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Genieten in winters Kampen! 
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Wereldberoemd zijn de schilderijen 
van Hendrick Avercamp met daarop de 
meest prachtige winterlandschappen. 
Hendrick Avercamp, ook wel ‘de 
Stomme van Kampen’ genoemd, 
voelde zich thuis op en rondom het 
ijs. Avercamp woonde vanaf 1614 
(weer) in Kampen en werd hier volop 
geïnspireerd door de natuurlijke 
omgeving. Hij haalde zijn inspiratie uit 
het fraaie natuurschoon en de vrolijke 
bedrijvigheid. 

Graag laten we een glimp van deze 
winterse schoonheid zien in dit magazine. 
Ook al is het soms guur en koud in de 
winter, Kampen straalt hartelijkheid 
en warmte uit. De sfeervol verlichte 
Oudestraat slingert door de monumentale 
binnenstad. De magnifieke skyline langs 
de rivier de IJssel kleurt goudgeel in de 

najaarszon, en het rijp aan de bomen 
langs de IJssel geeft de stad een 
sprookjesachtige uitstraling. 

Zelf ervaren dat Kampen echt zo 
mooi als wij hier beschrijven? Je bent 
welkom deze winter! In het Stedelijk 
Museum Kampen vind je trouwens nog 
een origineel schilderij van Hendrick 
Avercamp. De moeite waard om te 
bezichtigen.

Geniet van de winter!

INHOUDSOPGAVE


6 Winter in Kampen
11 Geerstraat sfeerstraat
20  't Huys der Kunsten
34  Pure gastvrijheid





Lucas Reinds

Johan van der Kolk

Anja Kuipers

Welkom in Kampen!

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

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

fotoalbum van de Familie Berk.
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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!

Gezellig winkelen 
De sfeervol verlichte Oudestraat slingert door de monumentale 
binnenstad. Winkelen in Kampen is leuk dankzij de vele 
boetiekjes, eigentijdse speciaalzaken en hippe kledingwinkels. 
Vergeet vooral de aanloopstraatjes niet: de Geerstraat, 
Broederstraat, Torenstraat en Gasthuisstraat. Daarnaast is het 
heerlijk vertoeven in één van de vele koffietentjes, lunchrooms, 
cafés en restaurants.
 
Evenementen
Kampen bruist, ook in de winter. Er worden tal van leuke 
evenementen georganiseerd. Dit jaar kan er voor het eerst 
geschaatst worden op horecaplein De Plantage. Daarnaast mag 

je ‘Kampereiland in het Licht’ niet missen. Rijd door de omgeving 
van Kampen en geniet van de verlichte boerderijen en alles wat 
er te zien is op de boerenerven. In het theater van Kampen kan 
je genieten van prachtige voorstellingen, in de bioscoop draaien 
de nieuwste films en ook de speelfilm Code Kampen in ‘t Ukien is 
een aanrader. Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod. Kijk 
voor het actuele overzicht op de online evenementenkalender 
op visitkampen.nl. 

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 

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! 

DRIE TIPS VAN 
BURGEMEESTER 
Sander de Rouwe
De wintertoerist kan dit jaar z’n 
hart ophalen in Kampen! Wil je 
veilig op pad in eigen land? Twijfel 
dan niet en ontdek onze prachtige 
historische Hanzestad. Hierbij ter 
voorbereiding op je bezoek aan 
Kampen alvast drie tips: 

Tip 1
Boek niet één maar twee overnachtingen 
in Kampen. Momenteel woon ik zelf nog 
niet in Kampen en ben ik dus eigenlijk 
toerist en burgemeester tegelijk. Ik over-
nacht bij verschillende Bed and Break-
fasts in de stad. Mijn ontbijt nuttig ik niet 
op mijn kamer maar gezellig in de ont-
bijtzaal. Daar hoor ik de toeristen keu-
velen over hun ervaringen en de meest 
gehoorde klacht is: We hadden twee in 
plaats van één nacht moeten boeken!

Tip 2
Ga samen met je kinderen of kleinkin-
deren op pad in Kampen. Vraag bij het 
Stedelijk Museum naar de ‘Wilde Dieren 
Speurtocht’. Wist je dat er wilde dieren 
in het centrum van Kampen wonen? Als 
je goed kijkt vind je er zelfs leeuwen! De 
speurtocht is gratis en je bent lekker sa-
men buiten. Dat is nog gezond ook! 

Tip 3
Kom je naar Kampen? Neem dan je 
schaatsen mee! Kampen is sprookjesach-
tig mooi in de winter. Kom schaatsen op 
het Reevediep, in het Stadspark of op de 
gracht. Vergeet niet de prachtige dorps-
kernen Wilsum en Zalk te bezoeken. 
Maak een wandeling langs de uiterwaar-
den en geniet van de verstilde natuur. 

Winter in 
KAMPEN!
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ACTIEF

De historische Hanzestad Kampen, met meer dan 500 
monumenten, is een perfecte locatie om op pad te gaan 
met je fotocamera. Iedere hoek, ieder doorkijkje, de 
details van de monumentale panden, het groene hart: 
‘Ze vragen om gefotografeerd te worden!’

Fotoroute door de historische binnenstad
Speciaal voor de fotoliefhebbers heeft fotograaf Ronald een 
fotoroute gemaakt, van de 12 mooiste plekken in de binnenstad 
van Kampen. Nu is het aan jou om van deze mooie plekken mooie 
foto’s te maken. Pak je camera of je telefoon en op naar Kampen!

Tip van initiatiefnemer en fotograaf Ronald: 
Begin of eindig jouw wandeling op het strandje aan de overkant 
van de stadsbrug. Want de kans om het mooiste stadsfront van 
Nederland, in winterse sferen, op de foto te zetten, laat je toch 
niet schieten?

Nog meer mooie routes
Ga je mee naar buiten? De natuurlijke omgeving van Kampen is 
prachtig! De buitengebieden zijn opgedeeld in drie routes, die 
je het beste kunt afleggen met de fiets. Grote gedeeltes van de 
route zijn niet voor auto’s toegankelijk. Je kunt wel los enkele 
punten van de route bereiken met de auto.

DE EERSTE ROUTE komt langs het Reevediep, het dorp Zalk en 
een stukje Zwartendijk. Het Reevediep is een nieuwe waterver-
binding tussen de IJssel en het Drontermeer. Zalk is een dorp, 
gelegen op de zuidoever van de IJssel. Rijdend op de dijk heb 
je als bezoeker aan de zuidoostkant een prachtig zicht op het 
beschermde dorpsaangezicht. De Zwartendijk slingert al sinds 
1302 door het Kamper buitengebied. Elke bocht is een dijkdoor-
braak uit vroegere tijden. 

DE TWEEDE ROUTE gaat door de IJsseldelta via Wilsum, natuur-
gebied Scherenwelle en ‘s-Heerenbroek, en vervolgens door 
de Mastenbroekerpolder en IJsselmuiden om terug te keren 
richting Kampen. Wilsum is een plaats aan de IJssel tegenover 
Zalk. De Scherenwelle is een natuurgebied bij het dorp Wilsum. 
In het voorjaar bloeit de Kievitsbloem hier volop. ‘s-Heerenbroek 
is een rustiek lintdorp gelegen in een prachtige landelijke omge-
ving. De Mastenbroekerpolder wordt tegenwoordig beschouwd 
als een historisch monument van landelijke betekenis.

