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Boeren,
burgers,

buitenlui !

Het landelijke thema van Open 
Monumentendag 2017 is Boeren, 
Burgers en Buitenlui! 

Boeren Burgers en Buitenlui! 
Een eeuwenoude uitroep die al een 
paar keer van betekenis is veranderd. 
Oorspronkelijk was het de roep waarmee 
een stads- of dorpsomroeper op het 
marktplein de aandacht trok. Later kreeg 
de uitspraak in de volksmond op een 
andere manier populariteit. Het werd 
vaak gebruikt om een jolige of oubollige 
sfeer op te roepen, in de ambiance van 
kermis en volksvermaak.  

Boeren, Burgers en Buitenlui!  De 
uitdrukking verwijst naar een tijd dat 
stad en platteland nog strikt gescheiden 
werelden waren, en vreemdelingen zich 
slechts toegang tot de stad konden 
verwerven via streng gecontroleerde 
stadspoorten. Tegelijk was de stad 
eeuwenlang de plek waar boeren, 

burgers en buitenlui juist samenkwamen: 
voor handel, geloof, vertier of andere 
zaken. Stad en platteland waren elkaars 
tegenpolen, maar ook van elkaar 
afhankelijk. Dat veranderde in de 19de 
eeuw snel. Stadswallen verloren hun 
functie, steden breidden zich steeds 
meer uit over het omringende platteland, 
boeren werden burgers, en steeds meer 
burgers werden buitenlui. 

Boeren, Burgers en Buitenlui!  Kampen 
was eeuwenlang een belangrijke stad en 
dus per definitie een plaats waar lieden 
van binnen én buiten elkaar voortdurend 
tegenkwamen. Dit gebeurde met name 
in openbare gebouwen, in kerken en 
kloosters, op markten en in herbergen, 
maar ook in de kazernes. Veel van deze 
ontmoetingsplaatsen zijn nog aanwezig, 
zij het vaak in een andere functie. Ga op 
Open Monumentendag op zoek naar de 
sporen die Boeren, Burgers en Buitenlui 
in de loop der eeuwen achterlieten. 

Wij wensen u een mooie dag toe!

Boeren, burgers, 
buitenlui!



 

Twee panden die op het punt staan om van functie te veranderen, zijn het Gotisch 
Huis aan de Oudestraat en het schoolgebouw bij de Van Heutskazerne. Beide 
staan al jaren leeg en op de drempel van een nieuwe toekomst. Voor het zover is, 
mag u nog even een kijkje nemen!  

 

Er zijn natuurlijk weer veel kerken geopend. De Bovenkerk pakt uit met een mooi 
programma met lezingen, muziek en orgelwandelingen door Kampen. De kerk van 
Wilsum, één van de oudste van Overijssel, is weer podium van amateurmuziek. U 
kunt ook zelf muziek komen maken! 

 

Bezoek zeker ook het buitengebied van Kampen, met mooie dorpen, kerken en 
boerderijen. Museumboerderij Erf 29 pakt dit jaar extra uit met diverse activiteiten 
en een interessante fietsroute over het Kampereiland. 

Avond over Jan Voerman in museum 
“De Stadsboerderij” Groenestraat 94

Jan Voerman sr. (1857-1941) was 
geboren en opgegroeid in de 
Groenestraat in Kampen. Voerman 
werd vooral bekend door zijn (IJssel)
landschappen en koeien in de 
uiterwaarden van Hattem en Kampen. 
Vanwege zijn 160ste geboortejaar 
organiseert De Stadsboerderij op 
vrijdagavond 8 september een 
avond over de schilder. Voor actuele 
informatie kunt u kijken op www.
museumdestadsboerderij.nl 

Stadswandeling met thema Boeren, 
Burgers, Buitenlui 

Stadsgids Cor Adema voert u onder 
andere langs de Koornmarkt, de 
Botermarkt, de Stadsboerderij en 
de Groenestraat.  Om 14.00 uur 
verzamelen bij de Stadskazerne, de 
wandeling duurt ongeveer een uur. 

