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1 september. Gemengd nieuws "van over de brugge": de disco-avond
in de IJ sselmuider feesttent is in een allesbehalve feestelijk gooi- en
smijttumult geeindigd,
Maar het water van het Ganzediep wordt gelukkig schoner, nu het
IJsselmuider afvalwater er niet meer (zij het na mechanische
zuivering) in wordt geloosd. Dat water gaat nu naar de nieuwe
zuiveringsinstallatie te Kampen, die nog officieel in gebruik gesteld
moet worden.

4 september. Ha, eindelijk weer nieuws van het bruggenfront. De
onvermoeibare H.J. Overweg voorspeit, dat de nieuwe zuidelijke
oeververbindinger nooit komt, omdat de verantwoordelijkepersonen
wei tot inkeer zullen komen...
Ook Flevowijk en Cellesbroek hebben nu wijkraden, die zich met
interne kennis bezig houden met het welzijn in hun buurten.
Volgens de krant komt in Kampen het grootste aantal muskusratten
voor van alle gemeenten in Overijssel. Jammer dat zulke aardige
dieren zo'n bedreiging vormen voor onze talloze waterkeringen.

5 september. Het honderdste "manspel" overhandigd aan een speelse
vrouw. Uitvinder Jur Mellema en zijn medewerkers kunnen de
ambachtelijke produktie van de spelen (opbrengst voor bijzonder
pastoraal werk) haast niet bijbenen.
De heer A. Akse neemt afscheid als technisch hoofd van het
Waterschap IJ sseldelta en krijgthet eremetaal van het ridderschap in
de Orde van Oranje Nassau.

6 september. Stadsgehoorzaaldirecteur Hans Smit opent de tentoon
stelling van de Kamper schilder Jan Brokkelkamp in de Koorn
marktspoort met hulp van danseressen en andere cadeautjes. Een
mooie happening.
Schitterende Taptoe in IJsselmuiden, met uitblinkende majorettes
van "Oranje".

8 september. De Kamper Zwemvierdaagse in het Sportfondsenbad
"De Steur" start met 1850 deelnemers.
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9 september. Volgens de krant gaat het feest in U sselmuiden nog
steeds door, maar met de bouw van woningen en van de accommoda
tie voor de Voetbalvereniging U.V.V. wil het nog niet best vlotten.

10 september. Weer hebben zo'n 12 a 13 duizend mens en de jaarlijkse
Hogeschooldag van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) be
zocht. Bijeenkomsten in negen kerken en de Stadsgehoorzaal en
gezellige drukte (zonder verkeerschaos!) in de stad.
De politie van U sselmuiden gaat uitzoeken, wie er wederrechtelijk in
een directiekeet heeft geslapen en ontbeten. Misdrijven dienen
bestreden te worden.

11 september. Burgemeester Kleemans kondigt triomfantelijk aan, dat
de Flevowerf door de gemeente aangekocht kan worden, hetgeen veel
verbetering kan brengen voor verschillende diensten, maar de
financiering lijkt niet zo gemakkelijk. Nou ja, tenzij de gemeente de
"koppen" van de Buitenhaven verkoopt voor negen miljoen, maar
daar is niet iedereen direct voor.
Het Hervormd Mannenkoor Llsselmuiden/Grafhorst bestaat 12~
jaar.
De Kamper organist Jan Zwanepol is 25 jaar beroeps-musicus en
viert dat met een concert in de Bovenkerk. Hij is organist van de
Westerkerk (Gereformeerd) en in Kampen en wijde omtrek bekend
als koordirigent.

12 september. N a 22 jaar verbanning naar Seveningen heeft de voetbal
vereniging Go Ahead een mooie, nieuwe accommodatie gekregen op
het Sportpark Cellesbroek/Middenwetering, dat door burgemeester
Kleemans geopend werd.
Alweer een uithangbord gestolen, ditmaal van de "Drop-in". Ruk
uit.. vandalen!

13 september. De korfbalvereniging Wit-Blauw houdt een jubileum
receptie (60 jaar) in de Hanzestad, met grote belangstelling van oud
leden en vertegenwoordigers van andere sportverenigingen.
In Llsselmuiden kwamen 670 ponny's bijeen op het concours van de
Deltaruitertjes, die vorige week kampioen van Nederland werden.

15 september. Eenrichtingsverkeer op Burgwal en Vloeddijk - voor
velen even vreemd als de nieuwe parkeermeters. De politie treedt
voorlopig soepel op bij het wennen aan het nieuwe "verkeerscircu-
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latieplan voor de binnenstad", ingevoerd met betrekking tot de
inrichting van de Oudestraat als promenade (voetgangersgebied).

16 september. Alweer een jubileum, maar heel uitzonderlijk: Berend
Bosch, een bekende Kamper bouwvakker en bestuurder is 65 jaar lid
van de Rout- en Bouwbond C.N.V.

17 september. Ret sfeervolle oude gemaal van de Koekoek, "Ram
bonnet", staat al een jaar leeg, omdat de diverse instanties het niet
eens kunnen worden over de be stemming. F oei! Zo komt het verval er
in.
Ret raadslid Kl. van 't Ende (CDA) neemt het college van B&W
onder vuur, omdat er zoveel bedisseld is ten aanzien van de
Flevowerf, zonder overleg met de Raad. 0 zo!
De heer P.N. Kraak neemt afscheid als directeur van de gemeente
lijke accountantsdienst, daar hij de pensioengerechtigde leeftijd
allang is gepasseerd. "Eindelijk een pro-Kraak actie...", zo wordt
allerwege gegrapt.

18 september. Burgemeester en wethouders hebben besloten een be
drag van! 23.498,66 over te maken aan hetRijk als eerste bijdrage in
de financiering van de IJsselbrug. - Zou die er dan toch komen?

19 september. Drs. P. van der Lugt uit Dokkum promoveert.aan de
Johannes Calvijn Academie tot doctor in de theologie op een
proefschrift getiteld: "Strofische structuren in de Bijbels-Hebreeuw
se poezie". De geschiedenis van het onderzoek en een bijdrage tot de
theorievorming omtrent de strofenbouw van de Psalmen".
Ret oeroude kerkepad over de Sonneberch wordt in het kader van de
ruilverkaveling van Mastenbroek weer tot "verkeersweg" gemaakt!