DE DERDE ROUTE gaat door Grafhorst, de Mandjeswaard en het 
cultuurhistorische Kampereiland. Het Kampereiland is de parel 
van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit bijzondere gebied 
bestaat uit aaneengesloten weidelandschap van buitenpolders, 
omgeven door de IJssel, het Vossemeer, het Zwarte Meer en het 
Ganzendiep. De Mandjeswaard is een polder van circa 600 hec-
tare ten oosten van het Kampereiland.

Je vindt al deze mooie routes op
WWW.FOTOGRAFIERONALD.NL/FOTOROUTE-KAMPEN 

Heb jij het mooiste plaatje geschoten? Mail deze dan dan naar 
hoofdredactie@stad.kampen.nl dan kunnen we deze delen. 

Bel ons...038 30 200 33

www.heleenvandenbos.nl

Hypotheken, 
verzekeringen... 
Bij ons krijg je duidelijke uitleg in begrijpelijke taal, 

dat vinden we belangrijk.

Neem je contact met ons op? 

Dan is de eerste stap alvast gezet.

DE MOOISTE 
WINTERSE
PLAATJES! 



Deze maakte Mieke Karel!
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ZOMER!
Wat? Dit magazine ging toch over de winter? Klopt. Maar het leek ons handig om even uit te leggen dat ook 

jouw organisatie of bedrijf in dit magazine had kúnnen staan. Dat was een tegekke manier geweest om flink 

in beeld te komen ;-( Maar... geen paniek: In het voorjaar gaan we een zomereditie maken!

DOE JE MEE?
Neem dan contact op met een van ons drieën!

Anja Kuipers, Johan van der Kolk & Lucas Reinds

WINKELEN

RM FASHION
Grote maten herenmode in Kampen 

gezocht? Breng dan een bezoek aan RM 

Fashion. Wij beschikken over betaalbare 

mannenmode in de maat medium tot en 

met XXXXXXXXL (8xl). In breedte- en 

lengtematen beschikken wij over een 

zeer uitgebreid assortiment. Naast onze 

grote maten herenmode kun je bij RM 

Fashion ook terecht voor kostuums. 

Geerstraat 27  038-3326743  RMFASHION.NL

BORDUURSTUDIO LINDEBOOM
Borduurstudio Lindeboom is gespecialiseerd in 
het borduren van logo’s, badges en teksten op 
kleding en textiel. De borduurwerken zijn van 
duurzame, krimpvrije en kleurvaste kwaliteit. Wij 
rekenen geen opmaakkosten en enkele stuks is bij ons geen probleem. Wij borduren voor bedrijven, verenigingen en particulieren. Neem vrijblijvend 
contact op voor de mogelijkheden.
Geerstraat 27  06-42024577  BORDUURSTUDIOLINDEBOOM.NL 

GEERSTRAAT
SFEERSTRAAT

SOLLIE 
FINANCIEEL 
ADVISEURS
Bij Sollie Financieel Adviseurs 
heb je één vertrouwd 
aanspreekpunt voor al je 
vragen over hypotheek, 
verzekeringen en bankzaken. 
Wij adviseren onafhankelijk 
voor hypotheek en 
verzekeringen, wij kiezen 
samen het beste voor jou. Wij 
houden het overzicht en jij 
weet waar u terecht kunt voor 
deskundig advies en service.
Burgwal 40   038-3326377 
SOLLIEFA.NL

’T WINKELTJE VAN KAMPEN
De leukste en gezelligste stoffenwinkel van 
Kampen. Helpt je graag op weg met al je creatieve 
creaties. Ook voor reparatie van naaimachines, 
tenten en bootkap kan je hier terecht.
Geerstraat 15   038-3334342  TWINKELTJEVANKAMPEN.NL

SLIJTERIJ POST
Slijterij Post is de oudste slijterij van de mooie 

Hanzestad. De winkel in de Geerstraat 33 bestaat 

al sinds 1882. Dat betekent niet dat het er stoffig 

is. Integendeel! Iedere dag zijn we bezig met ons 

zeer uitgebreide en mooie assortiment. 

Geerstraat 33   038-3313513   SLIJTERIJPOST.NL

TOP1TOYS HET SPEELHUYS

Onze speelgoedwinkel vind je in de Geerstraat! 

We hebben een uitgebreid assortiment 

speelgoed van alle grote merken zoals Lego, 

Vtech, Playmobil, FurReal en vele andere. We 

zijn veelal voordeliger geprijsd dan de landelijke 

ketens. Bekijk onze website voor de actuele 

aanbiedingen of ga direct naar de webshop. Tot 

ziens bij Top1Toys Het Speelhuys! 

Geerstraat 25   038-3338284  HETSPEELHUYS.NL

KAASWINKEL ’T VUISTJEAl ruim 40 jaar kun je bij ons terecht voor 
de dagelijkse boodschappen en voor de 
feestelijke gelegenheden. Wij hebben een 
ruim assortiment van Noord-Hollandse kaas, 
buitenlandse kaas, vers gebrande noten, 
olijven, tapenades en nog veel meer lekkers.
Geerstraat 3a  038-3326203  TVUISTJE.NL

Wees welkom, wees jezelf 

Torenstraat 9, Kampen | info@herbergdebonteos.nl | 038 230 4977

Donderdag t/m maandag vanaf 16:00 uur

#delekkkerstebiefstukvankampen
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 10 Winterse
HOTSPOTS 

IJsbaan in de binnenstad 
13 t/m 19 december  09:00 - 21:00 uur 

Het lijkt te mooi om waar te zijn maar er kan 

deze winter geschaatst worden in de historische 

binnenstad. Het schaatsfestijn barst los op 

maandag 13 december. Tot en met zaterdag 19 

december kun je op het sfeervolle horecaplein De 

Plantage komen schaatsen. En daar hoeft het niet 

eens voor te vriezen!   

TIPS

High Specials
Lekker bijkletsen, ontspannen in het 
weekend of een feestje vieren? In Kampen 
zijn er tal van High Specials te boeken 
bij verschillende leuke restaurants, 
lunchrooms en bars. Wat dacht je van 
een High Wine, High Beer, High Cocktail 
of High Prosecco? Of toch liever de 
traditionele High Tea? Er zijn tal van 
mogelijkheden, het wordt moeilijk kiezen 
tussen al het leuks en lekkers! 

Kerstbraderie 
18 en 19 december  13:00 - 21:00 uur 

Het is altijd gezellig in Kampen. Je kunt 

er heerlijk winkelen en de historische 

binnenstad is in de winter sfeervol 

verlicht. Kom op 18 en 19 december 

naar de kerstbraderie, shop voor de 

leukste winterse producten en geniet 

van allerlei lekkers! 

Bezoek de tentoonstelling van 

Christie van der Haak 
Het Stedelijk Museum Kampen is tot en met 

9 januari 2022 getransformeerd tot een 

modern stadspaleis met rijk gedecoreerde 

en kleurrijke zalen, waar je je ogen 

uitkijkt. Het design van vandaag is nauw 

verweven met design uit het verleden. 

