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GEZELLIG 
WINKELEN

In de historische 
binnenstad

SKIP DE 
WINTERDIP

Fit & blij 
de winter door

DE 
HOOGTEPUNTEN 
VAN KAMPEN!

Met handige 
plattegrond

WINTERSE 
HOTSPOTS

Die mag je niet 
missen!

WINTEREDITIE 2022

HÉT MAGAZINE VOOR TOERISTEN & INWONERS VAN DE GEMEENTE KAMPEN
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Het mooiste stadsfront van de wereld! 
De IJsselbrug en IJsselkade en een bijna geheel 

dichtgevroren IJssel tijdens de winter van 1891.
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De winter is in aantocht.
De dagen zijn kort.
Het is vroeg donker.
En binnen is het lekker warm.
Last van een winterdip?

Lees dit sfeervolle magazine en je wordt 
vanzelf fan van de winter. Geniet van de 
vele activiteiten en evenementen. 

Beleef het openluchtfestival Kerst in oud 
Kampen, maak een winterwandeling 
door de stad of omgeving, spreek af 
met vrienden in één van de gezellige 

cafés of restaurants, bezoek een 
museum, of shop een warme winter 
outfit in de historische binnenstad.

Ook in de winter is Kampen het 
bezoeken waard. Dus: plof nog één keer 
op de bank onder een dekentje om dit 
magazine te lezen. Laat je inspireren en 
geniet daarna met volle teugen van de 
winter in Kampen!

INHOUDSOPGAVE


6 Winters genieten in Kampen
8 Gedicht ‘De Winterschilder’
16 De Hanze Experience
26 Winter Wonderland





Lucas Reinds

Johan van der Kolk

Anja Kuipers

Welkom in Kampen!

Winter 1933; spelen op de 
bevroren IJssel!© Stadsarchief Kampen, uit het 

fotoalbum van de Familie Berk.

LANDELIJK WERKEND 
TECHNISCH 

DIENSTVERLENER

De VDK groep is ondernemend, 
ambitieus en het meest gezellig!

U kunt bij de VDK Groep terecht voor elektrotechniek, 
safety & security, communicatie & IT, building intelligence, 

klimaattechniek & luchtbehandeling, koudetechniek, loodgieters 
werkzaamheden & sanitairtechniek en technische consultancy

VDKGROEP.COM

Ineke Smits

Barry Kiel
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INSPIRATIE

Kom deze winter naar Kampen! De 
indrukwekkende poorten en de honderden 
monumenten geven de stad een authentieke 
en nostalgische uitstraling. Ook de Burgel ligt 
er prachtig bij met de pittoreske bruggetjes 
en gezellige lampjes die weerspiegelen in de 
stadsgracht. De stad Kampen omarmt je met 
warmte en gezelligheid!

Cultuur snuiven 
Bezoek één van de musea of een interessante 
expositie. Zin in een avondje theater of samen 
naar de film? Ook dat is mogelijk. Jaarlijks 
worden er tal van culturele evenementen 
georganiseerd. Ontdek alle musea en culturele 
hotspots, scan de QR-code! 
 
Culinair genieten
Culinair genieten doe je in Kampen op de meest 
mooie en unieke plekken! Wat denk je van 
romantisch dineren aan de IJssel? Gezellig een 
hapje eten bij de restaurants of eetcafés aan 
de Plantage of de Botermarkt? Alle gerechten 
worden met liefde bereid! Ontdek de leukste 
plekjes, scan de QR-code! 

Stadsgids app met leuke routes
Op eigen houtje de stad verkennen? Download 
dan de Kampen Stadsgids app met interessante 
routes langs monumentale gebouwen, door het 
stadspark en langs diverse nautische highlights 
uit de tijd van de Hanze. Een aanrader! 

Ontdek de omgeving
De gemeente Kampen bestaat uit de stad Kampen en een aantal 
prachtige dorpskernen. De dorpskernen zijn gelegen aan het 
water, omgeven door groen of door uniek polderlandschap. De 
unieke ligging en rustige ambiance zijn erg waardevol voor de 
inwoners. Lees meer over de dorpskernen IJsselmuiden, Zalk, 
Wilsum, ‘s-Heerenbroek, Mastenbroek, Kamperveen, Grafhorst 
en het Kampereiland op VISITKAMPEN.NL. 

Winters genieten in 

KAMPEN!





START JE BEZOEK AAN 
KAMPEN BIJ 
DE TOURIST INFO! 
In de monumentale Stadskazerne vind je de Tourist Info 
Kampen. De plek voor alles wat met Hanzestad Kampen 
en de IJsseldelta te maken heeft. Of je nu op bezoek bent 
of hier woont, de gastheren en gastvrouwen van de Tou-
rist info weten alles over wat er te doen, te zien en te 
beleven is in de stad en daarbuiten. Ze helpen je graag 
op weg met mooie fiets- en wandelroutes, folders en hun 
persoonlijke tips. Ook voor de echte Kamper boeken, ca-
deautjes en hebbedingen moet je hier zijn. 
 
TIP: BOEK EEN STADSWANDELING
Ontdek Hanzestad Kampen met een 
ervaren gids en maak kennis met het rijke 
verleden van de stad. Onze stadsgidsen 
brengen je naar de mooie, interessante en 
historische plekken in de monumentale 
binnenstad. Direct een stadswandeling reserveren? Scan 
de QR-code of mail naar: TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM

OPENINGSTIJDEN
November tot en met maart: 
maandag tot en met zaterdag van 10.30 - 15.30 uur
April tot en met oktober: 
maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
 
ADRES
Tourist Info Punt De Stadskazerne
Oudestraat 216, Kampen
TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM | DESTADSKAZERNE.NL

038 - 2022366

Kijk voor meer inspiratie en informatie op VISITKAMPEN.NL

INSIDER TIP
VOLG DE ROUTE LANGS ALLE 
MUURRECLAMES IN KAMPEN 

Rond 1900 bedachten middenstanders een nieuwe manier 
van reclame maken in de vorm van muurschilderingen. 
Deze muurreclames hadden grote gevolgen voor het 
stadsbeeld omdat ze op veel panden verschenen. Waren 
de mensen destijds doorgaans weinig enthousiast, 
tegenwoordig zijn de muurreclames cultureel erfgoed.   

Ontdek meer informatie over de muurreclames in de 
Kampen Stadsgids app. In de app staat een route langs 
alle muurreclames voor je klaar. Download de Kampen 
Stadsgids app gratis op je telefoon en ontdek alle 
muurreclames. Een wandelroute langs de muurreclames 
is ook verkrijgbaar bij één van de Tourist Info Punten. 
Meer informatie: STADSHERSTELKAMPEN.NL
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De stad 
in het 
museum, 
het museum 
in de stad 
Kunst en Kamper 
historie komen tot 
leven in Stedelijk 
Museum Kampen. 
Het mu seum is 
gevestigd in het 
Oude en Nieuwe 
Raadhuis en be-
vindt zich in het hart van de historische Hanzestad. De bijzondere erfgoedcollectie 
van het museum wordt in sfeervolle zalen getoond aan de hand van vier voor de 
stad belangrijke thema’s: Water, Religie, de Oranjeportretten en Recht spraak & Be-
stuur. In hoog aangeschre ven tijdelijke tentoonstellingen ligt de nadruk op moder-
ne kunst en historische verdieping. 

AGENDA


4 februari 2023 | 13.30 uur
Griezelig mooi

Lezing & demonstratie 
Carolein Smit 

t/m 5 MAART 2023
Secret Garden
Carolein Smit 

& Gebroeders Miedema

25 MAART t/m 11 JUNI 2023
Van Soerabaja naar Kampen

Kasboek van een wereldreiziger 
(Oudestraat 133)

Forever Young 
Hans van der Horst Schilderijen 

en assemblages 
(IJsselkade 33)

25 MAART t/m 17 SEPT
Restauratie tweeluik uit 1548

van Ernst Maler op zaal 
 

ZOMER 2023
Match

1 op 1 met een topstuk 
uit het Rijksmuseum

 
NAJAAR 2023

Een LEGO reis 
door de Hanzetijd

 


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: 

stedelijkmuseumkampen.nl 

Elke eerste woensdag 
van de maand kun 

je Stedelijk Museum 
Kampen gratis 

bezoeken!

Tentoonstelling: 
Van Soerabaja naar Kampen 
Kasboek van een wereldreiziger
25 maart t/m 11 juni 2023
De vanwege gezondheidsklachten vroegtij-
dig gepensioneerde directeur van De Munt 
in Soerabaja, vestigde zich in 1841 met zijn 
gezin in Kampen. Juist in deze periode, 1841-
1853, beleefde Kampen in alle opzichten een 
periode van bloei. Aan de hand van De Vogels 
kasboeken over de jaren 1837 tot aan zijn 
dood in 1853 worden deze bloeiperiode en 
zijn levenswandel in beeld gebracht.

Tentoonstelling: 
‘Secret Garden’
Carolein Smit & 
de Gebroeders 
Miedema
t/m 5 maart 2023
Zorg voor het klimaat en 
de natuur is essentiëler dan 
ooit. Het is niet voor niks dat 
Paus Franciscus de zorg voor 

de Schepping heeft toegevoegd aan de zeven werken van barmhartigheid, waarin de 
oproep tot naastenliefde centraal staat. Niet alleen moeten we goed zijn voor onze 
medemens, maar ook voor de natuur en de wereld.
 
In Stedelijk Museum Kampen hangt het bijna vijfhonderd  jaar oude schilderij 'Werken 
van Barmhartigheid' (1548), toegeschreven aan de Kamper schilder Jacob Maler. Speci-
aal voor Stedelijk Museum Kampen maakte Carolein Smit het 'Achtste Werk van Barm-
hartigheid' met het thema zorg voor de Schepping als aanvulling op het schilderij. 

De tentoonstelling Secret Garden bestaat uit de keramische beelden van Carolein Smit, 
het schilderij van Jacob Maler en de sprookjesachtige pasteltekeningen van de Ge-
broeders Miedema. Samen scheppen zij hun eigen raadselachtige tuin.

Beleef de Hanzetijd in de 
middeleeuwse Schepenzaal
Als je de Schepenzaal – het pronkstuk van 
het museum – binnenkomt, voel en ruik 
je de geschiedenis. De oude rechts zaal is 
sinds 1545 onveranderd gebleven. Met een 
interactieve audiopre sentatie kun je hier 
zelf rechtspreken en mag je deelnemen aan 
een zitting van de schepenen. Oordeelde 
men vroeger anders dan tegenwoordig?

Winterschilder
Toen Avercamp zijn beste werken maakte

vroor het ’s winters nog dat het kraakte

en verbeeldde hij met veel plezier

het leven op een gestolde rivier

Het klimaat wordt echter alsmaar milder:

barre tijden voor een winterschilder

Voor ijspret moet hij tegenwoordig zijn

bij de diepvrieskist van de Albert Heijn

Stadsdichter 
Geraart Westerink

November 2022

CULTUUR
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De Stadskazerne is tot de nok gevuld met verhalen. Over 
(heel) vroeger, over fantasie, familiegeschiedenis, lokale 
verhalen, maar ook met cursussen, lezingen en toeristische 
informatie en tentoonstellingen. Er is altijd wat te doen! 

In De Stadskazerne vind je: 

 Bibliotheek Kampen

 Stadsarchief Kampen

 RTV IJsselmond

 Gemeentelijke archeologie

 Historische vereniging Jan van Arkel 

 Tourist Information Kampen. 

Met onze activiteiten verbinden we mensen met én aan elkaar. Veel 
van de activiteiten zijn gratis. Ons historische gebouw is sowieso een 
bezoek meer dan waard. Wanneer kom jij verhalen halen? 

WWW.DESTADSKAZERNE.NL
Oudestraat 216 • 038-202 2325

TIPZoek je een mooie plek voor jouw vergadering, workshop, cursus of presentatie? Dat kan óók in De Stadskazerne.

RM Fashion kan 
elke man in het 
nieuw steken!
 

Herenmodezaak RM Fashion aan de Geerstraat in 
Kampen is al vele jaren een begrip in Kampen en is niet 
meer weg te denken. De zaak heeft een ruime collectie 
herenmode en is gespecialiseerd in grote maten.
 

RM Fashion is een echt familiebedrijf, opgericht door Bertus 
Veneboer. In 1999 nam schoonzoon Ronnie Mooiweer de zaak 
over. Sinds 2011 zit ook Rob Lindeboom (schoonzoon van Ronnie 
Mooiweer) in het bedrijf. Inspelend op een groeiende behoefte ging 
Mooiweer zich in de loop der jaren steeds meer richten op grote 
maten. Tegenwoordig presenteert RM Fashion een grote collectie 
grote maten herenmode en daarmee is de kledingzaak vrij uniek in 
Nederland. Met deze bijzondere collectie trekt RM Fashion klanten 
uit heel het land. 