20 september. "Kaartjesdag" met open huis van de Stadsgehoorzaal.
Ret gebeuren begint zich tot eenjaarlijks weerkerende happening te
ontwikkelen. Prima.
De showband "Oranje" uit IJsselmuiden met zijn wervelende
majorettes, behaalt de tweede prijs in de eerste divisie op een
concours te Dieren. Promotie naar de eredivisie zit er wel in.
De voetbalverenigingK.R.C. heeft een elftal geformeerd, dat louter
bestaat uit Turksejongens.Waar de aanpassing (aan Nederland) hun
niet wordt opgedrongen, spelen ze met voorbeeldig enthousiasme.
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23 Statistische gegevens van de gemeente Kampen gepubliceerd:
Kampen heeft 30.353 inwoners, van wie er ruim 10.000 Nederlands
Hervormd zijn; bijna 9.000 zijn Gereformeerd (op een of andere
manier) en bijna 4.000 Rooms- Katholiek. Het C.D.A. is hier dan ook
de grootste politieke partij. Er zijn in Kampen ongeveer 3500
bejaarden, 10.000 scholieren, 600 werklozen en nog een groot aantal
arbeidsongeschikten. Uiteindelijk zouden er maar 8.000 Kampe
naren werken, berekent de krant, maar dat lijkt ons weI wat krap
berekend. Overigens gaat consumeren blijkbaar beter dan produ
ceren: de Kampenaren zorgen voor 15.000 ton afval per jaar!

24 september. Evert van de Belt - "De Lloyd" - en z'n vrouw 50 jaar
getrouwd, Rondrit in open landauer. "Ik leke weI Prins Bernhard",
zei Evert.

25 september. Het v.m. Nijbo-gebouw op de hoek van de Marktgang,
waarin ondermeer de handelsondememing van J.F. Bos gevestigd is
geweest, is opgeknapt en verbouwd voor de jongerenhuisvesting.
Maar "de Kampenaar neemt veel te veel zaken als vanzelfsprekend
aan", zegt burgemeester H.C. Kleemans, "terwijl hier toch van een
uitstekend stuk werk sprake is."
B&W zijn nog steeds van plan de omgeving van de Buitenhaven voor
9 miljoen te verkopen aan de BEMOG, die er bebouwing wil plegen
met huizen van 25 meter hoogte. AIleen wethouder Kruidhof(R.O.)
schijnt te beseffen dat een gemeente geen "zaak" is.

26 september. Klaas van 't Ende kraakt in de Gemeenteraad nog enkele
harde noten over de aankoop van de Flevowerf. Die wordt betaald uit
de pot "onderhoud van wegen etc.". Is dat nu weljuist en is de 6 ton
voor verplaatsing van brandweer, timmertoren en reinigingsdienst
daarmee weI te betalen? - Goede vragen, maar de aankoop gaat
evengoed door.
Mevrouw B.A. van Heerde-van Selm overleden, weduwe van H. van
Heerde ("Havanha"), redacteur van het Kamper Nieuwsblad. Zij
"stond model" (maar dan humoristisch vertekend) voor "Anne
chien", de vrouw van "Garriet Jan", onder welk pseudoniem Van
Heerde uiterst populaire dialectverhaaltjes schreef. In werkelijkheid
was zij allerminst die" Annechien", maar een zachtmoedig mens, die
bijna 25 jaar actief was als regente van het Stadsziekenhuis.
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27 september. De bewoners van de Hanzewijk protesteren tegen de
f 3000,- in- en uitverhuiskosten, die ze vergoedkrijgenbij renovatie
van hunwoningen.Dat is tegenwoordigniet meer toereikend endat is
een feit.
In het collegevan regenten van de Verenigde Gasthuizen komt geen
vrouwuit RoomsKatholieke kring.Tegen de voordracht vanB&Win
wordt de Gereformeerde heer Kamerbeek gekozen. "Alles bi'j 't
olde"'.

29 september. Een werkgroepbestaande uit raadsleden en ambtenaren
heeft allerlei uitgaven van het stadhuis kritisch bekeken. Het bleek,
dat de gemeente nogal ruim omspringt met telefoonkosten en
kilometervergoedingen, koffie en thee, etentjes en rookwaren, gratis
abonnementen en wat dies meer zij. Er kan nu dus flink bezuinigd
worden, maar of het zoden aan de dijk zet?
Onze stadgenoot Henk Kouwenhoven exposeert zijn voortreffelijke
theaterfoto's in de Stadsgehoorzaal.

30 september. De raad besluit drie ton te voteren voor riolering en
bestrating in het renovatiekwartier Keizerskwartier. Bezuiniging
heeft deze afrondende verbeteringswerken bedreigd, maar gelukkig
trok de gemeenteniet halverwegede hakken in dewal. - Ook voorhet
"Begijnekwartier" en het "Kloosterkwartier" in Brunnepe - wat
jonger van ontstaan - worden stadsvemieuwingsplannen voorbereid.
Logisch!
Opper Huisman neemt afscheid van de IJsselmuider politie, na ruim
32 jaar bij dit korps gediend te hebben, waarvan 5 als groeps
commandant. Op de drukke receptie bleek de waardering voor deze
figuur bij burgers en collega's groot te zijn.
Hendrik (83) en Wilhelmina (80) Vos .vieren hun zestigjarige
trouwdag met een receptie in "de IJssel". Dat is er toch ook nog!

1 oktober. De heer I.A.F. Koridon ontvangt uit handen van burge
meester Kleemans de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau. Hij heeft zich 34jaar langverdienstelijkgemaakt
in allerlei vormen van natuurbescherming en gaat de dienst bij
Staatsbosbeheer verlaten.

2 oktober. Volgens de krant schiet aannemer Beens uit Genemuiden
lekkerop met het werk aan de opritten van de nieuwe IJsselbrug. Zou
die er dan toch komen?
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3 oktober. Voor het eerst weer "politiek cafe" in het Vestzaktheater.
Deze week weer heel wat Kampenaren voor de Zwolse rechter
geweest wegens "drankrijden". Bah! Maar ... wie drinkt er nu ook in
Zwolle?

4 oktober. In de afgelopen nacht is Kampens oudste inwoner, de 102-
jarige W. Evink overleden. De krasse baas bespeelde nog dagelijks
het electronische orgel in het verpleeghuis Myosotis.
Reiinie van oud-cursisten van de S.R.O.!. (School voor Reserve
Officieren der Infanterie). Ongeveer60 oud-reserve-officieren van de
lichting 1930 bezochten geanimeerd hun voormalige legerplaats: de
kazernes, en de Stadsherberg en het Stadhuis.
Hengelconcours van de Visvereniging Grathorst op dierendag.
Gevolg: magere vangst. Net goed!
De oud-Kamper Eelco Elzenga, kunsthistoricus, houdt een lezing
over de Bovenkerk voor de Museumvrienden. Hij ontwikkelde
voorzichtig de theorie, dat bouwmeester Rutger van Keulen bij de
bovenbouw van het koor, op zeer persoonlijke wijze van de oor
spronkelijke bouwplannen is afgeweken.