Fietsroute Kampereiland 

Met als start- en eindpunt de 
Museumboerderij Erf 29 kunt u 
een mooie route fietsen over het 
Kampereiland. Op de achterkant 
van deze brochure staat de 
routebeschrijving. U kunt bij Erf 29 
parkeren, uw e-bike opladen en 
genieten van koffie, thee of een kom 
soep.
  

Zalker voetveer 

Veecaterdijk 12A, ‘s-Heerenbroek. 
Op vertoon van deze brochure kunt u 
tijdens Open Monumentendag gratis 
gebruikmaken van het Zalker voetveer. 
Het voetveer zorgt voor de verbinding 
tussen Zalk en ’s-Heerenbroek en biedt 
u de mogelijkheid om een rondje te 
fietsen langs beide oevers van de IJssel. 
Ook het theehuis is geopend.

Wilt u de voeten even rust geven?  

Tijdens Open Monumentendag vaart 
de boot Havana langs de gehele lengte 
van het iconische IJsselfront. Een unieke 
ervaring! De vaartocht duurt 45 minuten. 
Er passen maximaal 12 personen aan 
boord. I.v.m. het op- en afstappen is dit 
alleen geschikt voor mensen die goed 
ter been zijn.  Meevaren kost € 5,00 p.p. 
Opstappen Koggewerf: 10.00, 11.30, 
13.00 uur. Opstappen Ponton boven de 
Stadsbrug: 10.45, 12.15, 13.45 uur 

Avondwandeling ‘Verlichte Veste’ 

Om 21.00 uur start vanaf de Botermarkt 
een avondwandeling langs verlichte 
gebouwen, onder leiding van Theo van 
Mierlo van Stichting Lichtstad Kampen.  
Dit jaar zal de nadruk vooral liggen 
op de randen van de vroegere vesting 
Kampen, waarbij tevens aangesloten 
wordt bij het thema van dit jaar ‘Boeren, 
burgers en buitenlui’. De wandeling 
wordt bij de Nieuwe Toren afgesloten 
met een klank- en lichtspel. 



Bovenkerk 
Koornmarkt 28, Kampen. 

Deze gotische kruisbasiliek heet 
ook wel de St Nicolaaskerk en is 
gebouwd vanaf de 12e eeuw. Zijn 
huidige vorm kreeg hij in de late 
Middeleeuwen. Naast twee prachtige 
orgels, waaronder het Hinz orgel uit 
1742, vallen in de kerk de kansel, 
de doopvont, de kroonluchters, het 
Renaissance koorhek en de zetel voor 
de priester in het koor op. 

Voor kinderen van 9-12 jaar is er 
een fotospeurtocht. In de omloop 
is op deze dag voor het laatst de 
tentoonstelling van Wouter Berns “De 
omloop van de verbeelding” te zien. 

Omdat het ook nationale orgeldag 
is worden gedurende de dag 
orgelbespelingen gegeven op beide 
orgels. 

De Bovenkerk heeft dit jaar een 
uitgebreid programma: 

11.15 uur Orgelwandeling door Kampen 
– door Ab Wegenaar en Sander van den 
Houten 

11.30 uur “Geert van Wou, 
wereldberoemd klokkengieter” – 
presentatie door klokkenadviseur Sjoerd 
van Geuns – eerst in de consistorie, dan 
in de toren. 
12.15 uur “Kerken en kerkelijk Kampen 
door de ogen van boeren, burgers en 
buitenlui ……” – lezing door historicus 
Theo van Mierlo. 

13.00 uur Rondleiding door Klaas 
Knijnenberg en Aart Jan Klok – 
verzamelen bij de balie. 

13.45 uur Orgelwandeling door Kampen 
– door Ab Wegenaar en Sander van den 
Houten 

14.15 uur “Over het koorhek 
en de koperen sacramentstoren 
van de Bovenkerk” – lezing door 
kunsthistoricus Eelco Elzenga. 

16.00 uur Slotconcert door het 
Bovenkerk Kamerkoor (collecte bij de 
uitgang). 
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Broederkerk 
Broederstraat 16, Kampen. 