RM Fashion kan iedereen in het nieuwe steken. De maten lopen van 
medium tot en met 8 XL. Zo kan iedereen slagen bij RM Fashion. De 
collectie is zeer compleet en varieert van overhemden, truien, vesten 
en T-shirts tot broeken, jassen en kostuums. Daarnaast voelen veel 
mensen zich aangetrokken tot de gemoedelijke sfeer in de winkel. 
Het team van RM Fashion staat altijd klaar voor persoonlijk advies. 
 
RM Fashion heeft ook nog de beschikking over een eigen 
borduurstudio voor bedrijven en particulieren. Op het gebied 
van borduren van teksten en logo’s op kleding en textiel kan 
RM Fashion alle wensen in vervulling laten gaan. Ook biedt RM 
Fashion de extra service om kleding op maat te maken. Waar vind 
je nu een kledingzaak met grote maten tot 8XL, een borduurstudio 
en een kleermaker onder één dak? In Kampen aan de Geerstaat 
27! Komt gerust eens langs en maak kennis met de uitgebreide 
mogelijkheden van RM Fashion. 

Bezoek WWW.RMFASHION.NL of bel 038-3326743

SHOPPEN

11

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL



12

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

13

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

 Skip  DE       
     WINTERDIP! 



LIFESTYLE

Ben jij een echte zonliefhebber en zie je 
altijd wat op tegen de winterse kou? Ben 
jij geen fan van de korte, donkere dagen en 
zit je in de winter net ietsje minder goed 
in je vel? Lees dan snel wat je hieraan kunt 
doen. Misschien word je wel een fan van 
de winter en anders is het met deze 5 tips 
weer lente voor je het weet.

TIP 1: MAAK EEN MOOIE 
WINTERWANDELING
Het is natuurlijk erg verleidelijk 
om onder een kleedje op de 
bank te zitten als het buiten 
koud is. Maar extra minuten in de 
buitenlucht doen, zowel fysiek 
als mentaal, wonderen. Gelukkig 
leent Kampen zich perfect voor 
een prachtige winterwandeling. 
Geniet bijvoorbeeld van de 
nevelsluier die opstijgt uit IJssel 
tijdens een koude winterochtend 
of van het stadspark met de 
indrukwekkende poorten tegen 
een koude ijsblauwe lucht. En 
hoe lekker is het om jezelf na de 
wandeling te belonen met een 
heerlijke kop warme kruidenthee 
of zelfgemaakte soep in de 
mooie Kamper binnenstad. 

TIP 2: BOOST JE 'HAPPY HORMONES'
Je hormonen en neurotransmitters bepalen nogal wat in je 
lichaam. Eigenlijk niets meer dan chemische reacties, maar met 
wezenlijk effect op onder andere je stemming. De 5 hormonen 
die je een geluksgevoel geven zijn: serotonine, dopamine, 
endorfines, oxytocine en fenylethylamine. Heb je deze 
hormonen in balans, kun je de hele wereld aan. Je beïnvloedt 
deze ‘gelukshormonenbalans’ positief, door: knuffelen, lachen,  
bewegen, ontspanning en door je favoriete muziek te luisteren.

TIP 3: HOUD JE VITAMINES EN MINERALEN OP PEIL
Geef je lichaam en geest een extra boost en probeer zo gezond, 
gevarieerd en onbewerkt mogelijk te eten. Vooral vitamine D is 
in de koude wintermaanden onontbeerlijk. Deze vitamine maak 
je vooral aan door dag-/zonlicht en dat is nu net in de winter 
vaak lastig, ook omdat de zon dan te laag staat. Gelukkig kun je 
dit ‘zonlicht in een potje’ ook als supplement kopen.

TIP 4: MAAK ER IETS MOOIS VAN
Maak het thuis gezellig met kaarsjes. Doe het 
haardvuur aan buiten en ga met je (klein)kinderen 
marshmallows smelten of organiseer een heuse 
winter-BBQ voor vrienden of familie. Trek erop 
uit en geniet van het magische winterlandschap 
en de verschillende winteractiviteiten die worden 
georganiseerd, zoals Kerst in Oud Kampen. Kortom: 
pak je goed in en kom in actie. 

TIP 5: WINTER WONDER SHOTJE
Jamu is een traditioneel Indonesisch 
drankje op basis van kurkuma, met een 
sterk geneeskrachtige werking.
Je kunt het drinken als thee, maar 
ook als shotje. Het recept wordt al 
eeuwen van generatie op generatie 
doorgegeven in Indonesië. En dat is 
niet voor niets. Het heeft ontzettend 
veel gezondheidsbevorderende 
eigenschappen. Houd de griep 
op afstand en ondersteun je 
immuunsysteem met dit wonderdrankje.

Ingrediënten jamu
 3 kurkumawortels
 ca. 2 cm gember
 Het sap van een ½ citroen
 1 groot glas water
 Snuf zwarte peper
 Scheutje olijf- of kokosolie

Bereiding jamu
1.   Schil de gember- en kurkumawortel 

en snijdt in grove stukken. 
2.   Voeg alle ingrediënten bij elkaar in de 

blender en zet aan.
3.   Blend tot de kurkuma en gember 

goed vermalen zijn.
4.   Zeef nu het mengsel, zodat eventuele  

stukjes achterblijven in de zeef.
5.   Bewaar het sap in flesjes in de koelkast 

of vries ze in.

5 tips om fit & blij de winter door te komen

Deze handige tips om fit en blij de winter door te komen krijg je van: 
Suzanne te Riele - Voeding- en leefstijlspecialist



14

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

15

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

ZOMER!
Pardon? Dit magazine ging toch over de winter? 

Klopt. Maar... in het voorjaar gaan we een zomereditie maken!

DOE JE MEE?
Neem dan contact op 

met een van ons!

Ineke Smits, Barry Kiel,
Anja Kuipers, 

Johan van der Kolk 
& Lucas Reinds

GENIETEN

De feestmaand december staat voor de deur. Een 
maand waarin familie, vrienden, medewerkers en 
relaties in de watten worden gelegd. Verras ze met 
een mooi kerstpakket! De Eenhoorn heeft voor elke 
fijnproever een passend cadeau in huis door ons 
ruime assortiment koffie, thee en delicatessen.

Kom langs in onze winkel
Op zoek naar een klein cadeau voor onder de kerstboom 
of een mooi kerstgeschenk? Kom inspiratie opdoen in onze 
sfeervolle winkel. Onze winkelmedewerkers geven graag 
advies en stellen een cadeau naar wens samen. Speciaal voor 
de feestdagen hebben wij een aantal bijzondere producten 
geselecteerd: ontdek onze wintertheeën uit Sri Lanka of de 
koffiespecial uit Nicaragua.

Kerstpakketten
Ben jij nog op zoek naar pakketten voor jouw medewerkers 
of relaties en ben jij enthousiast over de producten van De 
Eenhoorn? Wij komen graag in contact om jouw wensen 
door te nemen. Wij nodigen jou van harte uit om langs te 
komen in onze winkel om onder het genot van een kop koffie 
of thee de mogelijkheden door te spreken. Van samenstellen 
tot verzending: wij kunnen jullie volledig ontzorgen.

Tip: Nieuwjaarsgeschenken
Een keer iets anders dan anders doen? Verras jouw klanten 
of leveranciers dan in januari met een feestelijk pakket om 
het jaar te starten. Kom dan na de kerstdrukte in januari bij 
ons langs om een mooi pakket samen te stellen.

Eenhoorn.eu  Oudestraat 103

GEÏNSPIREERD
DOOR DE EENHOORN
Feestelijke cadeaupakketten

HARRYSVUURWERKHAL.NL      REIGERWEG 13A  KAMPEN

DÉ PLEK OM    
 VUURWERK  TE 
HALEN VOOR 
OUD & NIEUW

Wij zoeken
collega’s!
En dan vooral technisch talent
en php ontwikkelaars...

VANDERMOST.COM/VACATURES
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Vreugd; ongefilterd en ongepasteuriseerd bier met nagisting op 
de fles. De twee bijzondere Middeleeuwse bieren zijn speciaal 
ontwikkeld en gebrouwen in de kleinschalige en ambachtelijke 
brouwerij Hettinga, in opdracht van Stadsbrouwerij Kampen.  

PROEVERIJ 
Een bierproeverij duurt een half uur en is een leuke manier om 
kennis te maken met het Middeleeuwse Kampen. Niet alleen 
geniet je dan van de twee tongstrelende bieren, ook kom je het 
een en ander over de geschiedenis van Kampen en dit pand 
te weten. Een proeverij kost slechts 8,50 per persoon, maar is 
na een half uur niet ten einde, hoor. Aansluitend kun je gerust 
nog een lekker bier bestellen, zodat ieder kan genieten van de 
eigen favoriete smaak. En natuurlijk zijn er in de museumwinkel 
prachtige geschenkpakketten of kadobonnen te koop.

DÉ HANZE EXPERIENCE  
Alleen bezoekers van Biermuseum Kampen kunnen hun bier 
drinken uit een replica van historische vondst, een bierpul uit 
1350. Daarvoor is een speciale Hanze Tripel gebrouwen; een 
stevig bier, in stijl met de aardewerken bierpul. Volgend jaar 
is het weer Hanzejaar en deze Middeleeuwse beleving staat 
nu al bekend als Dé HANZE EXPERIENCE: In een eeuwenoud 
proeflokaal met muren van een meter dik, heerlijk bier drinken 
uit een middeleeuwse bierpul. Het is een beleving, maar wel een 
beleving die je mee kan nemen!

MEER INFO: WWW.BIERMUSEUMKAMPEN.NL

DE HANZE 
EXPERIENCE
 In Biermuseum Kampen is het altijd feest! 

et is ouderwets gezellig tussen 
de metersdikke muren van het 
‘eerste steenen langhuys’ van 

Kampen. Hier, waar in de dagen van de 
Hanze, een rijke patriciër, burgemeester 
én bierbrouwer woonde, wordt naar 
hartenlust het gerstenat geschonken. 
Beleef ook zo’n avond met gezelligheid, 
gelach en goede gesprekken. Want, wat 
lang niet iedereen weet, je kunt deze 
ruimte reserveren voor je teamuitje, 
vriendenclub of familiefeest.

SPECIAAL VOOR JOU
Wat de bierliefhebbers op zo’n avond, gezeten aan de immense 
ronde tafels, nuttigen is meer dan alleen bier. Op verzoek wordt 
er een buffet gepresenteerd of bijvoorbeeld een borrelplank, 
gegrild beenhammetje of Kamper uiensoep geserveerd.  Zelfs 
livemuziek behoort tot de mogelijkheden: Troubadour Henk 
Jans, zichzelf begeleidend op gitaar en mondharmonica, brengt 
twee liederen ten gehore die hij speciaal schreef voor het 
Biermuseum Kampen, liederen over hun bieren, Henrick Aeltsz 
en zijn kleindochters.

Zet de tijd stil, waan je in de 
middeleeuwen en geniet ook thuis van 
deze Hanze Experience!
BIJZONDERE PLEK   
Vriend en vijand zijn het erover eens: het Huys der Kunsten, met 
inpandig het Biermuseum mét proeflokaal, is een bijzondere plek. 
Twintig jaar geleden gered van de sloophamer, nu een pand dat 
steeds meer schatten uit de Middeleeuwen tentoonstelt. Zoals 
op dit moment twee bijzondere bieren; Kamper Trots en Kamper 

H

HISTORIE
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OOK OP 
ZONDAG 
GEPOPEND!
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Op 24 februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen en begint de oorlog 
daar. Duizenden mensen slaan op de vlucht. Verschillende vrijwilligers 
binnen de gemeente Kampen besluiten om Oekraïners, waarmee zij al 
langer contact hebben, te helpen. Uiteindelijk komen ruim driehonderd 
vluchtelingen naar de gemeente Kampen. Meer dan driekwart van 
de mensen wordt opgevangen door kerkelijke initiatieven. Een klein 
deel bij mensen thuis maar de meesten in groepjes bij elkaar. Volgens 
burgemeester Sander de Rouwe zit de opvang binnen de gemeente 

Kampen zó goed in elkaar dat de gemeente dat niet beter kan.