7 oktober. Storm in de nacht. In de zeer vroege ochtend is een loze
muur - restant van kaalslag - in de Boven Nieuwstraat omgewaaid.
Parkeermeters vernield ... ; dat had heel wat slechter kunnen aflopen,
gezien de daar overdag vaak spelende kinderen.
Er waren trouwens volgens velen al te veel parkeermeters in de
binnenstad. Het raadslid Kees Kranenburg, P.v.d.A., wil de raad
voorstellen, het parkeren op Botermarkt en Plantage te verbieden en
deze pleinen op te nemen in het voetgangersgebied. Een zinnig idee,
dus dat zal wei deining geven.
Open huis bij Zalsman grafisch bedrijf, in het nieuwe pand aan de
Haatlanderdijk. Het in 1857 opgerichte bedrijf is thans hypermodern
ingericht en levert prima drukwerk, getuige ook deze Almanak.

8 oktober. Nooy's Volkstheater kiest de Kamper Stadsgehoorzaal uit
voor een try-out van zijn nieuwe produktie "Ronde Ka". De groep
oogstte hier staande ovaties!
Er moet een bescheidener plan komen voor het wijkcentrum annex
sportaccommodatie Reijersdijk, vinden B&W.

9 oktober. Geduvel in de glazen! Deining in IJsselmuiden over een
goedkoop dubbel-beglazingsplan van de StichtingBeter Wonen. De
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huurdersvereniging Groot I1sselmuiden denkt, dat de Stichting daar
via huurverhoging een dikke ton winst op gaat maken ... , maar volgens
burgemeester Van Voorden was dit nimmer de bedoeling. Dus komt
er nieuw overleg.
Wilsum wil een eigen zwemgelegenheid, want de jeugd, op weg naar
(of van) het I1sselmuider bad, loopt bij het oversteken van de
Zwolseweg steeds meer verkeersgevaar.

11 oktober. De Kamper Mandolineclub bestaat 50 jaar en viert dit met
een receptie plus een concert in de Hanzestad.
In Mastenbroek is men begonnen aan de restauratie van het in
oorsprong 14e eeuwse kerkje, een dierbaar kleinood voor de hele
regio.
Eerste kampioenschap "mannen" in de StadsgehoorzaaI gehouden.
Met uitvinder Jur Mellema in de jury wordt Teus van Kapelle uit Eist
de eerste "man-kampioen". Ret wachten is nu nog op de matador op
het stuk van "vrouwen".
F elle brand op de Oudestraat in de vroegere bakkerij van Van der Put
("krachtbeschuit"), waarin nog Geveke Electronica B.V. was geves
tigd. Ret hele gebouw brandde uit, maar de historische halsgevel bleef
behouden.
"Ret Stedelijk" concerteert in de Stadsgehoorzaal, gedeeltelijk
samen met een Duits orkest uit Georgsrnarienhutte. VooraI veel
bijval voor de amusementsmuziek van na de pauze. .

13 oktober. Een vrouw uit 's Heerenbroek kocht vier jaar geleden-een
cactus, die nu - staande op de grond - met zijn top tegen het plafond
zit!Zo heeft iedereen weI iets dat hem ofhaar boven het hoofd groeit.
De leden van de Werkgroep Onkosten-vergoedingen (W.O.V.) -
sommigen spreken van Weerkorps Overtollige Verteringen - zijn
gepikeerd,dat hun rapport (zie 29 september) zoongenuanceerd inde
openbaarheid is gebracht. Nu worden bepaalde personen op "geld
smijterij'-' aangekeken, terwiji het aIleen maar de bedoeling was
ingeslopen misstanden te signaleren.
De I1sselmuider gemeenteraad besluit geen subsidie te geven aan de
Kamper instellingen 't Speelwerk en de Gemeentelijke Muziek
school. Eerst moet er klaarheid komen over verdeling van de "gas
winst" (die er niets mee te maken heeft). Wij dachten, dat deze
subsidies gegevenwerden ten behoeve 66kvan de I1sselmuidenaren.
Voorhun eigengemeentehuis sparen ze daar overdebrugkosten noch
moeite. (Wie praatte daar over een gemeente worden? ..)
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I1sselmuiden krijgt er overigens 23 betaalbare koopwoningen bij.

14 oktober. Wethouder drs. R. Kruidhof slaat de eerste paal voor een
nieuw nutsbedrijf aan de Neringstraat. Fusering en regionalisering
lijken tegenwoordig toverwoorden, maar Kampen houdt liever zijn
energievoorziening in eigen hand. Terecht.
De traditionele Grafhorster Biestemark trekt een record aantal
bezoekers en kraampjes. Te druk eigenlijk. En de paling was haast
niet aan te slepen!

15 oktober. De nieuwe sporthal Cellesbroek-Middenwetering in ge
bruik genomen. Bijna aile beschikbare uren zijn al weer toegewezen!
Jaarlijks concert van de Christelijke harmonie A.M.D.G. van hoge
kwaliteit. Vader en zoon Plender, respectievelijk 27 en 25 jaar lid,
krijgenhetzilveren bondsinsigne van de Nederlandse Federatie van
Chr. Muziekbonden (N.F.C.M.).

16 oktober. De natuurstudiegroep "De Baardmees" heeft een rapport
vervaardigd over de uitzonderlijke botanische en landschappelijke
waarden van de Zalkerdijk. Dit rapport werd aangeboden aan
burgemeester van Voorden van 11sselmuiden, die echter terecht
betwijfelde, of er wei aan dijkverzwaring valt te ontkomen.
Met de ingebruikstelling- door minister Tuijnman - van de nieuwe
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Kampen, is er een eind gekomen
aan de ongezuiverde lozingen van de I1sselsteden op de rivier. De
11ssel wordt nu weer schoon en de steur komt terug, juichte
"watergraaf" ir. Viehoff. De optimist! En de fosfaten (uit de
wasmiddelen 0 a.) dan en de carbol etc. uit de Rijn?

17 oktober. De vernieuwde Engelenbergschool voor kleuter- en basis
onderwijs geopend door gedeputeerde B. Smit. De school is uitge
breid met een nieuwe vleugel en heeft de beschikking gekregenover
modern lesmateriaal.
In 11sselmuiden is de "glasrel" weer bijgelegd.Bezinning leidde tot
herrekening en verzoening.

