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Opening van het Clubhuis der Padvindsters

tvfoederweelde in het Plantsoen



"De Trouw" van J. Polet

26 Juni. De Zeeverkenners halen den Beschermheer af
voor een bezoek aan hun terrein aan het Ganzediep.
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Beide bou wblokken, bevattende 108 woningen van de
Bouwvereeniging Eenooud, gebouwd op "Plan Zuid" te
Kampen. werden in den loop van den Zomer 1937 in zoo
verre .voltooid, dat de eerste bewoners hunne huizen 26 Mei
1937 konden betrekken, terwijl de andere huurders daarna
naar volgorde hunne woningen in gebruik konden nemen.
Thans zijn nog de drie winkelhuizen beschikbaar.

Deze beide bouwblokken, omgrensd door de Jan V. Arkel
en de Jan Berkstraat. aan de W est- en Zuidzijde door den
Bovensinge1 opqesloten, worden in het midden door de
breede Avercampstraat van e1kander gescheiden.

Het gehee1 is zeer ..eenvoudiq" in gele steen opgetrokken.
waarbij de groene deuren en de bontbruine dakpannen
passend kleuren.
Dit woninq-complex heeft vele gezinnen een goedkoope

en betere woning verschaft, zoodat ..Eenvoud" hier de
volksgezondheid krachtdadig heeft bevorderd.

Het werk werd aangenomen door de heeren H. J. en G.
Hannink. L. Kok en H. J. Lammers. aannemers te Enschede.
voor f 163786.~. De heer A. J. Reijers (voorzitter van
Eenvouds bestuur] ontwierp, na opdracht der bevoegde
instanties van Rijk en Gemeente, als architect de plannen en
het Bestek. terwijl hem als zoodanig ook de leiding en het
toezicht bij de uitvoering was toevertrouwd .

..Eenvoud" bezit en exploiteert nu te Brunnepe 393
woninqen, dit maakt dus met de 108 huizen van ..Zuid"
te samen een aantal van 501 woninqen, die uitsluitend be
stemd zijn voor ..het belang der Volkshuisvestinq", als
Borgesius' W oningwet zegt.
We1 is deze Wet voor het Nederlandsche yolk van

heilzamen invloed.
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DE NOORD-OOST-POLDER.

Het werk aan de dijken voor den N.-O.-Polder is in vollen gang. De
polder zal een oppervlakte krijgen van 47.600 H.A. De verkeersweg, die
den polder zal verbinden met het Kampereiland, zal aansluiten aan de
Ramspol. Er komen zes van die aansluitingspunten: Rampspol, Kadoelen,
Vollenhove, Blokzijl, Kuinre en Lemmer. Door afdamming van het Ganze
diep zal het wegverkeer van den nieuwen polder naar Kampen worden
geleid.
De opzet is, dat in 1941 de dijken zullen gereed zijn. Dan komen aan

de beurt de gemalen, de toegangssluizen en de werken ter voorziening
in de belangen der omliggende landstreek. Daarna wordt met het drooq
malen begonnen en vervolgens met de ontwatering.

Na 15 jaar zullen, voor een bedrag van 124 millioen, naar de bereke
ning van thans, 47600 H.A. grond zijn ingepolderd. Dan zal, waar nu
nog de visscher zijn netten over den bodem der zee trekt, de boer met
de ploeg het land scheuren, en zullen de van aren zware halmen het
hoofd in het zonlicht buigen.

• ••
DE S.R.O.I.

Bij de S.R.O.I. zijn voor opleidinq .tot reserve-officier ruim driehonderd
leerlingen onder de wapenen gekomen. Uiting van een sterk gevoelde
behoefte, bij den wedstrijd om bewapening rondom ons, naar uitbreiding
van het officierskorps voor het straks stellig grooter militiecontingent.
Die ruim driehonderd kunnen reeds allen niet meer worden gehuisvest in
de bestaande gebouwen van de School. Dus is een deel ondergebracht
in de vroegere kazerne van het I.B., waar nu de achtereenvolgende oefe
ningsdetachementen worden gekazerneerd. Dat zou een blijvende ver
snippering te weeg brengen. Ook omdat een vrij groote kans bestaat op
verdere uitbreiding van de sterkte der Iichtingen voor verlofsofficieren,
welke kans zekerheid wordt, wanneer de wetgever in 't versterkte militie
contingent (een van de "onverwijld" in te dienen wetsvoorstellen?) zaI
hebben toegestemd. Dus wordt verteld, dat het gebouw aan den Vloed
dijk bezig is een uitbreiding te zoeken naar den kant van den Cellesweg.

¥ ¥ ¥

HOFJES-WONINGEN AAN DEN BUITEN"SINGEL.
DE WASCHBAZENHUIZEN.