WARM WELKOM 
Al snel wordt op meer dan 30 kleine locaties opvang geboden 
aan gevluchte Oekraïners. Al deze locaties worden gerund door 
vrijwilligers die de ontheemden een warm welkom willen geven 
in Kampen. Laura Prat Bertrams, al vanaf het begin betrokken 
als projectmanager vanuit de gemeente Kampen vertelt: “Het is 
bijzonder dat zoveel inwoners uit de gemeente Kampen direct 
in actie kwamen om te helpen. Er werd overal ruimte gemaakt 
om Oekraïners op te vangen; in een pastorie, een omgebouwde 
kantine, bedrijfswoningen en speciale wooncontainers. Het dorp 
Zalk vangt met de hele gemeenschap ook een groep Oekraïners 
op.” Burgemeester de Rouwe vult aan: “Samen thuisgeven doe 
je niet alleen.”

Burgemeester Sander de Rouwe: 
“Samen thuisgeven doe je niet alleen.”

SAMENWERKEN
Er ontstaat een steeds intensievere samenwerking tussen de 
maatschappelijke initiatieven en de gemeente Kampen. Dat leidt 
er uiteindelijk toe dat de gemeente Kampen een overeenkomst 
sluit met kerken die Oekraïners opvangen. Daarmee wordt er 
ook financiële ondersteuning geboden aan de maatschappelijke 
initiatieven.

DE KRACHT VAN KLEINSCHALIGHEID
De succesvolle aanpak in Kampen valt op. Op 1 juli 2022 brengt 
de landelijke PKN een werkbezoek aan Kampen. Jurjen de Groot, 
directeur van de PKN-dienstenorganisatie is onder de indruk: 
“Wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen 
een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en opneemt 
in de gemeenschap.”

DE THUISGEVERS
Om kleinschalige asielopvang in meer plaatsen in Nederland te 
kunnen realiseren is het initiatief ‘De Thuisgevers’ gestart. De 

WORD OOK THUISGEVER! 
Tientallen kerken en andere maatschappelijke organisaties 
door heel Nederland hebben intussen interesse getoond om 
een Thuisgevers-initiatief te starten. Laura: “Door samen 
te werken kunnen we lokale initiatieven op alle mogelijke 
manieren ondersteunen. Van hulp bij het van de grond 
tillen van een lokaal initiatief tot en met het contact leggen 
tussen de lokale overheid en maatschappelijke organisaties. 
Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid is onze hulp aan potentiële Thuisgeef-initiatieven 
geheel kosteloos.ONTHEEMDEN IN 

GEMEENTE KAMPEN
Van opvang Oekraïners tot het ontstaan van de Thuisgevers

“In de huidige asielcrisis wordt de 
samenleving onvoldoende betrokken bij 
het vinden van oplossingen. Als lokale 
overheden en kerken, samen met andere 

maatschappelijke organisaties, de handen 
ineenslaan kunnen we net als bij de 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne de 
maatschappelijke druk verminderen en het 

draagvlak hiervoor vergroten.”

BURGEMEESTER SANDER DE ROUWE

Neem voor meer informatie contact op met 
het projectbureau van de Thuisgevers via 
welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.
Kijk ook op: www.dethuisgevers.nl

Thuisgevers is een samenwerking tussen 
de gemeente Kampen en de PKN. 

Laura: “Dit initiatief biedt een oplossing voor de vastgelopen 
asielopvang. Door statushouders tijdelijk te huisvesten bij 
maatschappelijke organisaties komt er weer ruimte in AZC’s 
voor mensen die in afwachting zijn van hun asielprocedure. 
Hopelijk is de opvang van asielzoekers in een anonieme sporthal 
dan snel niet meer nodig. Daarbij zorgen we voor sociale 
begeleiding door een buddy en een goede samenwerking met 
de lokale overheid. Door de sociale begeleiding start iemand 
als 'bekende van een bekende'. We hopen dat hij of zij zo een 
vliegende start kan maken in de nieuwe woonplaats.

SAMENLEVING
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BINNENSTAD

Kampen heeft de langste winkelstraat van 
Nederland! De Oudestraat slingert door
de sfeervolle en monumentale binnenstad en 
is een aaneenschakeling van exclusieve
boetiekjes, trendy woonwinkels, hippe 
kledingwinkels en bijzondere speciaalzaken.

Winkelen & horeca
In het midden van de winkelstraat ligt het gezellige horecaplein 
de Plantage. Daarnaast vind je op andere plekken gezellige 
koffietentjes, lunchrooms, cafés en restaurants. Snuffel ook even 
bij de leuke winkeltjes in de Geerstraat, de Broederstraat en op 
de Botermarkt. Vrijdagavond is het koopavond. Meer weten over 
het winkelaanbod? Kijk dan op VISITKAMPEN.NL/WINKELEN.

Evenementen
Je vervelen in Kampen? Onmogelijk! Het hele jaar door 
worden er tal van evenementen georganiseerd. Bezoek het 
openluchtfestival Kerst in Oud Kampen, geniet van de vele 
concerten in de historische Bovenkerk of kom op 1 april naar de 
spectaculaire opening van het Hanzejaar. Daarnaast is ook de 
traditionele jaarmarkt De Heugte een aanrader en mag je het 
Full Color Festival in het voorjaar niet missen. Dit is slechts een 
kleine greep uit het aanbod. Kijk voor het actuele overzicht op 
de agenda van VISITKAMPEN.NL. 

Kampen op zondag 
Kampen lijkt misschien wat stiller op zondag maar vergis je niet, 
er is stiekem best veel te beleven. De horeca is geopend, diverse 
culturele organisaties organiseren themawandelingen, in de 
middag is het Stedelijk Museum geopend voor publiek. Geniet 
van een rondvaart over de IJssel met de Veerman van Kampen 
en ontdek de waterrijke omgeving. Reserveer kaarten voor een 
voorstelling in de Stadsgehoorzaal of ga gezellig samen naar de 
bioscoop. Ook is het mogelijk om een stadswandeling te boeken 
onder leiding van een gids. Kijk voor het actuele aanbod op 
zondag op VISITKAMPEN.NL. 

NIEUWSGIERIG? 
Wil je ontdekken wat Hanzestad Kampen nog meer te 
bieden heeft? Lees dan snel verder in dit magazine of kijk op 
VISITKAMPEN.NL voor nog meer inspiratie! 

BINNENSTAD!

Kijk voor meer evenementen én voor het zelf aanvullen van de agenda op

VISITKAMPEN.NL/EVENEMENTEN

Stripspektakel
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

19
AUGUSTUS

2023

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

Intocht sinterklaas
LOCATIE: Van Heutszplein/IJsselkade

18
NOVEMBER

2023

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

100% samen! Álles voor onze hartelijke...

Open Monumentendag
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

9
SEPTEMBER

2023

                                                 

ZA

10
SEPTEMBER

2023

ZO

 VISITKAMPEN.NL

EVENT
Kalender

Creaspektakel
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

19
AUGUSTUS

2023

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

                                                 

Kerst in oud Kampen
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

10
DECEMBER

2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

11
DECEMBER

2022

ZO

Kamper Ui(t)dagen
Binnenstad van Kampen

                                                 

27
JULI
2023

DO

 VISITKAMPEN.NL

3
AUGUSTUS

2023

DO

10
AUGUSTUS

2023

DO

17
AUGUSTUS

2023

DO

24
AUGUSTUS

2023

DO

Bierfestival Bovenkerk
LOCATIE: De Bovenkerk

20
MEI
2023

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

Classical Christmas met Jan Vayne
LOCATIE: De Bovenkerk

18
DECEMBER

2022

                                                 

ZO

 VISITKAMPEN.NL

Full Colorfestival
LOCATIE: Stadspark

16
JUNI
2023

                                                 

VR

 VISITKAMPEN.NL

17
JUNI
2023

ZA

Opening van het Hanzejaar 
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

1
APRIL
2023

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

HanzeFest
LOCATIE: Van Heutzplein

25
AUGUSTUS

2023

                                                 

VR

26
SEPTEMBER

2023

ZA

 VISITKAMPEN.NL
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Legenda
1  BEWONDER KAMPEN VANAF HET WATER
2  BINNENTUINEN IN KAMPEN
3  BOVENKERK
4  BROEDERPOORT
5  BUITENKERK
6  CELLEBROEDERSPOORT
7  DE NIEUWE TOREN
8  DE STADSKAZERNE

 TOURIST INFO DE STADSKAZERNE
 TOURIST INFO THE READSHOP BOS

9  GOTHISCH HUIS
10  HET STADSPARK
11  HUYS DER KUNSTEN
12  IKONENMUSEUM KAMPEN 
13  KAMPER KOGGE
14  KLEINSTE HUISJE VAN KAMPEN 
15  KOORNMARKTSPOORT
16  LEUK VOOR KIDS
17  SIGARENFABRIEK DE OLIFANT
18  STADSBRUG  
19  STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
20  STEGEN IN KAMPEN
21    SYNAGOGE
22    GEZELLIG WINKELEN
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rest, the famous Hinsz organ (1742) is an international attraction and 

its overwhelming sound can be heard regularly. Two of the nine 

church bells were cast in 1481/1482 by Geert van Wou, one of the most 

important bell founders of his time and seven church bells have been 

cast between 2009 and 2011 by founder Simon Laudy from Finster-

wolde in the province Groningen.   Die Sint Nicolaas  (St. 
Nikolaus) oder Bovenkerk Der auffälligste Anblick entlang 

der IJsselfront ist die älteste Kirche von Kampen, eine große gotische 

Basilika aus dem 14. Jahrhundert. In der Kirche, wo einst der Maler 

Hendrick Avercamp (1585-1634) begraben wurde, befindet sich die 

berühmte Hinsz Orgel (1742). Diese ist nicht nur eine internationale 

Attraktion, sie ist auch noch in Gebrauch und regelmäßig zu hören. 

Die Turmglocken wurden angefertigt vom Glockengießer Geert van 

Wou (ca. 1450-1527), einem der führenden europäischen Glocken-

gießer überhaupt. Diese besondere und monumentale Kirche zieht 

jährlich viele Besucher an.  4  Broederpoort Zie locatie 
10. Stadspark 3e Ebbingestraat 1  Broeder-
gate See location 10 Citypark   Broedertor Siehe Position 10 

Stadtpark 5  De Buitenkerk De Buitenkerk of 
Onze Lieve Vrouwe Kerk is een belangrijk on-
derdeel van het Kamper stadsfront. De kerk-
vorm met drie hallen - hallenkerk - maakt de 
Buitenkerk uniek in Nederland. De kerk dankt 
haar naam aan de locatie, het toen nieuwe 
stadsdeel ‘De Buitenhoek’, dat in de 14e eeuw 
buiten de stadsmuur lag. Adres: Buiten 
Nieuwstraat 101, Kampen  WWW.RKKERKKAMPEN.NL  

 The Buitenkerk/Onze Lieve Vrouwe Kerk (Church 
of our Lady) The Buitenkerk is another imposing landmark along 

the riverfront. With its three halls, this hall church is unique to the 

Netherlands. The church owes its name to its location which used to 

be the outer corner of the city (“buiten” translates as “outside”). In 

the 14th century it was located outside the city wall.   D e 
Buitenkerk/onze Lieve Vrouwe Kerk (Unsere Liebe 
Frauen Kirche)Die Buitenkerk ist ein wichtiger Teil der Kamper 

Stadtfront. Diese Kirche ist ein wichtiger Teil der Kampener Stadprome-

nade. Die Kirche ist mit drei Kirchenschiffen eine Besonderheit in den 

Niederlanden. Die Buitenkerk dankt ihren Namen dem Stadtviertel ‘De 

Buitenhoek’, dieses Viertel lag im 14. Jahrhundert außerhalb (buiten) der 

Stadtmauern und hat daher auch heute noch diesen Namen. 6  
Cellebroederspoort Zie locatie 10. Stadspark 2e 
Ebbingestraat 1  Cellebroedersgate See location 10 

Citypark  Cellebroederstor Siehe Position 10 Stadtpark 7  
De Nieuwe Toren Drieënhalve eeuw oud is dit 
rijksmonument. De  bouw duurde maar liefst 
veertien jaar (1649- 1663). In de beiaardtoren 
hangt een carillon dat grotendeels door de 
bekende François Hemony is gegoten, aange-
vuld met klokken van de Kamper klokkengie-
ters Geert van Wou en Kilian Wegewaert. 
Stadsbeiaardier Frans Haagen bespeelt elke 
maandag en zaterdag het carillon. De Nieuwe 
Toren is geopend en te beklimmen op speciale 

DE HOOGTEPUNTEN VAN 

KAMPEN!
MUST SEE

1  Bewonder Kampen vanaf het water Geniet 
van het mooie stadsfront van Kampen. Vaar 
mee met Rondvaart Kampen, rederij  de 
Havana, de Veerman van Kampen, het Hen-
drikje of ga langer op avontuur met de sche-
pen van de Bruine Vloot. Zelf aan het roer 
staan? Ook dat kan in Kampen!  Admire 
Kampen from the water Enjoy Kampen’s magnificent river-

front. Step aboard one of the vessels from Rondvaart Kampen, 

Havana or the Veerman van Kampen and Hendrikje. Or set sail for a 

longer adventure on one of the ships from the Bruine Vloot (Brown 

Fleet). Want to stand at the helm yourself? That is possible!   
Bewundern Sie Kampen vom Wasser aus Die einzigartige 

Skyline von Kampen vom Wasser aus genießen? Hier bekommen Sie 

die Gelegenheit dazu und können mitfahren bei: Rondvaart Kam-

pen, Reederei Havanna, de Veerman van Kampen und Hendrikje. 

