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WIJKKRANT BINNENSTAD
Nachtwacht in Kampen
Ik heb, als voorzitter van ons vereniging, een nachtje meegelopen met de politie en andere
mensen waaronder lokale HORECA en mensen van de gemeente Kampen incl. onze burgervader. Je kijkt toch even vreemd als iemand je uitnodigt om op 1 april ‘s nacht om 01.00 bij het
politiebureau te starten voor een rondwandeling van 2 uur door de binnenstad. Doel van de
wandeling was om te zien wat de nieuwe verlichting doet tov. de oude armaturen en welke camera posities nodig zouden zijn om het gehele uitgaanstraject te kunnen dekken. Het is op dit
moment niet zeker dat ze er komen, maar dat cameratoezicht/opname zijn nut bewijst is zeker.
Nu rijden onze bikeragenten ook al met een camera op hun helm. Opnamen worden zo nodig
via een computer op een DVD gebrand en bij een
procesverbaal gevoegd als ondersteunend bewijs.
De bedoeling is nu, om als het plan doorgaat, de
opname maximaal een dag of 5 te bewaren.
Het is dus zaak om straks altijd snel aangifte te
doen (aangifte doen is altijd beter), want dan kunnen de beelden teruggekeken worden en kunnen
er eventuele... [lees verder op pagina 4]

Voorwoord door Aad Meure

Lente!
Na een door mij gewenste korte winter is het
zover. De binnenstad is bezig zich op te maken
voor een van de grootste bouwklussen van de
afgelopen jaren. Ik lees net in De Stentor dat
ook Ziengs snel wil beginnen, met een week
of 6, mits er geen bezwaren tegen de vergunning worden ingediend.
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fa. Weever wil gaan aanvoeren is waarschijnlijk
ook onze jongens van de HUBO net iets te groot.
En als het veel is, ligt het probleem bij een ander!
Rare jongens die bouwers. Ik vrees dat wij, als
wijkvereniging, ook hier weer de nodige praatuurtjes van gaan krijgen.
Wat we net gehad hebben is de jaarvergadering,
opkomst was dit keer iets minder, maar de rondvraag was des te interessanter. Zij die er niet waren; u heeft... [lees verder op pagina 5]

12 Kort nieuws

Zelf een
stukje
schrijven?
Is u iets opgevallen in de stad,
hebt u iets meegemaakt of wilt
u ergens op reageren? Deze
krant is er voor u!
Stuur uw bijdrage of vraag naar
info@binnenstadkampen.nl

Nu legt de architect het probleem van de aanvoer
van bouwmateriaal wel heel makkelijk op het
bordje van de gemeente en de omwonenden. Ik
zou het niet bedenken.
Als fervent klusser was ik er verantwoordelijk voor
dat de bouwmaterialen in mijn pand kwamen makkelijk met de HUBO zo vlak bij - maar wat de
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Van Bolwerk tot Buitenhaven

Fiets ‘m eruit

De oude binnenstad van Kampen is nog slechts gedeeltelijk omgeven
door een gracht die herinnert aan de oude stadsmuur en de bolwerken die de stad moesten beschermen tegen aanvallen en hoog water.
Op luchtfoto’s is de Burgel prominent aanwezig, meer prominent
zelfs dan de stadsgracht met plantsoenen op de oude verdedigingswerken. Dit komt waarschijnlijk doordat de Burgel aan beide uiteinden uitmondt in de IJssel en de stadsgracht noord van de stad (incl.
Oude Buitenhaven) in de jaren 1960 werd gedempt, en zuidelijk van
de stad al rond 1900-1910.
In 2001 werd een begin gemaakt met een voorzichtig herstel van de
oorspronkelijke noordelijke stadbegrenzing toen de Oude Buitenhaven opnieuw werd uitgegraven. De oude belijningen van het overige
deel van de gracht en de oude verdedigingswerken zijn nog terug te
vinden in het huidige stratenpatroon waar de gracht langs de Oranjesingel, de Christinastraat en De Hagen liep om bij de Noordweg in
de Nieuwe Buitenhaven uit te monden.