18 oktober. Zestigjarig jubileum van de Postduivenvereniging "De
Luchtbode", gevierd in het clubgebouw aan de Singe!. De duiven
houders winnen niet aileen voor zichzelf; hun organisaties schenken
f 3300,- aan het Rode Kruis en de Stichting Dagverblijven, voor
"Klimop" .
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20 oktober. Houthandel Krans fuseert met de Haagse fineer- en
fijnhouthandel De Bruyn B.V. (Hendriks balken worden steeds
dikker.)
De krant meldt, dat de IJ sselmuider politie niet minder dan 74
bekeuringen heeft uitgedeeld aan automobilisten, die bij de IJ sselbrug
het rode licht negeerden! De overtredingen daar zijn bijna even
massaal als de ergemis.

23 oktober. ,B&W stellen de raad pardoes voor, de Sport- en Recreatie
raad en de Sport- en Recreatiedienst op te heffen. Deze zouden niet
goed functioneren en niet leven bij de burgerij, en een vermenging van
taken met zich meebrengen, o.m. voor wethouder Deuzeman. De
leden van de S.R.R. zijn uiteraard onaangenaam getroffen door het
voorstel, maar de raad zal in de geest van het voorstel beslissen.
Kampen is blijkbaar niet rijp gebleken voor een commissie met
bestuursbevoegdheid. Laat als vanouds de vroede vaderen maar
weten, wat goed voor ons is.
Het Bemog-plan van 9 miljoen voor de bebouwing van de koppen van
de Buitenhaven komt op tafel. Op een fotomontage is te zien, dat het
een namaak-antieke pukkel wordt op de neus van Kampen, wei zestig
meter hoog. Maar aangezien de gemeente een "zaak" schijnt te zijn,
die het geld hard nodig he eft, zal het wei doorgaan, vreest menigeen.

24 oktober. Wijkraadsecretaresse Anneke Kroesen waarschuwt voor
een te eenzijdige bevolking in de oude binnenstad. Studenten en
andere jongeren trekken er gretig in de kleine huizen, maar gezinnen
met kinderen trekken er weg bij gebrek aan scholen en speelplaatsen.
En de binnenstad moet echt levend blijven.

25 oktober. De pianist Rob Lubbers, leraar aan de Gemeentelijke
Muziekschool van Kampen, geeft een uitstekende (en goed bezochte)
recital in de aula van deze ins telling.

26 oktober. Het Kamper karateteam van sportschool "Jetze van Dijk"
behaalt het Nederlands clubkampioenschap.

28 oktober. De krant meldt, dat alle nieuwe inwoners van Kampen van
het gemeentebestuur een Kamper Almanak cadeau krijgen. Zo mag
ik het horen!
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De Chr. Oranje Nassau School is uitgebreid met een nieuwe
kieuterafdeling; kleuter- en lager onderwijs zullen nu naar de eis van
de tijd onder een dak een geheel gaan vormen.

27 oktober. Dankzij een snel groeiend inwonertal heeft Llsselmuiden
een sluitende begroting, maar een jachthaven is er nog steeds niet,
terwijl naar men zegt de bootbezitters wei belasting betalen.

29 oktober. Een commissie van vertegenwoordigers van het hoger
onderwijs en gemeentelijke instellingen, he eft de problematiek van de
studenten in Kampen bestudeerd en hierover een nota gepubliceerd.
Conclusies onder meer: de akademies brengen veelleven in de stad,
maar de studenten maken ook weI eens veelleven (maar zij zeker niet
aIleen). Kampen trekt door zijn onderwijs veel mens en naar de stad
voorcongressen e.d. en de akademies zorgen voor een geldcirculatie
van circa 30 miljoen! Kampen is reeds een gevestigde onderwijsstad.

30 oktober. Het voorstel van Kees Kranenburg (P. v.d.A.) om Plantage
en Botermarkt niet tot parkeerterreinen te degraderen, vindt bij de
Gemeenteraad geen genade, al zijn de motieven daarvoor niet erg
duidelijk.
De gemeente koopt de voormalige sigarenfabriek van Van der Sluis
en nog enkele panden in de Voorstraat, om er wooneenheden in te
vestigen. Ook de synagoge is bij die transactie verworven. Voor dit
gebouw wordt nog een passende bestemming gezocht maar met
restauratie tot een waardiger uiterlijk kan begonnen worden.

31 oktober. In IJ sselmuiden is een monumentje behouden. Het aardige
tuinhuisje van de voormalige Hervormde pastorie is door aannemer
Felix grondig en fraai gerestaureerd.
In de Llssel bij Kampen-Zuid is een automatisch meetstation van
Rijkswaterstaat voor de kwaliteit van het IIsselwater in gebruik
gesteld. Een mooi ding, dat 2 miljoen heeft gekost en waarmee
gedurig geconstateerd kan worden dat die waterkwaliteit nog steeds
niet "je dat" is. Toch is er aanwijsbaar verbetering: mossels en
kokerjuffers komen najaren van afwezigheid weer in ons rivierwater
voor.
J. Doomebal40 jaar in overheidsdienst. Een harde werker, die veel
nuttigs deed voor de Nutsbedrijven en hun administratie.
En de heer J.E. Dam uit II sselmuiden neemtna 40 jaar trouwe dienst
afscheid van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Hij heeft zich tot
een groot witlofspecialist ontwikkeld.
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1 november. Kraampjes en muziek bij het Kamper stadhuis. Ambas
sadeur Chale van Tanzania komt naar Kampen in het kader van de
hulpactie ten behoeve van zijn land: "Slechts veertien uur vliegen van
hier verkeren de mens en in grote problemen", hield hij de Kampers
voor.
De vorst valt in; dat is sinds 1941 niet meer voorgekomen!

4 november. De aanbiedingsnota van de gemeentebegroting is ver
schenen. Er is 7 ton beschikbaar vooral voor "grote objecten":
reconstructie Stationsplein, riolering Kloosterkwartier, wijkcentrum
Reijersdijk, nieuwbouw Ojeka etc. Allerminst groots is het nieuwe
plan voor de Openbare Leeszaal en Bibliotheek: uitbreiding van het
bestaande pand met het V.V.V.-kantoor, en nog is de laatste
beknibbeling u daarmee niet aangezegd.
II sselmuiden "plant" maar door met woningbouwplannen: 800
huizen in de Losse Landen", 32 in Grafhorst en een nieuwe kleuter
school in Zalk staan op het programma.

5 november. Het vriest maar door: Gracht en Burgel zijn al toege
vroren. De boeren moeten het vee hals over kop binnen hal en,
leidingen van de melkmachines vriezen dicht. De koppen van nog te
velde staande voederbieten bevriezen en de groenteprijzen vliegen
omhoog.