Möchten Sie länger mitfahren? Gehen Sie dann das Abenteuer an, 

um mit einem Traditionssegler der ‘braunen Flotte’ zu fahren.  Hier 

dürfen Sie auch gerne selbst ans Ruder! 2  Binnentuinen in 
Kampen Zoek de stilte op in de stad. Breng 
een bezoekje  aan de binnentuin van Marga-
retha of het Hof van Breda. In de binnentuin 
van Margaretha is ‘restaurant MaGreet’ geves-
tigd waar het in de zomer heerlijk vertoeven is 
op het terras. Voor kinderen is er een zandbak 
en waterpomp.  Margaretha & Restaurant 
MaGreet  Burgwal 45, Kampen  Markt-
steeg, Kampen  Courtyard gardens in Kampen 

Find tranquility in the city? Pay a visit to Margaretha’s courtyard or 

the ‘Hof van Breda’. ‘Restaurant MaGreet’, located in Margaretha’s 

courtyard, has a terrace where you can enjoy the summer. For child-

ren, there is a sandbox and a water pump.    Stadtgärten in 
Kampen Suchen Sie die Ruhe in der Stadt? Dann besuchen Sie ei-

nen unserer Stadtgärten bei Margaretha oder dem ‘Hof van Breda’. 

In dem Stadtgarten bei ‘Margaretha’    hat sich ‘Restaurant MaGreet’ 

befindet sich, wo man im Sommer herrlich auf der Terrasse sitzen 

kann. Für Kinder gibt es einen Sandkasten und eine Wasserpumpe. 
3  De Bovenkerk Deze meest markante ver-

schijning langs het IJsselfront is de oudste 
kerk van Kampen. Een grote, gotische kruis-
basiliek gebouwd in de 14e eeuw. In de kerk, 
waar ooit schilder Hendrick Avercamp (1585-
1634) werd begraven, is nog steeds het fa-
meuze Hinsz-orgel (1742) te beluisteren. Twee 
van de negen torenklokken zijn gegoten door 
klokkengieter Geert van Wou (ca 1450-1527). 
Hij was één van de belangrijkste Europese 
gieters ooit. Koornmarkt 28, Kampen  WWW.

DEBOVENKERK.NL  Sint-Nicolaaskerk or Bovenkerk 
(The Saint Nicolas Church) The most prominent landmark 

along the riverfront is the oldest church in Kampen, the Bovenkerk, 

A large, gothic cross basilica built in the 14th century. In this church, 

where once the painter Hendrick Avercamp (1585-1634) was laid to 

feestdagen of op afspraak, en fungeert als lo-
catie voor het  spannende spel ‘Escaperoom 
Kampen’. Torenstraat, ingang Oudestraat 
146, Kampen  The Nieuwe Toren (The new to-
wer) Despite its name, this listed monument is three and a half 

centuries old, it took not less than fourteen years to build (1649- 

1663). Inside the tower a carillon is installed,  the bells were cast by 

the well-known bell founder François Hemony and the Kampen bell 

founders Geert van Wou and Killian Wegewaert. The town carillon 

player Frans Haagen plays the carillon every Monday and Saturday. 

The New Tower is open for climbing on holidays or by appointment 

and home of the exciting ‘Escaperoom Kampen’game.  Der 
Nieuwe Toren (Neue Turm) Dieses Monument ist etwa 350 

Jahre alt und der Bau dauerte stolze vierzehn Jahre (1649-1663). Im 

Glockenturm hängt ein Glockenspiel, welches größtenteils durch den 

bekannten Glockengießer François Hemony gegossen wurde, ergänzt 

wurde es mit Glocken der Kamper Glockengießer Geert van Wou und 

Kilian Wegewaert. Der Glockenspieler der Stadt Kampen Frans Haagen 

spielt jeden Montag und Samstag auf dem Glockenspiel. ‘De Nieuwe 

Toren’  ist an bestimmten Feiertagen geöffnet und auch bei vorheriger 

Anmeldung zu besichtigen. Weiterhin fungiert der Turm auch für das 

spannende Spiel ‘Escaperoom Kampen’. 8  De Stadskazerne 
Naast de Tourist Info Kampen vind je hier een 
mooi gerestaureerd gebouw met een exposi-
tieruimte en culturele residenten, zoals de bi-
bliotheek, het stadsarchief. Op de eerste ver-
dieping kan je even uitrusten en genieten van 
een mooi uitzicht over de IJssel.  Oudestraat 
216, Kampen  Touristinfokampen@gmail.
com  038-2022366  The City Barracks  
Tourist Info Point Here you find the Tourist Info. This recently 

renovated monumental building, houses and exhibition space and 

cultural residents, such as the library and the city archives. It is well 

worth a visit. On the first floor you can take a rest at ‘Café Paatje’ and 

enjoy a view over the IJssel river and free WiFi.   Die Stadt-
kaserne  Touristeninformationen Hier finden Sie die 

Touristeninformation in einem erst kürzlich komplett renovierten 

historischen Gebäude; außerdem Ausstellungsräume, die Bibliothek 

und das Stadtarchiv. Im ersten Stock befindet sich das ‘Café Paatje’. 

Hier können Sie es sich gemütlich machen und bei gratis WLAN von 

der Aussicht über die IJssel genießen. 9  Gotisch Huis Een 
Hanze koopmanshuis gebouwd aan het einde 
van de 15e eeuw. Oudestraat 158, Kampen  

Gothic House A true Hansa merchant house built at the end of the 

15th century.  Gothisches Haus Ein richtiges hanseatisches 

Kaufmannshaus, erbaut gegen Ende des 15. Jahrhunderts. 10  Het 
Stadspark Het Groene Hart van Kampen is aan-
gelegd in Engelse landschapsstijl. De Broeder-
poort en de Cellebroederspoort dienen als 
toegangspoorten tot het park. De Cellebroe-
derspoort en de Broederpoort hebben ooit 
dichter bij het centrum gestaan. In 1465 wer-
den de stadspoorten verplaatst vanwege de 
toenemende welvaart in het Hanzetijdperk. 
Aan deze zijde van Kampen was geen stenen 
stadsmuur, maar een aarden wal ter verdedi-
ging van de stad.  The City Park The green Centre of 

Kampen is created in English landscape style. The Broedergate and 

Cellebroedersgate medieval gates serve as the access gates to the 

park. The Cellebroedersgate and the Broedergate once stood much 

closer to the city center. These gates were moved in 1465 because of 

the increasing prosperity during the Hansa era. There was no stone 

town wall on this side of Kampen, but an earth rampart to defend 

the town.   Der Stadtpark Das grüne Herz von Kampen ist im 

Englischen Landschaftsstil angelegt. Das Broeder- und das Celle-

broederstor dienen als Parkeingänge.  Das Cellebroederstor und das 

Broedertor standen früher näher an der Altstadt. 1465 wurden die 

beiden Stadttore wegen dem steigenden Wohlstand in der Hansezeit 

und der damit verbundenen Ausbreitung der Stadt umgesetzt. An 

dieser Seite von Kampen gab es keine Stadtmauer aus Stein, son-

dern nur einen Erdwall zur Verteidigung der Stadt. 11  ‘t Huys 
der Kunsten ‘t Huys der Kunsten is het oudst 
bewaarde  pand van Kampen. De eerste ste-
nen van dit Huys zijn gelegd in de dertiende 
eeuw. Dit pand heeft de eerste eeuwen dienst 
gedaan als patriciërswoning. Nu is hier het 
biermuseum Kampen gevestigd. Voorstraat 
20, Kampen  WWW.HUYSDERKUNSTEN.NL   The 
House of the Arts The house of the Arts is the oldest building in 

Kampen. De first bricks of this house were laid in the thirteenth cen-

tury. For many centuries the building has served as a patrician resi-

dence. The beer museum Kampen is now located here.  Das 
Huys der Kunsten Das Haus der Kunst ist das älteste Gebäude in 

Kampen. Der Grundstein wurde im dreizehnten Jahrhundert gelegt. 

Dieses Gebäude diente früher als Patrizierhaus. Heute befindet sich 

hier das Biermuseum Kampen. 12  Ikonenmuseum Kam-
pen Op een prachtige plek in het monumenta-
le centrum van Kampen is een uniek museum 
te  vinden: het Ikonenmuseum, gevestigd in 
een  historisch klooster dat ooit deel uitmaak-
te van  het convent van de Minderbroeders. 
Ikonen als  bron van kracht en inspiratie. Bui-
ten Nieuwstraat 2, Kampen  I c o n o g ra p hy 
Museum Kampen In a beautiful location in the monumental city 

centre of Kampen you find a unique museum: The Iconography Mu-

seum. In a former convent, once part of the order of the Franciscan 

Minor Friars. Iconography as a source of power and inspiration.   
Ikonenmuseum Kampen In einem besonderen Gebäude im 

historischen Kampen finden Sie ein einzigartiges Museum, das Iko-

nenmuseum. Dieses Museum hat sich in einem historischen Gebäude 

niedergelassen, welches in früher Zeiten Teil des Klosters der ‘Min-

derbroeders’ war. Ikonen als Quelle der Kraft und Inspiration. 13  
De Kamper Kogge De Kamper Kogge is een zo 
authentiek mogelijk evenbeeld van een koop-
vaardijschip  uit de veertiende eeuw. De nabij-
gelegen  Koggewerf biedt daarnaast ruimte 
aan  eeuwenoud vakmanschap zoals smeden, 
visroken, touwslagen en wolweven tijdens di-
verse evenementen. De maritieme geschiede-
nis en historische scheepsbouw uit de Hanze-
tijd komt hier tot leven! Havenweg 7, Kampen  
WWW.KAMPERKOGGE.NL  The Kamper Cog The Kamper 

Cog is an authentic replica of a 14th century merchant ship. At the 

nearby cog wharf ancient crafts, such as forging, smoking fish, rope-

making and wool weaving are demonstrated during events. The 

maritime history and historic shipbuilding from the Hanseatic era 

truly comes to life here!  Die Kamper Kogge Die Kamper 

Kogge ist der Nachbau eines Handelsschiffes aus dem vierzehnten 

Jahrhundert, der so originalgetreu wie möglich ausgeführt wurde. 

Auf der angrenzenden Koggewerft werden immer noch einige tradi-

tionelle Handwerksarbeiten von den Freiwilligen ausgeübt. So wird 

unter anderem während besonderer Veranstaltungen noch ge-

schmiedet, Fisch geräuchert, Tau geschlagen, Holzschnitzereien an-

gefertigt und gewebt. Die Geschichte der Seefahrt und des Schiff-

baus aus der Hansezeit wird so wieder zum Leben erweckt! 14  
Het Kleinste huisje van Kampen Aan de Burgwal 
op nummer 98, staat het kleinste huisje van 
Kampen. Ooit woonde hier een gezin met drie 



kinderen. Het huisje is maar 1,4 meter breed 
en 4,5 meter diep. In 1992 is het huisje door 
Stichting Stadsherstel gerestaureerd. De 
tweekamerwoning is ingericht met spullen uit 
‘grootmoeders tijd’. De meeste spullen date-
ren uit het begin van de 20e eeuw. Burgwal 
98, Kampen  The ’Kleinste huisje’  (smallest 
house) in Kampen On the Burgwal, at number 98, you will find 

the smallest house in Kampen. Once, a family with three children 

lived here. The little house stands proud at 1.4 meters wide and 4.5 

meters deep. In 1992 the house was renovated by Stichting Stadsher-

stel (a foundation for historical restauration). The house has been 

furnished with items from ‘grandmother’s time’. Most of the items 

date back to the early years of the 20th century.   Das ‘Klein-
ste huisje’ (kleinste Häuschen) van Kampen Am Burgwal 

Nr. 98 steht das kleinste Häuschen von Kampen. Hier lebte einmal 

eine Familie mit drei Kinder. Das Häuschen ist nur 1,40 m breit 

und 4,50 m lang. Im Jahr 1992 wurde es von der Stiftung ‘Stads-

herstel’ (Stadterhaltung) restauriert. Die 2-Zimmerwohnung ist 

eingerichtet mit Antiquitäten aus ‘Großmutterszeit’. Die meisten 

dieser Sachen datieren aus dem frühen 20. Jahrhundert. 15  
Koornmarktspoort Prachtig gelegen tussen de 
IJssel en het oude centrum van Kampen vind 
je de Koornmarktspoort. Deze oudste 
stadspoort van Kampen dateert uit de 14de 
eeuw en fungeert alseen expositieruimte. IJs-
selkade 1, Kampen  Koornmarktspoort Beautiful-

ly situated between the IJssel and the old center you will find te 

Koornmarktspoort. This oldest city gate of Kampen dates from te 

14th century and will soon serve as an exhibition space again.  
Koornmarktspoort In wunderschöner Lage zwischen IJssel und 

Altstad befindet sich das Koornmarktstor. Dieses älteste Stadttor von 

Kampen stammt aus dem 14. Jahrhundert und wird bald dienen für 

das spannende Spiel Escaperoom. 16  Leuk voor kids 
Klimmen, klauteren en ravotten, dat kan in 
Kampen! Ga met kinderen naar de  Natuur-
speelplaats. Let op: vies worden  hoort erbij! 
Naast de Natuurspeelplaats ligt  ‘Kinderboer-
derij Cantecleer’. Er is van alles te beleven en 
er worden leuke evenementen georganiseerd. 
Korteweg 2, Kampen   Fun for kids Climbing, 

clambering and fooling around, you can do it in Kampen! Take your kids 

to the natural playground. Beware: getting dirty is part of the game! 