Deze tweebeukige hallenkerk is 
oorspronkelijk een kloosterkerk, 
gebouwd in de 14de eeuw door de 
Kamper Minderbroeders. De kerk is na 
een brand verbouwd van 1472 tot 1490.  

De Broederkerk is alléén geopend voor 
een rondleiding van 15.00 – 15.45 uur. U 
wordt rondgeleid door de Broederkerk 
en het Broederhuis. 

Buitenkerk 
of Onze Lieve Vrouwe Kerk 
Buiten Nieuwstraat 101, Kampen. 

De bouw van deze hallenkerk werd 
gestart in de 14de eeuw. De naam 
‘Buitenkerk’ is ontleend aan de plek 
van de kerk: het nieuwe stadsdeel de 
Buitenhoek, dat oorspronkelijk buiten de 
stadsmuur lag.  

U kunt de gewelven bezichtigen voor € 3,- 

Evangelisch Lutherse Kerk 
Burgwal 85, Kampen. 

Gebouwd rond 1840 naar een ontwerp 
van Nicolaas Plomp. Het orgel is in 
1843 gebouwd door C.F.A. Naber uit 
Deventer. 

In verband met 500 jaar Reformatie kunt 
u Lutherbier proeven. Verder kunt u het 
interieur en de gebrandschilderde ramen 
bezichtigen en luisteren naar orgelspel.  

Nieuwe Kerk 
Broederweg 34, Kampen. 

Deze kerk uit 1912 is ontworpen door 
Tjeerd Kuipers. Hij liet zich hierbij 
inspireren door de bouwstijl van Berlage. 
Kuipers was de meest productieve 
kerkontwerper van vooral gereformeerde 
kerken voor de periode 1850-1940. 

U kunt hier het orgel bespelen. Het 
betreft een Pels-orgel uit 1959, dat in 
2009 is omgebouwd door de firma Nijsse. 

Poortkerk 
2e Ebbingestraat 3, Kampen.

Gebouwd in 1951 in een voor de 
wederopbouwperiode kenmerkende stijl. 
De kerk heeft een Koff-orgel uit Utrecht 
uit het jaar 1909.  

U kunt het interieur bezichtigen en 
luisteren naar orgelspel. 

Sint Annakapel 
Broederweg 10, Kampen. 

Een laatgotische, eenbeukige kapel, 
van oorsprong behorend bij het 
Cellezustersconvent. In 1823 werd de 

kerk eigendom van de Doopsgezinden en 
werd het interieur ingrijpend aangepast. 
Het orgel dateert uit 1897 en is van de 
Kamper orgelmaker J. Proper.

Via de stenen wentel-traptoren is 
het balkon van de kapel met het 
orgel te bezichtigen. Ook zal er een 
tentoonstelling hangen.  

Vereniging van Vrijzinnigen 
Vloeddijk 62, Kampen. 

Recent gerestaureerd woonhuis uit 
ongeveer 1900. Modern met behoud van 
originele elementen. 

Wordt gebruikt als kerkzaal en voor 
andere activiteiten. Rondleiding, muziek 
en kunst. In het pand hangen drie 
bijzondere iconen. 

Vrijmetselaarsloge 
‘Le Profond Silence’ 
Boven Nieuwstraat 36, Kampen. 

Authentieke loge uit 1888 naar ontwerp 
van W. Koch. Het gebouw huis een 
werkplaats waar vrijmetselaars rituele 
samenkomsten houden en een voorhof 
waarin de wekelijkse bijeenkomsten 
worden gehouden. Daar wordt de 
geschiedenis van de loge en Vrijmetselarij 
tentoongesteld en symbolen en 
werkwijze uitgelegd. Er zijn continu 
rondleidingen. 

 

2

3

4

6

8

7

9

5

deels



Stedelijk Museum Kampen   
Oudestraat 133, Kampen. 

Het museum is gevestigd in het voormalige oude en 
nieuwe raadhuis. Het oude raadhuis dateert van oorsprong 
uit 1350, het nieuwe raadhuis uit 1835. Het museum 
heeft een vaste historische collectie over water, religie, 
rechtspraak en het huis van Oranje. In het oude raadhuis 
kunt u de Schepenzaal bezichtigen.

