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Zelf een 
stukje 
schrijven?
Is u iets opgevallen in de 

stad, bent u het ergens niet 

mee eens of juist wel? Deze 

krant is er voor u! Stuur uw 

bijdrage of vraag naar 

info@binnenstadkampen.nl

Uw advertentie?
info@binnenstadkampen.nl

verder in dit nummer

Stokrozen kleuren de stad!

Zonnekaart voor Kampen

Stokrozenactie op 11 & 12 mei 

Het bestuur van de Wijkvereniging Binnenstad 
lanceert medio mei een geweldig initiatief; 
dankzij een bijdrage van de gemeente Kampen 
worden er in het weekend van vrijdag 10 en za-
terdag 11 mei honderden stokrozen in de Kam-
per binnenstad verspreid en - als u dat wilt - 
ter plekke bij u voor de voordeur ingegraven.

De gemeente Kampen heeft zo ongeveer alle 
daken in de stad – en daarbuiten – in kaart 
gebracht voor de zogenaamde ‘zonnekaart’. 
Daarmee kunnen huiseigenaren zien of hun 
dak geschikt is voor de plaatsing van zon-
nepanelen en hoe snel die investering weer 
terug is verdiend.

De kaart is ontwikkeld door het Zwolse bedrijf 
MapGear, Kampen is de eerste Overijsselse ge-
meente die gebruik maakt van de applicatie. Via 
gedetailleerde luchtfoto’s en hoogtescans wordt 
in kaart gebracht in hoeverre daken gebruik kun-
nen maken van... [lees verder op pagina 3] 

De Kamper binnenstad mag wel wat groener, zo 
is de gedachte achter deze stokrozenactie; met 
behulp van kleine geveltuintjes moet de stad nog 
mooier worden dan ze al is! De Wijkvereniging 
Binnenstad draagt graag bij aan deze gedachte, 
en regelde samen met de gemeente Kampen 
een grote hoeveelheid stokrozen en compost. In 
mei gaan we aan de slag!
[lees verder op de achterkant]
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Welkom in de lente van 2013!
Voorwoord door Aad Meure, scheidend voorzitter

Het weer is niet helemaal wat ik mij bij een lente voorstel, maar 
ik kan met de motor naar het werk - al is 0,3° C wel frisjes. Kou 
is een relatief begrip, zeg ik altijd. Net als de kleur blauw, wel of 
niet mooi is. Meer zeg ik hier niet over.
We hebben net onze jaarvergadering achter de rug, wederom 
hadden we prachtige locatie gevonden. Hopelijk kan het bestuur 
deze trend vasthouden de komende jaren. Ik kan u de Veerman 
van Kampen van harte aanbevelen voor vergaderingen en par-
tijen. Koffie en bier is er lekker, de rest vast ook wel maar dat heb 
ik niet geproefd.
Met enige moeite - qua tijdspad - konden we de uitreiking van 
2 Steenbicker-prijzen toch nog voor elkaar krijgen. Dank aan de 
deskundige jury, voor jullie inzet in deze.
Als ik toch aan het bedanken ben, ik wil u ook bedanken dat u mij 
8 jaar lang de voorzittershamer hebt toevertrouwd. Ik zal nog wel 
werk voor de wijkvereniging blijven doen, maar dan meer achter 
de schermen. Hoeveel en wat precies zal ik wel van het bestuur 
te horen krijgen.

Wat ik heb gemist is de laatste bijeenkomst tussen de gemeente, 
DeltaWonen, Van Wijnen en de omwonenden van Huize Marga-
retha. Gelukkig had ik een opvolger geregeld die ik zou introduce-
ren, maar het viel even iets anders uit dan gepland. Ik moet voor 
dit soort vergaderingen altijd vrij nemen en was dit ook nu weer 
vast van plan. Helaas (gelukkig) kwam er een redelijk grote or-
der voor onderdelen binnen en die moest ik toch wel doorzetten. 
Daardoor ben ik de tijd glad vergeten en viel Nico, mijn opvolger 
in dit soort gesprekken, met zijn neus in de boter en mocht het 
gelijk alleen oppakken. Sorry nogmaals Nico… Gelukkig gaat de 
bouw van Margaretha voorspoedig, er is al een deel van het stei-
ger weggehaald. Voor de zomer kunnen de bewoners verhuizen, 
geheel volgens planning. Bent u trouwens al bij het voormalige 
Ziengs-pand geweest? Het gaat weer ergens op lijken.

