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In het jaar 1930 hebben de Regenten van de. Gast~ en
Proveniershuizen, onder architectuur van den heer Broekema,
aan den Burgwal doen bouwen een Invalidenhuis, dat er
wezen mag zoowel om zijn uitwendig aanzien als om zijn
practische inrichting.

De oude "Ziekenzaal" voldeed al lang niet meer, was
te klein en niet meer in overeenstemming met de hyqienische
eischen van den tegenwoordigen tijd.

Het nieuwe Huis is een sieraad voor onze stad en biedt
een aangename verblijfplaats aan onze oudjes.

Gelijkvloers is aan den Burgwalkant een conversatiezaal
voor de mannen en een voor de vrouwen; verder aan de
achterzijde een theekeuken en polikliniek.

Op de eerste etaqe zijn drie vrouwenzalen, een zaal
voor ernstige zieken, een kamer voor hen, die afgezonderd
moeten verpleegd worden, en voor een kostkoopersechtpaar.

Op de tweede etaqe zijn drie mannenzalen, een zaal
voor besmettelijke zieken, een afzonderingskamer en· eene
voor een kostkoopersechtpaar.

Wanneer ge daarbij bedenkt, dat er de noodige kamers
zijn voor het personeel, badkamers, W.C's en aIle verdiepingen
door een lift zijn verbonden, zult ge verstaan, dat onze stad
in dit Invalidenhuis een gebouw heeft gekregen, dat aan de
thans te stellen eischen van hygiene en verpleging geheel
voldoet,
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De ..Eerste molen" aan den Ijsseldijk, van de Gebr. K. en H.
Reijnders, gebouwdin 1859. is nu in den loop van 1930 ook
verdwenen. Men was al eerder begonnen met het wegbreken
van de wieken en het dakbeschot, maar het verwijderen van
de zware gegoten ijzeren as bracht moeilijkheden en daardoor
vertraging. Jammer dat ook -deze molen moest vallen.

Bovenstaande afbeelding van den gedenksteen houdt de
herinnering aan het bekende molenaarsgeslacht R e ijn d e r s
levendig.





AAN HET NOORDERDIEP
PENTEEKENING Vfl.N G. J, KRUISHOOP

KAMPENtS PLANNEN.
UIT DE KAMPERCOURANT.

Kampen-stad heeft grootsche plannen,
Schept opnieuw een bouwterrein.
Kruithof heeft al uitgerekend
Wat de baten zullen zijn,
En de bron ook aangewezen
Waar het geld moet weggehaald.
Na een luttel aantal jaren
Heeft de woningnood gefaald.
Kampen-stad heeft nag meer plannen:
Aan den Singel 'n sportterrein,
Op de Greente 'n modern slachthuis,
Dat er ook zal "mogen zijn";
Dan op 't Bolwerk voor de sportlui
Een nieuw gymnastieklokaal.
Sport stelt voor de lieve straatjeugd
Aan verwiJdering perk en paal.
Kampen-stad heeft vele plannen,
Ze al te noemen gaat niet aan,
Maar voor onze goede pachters
Wordt nog niet genoeg gedaan.
't Kamper-Eiland vraagt vergeefs nog
Over 't Ganzendiep een brug,
En de vraag naar die verbinding
Komt van jaar op jaar terug.
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.Kampen-stad, al heeft ze pi annen,
Wint toch niet in zielental."
Die zoo praten zijn zwart-gallen,
Zien van 't goede niemendal.
"Als de crisis-tij d voorbij is,
Zij ons Kampen weer paraat,
Daarorn moe ten wij vooruitzien",
Sprak onz' hoogste Magistraat.
Kampen-stad met al die piannen,
Streeft toch ook naar zuinigheidl
't Stoken van twee ins tall aties
Kost veel kolen en veel tijd.
Daarom is 't zoo goed gevonden:
Ziekenhuis en H. B. S.
Krijgen voortaan een verwarming;
't Scheelt toch gauw 'n mille of zes!!!
Kampen met uw grootsch verieden,
Kampen met uw schoon verschiet,
Kampen, 't moog' malaise wezen,
Kampen desespereert toch niet,
Kampen, we hebben 't kunnen lezen,
Kampen eere en prijze hem,
Kampen (wie die stem mag wezen?)
Kampen dankt het aan een stem.