Het gebouw, dat we hebben gekend aIs "de Waschbazenhuizen" werd
in 1849 aanqekocht door het bestuur van het Armwezen en in 1851 door
den stads-architect verbouwd. Van het oorspronkelijke gebouw werden
13 woningen voor armen gemaakt. De naam hangt samen met de bestem
ming, die de woningen een tijdlang hebben gehad. In 1851 arriveerden
hier ten dienste van het Instructie-bataljon drie waschvrouwen met man
nen en kinderen. Deze hebben in het toen nieuwe gebouw gewoond. Voor
de uitoefening van hun werkzaamheden zijn destijds waschloodsen qe
bouwd. In 1884 werden de huisjes weder door het armbestuur in gebruik
gegeven aan armen, die ze nagenoeg gratis konden huren.
Het tegenwoordige college van regenten over de AIgemeene Arme-
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goederen laat nu, na de slooping van het oude qebouw, een "hofje"
bouwen, bestaande uit 24 woningen. Onder leiding van den architect
Broekema zijn de werklieden van de fa Starn en Riesebos reeds bezig
den grond op te hoogen. Het hofje zal in Mei '38 gereed kunnen zijn.
Het college van regenten van de Weeshuizen is bereid gevonden het
benoodigde kapitaal ad f 45.000.- aan "Algemeene Armengoederen" te
leenen tegen een zeer lage rente met garantie van de gemeente Kampen
voor rente en aflossing.

* * *

DE KAMPER VISCHMARKT.

Hoewel tot nog toe niet kon worden vastgesteld wanneer de visch
markt te Kampen is ontstaan, kan toch met zekerheid worden gezegd
dat ze reeds ornstreeks 1320 bestond. Ze bevond zich aan de IJsselkade
van af de Oude Stadsherberg (thans "hotel Dijk").
Op 1 Januari 1937, dus na een bestaan van minstens zes eeuwen, werd de
Kamper vischmarkt opgeheven.

* * *

NIEUW CLUBHUIS PADVINDSTERS.

Voorafgegaan door 3 padvindsters-trommelslaagsters, marcheerden op
Zaterdag 28 Juni de afdeelingen kabouters en padvindsters naar hun
nieuwe clubhuis buiten de Veenepoort, dat officieel werd geopend.

Nadat de vlag geheschen was, hield de voorzitster van het Nederl.
Meisjesgilde, afd. Kampen, mevr. Van Boecop-Smeets haar openingsrede.
Daarop werd het clubhuis geopend onder de toepasselijke yell van de
me~sjes: De deur gaat open, bons! Dit huis is nu van ons!

•••
DE BEELDEN AAN HET OUDE STADHUIS.

17 Juli werd het vijfde beeld, voorstellende "de Trouw" aan den gevel
van het Oude Raadhuis geplaatst. De beeldhouwer J. Polet te Amsterdam
was hierbij aanwezig. Naar de heer Polet mededeclde. is de voorstelling
welke het beeld bedoelt te geven, als voIgt. "De Trouw" wordt voor
gesteld door een vrouw, op wier arm een vogel rust. De vogel stelt
voor de aanhankelijkheid tot den mensch. De bloeiende tak bedoelt te
zijn het zinnebeeld van het leven. Als voetstuk is een soort drakengestalte
gemaakt, voorstellende het belagen van de trouw.
Het laatste beeld, dat nog vervaardigd moet worden, zal "de Matiq

heid" voorstellen.
* * *

DE UITBAGGERING VAN DEN BURGEL.

Zooals bekend besloot de Raad dezer gemeente op 6 April j.1. met
het Rijk een overeenkomst aan te gaan, inzake het voor gemeenschappe
lijke rekening doen uitvoeren van baggerwerken in den Burgel. Deze
uitbaggering is noodig geworden door de verlaging van den waterstand
te Kampen, tengevolge van de afsluiting der voormalige Zuiderzee.
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De onderhandsche aanbesteding door den dienst van de Zuiderzec
werken had het gevolg, dat het werk met instemming van het Gerneente
bestuur van Kampen weI'd gegund aan den heel' B. P. de Groot te Hilver
sum voor f 6590.-.
Het aandeel del' gemeente Kampen in deze kosten bedraagt f 2730.14.
De reeds begonnen werkzaamheden moesten voorloopiq worden qe

staakt, doordat het bleek, dat de bodem, die door de uitbaggering lager
zou worden dan ze tot nu toe was, fundament en en boomwortels bevat,
waartegen de baggermachine niet was opgewassen.

DE EBBINGESTRATEN.