Met een beetje geluk valt deze krant nog net voor de Weg van de 
Kunst bij u binnen, een echte aanrader om te lopen. Mocht deze 
krant later zijn... dan heeft u vast volgend jaar weer een kans. 
Doen hoor! 

Heeft u verstand van of kijk op kunst? Het zou mooi zijn als deze 
toch wel redelijk beoefende hobby en zelfs werk (in de zin van ‘ik 
leef ervan’) meer aandacht krijgt. Wij van de wijkvereniging wil-
len daarom ruimte in deze krant hiervoor deels beschikbaar stel-
len. Zelf heb ik hier niet zoveel kijk op, maar als u zich geroepen 
voelt om iets over Kunst in, voor of door de Kamper binnenstad 
wat breder uit te dragen... graag uw kopij bij ons inleveren.

Op zaterdag 11 mei krijgt u van ons stokrozen aangeboden. Waar-
om? Om de straten / gevels op te fleuren. Omdat het nu eindelijk 
mag van de Gemeente Kampen. Kosten? Niets. Cadeautje van ons 
en de gemeente Kampen moet ik eerlijkheid halve er wel bij zeg-
gen. Wel zoeken we nog hulp bij het rond delen en/of poten van 
planten. Verderop in deze wijkkrant staan meer details hierover.

De kinderboerderij is z’n bakhuis kwijt, ik baal van dit soort za-
ken. Is de een bezig om zich de tong dik te praten om een paar 
euro bij elkaar te verzamelen om iets van blijvende educatieve 
waarde voor ons en onze kinderen aan zijn bezit toe te voegen, is 
er weer iemand die zo nodig het laffe galbakje moet uithangen 
en niet met vuur kan omgaan. Ik wordt hier best wel heel erg 
(donderwolkje / bliksem / bijl / lelijk woord) van.
De stichting Natuurspeelplaats Kampen is heel hard bezig om het 
voor de jeugd nog leuker te maken in onze binnenstad, maar ja; 
je moet je toch gaan afvragen hoe groot het risico wordt om ook 
dit te verliezen door van die gelijke toekomstige figuren. Of we 
moeten niet wijken voor dit soort terreur en gewoon doorgaan. Ik 
nijg naar het laatste - als ik typ hoef ik niet te praten - maar het 
resultaat moet toch zijn dat die Natuurspeelplaats letterlijk van 
de grond gaat komen. De stichting heeft daarvoor geld en hulp 
nodig; informeert u eens bij Hanjo wat u kunt doen?

Wat ga ik u nog meer vragen? Ik heb nu de kans nog op uw aan-
dacht. O ja, in de vorige editie heb ik u gevraagd naar uw ervaring 
met betrekking tot het grondwater in de binnenstad. Hier zijn drie 
reacties op gekomen, gelukkig niet veel al is de ellende voor de 
betrokkene best ingrijpend. Maar ik vermoed dat u mijn vraag, 
verscholen tussen alle tekst, aan het eind van de krant weer ver-
geten was. Bij deze dus een herhaalde oproep. Graag reacties!!!

U kunt natuurlijk alles kwijt bij de bestuursleden, zie hiervoor het 
colofon. Rest mij nog u  veel leesplezier toe te wensen en mis-
schien tot ziens.