K. v. d. Kamp Wzn.

'T'UlNDERSWONING AAN DE PLAS PENTEEKENiNG VAN G. J. KRUISHOOP



PENTEEKENING VAN G. J. KRUISHCOP
VANAF DE ZWOLSCHE WEG

DE LUCHTBALLON.

Wat 'n drukte in Kampen, wat had men een 101,
En over de Brug, wat was het daar vol;

Waarom al die drukte langs soos en station?
Wei enkel, meneer, om de reuzenballon.

Maandag, half negen, de vulling begon,

De gasfabriek stookte zoo hard ze maar kon,

En langzaam, maar zeker, tot aan middernacht,
Werd alles voor 't feest in gereedheid gebracht.

Des anderen daags, 't was half vijf ongeveer,
Zei 't bestuur tot 't publiek: "kom half 7 maar weer,

Dan stijgt debailon, voorzeker, naar 'k gis."
Maar half zeven, half 8, half 9...... 't was mis!
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Zoo min gaat door 't oog van een naald een kameel,

Als 'n luchtb'lon zich vult door een pijpensteel,

En vooral een ballon als d' Excelsior,

In vergelijk met d' Etoile een steur bij een tor.

De gaspijp in Kampen, geloof me, meneer,

Was vier vingers dik, ja minder nog eer,

Zoo'n pijp bij zoo'n luchtschip hielp net zooveel

Als een enkele borrel in een dorstige keel.

Een troost was 't mooie weer; geen enkele bui

Verstoorde deze oprechte Kamper ui;

Maar eer zal ,,'t meullegien" stille gaan staan,

V66r Kampers weer naar een luchtballon gaan.

Historisch, 20 Sept. 1888. Br.

f'ENTEEKENING VAN G. J. KRUISHOOP

DE v.m. "TWEEDE STEENOVEN" AAN HET GANZEDIEP
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ONZE 90 ...JARIGEN.

Barend Willem Feijge, Bov.~Nieuwstr. 46 .
Gerrit Jan van Dijk Gzn., 3e Ebbingestr. 8 .
Aaltje v. d. Belt, geb. v. Zan ten, Bv~N.str. 46 .
Frank Elzerman, Bov-Nieuwstr. 46
Aleida Bruist, Vloeddijk 56 . .
Peter Johannes Neuring, Buit.vNieuwstr. 61
Pieter Sorel, Bov-Nieuwstr. 46
Harm de Jager, 46 . .
Klaas Jan Veer man 46 .
Matjen Huykman, geb. Wagterveld, Hofstr. 28
Hendrik Bruins, Bov.~Nieuwstr. 109 .
Wichertien Zwerus geb. Vos, Marktsteeg 12 .
Dientjen v.'tVeengeb. Kogelman, Noordw. 104
Barend Helmieg, Bov-Nieuwstraat 46 .
Hendrina Meulenbroek geb. Hollander,

Bov.i-Nieuwstr. 46
Anna de Wilde, geb. Li]s, Patrim.str.6 .
Geertruida Otten, geb. Rekveld, Oudestr. 97
Gerrit Peter Brugts, Vloeddijk 96 . . .
Hendrika Cornelia Diepeveen. geb.

Schaddenhorst, Burgwal 62
Jan Jacob van Stelten, Molenstraat 7. .
Everdina v. Breemen, geb. Mulder, Brandst. 2
Aleida Augustina Maria Lubbers,

Boven-Nieuwstraat 121
Christiaan Weiand, Heiligesteeg 58
Karel Willem Luders, Boven-Nieuwstraat 46
Albert Klappe G.K.zn., Pann.dijk 104.
Andries Kasper, Boven-Nieuwstraat 46
Dirkje van der Kolk, Vloeddijk 128 .
[ohannis Jagt, Boven-Nieuwstraat 46 .
Jan van der Steege, Boven...Nieuwstraat 46 .

29 Aug. 1832
19 Febr. 1835
21 April 1837
17 Oct, 1837
29 Nov. 1837
28 Aug. 1838
5 Febr. 1839
13 Febr. 1839
23Maart 1839
30 Sept. 1839
19 Oct. 1839
13Nov. 1839
1 Dec. 1839

22 Febr. 1840

1Maart 1840
29 Juni 1840
18 Juli 1840
4 Sept. 1840

8 Sept. 1840
3 Dec. 1840
12 Jan. 1841

26 Jan. 1841
12 Febr. 1841
13 Mrt. 1841
21 Sept. 1841
17 Oct, 1841
20 Oct. 1841
27 Oct. 1841
11 Nov. 1841
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