Omstreeks 1890 bedachten kunstenaars en 

ambachtslieden de geheel nieuwe vormentaal 

van de kunststroming Art Nouveau, ook 

wel Jugendstil genoemd. In Kampen 

zijn een aantal opvallende Art Nouveau-

panden bewaard gebleven, die nu op de 

Rijksmonumentenlijst staan. Van der Haak 

gaat verder waar de Art Nouveau gestopt is. 

Rondleiding door Sigarenfabriek de OlifantHeb jij altijd eens willen weten hoe een sigaar gemaakt wordt? Of waar De Eenhoorn haar koffie inkoopt? Boek dan een rondleiding door de sigarenfabriek. Ga mee op reis door het historisch pand en ontdek in een uur alles wat je moet weten over het inkoop- en productieproces van De Olifant & De Eenhoorn. 

Classical Christmas 
Zondag 19 december   16:30 uur

Geniet van een onvergetelijk 

kerstconcert met het beroemde 

Bach Choir & Orchestra of the 

Netherlands, samen met pianist 

Jan Vayne op de vleugel. Het 

koor brengt tedere muziek 

met melancholische klanken, 

tot kerstklassiekers van 

wereldberoemde componisten. 

Beleef het ultieme kerstgevoel in de 

historische Bovenkerk van Kampen.


















Speelfilm Code Kampen
De stad Kampen op een 
spectaculaire manier leren 
kennen? Bekijk dan de speelfilm 
Code Kampen. Een professionele 
actiefilm, gemaakt zonder een 
euro budget, met de stad Kampen 
in de hoofdrol. CODEKAMPEN.COM

Kampereiland in het licht15, 16 en 17 december 

Tijdens de donkere dagen voor kerst zetten Streekbelangen Kampereiland en IJsseldelta Boert Bewust het Kampereiland in het licht. Op 15, 16 en 17 december kan van 17.00 uur tot 21.00 uur een route worden gereden langs prachtig verlichte boerderijen en krijg je een inkijkje in de stal bij de moderne agrarische bedrijven. Zo zie je van heel dichtbij de koeien tijdens de drive-through door de stal of maak je een rondje over het erf bij de akkerbouwer of melkveehouder. Ook is er beeldende kunst en zijn er prachtige miniaturen en oldtimertractoren te zien. Laat je verrassen tijdens Kampereiland in het licht op 15, 16 en 17 december!

Wandeling door het Reevediep 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 hier prachtig in de winter. Elk moment van de dag geeft een andere sfeer en beleving weer. En als het dan ook nog gaat vriezen, dan barst het schaatsfestijn hier los.

Beleef een heerlijk avondje theater
Even ontsnappen aan de sleur van alledag? Dan 
is een avondje theater het beste medicijn. Laat 
je meeslepen door cabaret, toneel of een mooi 
concert. De Stadsgehoorzaal Kampen ademt 
geschiedenis vanuit alle kieren, hoeken en krochten 
van het gebouw. Als je plaatsneemt in de rode 
pluche stoelen onder de beeldschone kroonluchter 
in de grote zaal, waan je je in een tijdloos 
theaterlandschap. 




KIJK VOOR MEER INFORMATIE  OVER 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN OP 

VISITKAMPEN.NL!



14

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

15

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

STADSGIDS 
APP MET DE 
LEUKSTE 
ROUTES
Ontdek Kampen met de verschillende routes in de 
Kampen Stadsgids app. Download de app en volg de 
interessante wandelingen die in de app staan. Laat je 
meenemen langs prachtige monumentale gebouwen 
of ontdek de vele ambachtelijke producten die in 
Kampen worden verkocht. Kom tot rust in het stadspark, 
luister naar verhalen van Kampenaren of geniet van de 
magnifieke skyline aan de IJssel.

Welke routes vind je in
de Kampen Stadsgids app?
 De Welkom in Hanzestad Kampen route 
�    De Nautische Hanzewandelingen (NL/UK/DE)
 De Ambachtelijke route (NL/UK/DE)
 De Selfieroute
 De Kom Eens Kijken route (videoroute)
 De Speuren in het Stadspark route (leuk voor kinderen)
 De Songs of Freedom route (videoroute)

 Wandeling door Kampen in Oorlogstijd (audioroute)

Hoe werkt het? 
Download de Kampen Stadsgids app 
in Google play of de Appstore en zet 
je gps-locatie aan. Kies een route en 
zoek het startpunt op. De app leidt je 
langs de verschillende highlights van 
de route. 

Stadswandelingen 
TOURIST INFO PUNT - DE STADSKAZERNE
Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 uur kun je 
meelopen met een stadswandeling vanaf de Stadskazerne. Naast 
deze geplande wandelingen is het gedurende geheel het jaar ook 
mogelijk om zelf een stadswandeling te boeken. Dat kan al vanaf 
2 personen maar is ook mogelijk voor een grotere groep.

 Reserveren: Mail naar TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM 
 Duur: 1,5 uur
 Kosten: €10 p.p.

TOURIST INFO PUNT - LOCATIE READSHOP BOS
Boek hier een interessante stadswandeling van ongeveer 1,5 
uur. Een stadswandeling is al te boeken vanaf 2 personen tot 
maximaal 20 personen per groep. De wandelingen kunnen door 
de week en in het weekend gereserveerd worden. 

 Reserveren
Mail naar KAMPEN@READSHOP.NL, bel naar 038-3322522 of loop 
binnen bij de Read shop Bos/Tourist Info aan de Oudestraat 41-
43 (geopend van ma-vr van 9-18 uur en za van 9-17 uur).
 Duur: 1,5 uur
 Kosten
1-3 personen €15 - €20 | 4-6 personen €10- €15  | 7-9 personen 
€7.50 - €10 | vanaf 10 personen €6 - €7.50 | vanaf 50 personen 
€5 - €6

KAMPEN AND BEYOND
Ook Kampen and Beyond organiseert diverse stadswandelingen, 
waaronder een algemene stadswandeling langs de hoogtepunten 
in Kampen. Een stadswandeling is eventueel uit te breiden met 
een museumbezoek of rondvaart. Vanaf twee personen ben je 
al welkom! 

 Reserveren
Mail naar KAMPENANDBEYOND@GMAIL.COM of bel naar 06-18160410
 Duur: 1,5 uur
 Kosten: €12,50 p.p. vanaf 4 personen | t/m 14 jaar gratis

ONTDEK

QUINTUS: 
KUNSTENCENTRUM 

MET ONBEPERKTE 

MOGELIJKHEDEN
Muziek, dans, theater of het beoefenen van andere 
kunstvormen: het is niet alleen superleuk om te doen 
maar ook heel goed voor je gezondheid. Dat blijkt zowel 
uit wetenschappelijk onderzoek als uit de praktijk. Bij 
Quintus kan daarom iedereen meedoen! Jong of oud, met 
of zonder beperking. Kunst is denken in mogelijkheden.