Fietsparkeren in de binnenstad; het dossier is inmiddels duimendik. Eigenaresse Fati Stil van naaiatelier ‘De Magische
Schaar’ aan de Broederstraat nam het heft in eigen hand, en
schilderde eigenhandig fietsverbiedende afbeeldingen op het
wegdek naast haar winkel. Met wisselend succes – de afbeeldingen zijn niet altijd terug te vinden onder de wildgeparkeerde fietsen…

of in de locatie en nieuwbouw op deze plek is niet ondenkbaar.
In 2017 komen de Hanzedagen naar Kampen. Een internationaal
evenement waarbij het zaak is Kampen van zijn beste kant te laten
zien. Niet voor niets worden er op dit moment al gesprekken gevoerd
over de invulling van dit evenement. Hierbij wordt gesproken over
een herinrichting van de Koggewerf, en een verdere versterking van
de omgeving van de Buitenhaven.

Watertappunt
geopend
Op het Vispoortplein, achter het Stedelijk, staat sinds kort een
watertappunt waar iedereen gratis een duurzaam flesje water kan vullen. Het tappunt is er gekomen dankzij GroenLinks
en de duurzame waterorganisatie JoinThePipe.org, die streeft
naar duurzaam drinkwater voor de hele wereld.

Het zou een aanwinst voor de stad zijn wanneer, net als in 2001 met het
opnieuw uitgraven van de Oude Buitenhaven, nu het stuk gracht tussen Bolwerk en Buitenhaven zou kunnen worden hersteld. Het grootste deel van de grond in dit gebied is in handen van de gemeente. Voor
de overige percelen heeft de gemeente de middelen om sturend op te
treden. Het is aan de gemeente kampen om regie te voeren over dit
hele gebied, sturend op te treden bij de herontwikkeling van de oude
TNT-post locatie, en met visie de oude stadsgrachten te herstellen.

Enige tijd geleden werd het bekend dat de locatie van de TNT-Post
aan de het Bolwerk door deze organisatie zou worden verlaten.
Waar oorspronkelijk de stadsmuur liep, en in de 19e eeuw de Gasfabriek werd aangelegd, komt nu een gebouw leeg te staan dat niet
bepaald fraai is te noemen binnen het beschermde stadsgezicht.
Verschillende organisaties hebben interesse getoond in het gebouw,

Binnenkort zullen verschillende winkels in Kampen de bijbehorende duurzame waterflesjes gaan verkopen die - evenals gewone
flesjes - bij het tappunt gevuld kunnen worden. De aanleg van het
tappunt kostte de gemeente zo’n 2500 euro, inclusief 400 euro voor
JoinThePipe. Aanvankelijk was het de bedoeling om het tappunt bij
het station in te richten, maar gezien de werkzaamheden daar de komende tijd en de bezoekersstromen in de Kamper binnenstad koos
de gemeente toch voor het Vispoortplein. Waterleidingbedrijf Vitens
zorgde voor een aansluiting, volgens de initiatiefnemers is het watertappunt zowel hufter- als winterproof. Meer info is te vinden op
www.jointhepipe.org

Wanneer dit goed gebeurd en gereed is vóór de Hanzedagen van
2017 dan zal dit deel van de stad met trots het hart kunnen vormen
van de festiviteiten.
ERNST HUPKES, WWW.TEKAMPEN.NL

Busje komt zo!
Niet makkelijk; een bus parkeren. Gelukkig vond deze buschauffeur daar het afgelopen najaar op het Burgemeester
Berghuisplein een prima oplossing voor; een volle dag hield
de bus zo’n zes parkeerplaatsen bezet, in de zogenaamde
‘blauwe zone’ (maximaal 3 uur parkeren met een parkeerschijf). Goed geregeld…
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Een jaar vertraging voor het jubileumfeest

‘Sail’ pas weer in 2014
Dit jaar en volgend jaar geen vlootschouw en kermis op de
kade tijdens de Paasdagen; de vijfde editie van Sail Kampen
zal pas in 2014 worden gehouden, zo heeft de organisatie
bekendgemaakt. In 2010 trok het evenement in de Kamper
binnenstad nog zo’n 200.000 bezoekers, en was daarmee het
drukst bezochte paasevenement van ons land.