Next to the natural playground, you find ‘Petting zoo Cantecleer’. The-

re’s lot to experience here and fun events are organized regularly.   
Spaß für Kinder Klettern, rennen und toben, das ist möglich in 

Kampen! Gehen Sie mit Ihren Kindern auf den Naturspielplatz. Aber 

passen Sie auf: Dreckig werden gehört dazu! Neben dem Naturspiel-

platz liegt der ‘Kinderbauernhof Cantecleer’. Hier kann man viel er-

leben und Spaß haben, es werden regelmäßig tolle Verantstaltungen 

für Kinder afgeboten. 17  Sigarenfabriek de Olifant 
Voor de beste sigaren, biologische en fair tra-
de  koffie en thee ga je naar de Eenhoorn en 
de  Olifant. Je kunt hier een rondleiding krij-
gen  door de sigarenfabriek en de koffiebran-
derij. Voorstraat 100-108, Kampen  WWW.EEN-

HOORN.EU   Cigar factory ’ De Olifant’ For quality cigars, 

organic and fair trade coffee and tea, ‘de Olifant’ & ‘De Eenhoorn’ is 

the place to be. You can take a tour through the cigar factory and the 

coffee roasting factory.  Zigarrenfabrik ‘De Olifant’ Für 

hochwertige Qualitätszigarren, bio- und fair trade - Tee und Kaffee 

müssen Sie zu ‘de Olifant’ & ‘de Eenhoorn‘ gehen. Eine Führung 

durch die Zigarrenfabrik und die Kaffeebrennerei ist möglich. 18  
Stadsbrug In 1448 bouwde Kampen haar eerste 

houten  brug over de IJssel. Na vele versies is 
de  huidige stadsbrug met Gouden Wielen in 
1999 geopend.  City bridge Kampen built its first 

wooden bridge over the IJssel River in 1448. After many versions, the 

current town bridge with golden wheels was opened in 1999.  
StadtbrückeIm Jahr 1448 baute Kampen die erste Holzbrücke über 

die IJssel. Nach vielen Varianten wurde die heutige Stadtbrücke mit 

ihren goldenen Rädern im Jahr 1999 eröffnet. 19  Stedelijk 
Museum Kampen Het Stedelijk Museum Kam-
pen is gevestigd in het voormalige stadhuis 
van Kampen, met een nevenvestiging in de 
voormalige Synagoge (nr. 21). Naast wissel-
tentoonstellingen vertelt de vaste opstelling 
van het museum met deelthema’s de rijke his-
torie van de stad. Pronkstuk van het museum 
is de  Schepenzaal uit 1545, de plek waar sinds 
de middeleeuwen recht werd gesproken. Ou-
destraat 133, Kampen  WWW.STEDELIJKMUSEUMKAM-

PEN.NL  Municipal Museum KampenThe Municipal Mu-

seum can be found in the ancient Kampen city hall, located in the 

middle of the historical town center, with a branch in the former sy-

nagogue (nr 21). In addition to temporary exhibitions, the museum’s 

permanent display shows the rich history of the city through a num-

ber of subthemes. The highlight of the museum is the Magistrate’s 

Court dating back to 1545, where justice has been served since the 

Middle Ages.  Städtisches Museum Kampen Das Stedelijk 

Museum Kampen befindet sich im ehemaligen Rathaus von Kam-

pen, mitten in der historischen Innenstadt, mit einer Niederlassung 

in der ehemaligen Synagoge. Neben wechselnden Ausstellungen 

erzählt die Dauerausstellung des Museums anhand einer Reihe von 

Unterthemen die reiche Geschichte der Stadt. Prunkstük des Muse-

ums ist der Schepenzaal (Schöffensaal) aus 1545, wo seit dem Mitte-

lalter Recht gesprochen wurde. 20  Stegen in Kampen Ver-
geet vooral niet een blik te werpen in één van 
de vele stegen wanneer je door de  stad loopt. 
De Houtzagerssteeg is daar een prachtig 
voorbeeld van.  Alleys in Kampen While walking 

through the city, glance into the many enchanting alleyways. The 

Houtzagerssteeg (loosely translated = the Woodsaw alley) is an ex-

cellent example.  Gassen in KampenWenn Sie durch die 

Stadt spazieren, vergessen Sie dann nicht, einen Blick in die kleinen 

Gassen zu werfen. Kampen hat viele, viele kleine Gassen und der 

Houtzagersteeg (frei übersetzt = die Holzsägergasse) ist hierfür ein 

wunderbares Beispiel. 21  De Synagoge De voormalige 
synagoge werd gebouwd in 1847 naar het ont-
werp van stadsarchitect Nicolaas Plomp. De 
synagoge diende bijna 100 jaar als bedehuis. 
Nu worden er, als nevenlocatie van het Stede-
lijk Museum Kampen (nr. 19) wisselexposities 
gehouden. Op de vrouwengalerij is een kleine 
expositie over het Joodse leven in Kampen. 
IJsselkade 33, Kampen   The Synagogue The 

synagogue was built in 1847 after the design of city architect Nicolaas 

Plomp. The synagogue served a 100 years as a place of worship. Now, 

as a side location of the Stedelijk Museum temporary exhibitions are 

held. The women’s gallery has a small exhibition about Jewish life in 

Kampen.  Die Synagoge Die Synagoge wurde 1847 nach dem 

Entwurf von Stadtarchitekt Nicolaas Plomp erbaut. Die Synagoge 

diente fast 100 Jahre lang als Ort für jüdische Gottedienste Im zwei-

ten Standort des Stedelijk Museums finden jetzt wechselnde Ausstel-

lungen statt. Auf der Frauengalerie ist eine kleine Ausstellung über 

das jüdische Leben in Kampen zu sehen.

TIP!PAK DE KAARTop de pagina's hiervoorERBIJ
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de Vreugderijkerwaard en door de dorpskernen Wilsum, 
‘s-Heerenbroek en Zalk. Download de route, met een beschrijving 
van alle highlights, leuke rustpunten en horecagelegenheden die 
je onderweg tegenkomt, op  VISITKAMPEN.NL 

Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. 
Start vanaf het station bij knooppunt 41. Fiets daarna naar: 42 
> 03 > 02 > 05 > 63 > 64 > 65 > 17 > 92 > 16 > 77 > 76 > 43 > 
44 > 40 > 41.

TIP: 
Verken de omgeving van Kampen met een E-Chopper. De nieuwe revelatie op het gebied van moderne vervoersmiddelen! Leuk voor langere of korte ritten, voor je het weet ben je op de plek van bestemming. Zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen of lawaai. De e-chopper huur je bij  KAMPEREVENTS.NL .



ACTIEF

De natuurlijke omgeving van Kampen is prachtig in 
de winter. Trek je jas aan, sjaal om, muts op, warme 
schoenen aan je voeten en gaan! Of spring op de fiets. 
Als je dan weer naar binnen gaat is het lekker warm 
en behaaglijk en geniet je extra van een kop warme 
chocolademelk of winterthee. Ter inspiratie delen we 
hier de mooiste routes in de omgeving van Kampen. Met 
een beetje geluk sneeuwt het deze winter weer en wordt 
het zelfs sprookjesachtig mooi! 

Onderstaande routes zijn te downloaden op visitkampen.nl. 
Liever een wandelkaart op zak? Bezoek dan een Tourist Info 
Punt, de gastvrouwen en gastheren helpen je graag verder!

 Laarzenpad Zalk   4, 5 of 6,5 km
Loop deze prachtige route en je krijgt het gevoel lekker weg 
te zijn uit de dagelijkse sleur. Geniet van de de uiterwaarden, 
de slingerende IJssel, het Zalkerbos en de rustieke landelijke 
weggetjes die in Zalk aanwezig zijn. Mocht je halverwege zin 
krijgen in een verfrissing, dan is er vanaf april de mogelijkheid 
om over te steken met het fietspontje. Bij het theehuis 
Zalkerveer kan je genieten van koffie, thee, fris en lekkers. 
Aan het einde van de route kan je terecht in dorpsrestaurant 
‘De Oase’, gelegen aan het kerkplein. Er zijn diverse routes 
beschikbaar. Je kunt deze route op verschillende plekken 
starten. Kijk voor meer informatie op:  LAARZENPAD.NL  

 Wandeling door het Reevediep   8 km
Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel 
en het Drontermeer. Via deze geul wordt tijdens extreme 
omstandigheden hoogwater van de IJssel afgevoerd naar het 
IJsselmeer. Het is ook een plek waar iedereen volop kan genieten 
van de natuur.

Start je wandeling bij de Nieuwendijkbrug aan de kant van 
Kampen en de Zwarte Dijk (hier kan je eventueel ook je auto 
parkeren). Loop over de brug en sla linksaf. Je volgt dit pad 
tot aan de Kamperstraatweg. Loop richting de Scheeresluis en 
sla na de sluis linksaf. Je bent nu aan de andere kant van het 
Reevediep en volgt dit pad weer terug naar de Nieuwendijkbrug, 
het startpunt van de route. 

 Wandeling door Wilsum en langs de IJssel   5,2 km
Vanuit het centrum van Wilsum is een route van 5,2 km uitgezet 
met rode pijlen en paaltjes. Eerst wandel je over de dijk langs de 
oudste kerk van Overijssel. Je vervolgt de route door   natuurgebied 
de Scherenwelle. Daarna kom je op een pad langs de IJssel met 
een uitkijkpunt en strandje. Meer naar het zuiden loop je vanzelf 
de Koppelerwaard binnen langs een grote waterplas. Tenslotte 
wandel je over de dijk, langs diverse boerderijen, weer terug 
naar het startpunt. Bijzonder: in het voorjaar bloeit de zeldzame 
Kievitsbloem in natuurgebied de Scherenwelle. Op visitkampen.nl 
vind je een kaartje van deze route.

 Hanzestadswandeling   4 km
Een mooie wandeling door de historische binnenstad van 
Kampen. Het Hanzeverleden is overal in de stad nog terug te 
vinden. Je ontdekt de sporen van het rijke Hanzeverleden. De 
route is te downloaden op  VISITKAMPEN.NL  of te verkrijgen bij de 
Tourist Info Punten.

WINTER
Wonderland

 Fietsroute Rondje Kampereiland   28 km
Startpunt: NS-station Kampen, Stationsplein 1
Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. De 
fietsrichting voor deze beschrijving is tegen de klok in. Start 
vanaf het station bij knooppunt 41. Fiets daarna naar: 13 > 14 
> 15 > 16 > 34 > 35 > 33 > 13 > 41. Deze route kan je zelf korter 
of langer maken. Raadpleeg daarvoor de Fietsnetwerk borden 
langs de route. De gehele route met een beschrijving van de 
hoogtepunten onderweg is te downloaden op  VISITKAMPEN.NL 

 Fietsroute Rondje Kampen - Elburg   30/53 km
Nieuwe fietsverbinding Reevesluis!
Kampen is een prachtige fietsverbinding rijker. Deze zomer 
is het fietspad over de Reevesluis geopend. Hierdoor wordt 
de Reevedam verbonden met de Drontermeerdijk. Vanuit het 
Reevediep fiets je nu via de Reevedam over de Reevesluis. Je 
kunt vervolgens linksaf (in zuidelijke richting) naar Elburg of 
rechtsaf (noordwaarts) richting de Roggebot of Dronten. 