Quintus is hét kunstencentrum van Kampen en wil er zijn voor 
àlle inwoners. Met Muziek Anders biedt Quintus al jarenlang 
een populaire muziekcursus voor deelnemers met leer- en of 
gedragsbeperkingen; geheel aangepast aan de persoonlijke 
mogelijkheden en wensen van de cursist. Tegenwoordig is er 
ook Kunst Anders waarin vooral getekend en geschilderd wordt: 
op zaterdag voor mensen met een verstandelijke beperking, 
op donderdagochtend voor deelnemers met een lichamelijke 
beperking, zoals rolstoelgebruikers. Helemaal nieuw is ‘Samen 
Zingen, Ook voor Jou!’, een koor speciaal gericht op mensen 
met een licht verstandelijke beperking én hun maatjes. Verder 
wil Quintus binnenkort starten met de cursus ‘Vitaliteit’, waarin 
50-plussers met een dansdocent en fysiotherapeut werken aan 
hun gezondheid.kunstzinnige vorming), verder onder de vlag 
van Quintus. 

Dans en muziek als medicijn
Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, die positieve invloed van kunst 
op je gezondheid? Het begint allemaal in ons brein. Bij zingen 

bijvoorbeeld worden er gebieden in de hersenen geactiveerd 
die een remmende werking hebben op stress en pijn én komt 
het ‘knuffelhormoon’ oxytocine vrij. Zo geeft (samen) zingen 
een gevoel van saamhorigheid, empathie, ontspanning en 
rust. Bovendien train je de ademhalingsspieren en verbetert je 
long- en ademcapaciteit. Maar ook bij het bewegen op muziek 
gebeurt er van alles in het brein. Zo laat de Quintuscursus 
‘Dans en muziek als medicijn’ mensen met niet aangeboren 
hersenletsel (NAH) persoonlijk ervaren welk uitzonderlijk 
positief effect het bewegen op muziek kan hebben op hun 
brein en lichaam. Kamp je zelf met NAH zoals beginnende 
Parkinson, een beroerte, MS of beginnende dementie of ben 
jij mantelzorger of zorgprofessional? Doe eens mee in januari 
met deze vrolijke cursus en ervaar zelf hoe kunst als medicijn 
kan worden ingezet.

Meer weten
Meer weten over de onbeperkte mogelijkheden binnen Quintus 
of op locatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met Trudi 
Brink: t.brink@quintuskampen.nl of 038-3371200. In januari 
starten er overigens meer nieuwe, korte cursussen. Kijk voor 
een totaaloverzicht op quintuskampen.nl. 

CULTUUR
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1  Bewonder Kampen vanaf het water 
Geniet van het mooie stadsfront van Kampen. Vaar mee met 
Rondvaart Kampen, de Veerman van Kampen, het Hendrikje of 
ga langer op avontuur met de schepen van de Bruine Vloot. Zelf 
aan het roer staan? Ook dat kan in Kampen!  

2  Binnentuinen in Kampen 
Zoek de stilte op in de stad. Breng een bezoekje  aan de binnen-
tuin van Margaretha of het Hof van Breda. Unieke plekken in de 
historische binnenstad. 

Adres: Margaretha, Burgwal 45, Kampen 
Adres: Marktsteeg, Kampen 

3  De Bovenkerk 
Deze meest markante verschijning langs het IJsselfront is de 
oudste kerk van Kampen. Een grote, gotische kruisbasiliek 
gebouwd in de 14e eeuw. In de kerk, waar ooit schilder 
Hendrick Avercamp (1585-1634) werd begraven, is nog steeds 
het fameuze 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. Adres: Koornmarkt 28, Kampen
 DEBOVENKERK.NL

4  Broederpoort
Zie locatie 10. Stadspark 
Adres: 3e Ebbingestraat 1

5  De Buitenkerk 
De Buitenkerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk is een belangrijk on-
derdeel van het Kamper stadsfront. De kerkvorm 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              
 RKKERKKAMPEN.NL 

6  Cellebroederspoort 
Zie locatie 10. Stadspark 
Adres: 2e Ebbingestraat 1 

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, aangevuld 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 feestda-
gen of op afspraak, en fungeert als locatie voor het  spannende 
spel ‘Escaperoom Kampen’. 
Adres: Torenstraat, ingang Oudestraat 146, Kampen

8  De Stadskazerne
Naast de Tourist Info Kampen vind je hier een mooi gerestaureerd 
gebouw met een expositieruimte en culturele residenten, zoals 
de bibliotheek en het stadsarchief. Op de eerste verdieping kan 
je even uitrusten en genieten van een mooi uitzicht over de IJssel. 
Adres: Oudestraat 216, Kampen
Touristinfokampen@gmail.com  038-2022366 

9  Gotisch Huis 
Een Hanze koopmanshuis gebouwd aan het einde van de 15e eeuw. 
Adres: Oudestraat 158, Kampen 

10  Het Stadspark 
Het Groene Hart van Kampen is aangelegd in Engelse land-
schapsstijl. De Broederpoort en de Cellebroederspoort dienen 
als toegangspoorten tot het park. De Cellebroederspoort en de 
Broederpoort hebben ooit dichter bij het centrum gestaan. In 
1465 werden de stadspoorten verplaatst vanwege de toene-
mende welvaart in het Hanzetijdperk. Aan deze zijde van Kam-
pen was geen stenen stadsmuur, maar een aarden wal ter ver-
dediging van de stad.  

11  ‘t Huys der Kunsten 
‘t Huys der Kunsten is het oudst bewaarde  pand van Kampen. 
De eerste stenen van dit Huys zijn gelegd in de dertiende eeuw. 
Dit pand heeft de eerste eeuwen dienst gedaan als patriciërs-
woning. Nu is het een expositieruimte en is hier het Biermuseum 
Kampen gevestigd.
Adres: Voorstraat 20, Kampen  HUYSDERKUNSTEN.NL 

DE HOOGTEPUNTEN 
KAMPEN!

HIGHLIGHTS

12  Ikonenmuseum Kampen
Op een prachtige plek in het monumentale centrum van Kampen 
is een uniek museum te vinden: het Ikonenmuseum. Dit museum 
is gevestigd in een historisch klooster dat ooit deel uitmaakte 
van het convent van de Minderbroeders. Ikonen als  bron van 
kracht en inspiratie. Adres: Buiten Nieuwstraat 2, Kampen

13  De Kamper Kogge
De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van 
een koopvaardijschip  uit de veertiende eeuw. De nabijgelegen  
Koggewerf biedt daarnaast ruimte aan  eeuwenoud vakman-
schap zoals smeden, visroken, touwslagen en wolweven tijdens 
diverse evenementen. De maritieme geschiedenis en historische 
scheepsbouw uit de Hanzetijd komt hier tot leven!  
Adres: Havenweg 7, Kampen  KAMPERKOGGE.NL 

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 tweeka-
merwoning is ingericht met spullen uit ‘grootmoeders tijd’. De 
meeste spullen dateren uit het begin van de 20e eeuw.  
Adres: Burgwal 98, Kampen 

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 als een 
expositieruimte. Adres: IJsselkade 1, Kampen 

16  Leuk voor kids
Klimmen, klauteren en ravotten, dat kan in Kampen! Ga met kin-
deren naar de  Natuurspeelplaats. Let op: vies worden  hoort 
erbij! Naast de Natuurspeelplaats ligt  ‘Kinderboerderij Cante-
cleer’. Er is van alles te beleven en er worden leuke evenementen 
georganiseerd. Adres: Korteweg 2, Kampen   CANTECLEER.NL 

17  Sigarenfabriek de Olifant
Voor de beste sigaren, biologische en fair trade koffie en thee, 
ga je naar de Eenhoorn en de  Olifant. Je kunt hier een rondlei-
ding krijgen  door de sigarenfabriek en de koffiebranderij.
Adres: Voorstraat 100-108, Kampen  EENHOORN.EU 

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.