Groet, Aad

Wijkvereniging 
Binnenstad 
Kampen nu ook 
op facebook!
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[vervolg van pagina 1] Zonnekaart voor Kampen

... zonnepanelen en wat de opbrengst is. Huiseigenaren kunnen op 
die manier bij installateurs makkelijker een offerte aanvragen, de 
gemeente stimuleert buurtbewoners om dat gezamenlijk te doen  

 
 
om de kosten van die zonnepanelen nog verder te kunnen drukken. 
Wie benieuwd is naar de geschiktheid van zijn/haar woning voor 
zonnepanelen, kan terecht op www.kampen.zonnekaart.com

Voor al uw bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingen

Vraag vrijblijvende een 
offerte aan voor:
•	 Nieuwbouw
•	 Onderhoud
•	 Renovatie

Groenestraat 70, 8261 VJ Kampen
038 333 83 50   |   06 15 35 39 51
helleman.dakwerken@gmail.com
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Palm pasens

‘[…] in optocht werden op Palmzondag de Palmpasens gedragen. Vol trots torste je de grote brood-
figuur, die de vorige avond door Aaltje (onze gedienstige) en haar vrijer vol zorg was versierd met 
palmgroen en kunstig geknipte slingers en behangen met aaneengeregen vijgen, een echt en een 
suikeren ei, een netje met kleine paaseitjes, noten en een sinaasappel. In een lange rij ging het dan 
zingend langs het plantsoen en door de smalle straten en over de Koornmarkt. Aals ouders woonden 
in een tjalk. Zo nu en dan lag het schip aan de IJsselkade. ’s Zondags mocht je wel eens mee, om er 
koffie te drinken in het roefje […]’ (Margrit Stigter, 1915)
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Palm pasens

Een optocht met een religieus tintje op de openbare weg… in 
Kampen, alsof er geen processieverbod bestond, destijds. Of viel 
deze vrolijke optocht onder de noemer van onschuldige folklo-
re? Ik weet het niet zeker maar denkelijk zullen ‘gereformeerde’ 
kindertjes toentertijd niet hebben meegelopen in een dergelijke 
stoet: zij liepen trots rond in Kampen en IJsselmuiden bij het jubi-
leum van het bijzonder onderwijs (75 jaar in 1928), waar natuur-
lijk ook vergunning voor moest worden aangevraagd. De ‘vrijzin-
nige’ Henk van de Koornmarkt echter staat parmantig met twee 
meisjes van de Doopsgezinde zondagschool (van juf Marie Keuter) 
op de foto, de broodhaantjes hoog geheven (1936). Hoe lang is dit 

zo nog doorgegaan in onze stad? (Ik ken alleen de kermis op de 
Heugte op Tweede Paasdag en ik weet van een kinderoptocht in 
mijn wijkkerk op Palmzondag).

Palmpasen is de zondag vóór het Paasfeest: de intocht in Jeruza-
lem, van ‘Hosanna’ naar ‘Kruisigt Hem’. ‘En wat was Paschen voor 
kinderen in Kampen een heerlijk feest! Dan togen we naar den 
Zandberg met ons rood-wit-blauw net, gevuld met noten, sinaas-
appelen en gekleurde eieren. Met andere kinderen knikkerden 
we met noten en rolden met de sinaasappelen tot ze er beurs van 
werden en we trachtten bedreven te worden in het ‘eitje-tikken’ 
[…].’(Suze Salomons, 1882)
 
De ouders van Pim van Maanen (1920-2012) waren fel tegen alle 
uitingen van religie in de openbare ruimte; met andere ouders 
dienden zij zelfs een klacht in tegen de alomtegenwoordige juf-
frouw Z.A. Hendriks, die vanaf 1921 evangeliseerde. Pim vertelde: 
‘Ik had het echt niet overdreven. Ze stond altijd op de hoek van de 
straat of bij de openbare school, met een fietstas vol boekjes en 
traktaatjes. In mijn jeugd vond ik dat prachtig. Dan zei ze: “Kinde-
ren, hebben jullie al een nieuw hartje gekregen?” Als ik het mijn 
moeder vertelde, begon die altijd te schelden, maar ik vond het 
leuk. Dat mens sprak een taal die ik niet begreep. Ze klampte zich 
aan iedereen vast […] ik had groot respect voor haar.’ (Vraagge-
sprek met de schrijver Willem G. van Maanen, 2003)