6 november. De krant wijdt een groot artikel aan het afscheid van dr.
C.N. Fehrmann als beheerder van het Frans Walkate Archief en
redacteur van de Kamper Almanak. Ere wien ere toekomt.
Eindelijk schot in het stadsvemieuwingsplan voor het complex Van
Dijk's Boekhuis aan de Burgwal e.o. Al de aanbouwsels op de
binnenterreinen worden afgebroken. Er ontstaat dan een ruimte,
groter dan de Nieuwe Markt, waar mogelijk tuintjes voor aanwonen
den van gemaakt kunnen worden, rondom een openbare binnen
plaats.
Premiere van St. Caecilia's operette dit jaar: "De klokken van
Comeville". Bewonderenswaardige uitvoering in een schittend
decor.
Dr. T. Brienen van de Chr. Gereformeerde Kerk is een kwart eeuw
predikant, hetgeen gevierd wordtmet een receptie in de Open Hof en
een feestelijk samenzijn in de kerk aan de Buiten Nieuwstraat.
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7 november. Het Recreatieschap West-Overijssel heeft een plan
gepubliceerd voor de inrichting van een camping op Seveningen: 80
caravans en 170 zomerhuisjes kunnen er een plaats vinden. Met beter
weer hopelijk. Want het vriest nog steeds en bovendien is er een dik
pak sneeuw gevallen in de hele regio, terwijl nota bene nog vele
bomen met hun herfstkleuren pronken. Een uniek natuurverschijnsel.
De krant meldt het overlijden (in Lelystad) van ir. W.H. Sieben, die
vele jaren lang medewerker is geweest van de wetenschappelijke
afdeling voor de ontginning van de I1sselmeerpolders. In zijn
langdurige Kamper periode was hij hier een geziene, meelevende
persoonlijkheid. Ingenieur Sieben werd slechts 62 jaar.

8 november. De Chr.Kamper Harmonie A.M.D.G. behaalt - onder
leiding van dirigent A. Hoekman - een eerste prijs op een bonds
concours in Zwolle.

10 november. De Gemeenteraad neemt met algemene stemmen het
voorstel aan, tachtigduizend gulden beschikbaar te stellen voor het
verbouwen van de Beatrix-kleuterschool t.b. v. de Bejaardensocieteit
voor Aile Gezindten. Het gesol met de huisvesting van de bejaarden
activiteiten begint iedereen de keel uit te hangen!

11 november. De Kamper brandweer heeft er vijf kikvorsmannen bij.
I.I. vanDoom, H. vanWijhe, G. BrinkenT.H. vanderWeerddeden
met goed gevolg examen in het ijskoude water van de haven van
Schokbeton.

12 november. De Brunneper 11sclubV.Z.O.D. wordt tachtigjaar, maar
viert het jubileum als hij 66k vijftigjaar een eigen ijsbaan heeft (in
1983). .
Goed voorgaan doet goed volgen. Ook voor de gemeente geen
overbodige festiviteiten meer: de nieuwjaarsreceptie, toch al nooit
een groot succes volgens sommigen, wordt afgeschaft.

13 november. Het rommelt nog steeds in de gelederen van de Sport- en
Recreatie Raad, die dreigt te worden afgeschaft. Ze nemen het nog
steeds niet... Wacht maar af.

14 november. De werkloosheid in Overijsselblijkt alweer erggestegen;
ook in Kampen. Vorigjaar 276 werklozemannen, nu bijna 500; vorig
jaar 270 werkloze vrouwen, nu 293.
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In de kantine van Uitgeverij Kok wordt het nieuwste boekje over
Kampen ten doop gehouden. "Verhalen van een oude Hanzestad" is
een collectief produkt, geschreven door Anton Fasel, Henk de
Koning, John Kummer, Harm Schelhaas, Aart Selles, Hans
Wiersma en Jan Keuter (eindredacteur). Ook burgemeester Klee
mans was litterair op dreef in zijn toespraak.

15 november. Een delegatie uit het Duitse Meinerzhagen komt naar de
partnergerheente Usselmuiden om de banden weer eens nauwer aan
te halen. Twintigjaar kleinschaligeverbroedering is eenwaardevolle
zaak.
Vier a vijfhonderd inwoners bezoeken de "open dag" van de Gem.
Muziekschool. Terecht veel belangstelling voor een instituut, waar
zoveel gebeurt op muziekgebied.

16 november. In het afgelopen weekend blijkt het Kamper Judoteam
een eerste prijs te hebben behaald in het toemooi "Zwolle 750 jaar
stad". De Zwolsen en hun trawanten buitelden inhet stof( en zo hoort
het ook).
Wethouder Deuzeman, die alles kan op sportgebied, slaat de eerste
paal voor de nieuwe kantine van de SportverenigingD.O.S.
De Usselmuider gemeenteraad besluit, dat het Zalker voetveer
vooralsnog zal blijven functioneren onder veerman G. Woning uit
's Heerenbroek. Gelukkkig!Dat veer kost heel wat minder dan het
nieuwe gemeentehuis van Usselmuiden: anderhalf rniljoen krediet
werd ervoor verleend.

18 november. Het gemeentebestuur kondigt een inspraakavond over
het bestemmingsplan Oudestraat Zuid c.a. aan op 24 november. De
bewoners kunnen hun mening kenbaar maken over de volgende
gedachten van het college: 1. Panden in de Oudestraat en Geerstraat
zullen op de begane grond een winkelbestemming krijgen. De
verdiepingen zullen doorgaans een woonbestemming krijgen; 2. De
panden in de overige straten krijgen overwegend een woonbestem
mingoDe vestigingvan winkels en bedrijven zal daar zoveel mogelijk
worden tegengehouden; 3. De voormalige Kok-panden krijgen een
winkelbestemming. De vestiging van een grootwinkelbedrijf zal
mogelijk gemaakt worden; 4. De panden van de voormalige garage
Van den Noort krijgen ook een winkelbestemming.Ook hier zal de
vestigingvan.een grootwinkelbedrijfmogelijkzijn; 5. De gevelwand
van de Hofstraat zal wordenhersteld; 6. Het braakliggendterrein aan
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de Lampetsteeg zal worden bestemd als openbaar gebied (speelter
rein?); 7. Sigarenfabriek Van der Sluis zal een woonbestemming
krijgen en het binnenterrein aan de Zeepziedersteeg zal worden
'opgeschoond'; 8. De stadsmuur achter Indiana dient vanaf de
Voorstraat zichtbaar te blijven. Het braakliggend terreintje dient een
nieuwe bestemming te krijgen. Tuin of openbaar gebied (fietsen
stalling?); 9. Aan de Bredesteeg zal de bouw van een overdekte
fietsenstalling mogelijk worden gemaakt; 10. Sommige straten en
stegen zullen een promenade be stemming krijgen; 11. De synagoge
aan de Usselkade zal een sociaal-kulturele be stemming krijgen.
De iemkers van "Kampen e.o." vieren het feit, dat zij al60 jaar zoet
zijn met hun liefhebberij.
Henk v.d. Hoven onder de gehuldigden wegens 25-j arig lidrnaatschap
van het CNV. Weer gebak op 't Walkate Archief, waaraan hij
regelmatig zijn historische krachten wijdt.