U kunt het museum op Open Monumentendag gratis 
bezoeken. Ook is de tentoonstelling ‘Het Rijks aan de 
IJssel’ te bewonderen: een bijzondere tentoonstelling met 
werken uit de maritieme collectie van het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Voor deze tentoonstelling betaald u het 
gereduceerde tarief van € 4,-.

Ikonenmuseum 
Buiten Nieuwstraat 2, Kampen. 

Het museum is gevestigd in een deel van een 
kloostercomplex, waar tot 1579 de Minderbroeders 
gevestigd waren. U kunt de expositie Hanzeheiligen 
bekijken, waarin aandacht voor de patroonheiligen van 
handel en scheepvaart.

Voor kinderen tot en met 12 jaar is het museum gratis 
toegankelijk. Andere bezoekers betalen een gereduceerde 
toegangsprijs van€€ 5,00. 
 

Museum De Stadsboerderij 
Groenestraat 94, Kampen. 

Authentiek ingerichte stadsboerderij van rond 1900.  

Vrijwilligers in klederdracht beelden het boerenleven uit en 
vertellen over het leven van de stadsboeren en hun familie. 
 In de voormalige mestvaalt achter de boerderij   
  is een foto-expositie ingericht. Er is een    
 limonadekoe aanwezig waarmee kinderen   
 het melken kunnen uitproberen. 
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Broederweg 36, Kampen. 

Stadspoort uit de 15e eeuw. In 1615 in renaissancestijl 
verbouwd. 

Cellebroederspoort 
Cellebroedersweg 24, Kampen. 

Stadspoort uit de 15e eeuw. In 1617 in renaissancestijl 
verbouwd. 

Koornmarktspoort 
IJsselkade 1, Kampen. 

Stadspoort uit de 14e eeuw waar de  tentoonstelling ‘Bij 
nacht en ontij’ is te bezichtigen  van beeldend kunstenaars 
Rens Krikhaar en Jorn van Leeuwen. Tekeningen, 
schilderijen en wandkleden. 
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Gemeentelijke 
Expositieruimte Kampen 
IJsselkade 33, Kampen. 

Synagoge uit de 19e eeuw. Gebouwd in 
een neoclassicistische stijl. Op de galerij 
is een permanente tentoonstelling over 
de Joodse geschiedenis van Kampen.

Dit is het laatste weekend waarin de 
expositie van de genomineerden voor 
de Kamper Kunstprijs 2017 te zien is. De 
werken zijn geïnspireerd door het thema 
‘Water Verbindt’. 

‘t Huys der Kunsten 
Voorstraat 20, Kampen. 

Eén van de oudste panden van Kampen, 
met sporen uit de dertiende eeuw. 

U kunt exposities van beeldende kunst 
bezichtigen. Yogastudio Kampen 
verzorgt de activiteit Mandala’s kleuren 
met kinderen. 

Smederij Sven de Lang 
Voorstraat 16, Kampen. 

Smederij met gevelsteen uit 1768. Het 
pand zelf is van eerdere datum. 

Ambachtelijk smeedwerk door 
meestersmid Sven de Lang. 

Huize Maria 
IJsselkade 25 Kampen. 

Negentiende eeuws woonhuis aan de 
IJssel. Huize Maria heeft een deur met 
gezandstraald glas en een originele 
tegelvloer. 

Expositie van foto’s en 
pottenbakkerswerk uit Vietnam. 
Permanente tentoonstelling van werk 
van kunstenaarsduo work#art: Bert 
van der Sluijs en Douwe Buwalda. 
Ook zijn er foto’s te zien van het 
project ‘Scheepje op Houten Golven’ 
dat Stichting Workheart voor de 
Internationale Hanzedagen heeft 
uitgevoerd. 

Atelier in Stationswoning 
Stationsplein 1, Kampen. 