In zijn novelle De onrustzaaier uit 1954 die enige ophef in de stad 

Kampen veroorzaakte, treedt een schoolhoofd op, meester Chris, 
die door machinaties van zijn eigen bestuursvoorzitter (notaris Pi-
laar) en de Wethouder voor Onderwijs de stad moet verlaten na 
ontslagen te zijn: hij zou te veel onrust in de stad veroorzaken. De 
schoolkinderen zijn dol op hem en ook ouderen die hij uit hun le-
thargie heeft gewekt. In een laatste grote manifestatie dringen de 
kinderen rondom de vereerde meester op (het speelt op de Graan-
markt = Koornmarkt): ‘Wij willen meester houden zolang hij adem 
heeft’, en: ‘Zij zullen hem niet temmen zolang hij bij ons leeft.’ Toch 
moet meester Chris vertrekken, met de laatste boot naar Amster-
dam, zijn beste leerling, Gait van de klompenmaker, meenemend.

Ook Middeleeuws Kampen, vóór de Reformatie, kende een op-
tocht op Palmpasen, een echte processie. Met een houten ezel, 
die elk jaar op stadskosten werd opgeschilderd. (Jezus reed de 
stad binnen op een ezelsveulen, de omstanders spreidden hun 
palmtakken en klederen uit om zijn weg te effenen). In de Onze 
Lieve Vrouwekerk werd de optocht opgesteld en dan ging het van-
daar naar de Sint Nicolaaskerk, in onze meting precies één kilo-
meter. Langs de Gasthuiskapel, langs het Raadhuis. Alle spelers 
staan opgesteld: het volk (de Joden), waaronder veel vrouwen; de 
Schriftgeleerden; de leerlingen, ook Judas onder hen (en Petrus, 
vandaar de haan); Romeinse soldaten (zitten er Bataven tussen?). 
Op de achtergrond de stadhouder van de Keizer in Rome, Pilatus.

De grote deuren van het Noordelijk portaal van de Bovenkerk 
staan wagenwijd open: de intocht in Jeruzalem wordt voorge-
speeld, het volk juicht: ‘Hosanna’. (Op enig moment was hier een 
kapel ingericht voor de pelgrims naar het Heilige Land). Tegen het 
midden van de veertiende eeuw was een kleine Joodse gemeen-
schap van kooplui in de stad gevestigd: hoe werd zij bejegent in 
deze tijd van het kerkelijk jaar? Klinkt daar het: ‘kruisigt Hem?’ 
De Joden in deze streken - ja over heel Europa - vielen in de ja-
ren 1348-1350 als slachtoffers van hetzelfde volk dat opgehitst was 
door geselbroeders die boete predikten omdat de christenvolken 
de Joden hadden toegelaten. Het was in de dagen van bisschop 
Jan van Arkel.

JAAP VAN GELDEREN
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           8 jaar 
in 8 vragen 

Hoe ben je bij de wijkvereniging terecht gekomen?
,,In 1992 woonde ik nog aan de Voorstraat, toen 
hebben we samen met de buurt actie gevoerd 
tegen het vrachtverkeer in die straat onder de 
noemer ‘Voorstraat Woonstraat’.  Zo kwam ik 
in contact met Buurtvereniging Buitenkerk, de 
voorganger van de Wijkvereniging Binnenstad. 
De Buurtvereniging ondersteunde onze acties 
in de Voorstraat met raad en daad, en in 1996 
kwam ik in het bestuur terecht’’. 

Waarom deed je dat eigenlijk?
,,Ik vind het eigenlijk heel logisch, dat je je inzet 
voor de buurt waarin je woont. Ik vind mezelf 
ook nieuwsgierig, en ben altijd op zoek naar 
vernieuwende dingen’’.

Hoe zijn je die acht jaar bevallen?
,,Goed, maar ook wel zwaar. Er gaat toch een 
hoop tijd in zitten, meer dan mensen soms den-
ken. Een jaar of vier nadat ik in het bestuur van 
de Buurtvereniging kwam te zitten ging het roer 
om en werd het een Wijkvereniging. Eigenlijk op 
verzoek van de gemeente, die graag een aan-
spreekpunt wilde voor de hele binnenstad. Er 
waren tot dan toe wel allerlei buurtinitiatieven, 

maar die waren wat versnipperd. Door de komst 
van de Wijkvereniging Binnenstad is het nu ook 
voor de gemeente duidelijk dat ze met de hele 
binnenstad te maken hebben’’.