[vervolg van pagina 1] Lente!

en weet niet beter dan dat het plein het Koeplein heet.
Is er iemand die mij kan vertellen wat correct is? Dat het luisterend
oor een heftige voorgeschiedenis had hoef ik u vast niet meer te
vertellen. Communicatie met burgers blijft lastig voor de gemeente,
zelfs zo lastig dat er een heuse campagne voor burgerparticipatie
wordt gestart. Wat mij in deze dan wel stoort is dat we onze wijkcoördinator dreigen kwijt te raken. Jan van der Vloet mag en gaat
met pensioen. Het is mij niet duidelijk of en hoe hij vervangen gaat
worden. En Jan, laat ik mijn waardering over jouw werk niet onder
stoelen of banken steken, maar jij weet wat communiceren met de
burger inhoud. En nu taai je af. Dat is héél jammer voor ons. Jan het
ga je goed. Dank voor je inzet.

...weer wat gemist! Onder andere de oproep voor bestuursleden, zeker de dames worden op dit ogenblik weliswaar zeer goed vertegenwoordigd, maar zij is toch in de numerieke minderheid.
Voorafgaand aan de vergadering heeft Hanjo IJkhout van Kinderboerderij Cantecleer de aanwezigen iets verteld over de hopelijk
zeer nabije toekomstplannen met de Natuurspeelplaats. Er heeft al
eerder een stuk hierover in de wijkkrant gestaan. De grond is verworven, bestemming is geregeld, plannen gemaakt en nu mist alleen
nog een detail als geld. Dit zeer sympathieke idee mag niet vanwege
dit detail verloren gaan, althans dat is mijn mening.
Uw mening mag u trouwens ook uiten via deze krant. Even een briefje bij ons wijkgebouw aan de Buiten Nieuwstraat 51-53 of een mailtje naar info@binnenstadkampen.nl. De volgende wijkkrant staat
eind juni op de planning en dat is al snel.
Om u nog beter met ons in contact te laten komen hebben we besloten om voorafgaand aan onze maandelijkse bestuursvergadering,
iedere laatste dinsdag van de maand, u in de gelegenheid te stellen
om met ons te praten. Wij zullen om half 8 in het wijkgebouw zijn. Of
de koffie dan al klaar is, kan ik u niet direct beloven maar er wordt al
wel gezet. Wilt u met ons van gedachten wisselen over wat dan ook,
wandel binnen (helaas wel 2 hoog) en vertel het ons.

Eigenlijk zou de eerstvolgende editie van Sail Kampen weer in 2013
worden gehouden, maar onder andere de renovatiewerkzaamheden
aan de Ketelbrug die voor dat jaar gepland staan gooiden roet in het
eten. Rijkswaterstaat kan namelijk, met het oog op vertraging in die
werkzaamheden, niet garanderen dat de brug weer op tijd klaar zal
zijn om de schepen voor Sail Kampen door te laten. Mede daarom is
besloten het jubileumfeest uit te stellen tot 2014, met als bijkomend
voordeel dat dan ook mogelijk deelnemers aan de Tall Ships Races
uit Harlingen Kampen kunnen aandoen. De data voor 2014 staan al
wel vast; van 18 tot en met 21 april.