De spoorlijn Zwolle-Kampen werd in 
1865 in gebruik genomen. In 1912 
werd de spoorlijn enkele tientallen 
meters verkort en daarbij werd het 
oude station vervangen door een 
nieuw gebouw. De stationschef 
woonde in de bovenwoning van dit 
station. 

In deze bovenwoning is nu het atelier 
gevestigd van Tineke van der Velde en 
Arne Heldoorn. 

Voormalig Tabaksmuseum
Botermarkt 3, Kampen

De Tabaksfabriek en het woonhuis zijn 
gebouwd rond 1890 en behoorden 
tot de Stoom-tabaksfabriek van firma 
Samuels & De Leeuw.

Het gehele pand is toegankelijk en 
er is een expositie te bezichtigen 
van de Kamper kunstenaar Timon 
Schellingerhout. Ook is er een 
biologische markt met lokale producten 
en lekkernijen.
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Gemaal Broeken en Maten 
Flevoweg 74, Kampen. 

Stoomgemaal uit 1865 voor het bemalen van de polder 
Broeken en Maten. In 1928 omgebouwd naar elektrisch 
gemaal. 

Er zijn o.a. historische kaarten en documenten te zien. 
Op het vernieuwde buitenterrein kunt u dit jaar nog meer 
oude machines en gereedschappen bewonderen. U kunt 
een rondleiding volgen, of roeien met de punter op de 
machinekolk. 

 
Molen d’Olde Zwarver 
IJsseldijk 92, Kampen. 

Deze windkorenmolen uit 1842 maalt spelttarwe van het 
Kampereiland. 

Bij voldoende wind zijn er maaldemonstraties. Kinderen 
kunnen zelf met een handmolentje graan malen of 
een puzzeltocht doen door de molen. Ook worden er 
meelproducten verkocht. 
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Gotisch Huis 
Oudestraat 158, Kampen. 

Het Gotisch huis is een typisch Kamper 
woonhuis uit het begin van de 16de 
eeuw, toen de economische bloei van 
de Hanzestad Kampen een hoogtepunt 
had bereikt. Uniek is dat dit pand nog 
zeer veel bijzondere kenmerken uit die 
tijd bezit. Ook is er een authentieke 
rosmolen te vinden. Na veel jaren van 
leegstand is het pand nu in bezit van 
de Nationale Monumenten Organisatie. 
Deze ontwikkelt plannen voor restauratie 
en passende herbestemming. 

! Het pand is vanwege de veiligheid niet 
vrij toegankelijk en alleen te bezoeken 
met een rondleiding. Deze vinden plaats 
om 10.00 uur, 12.00 uur, 14.00 uur en 
16.00 uur. Maximaal 10 personen per 
keer. 

Koggewerf 
Havenweg 7, Kampen. 

Expositie over de Hanzetijd, de Kamper 
Kogge en de IJsselkogge. De smederij 
is in werking en het middeleeuws 
vissershuisje is open voor bezichtiging. 
Als de Kogge tijdig terug is (zie actuele 
info op de website www.kamperkogge.
nl) kan het schip worden bezichtigd. 

Margaretha  
Burgwal 45-49, Kampen.  

Een woonzorgcomplex dat uit meerdere 
panden bestaat. Het pand op nummer 
49 is in 1931 gebouwd door de Kamper 
architect G.B. Broekema. In de sfeervolle 
binnentuin zijn onder andere de 
herplaatste dakkapellen te zien van het 
voormalige Heilige Geest Gasthuis. 

Onder leiding van een gids kunt u een 
rondleiding krijgen door de gebouwen 
en de tuin. Verder zijn er wat kraampjes 
en live muziek. Het restaurant serveert 
gerechten passend bij het thema Boeren, 
Burgers en Buitenlui. 

Nieuwe Toren 
Oudestraat 146, Kampen. 

Gebouwd in 1649-1663. De stenen 
onderbouw werd ontworpen door de 
timmermeester Dirck Jansz. uit Edam. 
De lantaarn is een ontwerp van Philips 
Vingboons. Carillon met Hemony 
klokken.  