Noem eens iets wat je hebt bereikt, waar je trots 
op bent?
,,De hele discussie rondom de aan- en afvoer 
van bouwmaterialen voor het nieuwe Marga-
retha bijvoorbeeld, maar ook de invoering van 
de parkeervergunningen voor de binnenstad. 
De gemeente wilde een strikte scheiding tussen 
vergunninghouders en regulier betaald parke-
ren, daar hebben wij ons tegen verzet. In andere 
steden als Zwolle bijvoorbeeld zie je dat je als 
vergunninghouder eerst een hele rits lege plek-
ken voor betaald parkeren moet passeren voor-
dat je als vergunninghouder je auto kwijt kunt. 
Dat hebben we tijdelijk ook in de Hofstraatga-
rage gehad, dat werkte gewoon niet. Door over-
leg met de gemeente hebben we dat weten te 
voorkomen’’.

Wat had je graag anders gezien?
,,De relatie met de gemeenteraad. Gek genoeg 
hebben we betere contacten met het college van 

Maar liefst acht jaar lang was Aad Meure voorzitter van de Wijkvereniging 
Binnenstad. Tijdens de laatste jaarvergadering op de Veerman van Campen 
op woensdag 20 maart nam hij, onder dankzegging, afscheid. In deze bin-
nenstadskrant daarom een goed gesprek met de vertrekkende voorzitter; 

Afscheid van voorzitter Aad Meure
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           8 jaar 
in 8 vragen 

B&W dan met de raad. Wel met een paar 
personen uit die raad, maar op de een 
of ander manier blijft het contact met de 
hele raad toch wat moeizaam verlopen. 
Ik weet ook niet hoe dat komt’’.

Wie gaat je opvolgen?
,,Nog geen idee! Toen ik een jaar geleden 
aankondigde te willen stoppen zijn we geza-
menlijk met het overige bestuur op zoek ge-
gaan naar een opvolger. Die hadden we bijna 
gevonden, maar dat ketste helaas op het laat-
ste moment toch af. Het bestuur wijst nu een 
interim-voorzitter aan’’. 

Trek je je nu helemaal terug?
,,Nee hoor, ik blijf nog wel betrokken bij de 
Wijkvereniging. Binnenkort gaan we een 
grote actie houden om de binnenstad te 
verfraaien met een heleboel stokrozen en 
er zijn nog een heleboel dingen waar ik 
me mee wil bemoeien’’.

Dus je hebt je lidmaatschap nog niet 
opgezegd?
,,Ben je nou helemaal? Tuurlijk niet!’’  
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Tijdens een goedbezochte jaarvergadering van de Wijkver-
eniging Binnenstad zijn woensdagavond 20 maart weer de 
Steenbickerprijzen 2012 uitgereikt. De particuliere Steenbic-
kerprijs ging deze keer naar het pand aan de Oudestraat 
232, de zakelijke Steenbickerprijs ging naar het Dolfijnhuis 
aan de Graafschap 28.

Maar liefst acht panden werden ge-
nomineerd voor de Steenbicker-prijs, 
een prijs die de Wijkvereniging Bin-
nenstad jaarlijks uitreikt aan panden 
(en hun eigenaren) die op een deskun-
dige, en historisch verantwoorde wijze 
worden gerenoveerd. Het pand op de 
hoek Oudestraat/Schapensteeg is vol-
gens de jury op een deskundige wijze 
aangepakt, waarbij nog wel even een 
kritische noot werd gekraakt over het 
overschilderen van de letters ‘Melkhan-
del’ op de daklijst – een erfenis van de 
voormalige melkhandel De Delta. Ei-
genaar Lee Ten Hove was aangenaam 
verrast over de toekenning van de prijs 
door de Wijkvereniging, en kwam de 

bijbehorende plaquette persoonlijk in ontvangst nemen op de 
Veerman van Campen. 