De kunst van het
parkeren

[vervolg van pagina 1] Nachtwacht in Kampen
...daderprofiel(en) of identiteit(en) worden vastgesteld.
Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat meer openbare toiletten
noodzakelijk zijn. (Open deur, voor vele onder ons). Al was het alleen
maar om onze heren stappers na € 100,00 boete op een alternatief te
kunnen wijzen, aldus de meelopend agent Daniel Agema.
Feit is dat de monumentenraad de bouw van 1 zo’n toilet heeft tegengehouden. Onze burgemeester wil daar nog eens serieus naar
kijken. (Belangenafweging)

Natuurlijk; parkeren in de Kamper binnenstad is een kunst op zich.
De politie controleert – en geeft zelf niet altijd het goede voorbeeld,
zoals hier op een vrijdag in de Jacobssteeg. De doorgang werd totaal
geblokkeerd, door zowel een schildersbedrijf als een politievoertuig.
Gelukkig is het op vrijdag in de binnenstad nooit zo druk…

Verder wil ik toch even mijn petje af doen voor onze mannen van het
VOS-team. Het is op sommige momenten echt heel hard werken en
je moet een heel grote incasseringvermogen hebben om je tussen al
dat stappersvolk staande te houden.
Dat er naar aanleiding van deze rondwandeling hier en daar nog
eens over nagepraat zal gaan worden is zeker. Gemeente: Toiletten
en versneld aanpassen van te verlichten plaatsen. Wel of geen camera’s (kosten < > baten). Brandweer: Wat een fietsen staan er overal,
kunnen we ‘s nachts wel op alle plaatsen komen? HORECA: Al was
het relatief rustig deze nacht, wat zijn de verbeterpunten van onze
kant? (portiers/bewaking). Bewoners: Moeten helaas nog geduld
hebben, alle partijen zijn het er over eens, dat wij uiteindelijk met
de brokken blijven zitten en dat onze leefbaarheid alleen maar zal
afnemen als niet alle betrokken partijen het maximale doen om het
uitgaansleven in onze mooie binnenstad in goede banen te leiden.
Wordt vervolgd, ongetwijfeld.

Ik ken nog een Jan die afzwaait. Onze adviseur Jan de Ruiter. Was
al met pensioen en nu op een respectabele leeftijd van 76 wil hij
het iets rustiger aan gaan doen. Ik snap dat wel, Jan. Dank voor die
vele uren die jij voor ons hebt doorgebracht met praten, uitzoeken,
nadenken en schrijven. Omdat Jan het toch niet kan laten om stil te
zitten, helpt hij zijn vrouw met hand- en spandiensten rondom ‘Weg
Van Kunst’. Geweldig initiatief waar we 14 en 15 april weer van kunnen gaan genieten.
Blaadje bijna vol, nog even ruimte voor een persoonlijk succesje. Ik
heb een VIP entree gewonnen in onze mooie bioscoop Movie Unlimited. Er was een prijsvraag rondom de Oscar uitreiking en ik had 4
van de 5 vragen goed. En winnaar! En mijn vriendin mag mee.

Dankzij het luisterend oor van de gemeente krijgen wij een mooi
plein terug voor wat het Koeplein was. Of nog steeds is? De gemeente heeft het over het ‘Raadhuisplein’. Ik woon hier nu slechts 23 jaar