U kunt de toren beklimmen voor een 
prachtig uitzicht over Kampen. Er is een 

gids aanwezig. Bovenop de Nieuwe Toren 
kunt u een leuke foto van uzelf laten 
maken met Kampen op de achtergrond. 
Deze foto kunt u aan het eind van de dag 
van een website downloaden.       

Quintus 
Vloeddijk 38, Kampen. 

Gevestigd in het voormalige Burgerweeshuis 
uit 1889-1891, gebouwd in eclectische 
stijl door architect W. Koch. Bijzonder is 
het weeshuispoortje uit 1627, dat rechts 
van het gebouw te zien is. 

Van 14.00 – 16.00 uur is er een 
kunstmiddag met diverse workshops. 
Vooraf opgeven via www.quintuskampen.nl.

 
Schoolgebouw 
bij Van Heutszkazerne
Buiten Nieuwstraat 85, Kampen. 

Het vierlaagse schoolgebouw achter de 
huidige Stadskazerne dateert uit 1874, 
als uitbreiding van de Van Heutszkazerne 
waar destijds het Instructiebataljon 
was gevestigd. Het statige gebouw is 
bekroond met kantelen. Na jarenlange 
leegstand gaat BOEI het pand 
herbestemmen tot vier loftwoningen, 
deze zullen in 2018 gereed zijn.  

Het pand is deels toegankelijk; het deel 
waar de vloer door vocht beschadigd is, 
blijft afgesloten. Vertegenwoordigers van 
BOEI zijn aanwezig om uitleg te geven. 
Zij laten foto’s zien van vroeger en ook de 
plannen voor de toekomstige woningen. 

Sigarenfabriek De Olifant 
Oudestraat 101-103 / 
Voorstraat 104-106, Kampen. 

Een monumentale sigarenfabriek waar 
nog steeds sigaren worden vervaardigd 
en een koffiebranderij waar de koffie van 
De Eenhoorn vers wordt gebrand. 

Er worden rondleidingen gegeven. 
Kinderen kunnen een speurtocht doen 
waarbij ze stickers verzamelen. 

SNS Historisch Centrum 
Burgwal 43, Kampen. 

Voormalige Nutsspaarbank met origineel 
bankinterieur uit 1928, gebouwd in 
traditionalistische bouwstijl naar een 
ontwerp van G. Hoekzema. 

Er is een expositie te zien over de 
spaarbankgeschiedenis van de Volksbank 
en haar voorgangers. 

 

Stadsgehoorzaal Kampen 
Burgwal 84, Kampen. 

Gebouwd in 1891 naar een ontwerp 
van K. de Vidal de St. Germain in 
neoclassicistische bouwstijl. 

Bezichtiging schouwburgzaal en foyers. 
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De Stadskazerne   
Oudestraat 216, Kampen.  

Het oudste kazernecomplex van Kampen 
werd gebouwd tussen 1851-1863. In 
1938 kreeg het pas de naam Generaal 
J.B. Van Heutszkazerne. Sinds 2016 is 
dit oudste kazernecomplex in Kampen 
onder de naam De Stadskazerne weer 
voor publiek toegankelijk. Het is een 
maatschappelijk, historisch en cultureel 
kenniscentrum en een podium voor 
ontmoeting, educatie en debat. U kunt 
kennismaken met de verschillende 
instellingen in het gebouw en genieten 
van het unieke uitzicht over de IJssel. 

In de Nicolaas Plompzaal is de expositie 
‘Verhalen van de Engelenberg 1916-2016’ 
ingericht over 100 jaar Stadsziekenhuis de 
Engelenberg. Aan de hand van verhalen 
wordt de geschiedenis belicht van één 
van de meest bijzondere gebouwen 
van de stad, dat op miraculeuze wijze 
werd gered van de slopershamer en een 
nieuwe invulling kreeg. De bundel die 
bij de expositie hoort, is te koop in de 
Stadskazerne. 

Er zijn rondleidingen door het gebouw 
om 11.00, 13.30 uur en 15.00 uur. 

Stadsziekenhuis Engelenberg 
en Willem Kolff Stichting 
Engelenbergplantsoen 3, Kampen. 