Namens het Dolfijnhuis aan de Graafschap 28 kwam Lyane Ype-
laar de Steenbickerprijs in ontvangst nemen, bij afwezigheid van 
haar vriend en pandeigenaar John Voerman. Ook zij toonde zich 

in haar nopjes met de zakelijke prijs, 
de jury prees de inspanningen van de 
eigenaren van het Dolfijnhuis om hier 
mensen met een beperking aan werk te 
helpen. ,,Zoeter en kleurrijker kan niet’’, 
aldus de jury. Bij de uitreiking van de 
Steenbickerprijzen deed verenigings-
lid Hans van der Horst een oproep om 
vooral ook te komen tot een ‘miezerig-
heidsprijs’ om de minder aantrekkelijke 
kanten van de Kamper binnenstad ook 
eens in het daglicht te zetten en zo de 
eigenaren te dwingen hier iets aan te 
doen. Het (deels) nieuwe bestuur van 
de Wijkvereniging zegde tijdens de 
jaarvergadering toe te gaan kijken naar 
deze mogelijk nieuwe variant van de al-
oude ‘Steenbickers’. 

Steenbicker prijzen 2012 uitgereikt

Categorie Particulier: Oudestraat 232 Categorie Zakelijk: Graafschap 28

Lyane Ypelaar van het Dolfijnhuis

Lee ten Hove (links)
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Dit keer wil ik mij eens in het bijzonder richten aan bezitters 
van honden in onze mooie binnenstad. En dan wil ik het niet 
over hondenpoep of los lopende honden hebben, maar vraag 
ik uw aandacht met een opvallende kreet: Wees Waaks!

Het team van de politie in Kampen, stelt alles in het werk om 
overvallen, straatroven en inbraken te 
voorkomen en de daders te pakken. Dat 
geldt ook voor het bestrijden van over-
last, zoals bijvoorbeeld in het uitgaans-
leven. Wij kunnen dit echter niet alleen.

Als hondenbezitter behoort u tot een bij-
zondere groep inwoners. U laat elke dag 
de hond uit in en rond de wijk. Waar-
schijnlijk loopt u vaste rondjes en omdat 
u zo vertrouwd bent met de eigen omge-
ving vallen afwijkende situaties snel op. 
Denk bijvoorbeeld aan een onbekende in 
de tuin van de buren, vreemde personen 
die aan auto’s rommelen of verdachte 
personen die rondhangen op straat. Als 
u dat ziet en op dat moment de politie 
belt, dan helpt u ons enorm. 

112, daar pakken we boeven mee! Ziet u een inbraak? Of ziet u iets 
opvallends bij u in de buurt? Twijfel geen seconde en bel direct 
112. Geeft u de politie zoveel mogelijk informatie. Noteer bijvoor-
beeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement 
van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Of maak 
met uw mobiele telefoon foto’s als dat mogelijk is. Criminelen 

hebben een hekel aan oplettende bur-
gers! Mogen de bewoners van de bin-
nenstad en de wijkagent op u rekenen.

En volgt u mij al op twitter? 
Voeg mij toe: twitter@wa_kampen04. 
Tot slot wens ik u allen weer een veilige 
en mooie lente / zomer met alle activi-
teiten in onze mooie binnenstad!

Henri MAURER
WIJKAGENT BINNENSTAD 

EN ZUID-BOVENBROEK. 

Van uw wijkagent 

Simon Coupe

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
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Plakvergunning
Gezien in de Kamper binnen-
stad; een bewoonster die haar 
parkeervergunning op – voor 
haar in ieder geval - duidelijk 
zichtbare wijze achter het raam 
had geplakt. Dit vanwege het 
ontbreken van het traditionele 
hoesje dat de gemeente door-
gaans bij de vergunning le-
verde. Na een suggestie van de 
kant van de redactie van deze 
wijkkrant, heeft de gebruikster 
de vergunning inmiddels aan 
de zijramen geplakt. Komt het 
zicht wel ten goede!