Veel plezier met deze wijkkrant, AAD MEURE

HEMA

AAD MEURE
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De Koornmarkt
Voor de winter doorzette was er de grote brand aan de kop van de Oudestraat, doorbrekend tot in de Hofstraat.
Als de wind was gedraaid was zeker ‘mijn’ bibliotheek eraan gegaan, 4,5 kilometer boeken. Pure koolmonoxide
woei de huizen in, tot op mijn hoge zolder en in de slaapkamers aan de IJsselkade. Hulde aan de gezamenlijke
brandweerkorpsen die zo deskundig het vuur bestreden en beperkt wisten te houden. Als het fel regent ruik je de
brand nog.
Vanuit de Oudestraat hebben we nu zicht gekregen -recht vooruit- op het Soete Lieve Jesu Huys aan de Hofstraat
waar in de zestiende eeuw jongens een ambacht leerden en tevens de koorzang verzorgden in de Sint Nicolaaskerk. Prachtige combinatie, bepaald jammer is het dat de huidige koorschool van de hoek Geerstraat-Boven
Nieuwstraat verhuisd is naar de Blekerijweg – er zijn buurtbewoners die de heldere stemmen bepaald missen.
Er zijn er die beweren dat bij de verkoop van de verbrande panden eertijds, alle onderdelen die nog herinnerden
aan de middeleeuwen eruit waren gesloopt: balken, deuren, geheng. Nu is de rest definitief verpulverd, op het
karkas van de gevelwand na. Vanuit het hoogste raam aan de noordelijke gevel (beslist vroeg zestiende-eeuws)
had men een uitzicht over de daken van de hele Oudestraat. Toen ging het vriezen.
De dagelijkse loop
De winter lijkt nu uitgediend, maar de lente zit nog niet in
de lucht. De sneeuw dempte alle geluiden aan de Koornmarkt, zachte regendroppels deden vandaag de laatste restjes wittigheid versmelten. In het morgenuur zullen er weer
de slierten fietsers linksom de Kerk richting Venestraat
gaan en zo verder naar ’t Pieter Zandt. Dan veroveren de
eerste wandelaars dezelfde route, maar dan in tegengestelde richting: op weg naar het winkelgebied van Oudestraat
en Geerstraat; bejaarde snelwandelaars, grijze dames op
weg naar de opeenvolgende koffiepunten en de verwarmde
winkelbedrijven, enkele rollators daartussen. Het koffieklatschen begint bij de Multi-Vlaai, dan Bakker-Bart, de koffiehoek bij de Hema… enzovoort. (In de vroege nacht hoor
ik de vrachtwagens die zorgen voor de bevoorrading).
Tegen tienen ’s morgens begint het verkeer tussen Oudestraat 6 en Koornmarkt 1 op gang te komen: de post wordt
gehaald en gebracht, men is op weg naar een vergadering,
er wordt met dozen gesjouwd op een steekwagen. Komt er,
nog voor de grote verhuizing dit najaar (2012), een laatste
promotieoptocht: een sliert vanaf de Aula aan het Muntplein naar de feestelijke receptie in de Koffiekamer achterin
het Koornmarktgebouw? Of is de laatste plechtigheid onopgemerkt voorbij gegleden, althans voor mij: toekijker vanuit
mijn keukenraam-met-uitzicht-op-de-Kerk.

6

Aan de vergetelheid prijsgegeven?
Voor we het beseften waren de gebouwen van de Theologische Universiteit verkocht, met alles erop en eraan. Wat zal
er bewaard blijven? De Wereldwinkel op 2 moet het veld
ruimen; wat gebeurt er met Oudestraat 4, het oudste Richtuus van de trotse stad Kampen, uit de diepe middeleeuwen? Wat met de klassieke gebouwen aan de Koornmarkt,
de voorname Aula’s en de binnenhof naar het ontwerp van
de toenmaals bekende architect Tjeerd Kuipers die Moorse
motieven had verwerkt in deze geheid gereformeerde gebouwen uit 1923-1924 Muntplein-hoek Hofstraat? Grappig
nietwaar? Kuipers was de ontwerper van de grote synagoge
aan de Folkingestraat in Groningen waarvoor hij een studiereis had gemaakt naar ‘moderne’ synagoges in Duitsland
waarin veel Moorse motieven waren verwerkt. In Kampen
stond Kuipers ook aan de basis van de Nieuwe Kerk en de
Van Gelder-Stichting aan de Ebbingestraat. Wie van de
nieuwe eigenaren zal zich straks deze verhalen nog herinneren?
Misschien dat er een bordje of plaquette zal herinneren aan
de vroegere bestemmingen, zoals nu op Koornmarkt 1: de
vroegere opleiding voor het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger was hier gevestigd; of Koornmarkt 7: het vroegere
woonhuis van de familie Van Ulsen; of in de doorgang naar
de hof daarnaast gelegen het kraantje dat herinnert aan de