19  Stedelijk Museum Kampen
Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het voormalige 
stadhuis van Kampen, met een nevenvestiging in de voormalige 
Synagoge (nr. 21). Naast wisseltentoonstellingen vertelt de vaste 
opstelling van het museum met deelthema’s de rijke historie van 
de stad. Pronkstuk van het museum is de  Schepenzaal uit 1545, 
de plek waar sinds de middeleeuwen recht werd gesproken. 
Adres: Oudestraat 133, Kampen   STEDELIJKMUSEUMKAMPEN.NL 

TIP!PAK DE KAARTop de pagina's hiernaERBIJ

20  Stegen in Kampen
Vergeet 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.  

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 Stedelijk Museum Kampen (nr. 19) wisselexposities gehou-
den. Op de vrouwengalerij is een kleine expositie over het Jood-
se leven in Kampen. Adres: IJsselkade 33, Kampen 

22  Quintus
In 1460 werd in dit gebouw het Brigittenklooster Mariencamp 
gesticht. In 1627 werd het bestemd tot burgerweeshuis. Ook 
zijn hier in het verleden militairen gehuisvest toen het ge-
bouw dienst deed als Vloeddijkkazerne. Nu vind je er Quintus, 
centrum voor kunst en kunsteducatie. Adres: Vloeddijk 38, 
Kampen   QUINTUSKAMPEN.NL 

 Tourist Info Kampen 
Adres: Oudestraat 216, Kampen
Touristinfokampen@gmail.com  038-2022366 

 Tourist Info Readshop Bos 
Adres: Oudestraat 41-43, Kampen
kampen@readshop.nl  038-3322522 

P  Parkeren 
Op loopafstand van de binnenstad liggen  drie grote parkeer-
plaatsen waar je gratis  kunt parkeren. De gratis parkeerplaatsen 
zijn  tegenover het NS-station (bij het politiebureau) aan het 
Burgemeester Berghuisplein en in de  parkeergarage bij de Bui-
tenhaven. Daarnaast  is het mogelijk om betaald te parkeren in 
de  binnenstad. Op zondag is parkeren gratis 
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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
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PROEVERIJ 
Geniet van een rondleiding met proeverij aan een rijk gevulde 
dis. Een proeverij kun je van tevoren boeken via onze website 
BIERMUSEUMKAMPEN.NL. Of je kunt ter plaatse informeren of er nog 
kaarten zijn. Na afloop van je proeverij kun je natuurlijk je 
favoriete bier bestellen en een bezoek brengen aan de mooie 
museumwinkel.

'En zij waren gezeten aan een welvoorziene 
dis met vijgen, noten en een vers gekookt 
hoenderei. Sanitas bona, bene tibi!'

FEEST 
Voor een echt feest kun je bij ons terecht met je team, 
vriendenclub of familie. Geniet in middeleeuwse sferen van onze 
speciaal-bieren van historische oorsprong. Wij organiseren voor 
jou en je gezelschap een speciale ontvangst bijvoorbeeld met 
een borrelplank, gegrild beenhammetje of de échte kamper 
uiensoep. Zelfs livemuziek of een theater-arrangement behoren 
tot de mogelijkheden.

UNIEK STUK
GESCHIEDENIS
 Bezoek dit sfeervolle proeflokaal mét historie!

Huys der Kunsten bevindt zich 
aan de Voorstraat 20, op één van 
de vroegst bebouwde locaties 

in Kampen. Het pand is gebouwd in de 
dertiende eeuw. Het was het eerste woon- 
en pakhuis gebouwd met baksteen, in 
plaats van het brandbare hout. De muren 
-met een dikte van een meter- zijn binnen 
te bezichtigen. Dankzij de inspanningen 
van een bevlogen cultureel ondernemer 
is dit unieke stuk geschiedenis bewaard 
gebleven voor de stad.

PROEFLOKAAL
Directeur Elise van Heck heet je, samen met haar collega’s, 
van harte welkom in het sfeervolle proeflokaal in Huys der 
Kunsten. Je kunt luisteren naar de oude verhalen en genieten 
van een goed glas bier. Het bier is volgens authentiek recept, 
kleinschalig en ambachtelijk gebrouwen. Je waant je hier al snel 
in middeleeuwse sferen, waar men in goed gezelschap proostte 
op het leven: Sanitas bona, bene tibi! (Gezondheid en het goede 
voor u!) Ontdek de bijzondere smaken van Kamper Trots en 
Kamper Vreugd.

BIERMUSEUM 
Het Biermuseum Kampen is gevestigd in de Voorstraat, het hart 
van de eeuwenoude binnenstad, en de oudste plek van Hanzestad 
Kampen. Laat je meenemen in de rijke historie van Kampen en 
maak kennis met Henrick Aeltsz, patriciër, burgemeester én 
bierbrouwer! Zijn eigenzinnige kleindochters Gese en Johanna, 
hebben een eigen verhaal en ontwikkelden hun eigen bier. 
Natuurlijk kun je ook gewoon binnenlopen voor een goed glas bier!

Op onze site BIERMUSEUMKAMPEN.NL kun je je eigen proeverij reserveren. 
Het Biermuseum is open: vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur én op afspraak. Voor een speciaal arrangement op maat kun 
je mailen naar: INFO@BIERMUSEUMKAMPEN.NL 

'T

HISTORIE
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Vind bij ons een sfeervol  
     winters interieur!

TENTOONSTELLING
CORPUS DEI

in het

IKONEN
MUSEUM

Als Sabrina van den Heuvel artist 
in Residence is in Florence, raakte 
ze geïnspireerd door filosofen en 
kunstenaars uit de vroege Renaissance, 
zoals Michelangelo en Pico Della 
Mirandola, die de filosofie van klassieke 
denkers zoals Plato gingen verbinden 
met het christelijk denken.

God is namelijk perfect. In alle opzichten. En de natuur en de 
mens zijn een schepping van God. De mens is zelfs geschapen 
naar het beeld van God. En dat maakt dat je niet alleen aandacht 
mag hebben voor de geestelijke perfectie, maar ook voor de 
schoonheid van het fysieke, het uiterlijke. En die kunstenaars 
zoals Michelangelo, gingen dat fysieke perfectioneren, zowel 

in hun uitbeelding van de natuur als van de mens om zo het 
menselijke te ontstijgen en dicht bij het goddelijke te komen. En 
door deze kunstenaars wordt Sabrina geraakt. De serie Corpus 
Dei ontstaat, waarbij deze woorden en ideeën weerklinken in 
expressieve zwart-wit foto’s.