In de vergadering van den gemeenteraad van 25 Februari werd aan
genomen het voorstel tot verbreeding van de drie Ebbingestraten. Een
werk over een lengte van rond 1200 M., dat tien duizend gulden kost.
Gasfabriek en Waterleiding hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt
en de buizcn vernieuwd, wat een uitgave van f 14.000.- vordert. Het
werk der vernieuwing en verbreeding van de straten nadert reeds zijn
voltooiinq en geeft een groote verbetering van de verbinding tusschen
Zuid en Brunnepe.

* * *

DE OORGATSBRUG.

Nadat in den zomer van het vorig jaar geconstateerd was dat deze
brug bouwvallig was, werd het verkeer stop gezet. De gemeenteraad
besloot de fraaiste brug over den Burge] grondig te laten herstellen en
den ouden vorm te handhaven. In dien tijd gingen er stemmen op om
de brug geheel weg te nemen, doch uit een waterstaatkundig oogpunt
kon dat niet, De Oorgatsbrug vervult n.1. de tweeledige taak van brug
en sluis. Ze kan niet gemist worden, omdat hooge rivierstanden steeds
kunnen voorkomen en bovendien kan de brug niet worden afgebroken,
zonder den noodigen steun aan de sluis te ontnemen. Deze technische
bijzonderheid mag veilig worden aangenomen als oorzaak dat de Fraaie
brug behouden is gebleven. Afbraak zou een groote ontsiering van het
stadsbeeld hebben beteekend. In het belang van het verkeer werd het
rijvlak der brug beduidend lager gelegd dan voorheen.

JEUGDHERBERG "DE STEUR".

Het vorig jaar was het bezoek dusdanig teruggeloopen, dat men zich
wei eens ging afvragen, of. het nog zin had, de instelling langer in stand
te houden. Opheffing zou echter zeer jammer zijn; de voordeelen voor
de stad van de aanwezigheid van zulk een inrichting, al zijn zc niet
direct groot, worden algemeen erkend, Onze jeugdherberg behoort tot de
oudste van het land en toen het herbergennet nog niet zoo dicht was,
was het bezoek vaak zeer druk. Onze stad biedt aan bezienswaardigheden
en toeristische mogelijkheden meer dan voldoende en de concurrentie van
zuster-instellinqen uit de buurt aan de herberg met. de oudste rechten
heeft wei eens ontmoediqd, Des te verheugender is het daarom, dat onze
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jeugdherberg voor de afgeIoopen zomer een besliste en niet onaanzienlijke
vooruitgang in het bezoek heeft kunnen constateeren, een stijging van hct
aantaI overnachtingen sinds het vorige jaar van 26 pet.
De herberg en de Ieiding worden algemeen door de bezoekers geroemd;

de romantische jeugdherbergen genieten bij de echte trekkers nog steeds
de voorkeur en de "Steur", met zijn eenvoudige en toch zoo gezeIIige
inrichting, zijn groote beschikbare ruimte en zijn zorgvolle Ieiding zaI dit
jaar ook bij de veIen, die er als nieuwelingen gekomen zijn, weI weer
een goeden indruk hebben achtergelaten. Zoo is de hoop gerechtvaardigd,
dat het met de Kamper Jeugdherberg weer in stijgende lijn zal gaan..

Het Gemeentebestuur liet op het Kampereiland twee moderne hofsteden
bouwen. In de Nieuwe StikkenpoIder zijn de erven 107 (pachter de heer
J. Knol) en 108 (pachter de heel' Pelleboer) bijna gereed.

De telefoonmasten zijn uit het stadsbeeId verdwenen. De bovenqrond
sche leiding is vervangen door een ondergrondsche.

Het gedeelte van den rijksweg Kampen-Zwolle, ten oosten van den
spoorwegovergang te Frankhuis is zeer slccht, zoo wordt in de toelichting
op de verkeersfondsbegrooting 1938 gezegd. Voor de aanleg van een
nieuw wegvak Iangs de zuidzijde van de spoorlijn, werd op de kapitaal
dienst een bedrag van f 180.000.- aangevraagd.

RESTAURATIE VAN DE BROEDERPOORT.

In de Rijksbegrooting voor 1938, onder het hoofdstuk Onderwijs,
K. en W. komt hieromtrent een zinsnede voor, welke de Broederpoort
roemt en ook Kampen's gemeentebestuur. Deze buitengewoon mooie poort
wordt daarin namelijk genoemd een belangrijk specimen van vijftiende
eeuwsche versterkingskunst, dat dringend restauratie behoeft, "De qe
meente Kampen, die ook in voorgaande jaren zich reeds vele uitgaven
getroostte voor herstelling van de oude poorten del' stad, kan de op
f 5000.- geraamde kosten niet aileen dragen. Een Rijkssubsidie van ten
hoogste 40 pet. der kosten, tot een maximum van f 2000.-, acht de
minister gerechtvaardigd."