19 november. De oudste inwoner van Groot U sselmuiden, mevrouw
Gerrigje Eilander-Vos uit De Zande, is op 102-jarige leeftijd
overleden.

20 november. De PSP-afdeling Kampen biedt de burgemeester een
nota aan, getiteld 'Groen licht voor fietsers'. Daar wordt in beweerd,
dat de fietsroutes in Kampen verre van ideaal zijn en dat kon best eens
waar wezen!
De Dirk van Dijkschool, verhuisd van Jan Ligthartstraat naar
Zilverschoon, officieel geopend. Mevr. R van Dijk- Westerveld,
weduwe van de wethouder naar wie de school genoemd is, plant naar
oude gewoonte een boom op het schoolplein.

22 november. Theun Bleeker, journalist te Kampen, opende in de
Koornmarktspoort de jaarlijkse tentoonstelling van "De Varfdeuze",
opgericht op 28 oktober 1959, "benoemd" door Jan Evenaar, en - zei
voorzitter Jan Brokkelkamp - al 21 jaar zonder statuten en huis
houdelijk reglement.

24 november. De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van
Christelijke Scholen in Kampen deed onder de titel "Van zorg en
zegen" een bijzonder aardig, fraai gei1lustreerd geschiedenisboekje
over haar 125-jarige bestaan het licht zien. Het gedeelte van 1853 tot
1928 werd herdrukt naar tekst en illustraties uit een eerdere uitgave;
schrijver J. Schilstra. Het gedeelte van 1928 tot en met 1978 werd
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geschreven door H.H. Rutgers. Het plan tot dit boekje lag ter tafel
tijdens het jubileumfeest in 1978 doch ondervond vertraging.

25 november. De Raad van State heeft een door inwoners van' Heeren
broek ingediend verzoek om intrekking van een voorlopige hinderwet
vergunning door de gemeente Usselmuiden, voor de "stinkende"
kaasverwerkende fabriek aldaar, afgewezen. Het effect van een 35
meter hoge schoorsteenpijp voor stankafvoer moet worden afge
wacht. Echte ofvermeende stankoverlast houdt de inwoners nog lang
in twee kampen verdeeld.
De veiling KZU (Kampen-ZwoHe-Usselmeerpolders) te Usselmuiden
heeft een eigen fruithandelsinitiatief ontwikkeld, maar vindt nu de
fruithandel tegenover zich met een beschuldiging van concurrentie
vervalsing en dreiging met boycot.

27 november. De Kamper ondernerners zullen een "lichtkrant" krijgen
aan de Plantage (Rabobank) voor reclameboodschappen, hot-news
en tijdmelding. Een ondernemer te Doesburg zorgt voor plaatsing,
functioneren en exploitatie. Er wordt van stonde af gefoeterd over
"aantasting van stedeschoon", In mei '81 zal het apparaat met
bewegende letters beginnen te functioneren.
De Culturele Commissie, verontrust over de bezuinigingsplannen
vanBenW bij het opzetten van de gemeentebegroting'81, die ookhet
culturele uitgavenniveau aantasten, doet een nota "Cultuur in
Kampen" het licht zien.
De Kamper raad beslootf 550.000,- te voteren voor de voorberei
dingen tot het "Boekhuis-project" (bestek gereedmaken en slopen).
Het licht was op groen gezet door CRM enVRO, de Bouwvereniging
"Eenvoud" neemt het project ter hand, de gemeente Kampen wordt
opdrachtgeefster en risicodraagster. Er komen 75 wooneenheden; de
binnenterreinen blijven zoveel mogelijkonbebouwd. (Zie ook 5 nov.
'80.)
In dezelfde raadsvergadering vieI het doek over de Sport- en
Recreatieraad, de eerste en enige raadscommissie met zekere
bestuursbevoegdheid in Kampen. Na jaren van roerig functioneren
verdween hij met 3 stemmen tegen. (Zie ook 23 okt. '80 en 13 nov.
'80.)

28 november. In de Van Heutszkazerne opent burgemeester Kleemans
een "Kunst-, kijk- en luistermarkt" ten bate van jeugdwerk, dat in
Zuid-Afrika wordt ondemomen door dr. Allan Boesak. Dr. Boesak,
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vreedzaam apartheidsbestrijder, studeerde af en promoveerde in
Kampen aan de THHK bij prof. Rothuizen.
Onder de naam Promenade City Centrum werd een onderdeel van het
totale winkel-wandel-straten-plan in de Kamper binnenstad alvast
geopend met enig Kamper Uien-vertoon op de heringerichte Plan
tage. Daarbij liet helaas een kanarie het leven.

30 november. Vandaag (zondag) wordt vanuit de Lutherse Kerk de
eerste van een serie "televisie-vespers" via de IKON-tv uitgezonden.
Voorganger dr. C. den Heyer, medewerking Kamper Cantorij en
Jeugdcantorij o.l.v. Rixt Zijlstra-Witteveen, organist Henk Stoel en
fagottist Joop Bremer. Op 24 december volgt er bovendien een t.v.
kerstnachtdienst met als voorganger prof. dr. A.J. J elsma.

december. In het kader van een "Literair Cafe", georganiseerd door
de Stadsgehoorzaal, las Henk van Ulsen gedichten van de onlangs
met de P.C. Hooft-prijs bekroonde, oud-Kamper dichteres Ida
Gerhardt. Infanudin Harjono speelde er gitaar bij.
In het pas officieel geopende bedrijf van Graansloot B.V. op het
Kamper industrieterrein wordt bij wijze van proef nieuwe, op de
Landbouwhogeschool te Wageningen ontwikkelde levensmiddelen
technologie toegepast: behandeling van o.m. sojabonen met infra
roodwarmte, en vergaande mechanische ontstoffing.
De Stichting voor Christelijk Buitengewoon Lager Onderwijs voor
Kampen en Omstreken kon de pers meedelen, dat het ministerie van
onderwijs het groene licht gegeven had voor het stichten van een
L.O.M.-school (een lagere school voor kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden) .