Het Stadsziekenhuis Stichting 
Engelenberg werd gebouwd in 1911-
1916 naar ontwerp van architect Willem 
Kromhout. Prof. Dr. Kolff ontwikkelde 
hier in 1943 de eerste kunstnier ter 
wereld. 

U kunt zelf rondkijken, of zich laten 
rondleiden door een gedeelte van 
het voormalige stadsziekenhuis. 
De werkkamer van dokter Kolff is 
te bezichtigen met elk half uur een 
toelichting op de uitvinding van de 
kunstnier. 

Het restaurant is geopend en zal 
inspelen op het thema Boeren, Burgers 
en Buitenlui. Ook is er in de gang een 
expositie te zien van kunstenaars. Voor 
kinderen is er een kleurplatenwedstrijd. 

 
Restaurant de Vierjaargetijden 
IJsselkade 59, Kampen. 

Gebouwd rond 1900 als villa en later 
gebruikt als bankgebouw. Het interieur 
heeft nog originele elementen. 

Rijtuigencollectie Ton Kruithof 
Flevoweg 75, Kampen. 

Een collectie rijtuigen, koetsen en tuigen 
die in de regio Kampen zijn gebruikt 
door boeren, burgers en buitenlui. Ook 
is er een demonstratie paarden beslaan. 

Winkelpand 
Oudestraat 206, Kampen. 

Rijksmonument met originele 19de 
eeuwse winkelpui en origineel 
winkelinterieur. Informatie over de 
bouw- en bewoningsgeschiedenis. 
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Loop mee met Wouter en ontdek de 
geheimen van Middeleeuws Kampen  

Haal het speurtochtblad op bij het 
Stedelijk Museum Kampen. De 10 
deelnemende locaties zijn op de kaart
 te herkennen met: 

 

¤

Andere Kinder-Activiteiten: 

¤ Ga knutselen, de kunstkoe melken, met de menkar rijden of 
   op de foto in klederdracht bij Erf 29  
¤ Doe de puzzeltocht of help met graan malen in molen d’Olde Zwarver 
¤ Ga kleuren en pannenkoeken eten in molen De Valk in Zalk 
¤ Doe de fotopuzzeltocht in de Dorpskerk van IJsselmuiden

¤ Doe mee met de kleurplatenwedst rijd in het Stadsziekenhuis 
¤ Melk een limonadekoe in museum de Stadsboerderij 
¤ Doe de fotospeurtocht in de Bovenkerk 
¤ Doe de stickerspeurtocht in de Sigarenfabriek De Olifant 
¤ Ga mandala’s kleuren in ’t Huys der Kunsten

“God geve u een goede dag! Ja, nu denk je natuurlijk “zo, wat een lange groet!”. Helemaal goed van jou, 
want in deze tijd zeggen we natuurlijk 

‘Hoi!’. Maar in de Middeleeuwen zeiden de 
mensen dus “God geve u een goede dag”.  

Ik zal me even voorstellen; ik ben Wouter 
en ik ben 10 jaar oud. Hoe oud ben jij? Woon 

jij ook in Kampen? Ik wel, maar dan in 
de Middeleeuwen. Weet je hoe lang dat is 
geleden? Nee? Wel 600 jaar! Nu denk je 

natuurlijk “ja, hallo! Dat kan helemaal 
niet!”. Nee, dat klopt, maar vandaag 
neem ik jullie voor één keer mee en 
gaan we naar een dag uit mijn leventje kijken!
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Grafhorst

IJsselmuiden

IJsselmuiden en Grafhorst



voetveer
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Wilsum

‘s Heerenbroek

Zalk

‘s-Heerenbroek, Wilsum, Zalk



Museumboerderij Erf 29  
Heultjesweg 31, Kampereiland. 

Deze museumboerderij heeft een originele 
inrichting uit circa 1900. Er is een unieke 
collectie van klederdrachten te zien zoals 
die onder andere op het Kampereiland 
werden gedragen. Ook zijn er poppen in 
klederdracht en oud Meccano speelgoed. 