Startpunt: NS-station Kampen, Stationsplein 1 
Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. Start 
vanaf het station bij knooppunt 41. Fiets daarna naar: 68 > 69 > 
40 > 44 > 25 >  26 > 81 > 03 > 30 > 46 > 45 > 42 > 97 > 66 > 65 
> 71 > 67 > 68 > 41.  

Het rondje Kampen - Elburg kan je korter maken door de 
nieuwe fietsverbinding Reevesluis. Start dan vanaf het station 
bij knooppunt 41 en volg de route op de volgende manier: 
 41 > 68 > 69 > 26 > 97 > 42 > 45 > 46 > 3 > 81 > 26 > 69 > 40 > 41.

 Fietsroute Kampen - Zwolle - Kampen   44,5 km
Zwolle en Kampen zijn twee boeiende Hanzesteden aan de IJssel. 
De roemrijke geschiedenis van het middeleeuwse Hanzeverbond 
heeft hier z’n sporen ruimschoots nagelaten. Fiets deze prachtige 
route langs de uiterwaarden van de IJssel, door natuurgebied 
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 BOOMBANK 1

Zoek mij niet meer aan het Kampens Panjanplein
de buurt van caramboles en kinderspel
mijn geschonden wortels trokken het niet meer
nu ben ik bank en weet wel… hier wil ik zijn.

Bank aan het fietspad op de IJsseldijk

  VRIJSTAAT KAMPEN

Kampen, bij het stootblok van de trein
begint de genomen vrijstaat
waar ongetemd, vrij van prelaat
wij worstelen hoe student te zijn

met buikpijn door het trappenhuis
bang voor elke eerste les
het onontkombaar groepsproces
en vastgeknepen adembuis

de nog holle school vormt ons appèl 
onze drift tot plan, tot onderwijs
om het hoogste te sommeren

spelen Godot, Brecht, rebel
er bestaat geen tijd geen prijs
vrijuit – alleen zó willen wij leren. 

Toen Kampen in de jaren ‘80 nog 
studentenstad was, stond hier aan de 
Vloeddijk de Academie voor Expressie 
door Woord en Gebaar.

  PICKNICK

Avonduur van gouden zon
het gras vergeelt naar grijs
water laag en spiegelglad
dit ijsseloeverparadijs

wei met stugge distels
ganzenflatsen schapenpoep
basalt tussen wal en water
meeuwenkrijs een verre roep

daar leg ik mijn laken neer
over de groeilijn van het land
voorzichtige voet plet het doek
eersterangs met picknickmand

IJssel met een slokje wijn
wolken op een brokstuk brood
plakje stad is mijn beleg
mijn honger geeft zich bloot

uren lig ik op mijn lapje
zachte wind, hoor riet
roezel weg (een beetje) 
dit geluk voor mij – om niet.

Bij bunker aan de oever van de IJssel

 
 BOOMBANK 2

Denk diep dan weet je nog van jou en mij
toen ik als Es langs de Trekvaart stond
zie ons nu – zo onvoorzien intiem samen
wij zijn van alle tijd, niet van voorbij.

Bank op de dijk dicht bij de Zwolseweg

©

© Brigitte Wolthuis (BEEEP BNO) 
stadsdichter Kampen 19/20/21 
winnaar Kamper Kunstprijs 19/20 
met plan De Kaartenkar
BEEEP.NL / KAARTENKAR.NL
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2Deze pagina is aangeboden door 
Zalsman, de drukker van dit toeristisch 
magazine. Al sinds 1857 geeft Zalsman 

vorm aan verhalen op papier met 
vooruitstrevende technieken. 

Zalsman produceert duurzaam 
en heeft oog voor de wereld.

Iets te vieren
Bij At Sea

Iets te vieren
Bij At Sea

Een bedrijfsjubileum, jaarafsluiting of personeelsfeest.

Een verjaardag, 25-jarig huwelijk, bruiloft of babyshower. 

Bijzondere momenten wil je ook in deze tijd op een bijzondere 

manier vieren!

Culinair genieten?
Ben je met je gezin, vrienden of met een grote groep? Onze 

prachtige locatie aan het water geeft een ontspannen gevoel 

tijdens jullie bezoek. Kom gerust langs en laat je culinair 

verrassen.

• Keuze uit verschillende buffetten

• Grote parkeerplaats en aanlegsteiger

• Overnachten in een safaritent

Glamping At Sea 
Ruisende boomtoppen, het glinsterende meer en zeilbootjes die 

spelen met de wind. Beter kun je niet wakker worden, toch? Bij At 

Sea overnacht je in een compleet gemeubileerde safaritent aan het 

water. Ideaal voor watersporters, strandliefhebbers en wandelaars. 

De safaritenten beschikken over een sfeervolle zithoek, zes 

slaapplekken en een keuken met servies, waterkoker, gasfornuis en 

koelkast. Geen zin om te koken? Schuif dan aan in ons restaurant 

en proef van het lekkers dat de chefkok je serveert. Vanuit de tent 

loop je zo naar het privéstrand of de aanlegsteiger waar je met 

een sloep het meer op kunt! Rondom de camping kun je prachtig 

fietsen en wandelen. www.atsea-restaurant.nl

Te doen bij At Sea
• Restaurant en terras aan het water

• Caravan en Camperplekken

• Sloep huren

• Speeltuin

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Drontermeerdijk 13 
8251 PV Dronten

T (0321) 31 66 47
E info@atsea-restaurant.nl
W www.atsea-restaurant.nl
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Te doen bij At Sea
• Restaurant en terras aan het water
• Caravan en Camperplekken
• Escape room
• Sloep huren
• Speeltuin

Ontsnap jij uit de escape room:

DE COLLECTIE VAN 
Dr. Bahrenheit ? 

At Sea Dronten
Atsearestaurant
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   Escaperoom 
“ De collectie 

van Dr. Bahrenheit’’

HET GERUCHT GAAT…
Dat dokter Bahrenheit zelfs de hand wist te leggen 
op verloren gewaande schilderijen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Niet zo verwonderlijk dus dat de 
dokter nogal geheimzinnig doet over zijn unieke 
collectie. Maar niet alleen de dokter bewaart het 
geheim: niemand die de expositie heeft  mogen 
bezoeken, heeft  daar wat over losgelaten. En nog 
vreemder: niemand die de expositie heeft  bezocht, 
is ooit teruggekomen naar At Sea…

Een bedrijfsjubileum, jaarafsluiting of personeelsfeest.

Een verjaardag, 25-jarig huwelijk, bruiloft of babyshower. 

Bijzondere momenten wil je ook in deze tijd op een bijzondere 

manier vieren!

Culinair genieten?
Ben je met je gezin, vrienden of met een grote groep? Onze 

prachtige locatie aan het water geeft een ontspannen gevoel 

tijdens jullie bezoek. Kom gerust langs en laat je culinair 

verrassen.

• Keuze uit verschillende buffetten

• Grote parkeerplaats en aanlegsteiger

• Overnachten in een safaritent
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en proef van het lekkers dat de chefkok je serveert. Vanuit de tent 

loop je zo naar het privéstrand of de aanlegsteiger waar je met 

een sloep het meer op kunt! Rondom de camping kun je prachtig 

fietsen en wandelen. www.atsea-restaurant.nl

Te doen bij At Sea
• Restaurant en terras aan het water

• Caravan en Camperplekken

• Sloep huren

• Speeltuin

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Drontermeerdijk 13 
8251 PV Dronten

T (0321) 31 66 47
E info@atsea-restaurant.nl
W www.atsea-restaurant.nl
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Tot de vijftiende eeuw vormde de Burgel de stadsgrens van Kampen.

DE BURGEL IJzers onder en gáán!
IJsbaan van T.O.G., gezien vanaf de Broedersingel ca 1900
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Proef- & Eetlokaal 
De Stomme van Campen
Geniet hier van een mooi 

speciaalbier uit het grootste 

bierassortiment van Kampen. 

Ontdek maar liefst 18 bieren van het 

vat en ruim 200 bieren op de fles en blik. 

De Stomme is tevens het proeflokaal van de 

lokale Brouwerij de Wereld. Houd je van lekker eten? Sla dan 

het Eetlokaal niet over. Hier worden de heerlijkste burgers en 

spareribs voor je gegrild. Welkom bij de Stomme van Campen! 

WWW.DESTOMMEVANCAMPEN.NL


















B&B Tussen de Poorten

Kom overnachten in deze 

voormalige stadsboerderij 

nabij het centrum. Een 

historisch pand aan de rand 

van het stadspark tussen twee 

indrukwekkende poorten van 

Kampen in. Hier overnacht 

je in een zeer luxe studio. Je 

vindt hier alles wat je nodig 

hebt en je krijgt persoonlijke 

aandacht en service op maat! 

WWW.TUSSENDEPOORTEN.NL 

WINTERSE
           hotspots!

Boetiekhotel Kampen
Het Boetiekhotel Kampen 
is gelegen aan de IJssel 
en gevestigd in een 
karakteristiek Jugendstil 
pand. De sfeervolle en ruime 
kamers zijn voorzien van 
alle moderne faciliteiten. 
Sommige kamers bieden een 
uitzicht op de IJssel, andere 
kamers kijken uit op de 
historische binnenstad. Het 
ontbijt wordt geserveerd 
in de gezellige 
ontbijtkamer of 
in de binnentuin 
met zicht op de 
historische stadsmuur. 
WWW.HOTELKAMPEN.NL  



HIGHLIGHTS

1  Boek een sfeervolle accommodatie. Er zijn veel 
verschillende locaties waar je kunt overnachten 
maar dit zijn toch wel twee topadresjes: 

In Kampen is vanalles te zien en te beleven. Je vindt er veel bijzondere plekjes. Een aantal van deze pareltjes ontdek je op deze pagina. De mooiste locaties om te overnachten of lekker te eten en leuke activiteiten voor kids! 

2  Gezellig borrelen e
n 

lekker eten doe je b
ij:

3  Leuk voor kids:

In de voorjaarsvakantie 
naar Quintus!
De voorjaarsvakantieworkshop 

Droomwezen begint met een 

bezoek aan de tentoonstelling 

Secret Garden in Stedelijk Muse-

um Kampen, samen met docente 

Rachel Onstwedder. Geïnspireerd 

door het werk van de Gebroeders 

Miedema creëer je in het Quin-

tusatelier met kleurpotlood en 

pastelkrijt je eigen droomwezen! Voor info en aanmelden 

kijk je op WWW.QUINTUSKAMPEN.NL.  
4  Interessant:

Stadswandeling Art Nouveau, 
Art Deco & Amsterdamse school
In de binnenstad wemelt het van bijzondere panden in 

verschillende bouwstijlen. Van sierlijke monumenten in art-

nouveaustijl tot fraaie bouwwerken met typische Amsterdamse 

School-kenmerken. Wandel langs de oude gevels, verwonder je 

over prachtige details en laat je meevoeren naar vervlogen tijden! 

De wandelgids is voor € 3,95 verkrijgbaar in de museumshop van 

Stedelijk Museum Kampen (Oudestraat 133, Kampen). Voor meer 

info en openingstijden: WWW.STEDELIJKMUSEUMKAMPEN.NL. 

Boek direct online:
› E-Choppers
› Escaperooms
› Beklimming Nieuwe Toren
› En nog heel veel meer...

Tourist Hotline:

+316 16 336 440

Op zoek naar de 
vetste activiteiten 
in Kampen?

kamperevents.nl

Al vanaf 

2 personen!

info@samensterkinuitzendwerk.nl

0525 745259

Op zoek 
naar werk? 

schilders

glazenwassers

interieurverzorgsters

monteurstimmerlieden

isoleerders

hefbrug monteurs

stratenmakers*metselaars*

Wij zijn op zoek naar personeel 
voor verschillende lokale bedrijven.

Meld je nu aan voor een 
vrijblijvende kennismaking.

Fietsverhuurkampen.nl

Ook voor grote groepen!