3 december. B en W van II sselmuiden zullen de raad voorstellen (en
ze kregen later inderdaad het raadsfiat) om de besprekingen met de
gemeente Kampen over een verdefing van subsidiering in de kosten
van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, af te breken en contact op
te nemen met de Provinciale Bibliotheekcentrale Overijssel- West.
De grootte van een nieuw te bouwen bibliotheek in Kampen hing van
de beslissing van Llsselmuiden af. (Zie ook 13 oktober '80.)
In een verslag over de seioenen '78/'79 en '79/'80 heft Stadsgehoor
zaal-directeur Hans Smit de waarschuwende vinger over twee zaken:
a) het ontbreken van een programmabudget voor het Vestzak-theater
("integratie van onze studenten hangt mede af van het vestzak-
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beleid"); b) de ontoereikendheid van de horeca-sector in het Stads
gehoorzaal-gebeuren.
Het personeel van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Kampen
heeft eindelijk dik genoeg van de belemmerende werkomstandig
heden, die het nu al zovele jaren in het Gotische Huis heeft verdragen.
Met jaartallenborden langs de wand vertelt het de lezers, welke
mijlpalen van frustratie men heeft moeten passeren. Via suggestieve
tekeningen en bijschriften vraagt het van de gemeenteraad nu
eindelijk eens een positief beleid. (In de sfeer van bezuinigingen
overigens weer tevergeefs.)

8 december. Kampen is niet langer zonder afdeling van het Neder
lands Bijbelgenootschap. Hoe kon dat ook' Er is weer een volledig,
nieuw afdelingsbestuur bijeen, en er werd een drietal werkgroepen
gevormd.

12 december. In zijn woonplaats Bergen werd de pianist Gerard
Hengeveld - oud-Kampenaar - gehuldigd ter gelegenheid van zijn
70ste verjaardag,

13 december. Aan de Rolklaver werd door burgemeester Kleemans de
tweedeKamper sporthal geopend, die de naam "Cellesbroek" kreeg.
Tot en met vrijdag 19 december was het er feest met aile.soorten
indoor-balspelen, en atletiek. Ontwerp het Bureau voor Scholenbouw
Drs. H. SchutterB.V. te Den Haag; bouwDuraB.V. te Rotterdam en
v/h Gebrs. Thomassen te Hengelo. De sporthalkantine kreeg de
naam "De Buurte"; het echtpaar Leurink zwaait er de scepter.

16 december. De Raad van State heeft, na jarenlange touwtrekkerij,
recht op schadevergoeding erkend voor Houthandel P. Cramer, en
wei tot een bedrag van 126.000 gulden; een recht, dat de gemeente
raad in februari '73 niet erkende. Het bedrijf heeft door allerlei
bouwplannen van de gemeente altijd in de knel gezeten, zonder dat
uitzicht geboden werd op een betere situatie.
In Cellesbroek-Middenwetering sloeg wethouder J.D. Bossink de
eerste paal voor een complexvan 64 appartementen voorjongeren, te
bouwen door "Eenvoud". Kale huurprijs f 175,- (ongeveer) per
maand. "Kampen", en ook "Eenvoud" beijveren zich voorjongeren
huisvesting, wat in een stad met steeds meer akademies ook nodig is.
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De massale Kerstzang in sporthal De Reeve, georganiseerd door een
commissie van zangliefhebbers en in de eerste plaats bestemd voor
invaliden en bejaarden, is be zig een traditioneel fenomeen te worden.

19 december. In een vergadering van de IJ sselakademie in de Lemker
zaal nam haar voorzitter, oud-burgemeester drs. S. van Tuinen, het
eerste exemplaar in ontvangst van het boek "Mechteld toe Boecop en
de Kamper LaatsteAvondmalen", geschreven door J.L. Siesling,
uitgegeven door Waanders in Zwolle. De heer Van Tuinen stak niet
onder stoelen of banken hoe hij dacht over het feit, dat de beschreven
schilderijen uit middeleeuws, Kamper bezit thans noodgedwongen
vertoeven in het depot van het Rijksmuseum in Amsterdam.
"The Euphonion Singers" zongen hun derde "elpee" vol. Het eerste
exemplaar van het werk van deze uitstekende gospelgroup 0.1. v. Anton
Jansma, werd door de producer aangeboden aan burgemeester E. van
Voorden van II sselmuiden.
De theatergroep "Lijn Negen" werkt onder spanningen aan haar
nieuwe repertoire. De groep, gestationeerd in Kampen maar in heel
het oosten des lands werkzaam, dreigt van provinciale steun ver
stoken te blijven. En hoe zullen de gemeenten - buiten Kampen -
reageren als provinciale steun uitblijft?

21 december. In de Stadsgehoorzaal wordt onder de titel "Dag Mime
Dag" een informatieve manifestatie gehouden van al wat zich in den
lande op het gebied van mimetheater beweegt; wellicht de eerste zo
omvangrijke "mime-beurs" in ons land.

31 december. In een stijlvolle eredienst in de O.L.Vrouwe- of Buiten
kerk werden drie nieuwe klokken, gehangen in de Buitentoren in
gebruik genomen. Koster H.C. Diender, initiatiefnemer van het
"Klokkenfonds" had de eer de klokken voor 't eerst officieel te laten
luiden. Samen vormen de drie klokken een "Te Deum" (de drieklank
e-g-a). De kleinste klok, "Gerardus", werd als bestaande klok
overgenomen, de andere twee, "De Twaalf Apostelen" en "Maria"
werden nieuwgegoten. Op de klok "De Twaalf Apostelen" goot
klokkengieter Lehr van de fa. Eijsbouts uit Asten: "Ik luid voor 5
generaties Lehr, die van 1814-1951 in de BuitenkerkvanKampen ter
kerke gingen". Pastoor G.J. Kuijpers verklaarde de namen van de
klokken.
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22 december. Burgemeester Kleemans heeft een nieuwe raads( advies)
commissie geinstalleerd: de Commissie voor Natuur- en Milieu
educatie. Zulks met de boodschap, dat in deze tijd niet op geld moest
worden gerekend. De "voorzet" tot deze commissie gaf de Vereni
ging voor N atuurstudie en -bescherming "11sseldelta" in een" groene
nota". Het raadslid H. Krans werd voorzitter van de commissie.