hier gevestigde Nutsbedrijven. Wat herinnert er nog aan
de Muntschool? – wat gras en parkeerplekken. Wie weet
dat hier de Beestenmarkt was voor er een school werd gebouwd? Wie kent de vroegere bewoners nog, kan de winkeltjes opsommen in de Venestraat, de kroegen op de hoeken van straten en pleinen?
Een foto vertelt ons dat hier lange jaren groentemarkt werd

gehouden, in mijn hoek van het plein (ik woon in een tabaksfabriek uit 1895). En de jaarlijkse kermis werd hier op
het plein gevierd, zodat de ramen van de Kazerne van matglas waren opdat de militaire leerlingen niet naar buiten
konden kijken of ze een glimp konden opvangen van de
Kamper deerntjes. Wie weet nog van de steegjes tussen de
huizen waar de... [lees verder op pagina 8]

7

Kunst kijken in
monumentenstad
Kampen

[vervolg van pagina 7] De Koornmarkt
...boerenvrouwen in de geut piesten bij hoge nood, de rokken even
wat hoger gesjord. Voor de manslui kwam er een pissoir terzijde van
de Kerktoren (ook al voor ik het wist, dichtgetimmerd, onlangs).
Zo verandert alles. Er is allang geen Vlooientheater meer, het logies
voor de kermisgasten aan het begin van de Voorstraat - vroeger een
Joods Logement nabij de oudste sjoel gelegen. (Daar zit nog een
verhaal aan vast: op deze plek was een waterput die gebruikt werd
voor een bierbrouwerij, de Joden kochten dit gebouw vanwege het
levende water, zodat er een ritueel bad, een mikwe, kon komen (dat,
bij mijn weten, er nog in de grond zit).
Voor de Kazerne uit was er het Stedelijk Instituut, een prestigieuze
opleiding, een voorloper van al het middelbaar onderwijs in de stad.
Daarvoor, voor ongeveer 1825, waren het deftige woonhuizen, met
stallen en bijgebouwen van regenteske families: Van de Merwede;
het winterhuis van Jochem Kok uit Mastenbroek. Pieter Remmers
tekende rond 1800 dit plein, men kan sommige panden nog herkennen, met name de woningen naast de Koornmarktspoort.
Een perkamenten rol met namen van bewoners eind zestiende eeuw
geeft ook aan dat hier een Lombard (lommerd, een pandjeshuis) lag,
en de Wheme, de pastorie van de Nicolaaskerk – een tuinmuur aan
de Goudsmithof herinnert daar nog aan; verderop waren er Vergaderingen (bejaardenhuisvesting) en lag er de Latijnse school – die
werd omgebouwd tot (provinciale) Munt. Daarachter lag de klokgieterij van Wegewaert en Van Wou in de Bovenhoek – wat was het
symbolisch dat de laatste klok voor de Toren op de keitjes van het
plein gegoten werd vorig jaar! Er moet een tijd zijn geweest dat op
dit oudste plein van de stad koren werd verhandeld en er voor de
Poort een Veer was naar de Hoge Bomen aan de overzijde van de
rivier, de oudste Kamper brug dateert van 1448. We vergeten helemaal dat rond de Kerk het omheinde Kerkhof was – tot onder mijn
woonhuis. In de bestrating aan de Zuidzijde van Kerk merken we
de markering op van een vroegere Kapel: die van de Pelgrims naar
Jeruzalem. Zo herinnert er veel, voor wie zien wil en weten, van alles
aan vroegere tijden.