Kort 
nieuws
Chloortrappers
Even had het Koeplein een 
onbekend steentje; een groep 
die zich de ‘Chloortrappers’ 
noemde had zichzelf een plekje 
gegund tussen alle andere be-
roemde Kampenaren. Niet tot 
tevredenheid van de gemeente 
die het steentje kort na de illegale 
plaatsing weer liet verwijderen. 
Wie de ‘Chloortrappers’ zijn? 
Wie het weet mag het zeggen! 
Info@binnenstadkampen.nl

Niet meer schuin
De gemeente controleert sinds 
begin dit jaar extra op ‘schuin-
parkeerders’ langs de Burgel. 
Op een tweetal plekken worden 
boetes uitgedeeld aan autobe-
zitters die hun auto niet paral-
lel maar haaks op de Burgel  

 
parkeren. Kortom; alleen maar 
binnen de vakken parkeren! 
De maatregel is ingevoerd om 
hulpdiensten bij eventuele ca-
lamiteiten ruim baan te geven 
– iets wat niet altijd lukt met 
steeds groter wordende auto’s 
en schuine parkeerstanden.
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Colofon
WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53   
8261 AR  KAMPEN 
   
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl 

 www.facebook.com/binnenstadkampen
Rabobank nr. 331238853

DAGELIJKS BESTUUR
voorzitter: vacant 

Nardus Koster penningmeester
E nardus.koster@zonnet.nl

Jeroen Linderhof secretaris
E jcclinderhof@gmail.com

ALGEMEEN BESTUUR
Ben van ’t Hul 
E benvanthul@kpnmail.nl 

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

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

Nico van Maastricht 
T 06 44864755
E nico@vanmaastricht.com

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

REDACTIE WIJKKRANT
E info@binnenstadkampen.nl 

OPMAAK WIJKKRANT
Nico van Maastricht
T  06 44864755 
E nico@vanmaastricht.com
W www.vanmaastricht.com

Word lid van 
Wijkvereniging 
Binnenstad!
Wees blijvend op de hoogte voor slechts €10,00 per jaar!

Naam

Adres

Postcode 

Plaats

Jaarlijks bedrag

(min. €10,00 maar meer mag ook!)

Handtekening

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

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe or-
ganiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vorm-
geving van en voorzieningen in de wijk. Zo voert het, o.a. in het kader van 
stadsvernieuwing, overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellin-
gen. Bijvoorbeeld omtrent de nieuwbouw van Myosotis en de planvorming 
voor de Bovenhavenstraat.
Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw geno-
men om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewo-
ners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

Verder spant de vereniging zich in voor een goed contact met en tussen wijkbe-
woners, bijvoorbeeld dmv. het wijkFORUM. En natuurlijk houdt de vereniging 
haar leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dmv. deze wijkkrant!
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[vervolg van pagina 1] Stokrozen kleuren de stad! 

Wat moet u doen?
Om in aanmerking te komen voor een gratis setje stokrozen vra-
gen wij u, als lid van de Wijkvereniging, op zaterdag 11 mei de 
achterkant van deze wijkkrant met de foto van de stokrozen voor 
uw raam te zetten. Op die manier geeft u te kennen graag mee te 
willen werken aan deze groe-
ne actie. Vrijwilligers van de 
wijkvereniging komen langs 
met de stokrozen en graven 
ze, als u dat zelf niet kunt, 
graag bij u in. Voorzien van 
een fris laagje compost bent 
u de hele zomer verzekerd 
van een prachtige aanblik van 
uw huis!

Meedoen?
Hoewel het bestuur van de Wijk-
vereniging bijzonder groene vingers heeft, zijn extra – groene- 
handjes op zaterdag 11 mei van harte welkom! Wie interesse heeft 
om te helpen met de distributie van de stokrozen, kan zich aan-
melden via info@binnenstadkampen.nl. Samen werken we aan 
een nog leukere en groenere Kamper binnenstad!

Bakhuis afgebrand
Vermoedelijk door brandstichting is half maart het bakhuis bij 
kinderboerderij Cantecleer afgebrand. Het bakhuis werd in 2007 
gebouwd, en was naast bakhuis voor o.a. pannenkoeken ook in 
gebruik als verkooppunt voor versnaperingen etc. Beheerder Han-
jo IJkhout heeft laten weten over een maand of drie hopelijk weer 
een nieuw bakhuis te hebben, deze keer dan iets verder op het 
terrein waar meer toezicht mogelijk is op eventuele hangjongeren.

Ja, ik wil stokrozen
Plaats deze krant voor uw raam, 
dan komen wij op 11 mei langs!

Mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente Kampen
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