IJsseldijk 37 Kampen  •  038 - 333 71 10

Stadsfiets  •   E-bike  •   Tandem  •   (Elektrische)bakfiets



34

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

35

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

Café Eigenwijs
Plantage 5  CAFEEIGENWIJS.EU

Café The Corner
Buiten Nieuwstraat 3-5 FACEBOOK.COM/CAFEDECORNER

Café 't Kroegje
Geerstraat 17  KROEGJEKAMPEN.NL

Café 't Ponton
IJsselkade 51 t/o  CAFEPONTON.NL

Café de Unie
IJsselkade 49  FACEBOOK.COM/CAFEDEUNIE

Sportcafé de Reeve
Horstsingel 1  SCDEREEVE.NL

TOT SNACKS IN KAMPEN!
Even lekker snacken is soms zo fijn! En in Kampen vind je ook 
nog eens de lekkerste snacks. Geniet bij Snackbar Mulder van 
snacks uit eigen keuken. Bij Snackbar Timmer kan je al meer 
dan 20 jaar  terecht voor goede friet, snacks en ijs en Snackbar 
Jansen is tot in de vroege uurtjes geopend voor iedereen die 
lekkere trek heeft in de nacht. 

Snackbar Jansen
Oudestraat 192  AUTOMATIEK-JANSEN.NL

Snackbar Mulder
Middelbuurtstraat 22  SNACKBARMULDER.NL

Snackbar Timmer
Stationsplein 4  FACEBOOK.COM/SNACKBAR-TIMMER

UNIEKE FEESTLOCATIES
Zoek je een gezellige vergader- of  feestlocatie? Dan hoef je 
niet verder te zoeken! Vaar mee met salonboot de Veerman van 
Kampen, ontdek De Leuke Hanzestad met terras aan de IJssel, 
dans erop los bij events- en partycenter Meetpoint of feest tot in 
de late uurtjes bij Abdij 1472 - Het feesthuys van Kampen in de 
historische binnenstad van Kampen.

De Leuke Hanzestad
IJsseldijk 12  DELEUKEHANZESTAD.NL

De Veerman van Kampen
IJsselkade thv het Van Heutszplein  DEVEERMANVANKAMPEN.NL

Abdij 1472 - Het feesthuys van Kampen
Buiten Nieuwstraat 4  MOODSANDROOTS.NL

Movie Unlimited Kampen
Horecaplein De Plantage  KAMPEN.MOVIEUNLIMITEDBIOSCOPEN.NL

Meet Point Kampen
Veerweg 5  MEET-POINT.INFO

HORECAKAMPEN.NL

PURE
GASTVRIJHEID
IN KAMPEN 

UITGAAN

GEZELLIGE RESTAURANTS
en LUNCHROOMS - OP DE 
MEEST MOOIE PLEKJES!
Culinair genieten in Kampen, dat kan op de meest mooie en 

unieke plekken! Wat denk je van romantisch dineren aan de 

IJssel? Gezellig een hapje eten bij de restaurants of eetcafés 

aan de Plantage of de Botermarkt? Of lunchen in de historische 

binnenstad van Kampen? Kom genieten van heerlijk eten en 

drinken. Alle gerechten worden met liefde bereid!

Restaurant Burritos Azteca (Mexicaans)

Broederstraat 25  BURRITO-AZTECA.NL

Restaurant Da Enzo (Italiaans)

Oudestraat 208  DA-ENZO.NET

Restaurant De Bastaard (aan de IJssel) 

IJsselkade 61  DEBASTAARDKAMPEN.NL

Restaurant De Stadsherberg (aan de IJssel) 

IJsselkade 48  DESTADSHERBERGKAMPEN.NL

Restaurant de Vier (aan de IJssel) 

IJsselkade 59  DEVIER-KAMPEN.NL

Restaurant Happy Garden (Aziatische & Europese 

keuken) Blauwe Engel 5  DEHAPPYGARDEN.NL

Restaurant Kota Radja (Chinees-Indisch) 

Oudestraat 119  KOTARADJAKAMPEN.NL

Restaurant Los Che (Argentijns)

Voorstraat 107  LOSCHE.NL

Restaurant Madame Som Tam (Thais)

IJsselkade 45  MADAMESOMTAM.NL

Restaurant MaGreet / IJsselheem 
(Regionale- & seizoensproducten) Burgwal 45  MAGREET.NL

Thoms Grillhuys (Grill specialiteiten)
Oudestraat 154  THOMSGRILLHUYS.NL

Lunchroom 't Trappetje (Koffie, pattiserie en lunch) 
Oudestraat 25  TRAPPETJE.NL

Eetkamer de Tijd (ook high-tea/wine/beer)
Broederstraat 17  EETKAMERDETIJD.NL

SFEERVOLLE CAFÉS
Ouderwets gezellige bruincafés, grandcafés waar je terecht 
kan voor een hapje en een drankje en sfeervolle cafés aan 
het water. Er zijn vele unieke plekken in Kampen waar je 
kunt genieten. Een gezellig avondje uit of een drankje na het 
shoppen, wees welkom! 

Grandcafé De Majesteit
Horecaplein De Plantage  
GRANDCAFEDEMAJESTEIT.NL 

Grandcafé Efes
Plantage 2  EFESGRANDCAFE.NL

Café de Pub
Horecaplein De Plantage  
CAFEDEPUBKAMPEN.NL

Café de Lantaarn
Buiten Nieuwstraat 8  HORECAKAMPEN.NL

Café de Moriaan
Boven Nieuwstraat 113  FACEBOOK.COM/MORIAANKAMPEN

Café De Bastaard 
Oudestraat 183  DEBASTAARDKAMPEN.NL



36

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

37

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

NAZANIN HELPT TSEGA OP 
BASIS VAN EIGEN ERVARINGEN
“WE MOTIVEREN BEWONERS 
OM MEE TE DOEN” 

De Nederlandse taal leren is moeilijk. En 
al helemaal als je in je thuisland nooit 
naar school bent geweest. Tsega uit 
Eritrea doet haar best, maar merkt dat 
ze bij veel dagelijkse dingen afhankelijk 
is van anderen. Want hoe loop je naar 
de supermarkt? En wat staat er in die 
brief van de gemeente? Wekelijks komt 
Nazanin Tawakol, woonbegeleider bij het 
COA, langs om haar op weg te helpen. 

Tsega, haar man en acht kinderen waren 
afgelopen mei de eerste bewoners van 
de kleinschalige noodopvang aan de 
Industrieweg in Kampen. Hoewel Tsega 
inmiddels weet waar de supermarkt is, 
heeft ze nog steeds vaak hulp nodig. “Ik 
kan niet lezen en schrijven, waardoor ik 

het lastig vind om de Nederlandse taal te 
leren”, zegt ze. “Krijg ik bijvoorbeeld een 
brief van de gemeente, dan ga ik naar de 
informatiebalie in de hal. Nazanin maakt 
dan een afspraak met mij. Ze komt hier 
één tot twee keer per week om mij te 
helpen bij allerlei vragen.”

ELKAAR EN DE OMGEVING 
LEREN KENNEN
Vlak na de opening van de noodopvang 
was de begeleiding een stuk intensiever. 
Alle bewoners, onder wie Tsega en haar 
gezin, moesten de locatie en omgeving 
leren kennen. “In die periode gingen 
we regelmatig mee om rondleidingen 
te geven”, vertelt Nazanin. De 
cultuurverschillen binnen de noodopvang 
zijn groot. En precies dat vindt Nazanin 
zo mooi. “In Nederland mag je jezelf zijn, 
mensen accepteren elkaar. Mijn collega’s 

en ik proberen dan ook zo goed mogelijk 
met de verschillen om te gaan.”

BEWONERS IN HUN KRACHT ZETTEN
Voor Nazanin betekent haar werk bij 
het COA veel. In 2015 kwam ze zelf als 
vluchteling naar Nederland en werd ze 
door het COA begeleid. “Het geeft mij 
energie dat ik deze begeleiding nu zelf 
kan bieden. Met mijn collega’s wil ik 
bewoners in hun kracht zetten. De een 
maakt schoon, de ander repareert fietsen. 
Door bewoners te laten ervaren dat ze van 
betekenis zijn, helpen we hen te aarden in 
hun nieuwe omgeving.” 

BENIEUWD NAAR DE ANDERE 
DUBBELPORTRETTEN? 
GA NAAR VISITKAMPEN.NL/
PORTRETTEN-ONTHEEMDEN. 
HIER VIND JE NOG MEER 
BIJZONDERE VERHALEN!  

WARM WELKOM 
ONTHEEMDEN

LIUBOV, LIZA EN KRISTINA 
VOLGEN ELKE WEEK 
NEDERLANDSE TAALLES IN ZALK
“DEZE TAALLESSEN GEVEN MIJ VEEL 
ZELFVERTROUWEN”

“Dames?! Hup, terug naar je plek, we 
gaan verder met de les!” Met veel 
enthousiasme krijgt ‘de juf’, zoals ze door 
haar cursisten wordt genoemd, iedereen 
weer aan tafel. Sinds vijf maanden geeft 
Annette de Boer, voormalig docent 
communicatie aan het Windesheim, 
met veel plezier taalles aan Oekraïense 
mensen in het dorpshuis in Zalk. 

Toen bekend werd dat er Oekraïners 
zouden worden opgevangen in Nederland, 
richtte een groep dorpsbewoners in razend 
tempo de werkgroep ‘Zalk helpt Oekraïne’ 
op om voor deze mensen woonruimte te 
organiseren en hen op te vangen. Annette 
besloot op een praktische manier te 
helpen. Zij werd buddy van een gezin én 
ging taalles geven. 

VERSCHILLENDE THEMA’S
Annette ontwikkelt, samen met 
mededocent Marieke de Jong, zelf alle 
lessen en het huiswerk. Ze proberen 
daarbij vooral aan te sluiten bij de 
leefwereld van de cursisten. Annette: 
“We maken uitstapjes naar thema’s 
als boodschappen doen, werken in de 
moestuin, school, de voetbalvereniging 
en de kerk.”

PRATEN MET ELKAAR
Onderdeel van de les zijn woordenschat en 
grammatica, maar ook praten ze veel met 
elkaar. Annette vraagt aan Liza: “Waar woon 
je?” Liza antwoordt: “In Zalk?” Annette: 
“Wat vind je leuk?” Liza: ‘Ik houd van de 
natuur.” De gesprekjes helpen de cursisten 
om zich verstaanbaar te maken. Ze hoeven 
de taal niet perfect te beheersen. Het gaat 
erom dat ze contact kunnen maken met 
mensen in hun directe omgeving. 

MOTIVATIE
Op de vraag waarom ze graag Nederlands 
wil leren antwoordt Kristina direct: “Ik 

heb de taal nodig voor mijn werk. Ik vind 
het respectvol naar de mensen hier om 
Nederlands te spreken. Mensen reageren 
heel verrast als ze mij Nederlands 
horen spreken. Annette lachend: “Als jij 
binnenkort bij de Hema gaat werken, 
kom ik langs en leer ik je woorden als 
‘lippenstift’, ‘sokken’ en ‘tompouce’.”

Ook Liubov wil graag Nederlands leren. 
“De Nederlandse lessen hier geven mij 
veel zelfvertrouwen.” Liza vult aan: 
“Annette geeft les met haar handen, 
waardoor iedereen haar uitleg begrijpt. 
Er worden grapjes gemaakt, maar het 
allerbelangrijkste is: je kunt hier altijd 
jezelf zijn!” 

Op deze foto staan docent Annette de Boer en haar cursisten, 

Liubov Khovanska (40), Liza Mudrenko (19) en Kristina 

Valchenko (19).

SAMENLEVING
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Stel dat de situatie in je land zó onveilig is, dat je niets 
anders kunt doen dan huis en haard achterlaten. Je moet er 
waarschijnlijk niet aan denken. Toch zijn er veel ontheemden 
die in zo’n situatie zitten. In de gemeente Kampen vinden we 
het belangrijk om deze ontheemden het gevoel te geven dat ze 
welkom zijn. We delen twee dubbelportretten, waarin inwoners 
van de gemeente Kampen en ontheemden hun bijzondere 
verhaal vertellen.
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Deze periode 
Gratis waardebepaling
van uw woning.

Scan bovenstaande 

QR code en plan vandaag 

een gratis waardebepaling in.

1. Vraag aan

Wij nemen dezelfde werkdag 

contact met u op. Om een 

vrijblijvende afspraak in te plannen.

2. Afspraak waardebepaling

Tijdens onze afspraak ontvangt u 

van ons een gratis waarderapport 

inclusief verkoopadvies.

3. Uitgebreid advies

Scan en plan 
nu een afspraak in! 

Burgwal 87, 8261 ES Kampen I 038 333 66 33 I info@alex-makelaars.nl

Karveelschipperstraat 1a, 8043 EE Zwolle I 038 720 08 40 I zwolle@alex-makelaars.nl

www.alex-makelaars.nl

KLAAR VOOR 2023? 