U kunt een film kijken over het ontstaan 
van het Kampereiland of een rondleiding 
volgen. Ook kunt u een ritje maken met de 
menkar. Voor een leuke herinnering kunt u 
een foto laten maken in klederdracht, dit 
kan voor volwassenen en kinderen.  

Speciaal voor kinderen is er een 
kunstkoe die je kunt melken en zijn er 
knutselactiviteiten. 

Tevens is de museumboerderij het start- en 
eindpunt voor een mooie fietsroute over 
het Kampereiland. 

Miniaturenboerderij  Klein Kampen 
Nesweg 4, Kampereiland. 

Zelfgemaakte miniaturen (schaal 1:10) van 
oude gebouwen uit Kampen en omgeving. 
Ook zijn oude landbouwtractoren en 
werktuigen te zien. Doorlopend worden 
rondleidingen gegeven. 
 

Museum “De Kroon”  
Zwolseweg 79, ’s-Heerenbroek. 

Museum De Kroon is een gerestaureerde 
doorrijschuur in ’s Heerenbroek. Er zijn 
exposities te zien over diverse lokale 
onderwerpen, zoals de levensloop van de 
beroemde weerman en oud dorpsgenoot 
Jan Pelleboer, en het bezoek van het 
koningspaar aan ‘s Heerenbroek in 2013. 

Het museum is geopend van 10.00 tot 
16.30 uur. 
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41 Molen De Valk 
Brinkweg 11, Zalk. 

Korenmolen uit 1860. Er worden 
rondleidingen gegeven en bij voldoende 
wind wordt maïs gemalen. Er zijn 
pannenkoeken en koffie te koop. Voor 
kinderen is er een gratis kleurplaat en 
ranja.

De molen is geopend van 10.00 tot 16.30 
uur.



Dorpskerk IJsselmuiden  
Dorpsweg 53, IJsselmuiden. 

Van oorsprong Romaanse kerk met 
uitbreidingen uit de 19de en 20ste eeuw. 

Bespeling van het 300 jaar oude en recent 
gerestaureerde Verhofstadt-orgel.  
Kinderen kunnen een foto-puzzeltocht 
doen in en om de kerk. 

R.K. Kerk IJsselmuiden 
Burgemeester van  Engelenweg 137, 
IJsselmuiden. 

De kerk is in 1919 gebouwd naar een 
ontwerp van J. Stuyt en is toegewijd 
aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis. 

Bezichtiging van kerkelijke 
gebruiksvoorwerpen en foto’s van de 
oorspronkelijke beschildering van de kerk. 
De kerk is prachtig versierd in verband met 
oogstdankdag. 

R.K. Kapel IJsselmuiden 
Plasweg, IJsselmuiden. 

Kapel op de rooms-katholieke 
begraafplaats van Kampen in IJsselmuiden. 
Gebouwd in 1889 naar ontwerp van de 
Amsterdamse architect A.C. Boersma. 
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N. H. Kerk Wilsum  
Dorpsweg 13, Wilsum. 

De kerk van Wilsum stamt uit 1050 en was 
gewijd aan St. Lambertus. Het is een van 
de oudste kerken van Overijssel. In de kerk 
zijn een aantal muurschilderingen die in 
1982 onder het kalk vandaan zijn gehaald.  

U kunt de toren beklimmen en de 
gewelven van bovenaf bekijken. Ook zijn er 
gidsen die rondleidingen geven. Kinderen 
zijn welkom om in de kerk hun eigen 
muziekinstrument of het orgel te bespelen 
(gewijde en klassieke muziek). De vaste 
organisten zullen orgelsolo’s laten horen en 
jongeren en volwassenen die orgel kunnen 
spelen zijn ook welkom. 

N. H. kerk Zalk en Veecaten 
Kerkplein 22, Zalk. 

Eenbeukige kerk met Romaanse en 
Gotische onderdelen. Preekstoel en 
herenbank van de voormalige havezate 
Buckhorst.  

Bezichtiging orgel en toren. Orgelspel door 
organisten en bezoekers. 
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