen	een	ronde	door	de	stad.	Afgelopen	zaterdag	zijn	er	op	de	
winkelruit	van	Intertoys	en	op	de	tijdelijke	ijsbaan	stickers	geplakt.	
Het	valt	niet	in	goede	aarde	bij	de	ondernemers;	ze	worden	er	onrus-
tig	van.	Dat	is	volgens	Bianca	Karel,	die	zich	opwerpt	als	contactper-
soon	van	de	protestgangers,	niet	de	bedoeling	en	ze	biedt	namens	de	
groep	excuses	aan.	

22-12	 De	eerste	winterdag	levert	prachtige	beelden	op	bij	de	Molenbrug	in	
Kampen.	Fotograaf	Freddy	Schinkel	zag	dat	de	brug	letterlijk	in	neve-
len	gehuld	was	en	aarzelde	geen	moment.	Hij	stuurde	zijn	drone	de	
lucht	in	en	maakte	foto’s	en	filmpjes.	Het	lijkt	alsof	de	brug	onder	een	
dikke	laag	sneeuw	ligt	met	daarboven	een	felle	blauwe	lucht.	Het	ziet	
er	fantastisch	uit.
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23-12	 Klaas Knijnenberg	kan	er	geen	genoeg	van	krijgen.	Het	is	bij	hem	het	
hele	jaar	door	een	beetje	Kerst.	Deze	dagen	staat	zijn	woning	aan	de	
Koornmarkt	 in	Kampen	volop	 in	het	 licht.	Al	 in	oktober	begint	hij	
met	versieren.	En	zowel	in	als	om	het	huis	staan	verlichte	kerstfigu-
ren.	Na	de	kerst	ruimt	hij	wel	wat	op,	maar	niet	alles.	Hij	vindt	kerst	
zo	gezellig,	dat	hij	dat	niet	een	heel	jaar	wil	missen.	

24-12		GroenLinks	 draagt	 fractievoorzitter	 Nieke Jansen	 voor	 als	 opvolger	
van	wethouder	 Irma	van	der	Sloot.	 Jansen	 is	al	 sinds	2009	raadslid	
van	GroenLinks	en	sinds	2010	fractievoorzitter.	Als	de	gemeenteraad	
begin	januari	instemt	met	de	voordracht,	kan	ze	gelijk	aan	de	slag.

24-12			Een	 prachtig	 kerstcadeau	 voor	 Sandra	 van	 Lierop	 uit	 Kampen.	 Ze	
heeft	eindelijk	haar	hulphond!	Via	crowdfunding	kwam	er	in	korte	
tijd	voldoende	geld	binnen	om	een	geschikte	hond	te	vinden.	Ze	is	nu	
de	trotste	bezitter	van	Hero,	een	golden	retriever	van	acht	weken	oud.	
Hij	wordt	opgeleid	tot	hulphond	en	kan	Sandra	helpen	om	haar	leven	
weer	op	de	rit	te	krijgen.	

25-12		Burgemeester	Sander	de	Rouwe	houdt	zijn	eerste	kersttoespraak.	Hij	
blikt	terug	op	de	eerste	drie	maanden	als	burgemeester	en	bespreekt	
een	aantal	initiatieven	van	Kampenaren	in	coronatijd	met	als	thema:	
van	de	nood	een	deugd	maken.	

27-12	 Het	rommelde	al	langer	bij	Gemeente Belang Kampen (GBK),	maar	nu	
is	een	scheuring	een	feit.	Fractievoorzitter	Nardus	Koster,	wethouder	
Albert	Holtland,	 raadsleden	Piet	Bergstra	en	Henk	Prinsen	en	com-
missielid	Bruno	Karel	verlaten	de	partij.	Ze	vertrekken	omdat	ze	het	
niet	eens	zijn	met	de	samenstelling	van	de	kieslijst.	Vlak	voor	de	be-
slissing	hierover	hebben	zich	71	nieuwe	leden	ingeschreven	die	kon-
den	 meestemmen	 over	 de	 kandidatenlijst.	 Daardoor	 is	 de	 volgorde	
van	de	kieslijst	op	zijn	kop	gezet.	Holtland	was	jarenlang	lijsttrekker	
en	komt	nu	op	plaats	8.	Suat	Azer	en	Steven	Zwitser	komen	op	plaats	
2	en	3.	Zij	blijven	over	als	enige	twee	leden	van	de	huidige	fractie.	De	
vertrekkende	leden	beginnen	een	nieuwe	partij	onder	de	naam	Hart	
voor	Kampen.		

29-12	 Merijn	en	Mirjam	Ruiters	en	dochter	Sophie	begonnen	in	de	zomer	
van	2020	aan	een	zeilreis	naar	de	Caraïben.	Na	de	spannende	over-
tocht	over	de	Atlantische	Oceaan	voeren	ze	langs	de	prachtige	eilan-
den	in	het	Caraïbisch	gebied.	Een	jaar	later	keerden	ze	terug	met	een	
schat	aan	ervaringen.	Nu	liggen	ze	met	hun	boot	in	de	Buitenhaven	in	
Kampen	en	vieren	ze	er	Oud	en	Nieuw	samen	met	hun	andere	doch-
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ter	 Fleur.	 Ze	 blijven	 voorlopig	 even	 in	 Kampen,	 zodat	 Sophie	 haar	
school	kan	afmaken.	

30-12	 De	scheuring	binnen	GBK	zorgt	voor	een	chaos	in	de	Kamper	gemeen-
teraad,	want	zowel	Suat	Azer	en	Steven	Zwitser	als	Nardus	Koster,	Piet	
Bergstra	en	Henk	Prinsen	willen	voor	de	partij	 in	de	gemeenteraad	
blijven	 zitten.	 Beide	 kampen	 vinden	 dat	 de	 ‘tegenpartij’	 maar	 zelf-
standig	moet	worden.	De	nieuwe	burgemeester	houdt	zich	wijselijk	
op	de	achtergrond	en	adviseert	de	kemphanen	‘het	tot	en	met	31	de-
cember	even	flink	te	 laten	knallen’	en	 in	het	nieuwe	jaar	verder	te	
gaan.	

31-12	 Jeroen	Franse	uit	de	De	Bruynstraat	in	Kampen	bakt	oliebollen	voor	
het	goede	doel.	Hij	staat	twee	dagen	lang	in	zijn	achtertuin	te	frituren	
met	oliebollenmix	gesponsord	door	de	plaatselijke	Lidl	en	Koopmans.	
De	opbrengst	van	zo’n	2000	euro	is	voor	het	Ronald	McDonald	Huis	in	
Zwolle.
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