En tussen deze foto’s hangen eeuwenoude ikonen van Christus, 
waarop ook het goddelijk lichaam is te zien. De combinaties 
zijn meestal vanuit esthetisch en compositorisch gezichtspunt 
gekozen. Een houding, een sfeer, lijnen in de compositie, een 
combinatie van personen.

Het is bijzonder dat we vandaag zoveel verschillende beelden 
van Christus kunnen laten zien. Eerder was men helemaal niet 
voor het maken van afbeeldingen van het goddelijke, onder 
meer als reactie op de beeldencultuur van de klassieke oudheid. 
Toch was de wens om belangrijke personen in het christendom 
af te beelden groot en er ontstonden afbeeldingen van heiligen. 

Ook van Christus, waarover weliswaar veel is te lezen in oude 
teksten, maar waarvan geen beschrijving van het uiterlijk is te 
vinden. Hoe is dan bepaald hoe het gezicht van Christus eruit 
heeft gezien? 

Vanaf de 2e eeuw wordt door kerkvaders gediscussieerd over 
hoe Christus eruit zag en vooral, of hij er mooi of lelijk uitzag. 
Vanaf de 4e eeuw zien we steeds vaker het beeld van Christus 
met het lange bruine haar en een baard, zoals ook op de ikonen 
in deze tentoonstelling is te zien. Er zijn niet alleen ikonen uit de 
collectie van het Ikonenmuseum te zien, maar een aantal zeer 
bijzondere objecten uit het Ikonenmuseum Recklinghausen en 
het Catharijneconvent.  

Buiten Nieuwstraat 2  | www.ikonenmuseumkampen.nl
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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
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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.

 Fietsroute Rondje Zalkerveer   23 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: 40 > 
44 > 43 > 76 > 3 > 42 > 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 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 
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.

WINTER

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 .



Wonderland
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MEULEMAN 
MAKELAARDIJ 
 Al bijna vijftien jaar een bekende speler in de Kamper samenleving!

Maaike Meuleman begon in 2006 
haar eigen makelaarskantoor onder 
de noemer Meuleman Makelaardij  & 
Taxatiebureau o.z., en is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een vertrouwde 
naam op de woningmarkt in de gemeente 
Kampen. Op 23 november bestaat het 
makelaarskantoor vijftien jaar.

at gaan we het hele jaar vieren met leuke acties. Houd 
ons in de gaten”, aldus Maaike.  

Maaike heeft nooit voor de makkelijke weg gekozen. 
Het zou voor haar voor de hand liggend geweest zijn 

als zij bleef werken bij het kantoor van haar vader. Maar hij dacht 
dat ze het vak nog beter zou leren als ze ook onder een andere 
leidinggevende aan de slag zou gaan. Dat deed ze 17 jaar lang 
in verschillende steden en bij verschillende makelaarskantoren. Zo 
deed ze een schat aan ervaring op.  

Avontuur 
Totdat ze het in 2006 tijd vond voor haar eigen avontuur. “Ik wilde 
een eigen kantoor in m’n geliefde Kampen starten”, vertelt Maaike. 
‘Ik wilde m’n hart achterna. Het makelen wilde ik doen op een wijze 
die goed voelde. Op een manier zoals ik ook geholpen zou willen 
worden. Als ik zo te werk ging, moest het goed komen, dacht ik.” 
En dat gevoel klopte, want na twee jaar was Meuleman Makelaardij 
door haar aanpak enorm gegroeid als kantoor. Inmiddels bestaat 
het kantoor uit vijf medewerkers, waarvan drie makelaars en twee 
binnendienst medewerkers, zodat wij te allen tijden voor onze 
klanten klaar kunnen staan. 

Passie 
Het makelaarskantoor wordt zeer hoog gewaardeerd met dikke 
9,3 op Funda. In de motivering van haar klanten valt vaak het 
woord ‘passie’. “Ik denk dat dat een kracht is van ons kantoor. We 
hebben hart voor de zaak. Het is meer dan werk. Wij gaan echt 
tot het uiterste voor onze klanten. Alles om iemand het perfecte 
‘droomhuis’ te bezorgen. En voor onze opdrachtgevers onder de 
beste voorwaarden en prijs de woning te verkopen.” 

Maaikes grote netwerk en uitstekende kennis van de markt komen 
daarbij goed van pas. Ze woont in de stad, houdt van de stad en 
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kent de Kampenaren en hun woningen. Naast verbinden is het 
volgens Maaike de kunst van het makelen om goed met mensen 
om te gaan. “In ons vak ben je onder andere makelaar, psycholoog, 
scheidingsbemiddelaar, en hulpverlener tegelijk. Het is niet alleen 
een kwestie van het te koop zetten van woningen. Iedereen zit in 
een andere situatie en iedereen heeft andere wensen. Het is de 
uitdaging om in gesprek te gaan en te zorgen dat zowel verkoper 
als koper aan het einde van het verhaal gelukkig zijn met hun keus. 
Het is ook niet niets om een woning te kopen. Het is de grootste 
uitgave die je ooit in je leven doet. Daar moet je je 100 procent 
goed bij voelen. Overigens is ook de verkoop financieel ingrijpend.”

Besparing
Wat dat betreft denkt Maaike ook dat het altijd beter is om haar 
kantoor als makelaar in de hand te nemen. Ook in tijden waarin het 
lijkt dat woningen zich als het ware vanzelf verkopen. Men denkt 
soms kosten uit te sparen, maar ik kan mensen verzekeren dat wij 
als makelaar er meer uit weten te halen. En de makelaarskosten 
daarbij vergeleken een peulenschil zijn! Tevens zorgen wij dat het 
op alle fronten goed geregeld is en je geen risico's loopt.” 
Maaike heeft zich met haar kantoor vanaf het begin af aan 
gespecialiseerd in de verkoop van bestaande woningen. Ze eist 

van zichzelf en haar medewerkers een hoog kennisniveau. Met 
name op juridisch en bouwkundig gebied. “Het is belangrijk dat 
je potentiële kopers kunt vertellen over de mogelijkheden die een 
huis biedt. Soms moet er het nodige opgeknapt worden, soms 
willen kopers kamers aanpassen of ruimtes aanbouwen. Ik kan ze 
precies vertellen wat allemaal mogelijk is zowel met betrekking tot 
de constructie als in relatie tot bijvoorbeeld beschermde status 
van panden.” 

Meuleman Makelaardij doet de verkoop en aankoop van woningen 
en is in te schakelen voor taxaties. Tevens kunt u bij Meuleman 
terecht voor het huren of verhuren van een woning. Hierin kunt 
u ook volledig ontzorgd worden, door ook het beheer aan 
Meuleman Makelaardij uit handen te geven. Inmiddels hebben zij 
een royale portefeuille opgebouwd, zowel in de binnenstad, als de 
omliggende woonwijken. 