KIES EEN
KORTE CURSUS

Wanneer heb jij voor het laatst iets 
voor het eerst gedaan? Kleur eens 
buiten de lijntjes en daag jezelf uit! 
Dat is niet alleen superleuk, je blijft 
ook langer gezond, zowel mentaal 
als fysiek. Quintus begint 2023 
daarom met een uitdagende serie 
cursussen voor zowel beginners 
als gevorderden. Ook biedt het 
kunstencentrum komend jaar 
weer volop gratis activiteiten en 
evenementen.

iever met een cluppie, dan in 
je uppie.’ Dat is het motto dit 
seizoen. Om iedereen mee te 

laten doen, heeft Quintus gedurende 
het jaar tal van goedkope kennisma-
kingscursussen en samenspelmogelijk-
heden. Speel jij een instrument of zing 
je graag? Voor een klein bedrag per 
maand doe je dat gezellig samen bij 
één van de Quintuskoren, -ensembles 
of -orkesten! Ook zijn er volop gratis 
voorspeelavonden, concerten, muzi-

kale speeltuinen en 
andere activiteiten. 
Zo vind je Quintus samen met 
de culturele partners in buurthuis Het 
Lokaal IJsselmuiden (Uk&Ik ochten-
den), wijkcentrum Reijersdam (Boeme-
rang Senior) en diverse verpleeg- en 
verzorgingstehuizen (Muziekuurtjes). 
Eveneens gratis toegankelijk zijn de 
exposities in het historische gebouw 
aan de Vloeddijk 38. Vraag een loop-
lijst bij de infobalie en struin langs de 
prachtige kunstwerken in de foyer en 
de wandelgangen.

Korte cursussen
Ook in 2023 valt bij Quintus weer 
veel nieuws te ontdekken. En Quin-
tus houdt de prijzen laag! Bezoek de 
nieuwe maandelijkse Schrijfclub, ga 
Botanisch schilderen, meld je aan voor 
de Theater-improvisatieavonden of leer 
liefdesbrieven schrijven bij de Valen-
tijnworkshop. Op zoek naar een begin-
nerscursus? Je kunt kiezen uit Ontdek 
Boekbinden, Glaskunst Tiffany, Grafiek, 
Tekenen & Schilderen, Spelen met Taal, 
Glas-in-lood, Verhalen schrijven, Kera-

CULTUUR

miek of Pottenbakken. Verder staat 
er een spiksplinternieuwe Grafiek 
Familiedag op stapel, start het kersver-
se dwarsfluitensemble Little Q-Flutes 
en gaat Peuterdans weer beginnen. 
Heb jij al ervaring? Verdiep je kennis 
en vaardigheden bij de reguliere lessen 
dans, theater of muziek, volg een korte 
cursus Tekenen: ontwikkel je verder, 
Keramiek of Grafiek voor gevorderden 
of ga lekker zelfstandig aan de slag in 
één van de Werkplaatsen (glas, kera-
miek, grafiek, tekenen en schilderen).  

Meer weten?
Kijk op quintuskampen.nl voor het 
volledige cursusprogramma muziek, 
dans, theater, kunst & ambacht, houd 
de agenda in de gaten voor alle (bijna) 
gratis activiteiten en evenementen of 
volg Quintus Kampen op de socials. 
Want met een cluppie is toch vaak 
leuker dan in je uppie! 

'L
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Kom een dagje naar 
Kampen en geniet van 
KUNST EN CULTUUR

 1   Ontvang een infopakket bij de 
Tourist Info in de Stadskazerne

 2   Ontvang toegang voor een 
bezoek aan het Stedelijk 
Museum

 3   Ontvang toegang voor een 
bezoek aan het Ikonenmuseum

 4   Geniet van koffie of thee met 
een petitfour 

ARRANGEMENT BUS:
€24,75

Geldig voor een dagretour vanuit 
een plaats in Flevoland of Noordwest 

Overijssel naar Kampen en terug.

ARRANGEMENT BUS & TREIN: 
€28,95

Geldig voor een dagretour met de 
bus vanuit Noordwest Overijssel naar 
Zwolle en vandaar met de Blauwnet 

trein naar Kampen.
Kom een dagje naar 

Kampen en huur EEN 
E-CHOPPER 

Kom met de bus of met de bus 
en trein naar Kampen en verken 

de stad met de e-chopper. Vooraf 
reserveren is noodzakelijk, dat kan op 

kamperevents.nl/e-chopper. 

Vermeld in het vakje opmerkingen 
dat je de e-chopper komt afhalen bij 
café 'Het Ponton' aan de stadszijde 
van de Stadsbrug. De huur van de 
e-chopper kan je apart betalen via 

kamperevents.nl/e-chopper.

ARRANGEMENT BUS: 
€39,25 bij halve dag huur e-chopper 
€49,25 bij hele dag huur e-chopper

ARRANGEMENT BUS & TREIN: 
Kom met de bus naar Zwolle en 

vandaar met de Blauwnettrein naar 
Kampen.

€43,45 bij halve dag huur e-chopper 
€53,45 bij hele dag huur e-chopper

Kom een dagje naar 
Kampen en speel 
CITYGOLF IN DE 

BINNENSTAD

Kom met de bus of met de bus en 
de trein naar Kampen en speel een 
rondje Citygolf. Vooraf reserveren 

is noodzakelijk, dat kan op 
kamperevents.nl/citygolf. De kosten 
voor het spel Citygolf kun je betalen 

bij het reserveren op de site van 
Kamper Events. 

ARRANGEMENT BUS:
€14,75

ARRANGEMENT BUS & TREIN:
€18,95

Kom met de bus naar Zwolle en 
vandaar met de Blauwnettrein naar 

Kampen.

Op de pagina ervaarhetov.nl/acties 
vind je alle arrangementen en de 
actievoorwaarden. Alle genoemde 
prijzen gelden voor 2022.

ONTDEK KAMPEN
met de BUS en TREIN

Een bezoek aan Hanzestad 
Kampen is de moeite 
waard. Kampen is goed 
bereikbaar met de trein en 
de bus. Boek een dagretour 
met de trein of de bus en 
ontdek de skyline langs de 
rivier de IJssel, de gezellige 
uitgaansgelegenheden, een 
gevarieerd winkelaanbod 
en nog veel meer. Welkom 
in Kampen!

BOEK HIER:
ERVAARHETOV.NL/ACTIES

Kom een dagje naar 
Kampen en ontvang een 

interessant INFOPAKKET

ARRANGEMENT BUS: 
€ 6,75

Geldig voor een dagretour vanuit 
een plaats in Flevoland of Noordwest 

Overijssel naar Kampen en terug.

ARRANGEMENT BUS & TREIN: 
€10,95

Geldig voor een dagretour met de 
bus vanuit Noordwest Overijssel naar 
Zwolle en vandaar met de Blauwnet 

trein naar Kampen.

Kom een dagje naar 
Kampen en bezoek het 

IKONENMUSEUM

 1   Ontvang een infopakket bij de 
Tourist Info in de Stadskazerne

 2   Ontvang toegang voor een 
bezoek aan het Ikonenmuseum

 3   Geniet van koffie of thee met 
een petitfour 

ARRANGEMENT BUS:
€16,75

Geldig voor een dagretour vanuit 
een plaats in Flevoland of Noordwest 

Overijssel naar Kampen en terug.

ARRANGEMENT BUS & TREIN: 
€20,95

Geldig voor een dagretour met de 
bus vanuit Noordwest Overijssel naar 
Zwolle en vandaar met de Blauwnet 

trein naar Kampen.

Kom een dagje naar 
Kampen en bezoek het 
STEDELIJK MUSEUM

 1   Ontvang een infopakket bij de 
Tourist Info in de Stadskazerne

 2   Ontvang toegang voor een 
bezoek aan het Stedelijk 
Museum Kampen

ARRANGEMENT BUS:
€14,75

Geldig voor een dagretour vanuit 
een plaats in Flevoland of Noordwest 

Overijssel naar Kampen en terug.

ARRANGEMENT BUS & TREIN: 
€18,95

Geldig voor een dagretour met de 
bus vanuit Noordwest Overijssel naar 
Zwolle en vandaar met de Blauwnet 

trein naar Kampen.

CULTUUR
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Bereikbaarheid Openbaar Vervoer
Kampen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In ruim 
10 minuten ben je vanuit Zwolle in Kampen. Aan de overkant 
van de IJssel bevindt zich het treinstation Kampen. Je loopt de 
brug over en bent direct in de historische binnenstad. Ook via 
station Kampen Zuid is Kampen met de trein bereikbaar vanuit 
Zwolle en vanuit Dronten en Lelystad.

Parkeren
GRATIS PARKEREN
Op loopafstand van de binnenstad liggen drie grote par-
keerplaatsen waar je gratis de auto kunt parkeren. De gratis 
parkeerplaatsen zijn tegenover het NS-station (Stationsplein 5, 
naast het politiebureau), aan het Burgemeester Berghuisplein 
(Burgemeester Berghuisplein 1) en in de parkeergarage aan De 
Buitenhaven (Oranjesingel 44). 

BETAALD PARKEREN
In het grootste deel van de binnenstad is het parkeren betaald 
van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur (op 
koopavonden tot 21.00 uur). De maximale parkeertijd in het 
centrum van de binnenstad is 3 uur. Je kunt langer parkeren op 
het Meeuwenplein, De Bongerd, Bregittenstraat en de IJsselka-
de (dagkaarten). Op zondag is parkeren gratis.

GEHANDICAPTENPARKEERKAART
Kampen is gastvrij voor iedereen! Heb je een gehandicap-
tenparkeerkaart, dan mag je op alle officiële plekken gratis 
parkeren. Dit hoeft geen gehandicaptenparkeerplaats te zijn. 
Ook geldt de maximale parkeertijd niet. 

Colofon
Dit magazine is een samenwerking van BrugMedia en Poort20, 
ondersteund door Marketing Team Kampen.

CONCEPT, HOOFD- EN EINDREDACTIE 
Anja Kuipers, Johan van der Kolk & Lucas Reinds 

BLADMANAGEMENT anja@leukgeregeld.nl VORMGEVING lucas@pankra.com 
VERKOOP barry@brugmedia.nl & ineke@brugmedia.nl FOTOGRAFIE Richard 
Tennekes, Freddy Schinkel, Mieke Karel, Johan, Eljee, Fotografie Ronald, 
MijnRijks, Unsplash.com, Gemeente Kampen & Stadsarchief (F000112, 
F012699, F002832) OPLAGE & VERSPREIDING 10.000 magazines welke via 
strategische afgiftepunten worden verspreid in de Gemeente Kampen en 
in de regio. BESTELLEN  Stuur een e-mail naar barry@brugmedia.nl of bel 
naar (06) 15 881 947 om een (aantal) magazine(s) te bestellen.



   PRAKTISCHE

INFO
Winkelopeningstijden
In Kampen kun je 6 dagen per week winkelen en 7 dagen per 
week je dagelijkse boodschappen doen. Op vrijdagavond is de 
koopavond. De winkels zijn dan tot 21.00 uur geopend. 

De Markt
Iedere maandagochtend van 8.30 tot 12.30 uur is er in Kam-
pen een gezellige warenmarkt op de Nieuwe Markt/Burgwal/
Meeuwenweg. Je kunt hier terecht voor groente, fruit, vis, 
stoffen, kleding, schoenen, kruiden, brood, kaas en meer. Iedere 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur is er een levensmiddelenmarkt 
op de Nieuwe Markt in Kampen. In IJsselmuiden kun je iedere 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur terecht op de gezellige 
warenmarkt op het Markeresplein.

Tourist Info Punten
De ambassadeurs van Stichting Kampen Tourist Info helpen 
je graag op weg. Je krijgt hier een antwoord op vragen over 
bezienswaardigheden en activiteiten in Kampen én haar 
omgeving. 

TOURIST INFO DE STADSKAZERNE
De Stadskazerne  Oudestraat 216, Kampen
TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM  038-2022366

Bel voor meer informatie en het aanvragen van 
stadswandelingen naar: 06-48196559 of mail naar 
TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM. 

TOURIST INFO PUNT READ SHOP BOS
Read Shop Bos  Oudestraat 41-43, Kampen
KAMPEN@READSHOP.NL  038-3322522

Bij Tourist Info Punt Read Shop Bos kan je terecht voor 
toeristische informatie en het aanvragen en boeken van 
stadswandelingen.

Openingstijden: 
MA - VR 9:00 - 18:00 uur
ZA 9:00 - 17:00 uur
ZO Gesloten
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Kijk voor nog meer inspiratie op:

Dit is hét magazine van Kampen en omstreken. Het 

verschijnt 2x per jaar; in de zomer en de winter en is onder 

andere verkrijgbaar bij de Tourist Info punten. 

Wil je meedoen met je onderneming of organisatie? 

Neem contact op!

 VISITKAMPEN.NL 