Groenestraat 148
8261 VL Kampen
tel.: 038 - 333 06 78
fax: 084 - 746 92 54
mob.: 06 - 15 24 61 76
info@bouwbedrijfcoupe.nl
www.bouwbedrijfcoupe.nl

Wandel in het weekend van 14 en 15 april mee over de WegVanKunst in monumentenstad Kampen. Laat u verrassen door
spannende hedendaagse kunst en maak kennis met de makers
in de intieme interieurs van monumentale panden, waaronder
veel woonhuizen. Een uitgelezen gelegenheid om kunst, monumentale interieurs en de magnifieke binnenstad van Kampen te combineren in een verrukkelijk dagje uit.
Weg Van Kunst wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden en toont
werk van ruim dertig kunstenaars, onder wie Henk Helmantel, Siegfried Woldhek, Kenne Gregoire, Menno Jonker en Eddy Roos.
De kunstwandeling – met carillonconcert op zaterdag en zondag van
13.00 uur tot 14.00 uur – is op zaterdag en zondag tussen 11.00 en
17.00 uur (kosteloos) te lopen vanaf het Stedelijk Museum Kampen,
Oudestraat 133. Fietstaxi’s kunnen u op vertoon van de folder van
WegVanKunst vervoeren langs de adressen van de kunstroute.
U kunt ook de website bezoeken: www.wegvankunst.nl

Simon Coupe

Een robuuste herinnering
De militaire opleidingen zijn uit de stad verdwenen, straks zijn ook
de theologen van de Oudestraat (zeg ik maar) weg. Wat herinnert
ons straks aan dit verleden waardoor de stad zekere glans en allure
kreeg in de wereld (ja zeker!)? Ik hoop op ruimtes, zalen, in het nieuwe Van Heutsz waarin Kampen als opleidingsstad centraal zal staan.
Nu kan er nog gered worden uit de erfenis.
15 FEBRUARI 2012, JAAP VAN GELDEREN

Wijkvereniging
Binnenstad
Kampen nu ook
op facebook!
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Colofon

Wegens groot succes nu op twee locaties

Trouwbeurs
St. Annakapel
breidt uit
De St. Annakapel van Jan Vayne houdt zaterdag 14
april een nog grotere Trouwbeurs dan vorig jaar op
twee locaties. Het programma zit vol shows, artiesten,
bedrijven en andere verrassingen voor toekomstige
bruidsparen.
Door het grote succes van vorig jaar wordt de Trouwbeurs
dit jaar op twee locaties gehouden: de St. Annakapel (Broederweg 10) en de Regenboogzaal (Broederweg 32). In de
kapel zijn maar liefst drie spectaculaire bruidsshows en optredens van bekende artiesten. De bezoekers kunnen daar-

na genieten van een hapje en drankje in de receptiezaal.
Een prima mogelijkheid voor aanstaande bruidsparen om
de St. Annakapel te bezichtigen voor burgerlijk en kerkelijk
huwelijk, maar ook voor recepties.
Iets verderop in de straat - in de Regenboogzaal - presenteren zich ruim dertig ondernemers. Zij bieden producten en
diensten aan om iedere huwelijksdag tot een groot succes
te maken. Een ideale mogelijkheid voor wie zich alvast wil
oriënteren. De meest uiteenlopende ondernemers uit Kampen en omgeving tonen wat zij aanstaande bruidsparen te
bieden hebben voor de mooiste dag van hun leven.
Dus iedereen die meer wil weten over bijvoorbeeld bruidsjurken en -kapsels, trouwpakken, fotoreportages, bloemen,
make-up, trouwauto’s, en -koetsen, sieraden, huwelijksreizen, huizen en noem maar op, moet zeker komen. Natuurlijk ontbreekt Jan Vayne deze dag niet. Hij zorgt samen met
de bekende zangeres Sharon Kips voor de openingsmuziek
van de bruidsshows. Die beginnen om 12.00, 14.00 en 16.00
uur en zijn gratis toegankelijk. Iedere show duurt een half
uur. Daarna hebben de bezoekers volop gelegenheid om
alle deelnemende bedrijven te bezoeken.
Aanmelden kan via 06-52051186 of via www.sintannakapel.
nl onder kopje reserveren. Per show kunnen 150 bezoekers
plaatsnemen dus reserveer nu.

WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53			
8261 AR KAMPEN
			
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl
www.facebook.com/binnenstadkampen

Word lid van
Wijkvereniging
Binnenstad!

Rabobank nr. 331238853

Wees blijvend op de hoogte voor slechts €10,00 per jaar!

DAGELIJKS BESTUUR
Aad Meure voorzitter
T 3326799
E meure63@zonnet.nl
Marlie Baer-Kloosterman secretaris
E mlbaer@scarlet.nl

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van
en voorzieningen in de wijk. Zo voert het, o.a. in het kader van stadsvernieuwing,
overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellingen. Bijvoorbeeld omtrent
de nieuwbouw van Myosotis en de planvorming voor de Bovenhavenstraat.
Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw genomen
om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewoners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

Nardus Koster penningmeester
E nardus.koster@zonnet.nl

Verder spant de vereniging zich in voor een goed contact met en tussen wijkbewoners, bijvoorbeeld dmv. het wijkFORUM. En natuurlijk houdt de vereniging
haar leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dmv. deze wijkkrant!

Fre Helleman
T 3311167
E f.k.helleman@planet.nl

Naam

Raymond la Crois
E rlacrois@omepa.nl

Adres

ALGEMEEN BESTUUR
Dries van Putten
T 3323454
E 3sputten@home.nl

Ben van ’t Hul
E benvanthul@kpnmail.nl

Postcode
Plaats

ADVISEURS
Bert ten Cate
T 3312351
E drs.atencate@hetnet.nl

Jaarlijks bedrag
(min. €10,00 maar
meer mag ook!)
Handtekening
Foto: BWPhoto, Kampen

REDACTIE WIJKKRANT
E info@binnenstadkampen.nl
Deze opgave s.v.p. in een envelop naar Wijkvereniging Binnenstad, Buiten
Nieuwstraat 51-53, 8261 AR Kampen. Of mail uw gegevens naar info@binnenstadkampen.nl. U kunt het bedrag o.v.v. uw gegevens ook direct overmaken naar:
Rabobank 331238853
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OPMAAK WIJKKRANT
Nico van Maastricht
T 06 44864755
E nico@vanmaastricht.com
W www.vanmaastricht.com

Kort nieuws
En er was licht…
De lantaarnpalen langs de Burgel zijn dit voorjaar vervangen
door nieuwere exemplaren. Nou
ja, nieuw….de palen maken door
hun uiterlijk een wat antieke
indruk, maar passen prima in
het Kamper straatbeeld. Voor de
volledigheid; links de ‘nieuwe’
lantaarnpalen, rechts de oude
en inmiddels verwijderde lantaarnpaal.

Nieuwe Toren, nieuwe borden…
De Nieuwe Toren is weer geopend! Na een jarenlange
renovatie – noodzakelijk na
een aantasting door de Bonte
Knaagkever – werd de toren in
oktober weer heropend. Pal na

de feestelijke opening werd de
toren bij de doorgang ‘opgesierd’
door divers straatmeubilair. De
situatie is inmiddels weer – in
het positieve – hersteld, maar
een fraai en vol plaatje leverde
het wel op.

Wijkvereniging op Facebook!
We willen u hiermee op de
hoogte houden van allerlei zaken die spelen in de binnenstad
van Kampen, maar ook willen
we een luisterend oor zijn voor
iedereen die iets relevants te
melden heeft. Dat kan gaan over
activiteiten, stadsvernieuwing,
overlast, ideeën, gedachten, een
mooie foto, of juist een lelijke.
We hopen een levendig forum
te bieden voor iedereen die zich
betrokken voelt bij onze binnenstad. www.facebook.com/
binnenstadkampen
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