Uw woning ook te koop zetten bij dames met passie en die 
garanderen dat u het tegen de beste voorwaarden verkoopt? Of 
heeft u advies nodig voor aankoop, taxatie of verhuur? Kijk dan op  
WWW.MEULEMANMAKELAARDIJ.NL, bel op: 038-3322404 of bezoek het pand 
aan de Vloeddijk 44 waar u gastvrij onthaald zult worden. 
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Hotel van Dijk
Irma en Herman Wessels

IJsselkade 30-31 • 8261 AC Kampen • The Netherlands Tel.: +31 (0)38 331 49 25  •  E-mail: info@hotelvandijk.nl 
  www.hotelvandijk.nl

Hotel van Dijk
Hotel van Dijk bevindt zich in 

het centrum van Kampen langs 

de prachtige rivier de IJssel. Het 

hotel heeft zeer rustige kamers. In 

onze ontbijtzaal kunt u ‘s morgens 

genieten van een heerlijk vers 

ontbijt. Daarnaast beschikt het 

hotel over een gezellige bar en een 

speciale fietsenstalling binnen. Bij 

mooi weer kunt u ook plaatsnemen 

op ons gezellige terras aan de 

voorzijde van ons hotel in Kampen. 

WWW.HOTELVANDIJK.NL

B&B Tussen de Poorten

Kom overnachten in deze 

voormalige stadsboerderij 

nabij het centum. 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 

WEEKENDJE
in KAMPEN De lekkerste pannenkoeken van Kampen

Geniet van de pure eenvoud van een klassieke pannenkoek, 

of laat u verrassen door een unieke smaakcombinatie. Naturel, 

hartige of seizoensgebonden gerechten. Bij HOLLAND geniet je 

van een typisch Hollands gerecht, maar dan 

op een wel heel speciale wijze. Wij zijn niet 

zomaar een pannenkoekenrestaurant. Bij 

HOLLAND gaat de pannenkoek samen met 

sfeer en beleving. Klassieke pannenkoeken 

of gewaagde combinaties. Kom genieten 

en laat je verrassen bij HOLLAND.

WWW.HOLLANDPANNENKOEKEN.NL

Proef- & Eetlokaal 
De Stomme van Campen

Geniet hier van een mooi 
speciaalbier uit het grootste 

bierassortiment van Kampen. 
18 Bieren van het vat en ruim 200 bieren op 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

Dit zijn de 
leukste adresjes! 

Boek een sfeervolle 
accommodatie. Er zijn veel 
verschillende locaties 
waar je kunt overnachten. 
Hier vind je alvast drie 
topadresjes. Dat scheelt 
zoeken!

STAP 1 ->

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 
uniek 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  

Trek eropuit! Wij delen hier vijf tips. Natuurlijk 
is er nog veel meer te zien en te beleven. Dat lees 
je in dit magazine en ontdek je op visitkampen.nl. 
Veel plezier!

1.  Bekijk de plattegrond met de hoogtepunten van Kampen in het 

midden van dit magazine. Wandel door de stad en ontdek de 

mooiste plekjes. 

2.   NIEUW! In het Huys der Kunsten is het Biermuseum van Kampen 

gevestigd. Boek een rondleiding met bierproeverij en geniet 

van pure smaken en de historische ambiance. 

3.  Een bezoekje aan het Stedelijk Museum en het Ikonenmuseum 

in Kampen mag natuurlijk niet ontbreken. Leuk én interessant! 

4.  Ontdek alle tips voor winters genieten in Kampen op de pagina 

'Winterse Hotspots' in dit magazine. 

5.  Maak een winterse wandeling. Echte aanrader is het 'rondje 

bruggen'. Wandel over de Stadsbrug, sla rechtsaf, wandel over 

de Molenbrug en loop weer terug naar het historische centrum. 

Vergeet daarna de warme chocolademelk niet!

STAP 2 

Lekker eten en drinken mag 
natuurlijk niet ontbreken 
tijdens een weekendje weg. Er 
zijn veel gezellige lunchrooms, 
eetcafés en sfeervolle 
restaurants. Hierbij alvast twee 
van onze favoriete plekken 
uitgelicht die je niet mag 
missen!

STAP 3 

Denk onderweg naar huis met een 
grote glimlach terug aan je bezoek aan Hanzestad Kampen! 

STAP 4 ->




HIGHLIGHTS

De IJsselbrug en IJsselkade en een bijna geheel 
dichtgevroren IJssel tijdens de winter van 1891.
© Stadsarchief Kampen
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Meer dan 100
voorstellingen in de 

stadsgehoorzaal

stadsgehoorzaalkampen.nl
BESTEL JOUW K AARTEN ONLINE OF AAN ONZE K ASSA

Volg een cursus bij QuintusWil jij graag een muziekinstrument gaan bespelen? Of ben je heel creatief? Dan moet je bij Quintus zijn! Quintus is het centrum voor kunst en kunsteducatie in Kampen en hier zijn meer dan 100 cursussen en workshops te volgen. 
QUINTUSKAMPEN.NL

Kinderen hoeven zich in 

Kampen niet te vervelen. 

Naast de vele evenementen 

die worden georganiseerd 

is er ook dagelijks vanalles 

te doen en te beleven. 

Voor meer inspiratie ga je 

naar visitkampen.nl. Veel 

speelplezier! 

KIDS
Muzikale Speeltuinen
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en wil je wel allerlei 

instrumenten uitproberen? Dat kan tijdens de gratis 

Muzikale Speeltuinen op woensdagmiddag bij Quintus. 

De ene keer staan de snaar- of slaginstrumenten 

op het programma, de andere keer de toets- of 

blaasinstrumenten. Aanmelden is niet nodig. Kijk wel 

even op QUINTUSKAMPEN.NL voor data en tijden!

Toneel voor kleuters
Kleuters ontdekken spelenderwijs wat je allemaal 
kunt spelen in het theater. Prinsessen, monsters, 
piraten en puppy’s; alles komt voorbij in de cursus 
Toneel voor 4+ (groep 1/2) vanaf woensdagmiddag 
2 februari bij kunstencentrum Quintus. We gaan 
samen de vloer op en ervaren waar onze fantasie ons 
brengt! Info: QUINTUSKAMPEN.NL

Winter

Snoepwinkel De Toverbal 

Een bezoekje aan de lekkerste snoepwinkel van Kampen, is altijd 

een feest! Je vindt er ouderwets snoepgoed maar ook de meest 

hippe snoepjes. Kies jouw favoriete lekkers en smullen maar! Ga 

je op visite? Neem dan vooral wat lekkers van De Toverbal mee. 

Daar wordt iedereen blij van! De Toverbal  Oudestraat 85, Kampen

Museumkinderfeestje
Je kinderfeestje in het 

Stedelijk Museum vieren? 

Dat kan! Voor jongens en 

meisjes vanaf 7 jaar, is er 

veel leuks te zien én te doen. 

Het kinderfeestje begint 

met een multimediatour 

of een kijkroute op 

papier. Na deze tour is 

er drinken met lekkers. 

Vervolgens is het knutselen 

geblazen in een workshop.  

STEDELIJKMUSEUMKAMPEN.NL  

Met je klas naar het Ikonenmuseum
Wist je dat je het Ikonenmuseum met je klas kunt bezoeken? Onder begeleiding van jouw juf of meester en een museummedewerker maak je een speurtocht door het museum. Spelenderwijs leer je vanalles over kunst en ikonen. Een hele belevenis!  IKONENMUSEUMKAMPEN.NL

ACTIEF
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Tot de vijftiende eeuw vormde de Burgel de stadsgrens van Kampen.

DE BURGEL
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PURE
GASTVRIJHEID
IN KAMPEN 

UITGAAN

OVERNACHTEN aan de IJSSEL
Modern en knus overnachten in een karakteristiek pand met 

uitzicht op de IJssel? Boek je overnachting bij het Boetiek 

Hotel Kampen en je krijgt het allemaal!

Boetiek Hotel Kampen
IJsselkade 20  HOTELKAMPEN.NL

GEZELLIGE RESTAURANTS
en LUNCHROOMS
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 (Eetcafe) 

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 van winterse 
behaaglijkheid. Een gezellig avondje 
uit of een drankje na een winterse 
wandeling, wees welkom!

Grandcafé De Majesteit
Horecaplein De Plantage  GRANDCAFEDEMAJESTEIT.NL 

Grandcafé Efes
Buiten Nieuwstraat 3-5  EFESGRANDCAFE.NL

Café de Pub
Horecaplein De Plantage  CAFEDEPUBKAMPEN.NL

Café de Lantaarn
Buiten Nieuwstraat 8  HORECAKAMPEN.NL

Café de Moriaan
Nieuwstraat 113  FACEBOOK.COM/MORIAANKAMPEN

Café de Stomme van Campen
Oudestraat 218-220  DESTOMMEVANCAMPEN.NL

Café Eigenwijs
Plantage 5  CAFEEIGENWIJS.EU

Café Moonshiners
Voorstraat 91  THEMOONSHINERS.NL 

Café De Unie
IJsselkade 49 FACEBOOK.COM/CAFEDEUNIE

Café 't Kroegje
Geerstraat 17  KROEGJEKAMPEN.NL

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

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 Moods & Roots in de historische binnenstad 
van Kampen.

De Leuke Hanzestad
IJsseldijk 12  DELEUKEHANZESTAD.NL

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

Moods & Roots
Plantage 1  MOODSANDROOTS.NL

Movie Unlimited Kampen
Horecaplein De Plantage  KAMPEN.MOVIEUNLIMITEDBIOSCOPEN.NL

Meet Point Kampen
Veerweg 5  MEET-POINT.INFO

HORECAKAMPEN.NL
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Bij ons ziet u de nieuwste monturen. 
Een nieuwe look, waar u blij van wordt. 

Heeft u nog recht op een zorgvergoeding?
Komt u snel even kijken, dan regelen wij dit 
bij uw zorgverzekering. 

Een nieuwe look, waar u blij van wordt. 

  Bel ons...
   038 - 33 28 000

Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten

Aangenaam. www.triprint.nl

Teslastraat 6
8263 CC Kampen

038 332 70 07
info@triprint.nl

print.sign.druk

STEDELIJK 
MUSEUM 
KAMPEN
Kunst en Kamper historie komen tot leven

Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het Oude en 
Nieuwe Raadhuis. Het markante gebouw bevindt zich in 
het hart van de historische Hanzestad. Het is direct te 
herkennen aan het levensgrote portret op de zijgevel van 
de 17de eeuwse Kamper burgemeester Jan Beeldsnijder. 
Hij staat voor de Kampenaar, die trots is op zijn stad. De 
versierende patronen op de gevel van Christie van der 
Haak laten zijn portret nog mooier uitkomen. 

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 
Rechtspraak & Bestuur. 

De aanwezigheid van de kunstacademie, die van 1978 tot 2004 in 
de stad gevestigd was, heeft de focus van het museum ook doen 
richten op hedendaagse kunst. In hoog aangeschreven tijdelijke 
tentoonstellingen in de Oudestraat en in de Voormalige Synagoge 
ligt de nadruk op moderne kunst en verdiepende thema’s.

Beleef de Hanzetijd
Als je de middeleeuwse Schepenzaal – het pronkstuk van het 
museum – binnenkomt, voel en ruik je de geschiedenis. De oude 
rechtszaal is sinds de Hanzetijd onveranderd gebleven. 

Vanaf begin 2022 kun je hier met een interactieve 
audiopresentatie zelf rechtspreken en mag je deelnemen aan 
een zitting van de schepenen. Oordeelde men vroeger anders 
dan tegenwoordig?

De unieke Schepenzaal is samen met twee andere 
collectiestukken opgenomen in de Canon van Nederland. 
Hiermee is Stedelijk Museum Kampen het eerste museum met 
sleutelstukken in het venster De Hanze.

Omring je met kunst
Kijk je ogen uit in de tentoonstelling ‘Christie van der Haak – 
Nouveau Deco. Wegens succes verlengd tot en met 30 januari! 
Laat je verrassen door spannende patrooncombinaties en 
kleurcontrasten op wanden, vloeren, glasobjecten en meubels. 
Het is een visueel feest, waar je even los komt van de waan van 
de dag. In de nevenlocatie Voormalige Synagoge krijg je een 

beeld van de werkwijze van de 
kunstenares en een overzicht van 
haar 43 jaar kunstenaarschap. 
Hier is haar atelier vanuit Den 
Haag overgebracht en opnieuw 
opgebouwd.

Vanaf 19 februari is het tijd voor Haagse School en Romantiek. 
‘Door Schoonheid omringd’ laat het 19e eeuwse interieur zien 
met de kunstcollectie van het echtpaar Engelenberg-Persille.
Daarnaast zijn er landschappen en stadsgezichten van de 
Kamper kunstenaar Jan van Driel te bezichtigen in de Voormalige 
Synagoge. 

‘Door te tekenen of te schilderen zie je meer’, vertelt Jan van 
Driel. Hij neemt ons mee naar groene polders, sloten, molens, 
dijkhuisjes, boten op de rivier en toont ons de poëzie van het 
zonlicht op een witte muur. Ga net als Jan op pad en schilder 
in de buitenlucht. Een koffer vol materiaal is verkrijgbaar bij de 
kassa van het museum 

Agenda
19  FEB T/M 15 MEI 2022
Jan van Driel  Weids en Nabij  
In het licht van de Haagse School 
Schilderijen van landschappen en stadsgezichten

Door Schoonheid Omringd  
Haagse School en Romantiek uit de 19e eeuwse 
kunstcollectie Engelenberg 

ZOMER 2022
Kampen revisited  Eli Content 
Schilderijen en tekeningen

Kampen revisited  Kim van Norren en Janine van Oene 
(onder voorbehoud) Schilderijen

NAJAAR 2022
Carolein Smit & de Gebroeders Miedema  Het achtste 
werk van barmhartigheid en de terugkeer naar het paradijs 
Keramische beelden en tekeningen.
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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, Gemeente Kampen & Stadsarchief (F012699, F000112, 
F012787) 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.

038 332 2055  •  INFOKAMPEN@SINKEBV.NL

ADVIES NODIG OVER MAKELAARDIJ, HYPOTHEEK OF VERZEKERING?

Selecteer zelf je adviseur!

Alice
Assistent makelaar

Dylan
Assistent makelaar

Heleen
Makelaar

Jeroen
Makelaar

Sylvia
Assistent makelaar

Wichert-Jan
Hypotheekadviseur



   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 gastheren en gastvrouwen 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:

 VISITKAMPEN.NL 

Dit is hét toeristisch 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!