24 december. Body-building voor dames, naar Amerikaans voorbeeld,
is het meest progressieve onderdeel van de activiteiten van het
Krachtsportcentrum, ondemomen door Sportschool Jetze van Dijk.
Na een halfjaar telt het centrum circa 300 leden, van wie ongeveer
een derde deel dames.
"Kampen en Omstreken", vereniging van fokkers van kleine dieren
(225 leden), stelt tentoon in Sporthal De Reeve (800 dieren). Er is
een tendens te constateren naar kleinere typen fokdieren.

27 december. De Bondsspaarbank Centraal Nederland gaf voor aile
medewerkers van aile vestigingen van de bank een groot feest in de
Stadsgehoorzaal. Als redenen voor het feest gaf directeur D. Strijbos,
namens het directorium, drie motieven op: a) de Kamper N~ts
spaarbank, oudste pijler van de tegenwoordige bank 160 jaar geleden
gesticht; b) eerste onderlinge ontmoeting van aile medewerkers; c)
binnenkort een record-spaartegoed van een half miljard bereikt.
Hoogtepunt van het feest was de opvoering van "De Droom", een
soort musical over de hi storie van de bank, geschreven en geregis
seerd (en hoe!) door Henk van Ulsen, en uitgevoerd door een schare
Kamper toneelamateurs. De "dromer in kwestie" bleek directeur
Strijbos: aan het eind van het stukstapte hij slaperig in nachttenue uit
een bed (meesterrol!). - Er werd ook nog een beetje met geld
gestrooid: f 1700,- van het personeel voor de directie werd bestemd
voor het fonds Kampen-Tanzania. Bestuur en commissarissen
schonkendeburgemeesterf 5000,-; dezebestemde hiervanf 2500,
voorde restauratie van de synagogeenf 2500,- voorhetfonds Stads
vemieuwing.Personeel engastenkregeneen fraaie tinnen tuitlamp en
eerstgenoemden bovendien een half maandsalaris.

29 december. In Wilsum recipieert de Kampenaar H.J. Remmelts, die
25 jaar de Gereformeerde Kerk aldaar diende als organist.
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30 december. In de stadsgracht tussen de Flevoweg en de Dam vonden
honderden vissen, negen eenden en twee meeuwen op mysterieuze
wijze de dood in enige dagen tijds. Het RIZA, het Zuiveringschap
West-Overijssel en de gemeente Kampen stelden een onderzoek in.
"Vergiftiging van het oppervlaktewater via een overstort van het
riool", luidde later de conclusie.
Dr. C.J. den Heyer, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de
Theologische Hogeschool THHK, werd benoemd tot bijzonder
hoogleraar in dejudai"stiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hij bezet hiermee een nieuwe leerstoel, maar blijft daarnaast in
Kampen functioneren.
De Stichting Kerk & Muziek Kampen en het Nutsdepartement
hebben hun gezamenlijke muziekprogramma voor het komende
seizoen gepubliceerd: Fiori Musicali (17 jan.), het Nederlands
Saxofoonkwartet (21 febr.), Gustav Leonhardt (14 maart), Ewald
Kooiman (20 april, Vollenhove), het Residentie Strijkkwartet (25
april), John Mills, gitaar (16 mei), Fred Sollie, orgel (4 juli,
Vollenhove), Le Nuove Musiche (26 sept.), het Boccherinikwintet
(24 okt.), Musica Antiqua Koln (28 nov.), de Hilversumse Cantorij
(26 dec.). Het merendeel van de concerten werd in de Lutherse Kerk
gegeven.

31 december. Raadslid H. Krans haalt opOudejaarsdag een veronacht
zaamd bewijsstukboven water, dat de smalle, oude II sselbrug injuni
1968 voor slechts 7 ton verbreed had kunnen worden.

1981

januari. Oud-politieman M. Wielinga neemt afscheid van de Ver
enigingvoorVeiligVerkeer, na bijna 35jaar. Sinds het overlijdenvan
J. ten Hove in '68 diende hij de vereniging als afdelingsvoorzitter.
In de Nieuwjaarsnacht was het aanvankelijk rustig in Kampen, maar
toch was er weer een vervelend slot: provocatie van de politie door
melkbussendeksels door de ruiten van het politiebureau te schieten,
uiteraard gevolgd door charges van de ME-pelotons.
Bijde Rijkspolitie te II sselmuidenzal een vrouwelijkewachtmeester,
mej. Baars (22) haar intrede doen op 17 januari.
Kampen krijgt een twintigtal Vietnamese bootvluchtelingen te huis
vesten en te begeleiden.
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In de Mastenbroeker polder werden in 1980 1979 muskusratten
gevangen; in heel Overijssel waren het er 16.500. Aldus de rayon
ambtenaar/rattenvanger H. Bastiaan uit 's Heerenbroek.
Halverwege 1980 werd de neergaande lijn van de laatste jaren in de
veilingomzetten van KZIJ omgebogen. Men kwam weer boven de 50
miljoen gulden omzet, vertelde directeur W.G.M. de Valko

8 januari. In Kampen worden twaalf nieuwe glascontainers geplaatst.
De Stadsgehoorzaal publiceert de serie Vestzak-voorstellingen voor
winter '81, ondanks het ontbreken van een speciaal budget voor dit
doel: "Eiland" door Lijn Negen (8 jan.), "Over Holland" door de
groep Weissman (12 jan.), "Izzy M." door Ischa Meyer (19 jan.),
"Onder het melkwoud" door Carol Linssen (26 jan.), "Dagboek van
een gek" door Henk van Ulsen (2 febr.), "De kluchtige tragedie van
Pyramus en Thisbe" door Theateraction (9 febr.), "Elektra" door het
Pro-theater (16 febr.), "Broertje en zusje" door Nijinsky en Ank v.d.
Moer (2 maart), "Langzaam haasten" door Peter Faber (3 maart),
"Bodem valt uit" door Bewegingsstudio A'dam (9 maart), Cor van
Geffen (23 maart), "Brieven" door Els Rijper en Marlies Heuer (30
maart), "7" door Liselore Gerritsen c.s. (1 april), "Van het een komt
het ander" door Henk van Ulsen (6 april), "Heddy Lester" (8 april).

9 januari. De "Vereniging van Vrienden van het Kamper Museum"
kreeg er een werkgroep bij van Kampenaren, bezorgd over de
beheersaspecten van museale zaken in Kampen. Veron trusting over
het beleid (of gebrek aan beleid?) ten aanzien van dat beheer, bracht
hen bijeen en onder de paraplu van de "Vrienden".

12 januari. De gemeente IJ sselmuiden heeft een nieuwe wethouder: de
heer J. Strikkers (CDA), die de heer S. Bergman opvolgt, die om
gezondheidsredenen bedankte.

14 januari. Jan Korenberg (79) nam afscheid als organist van de
Hervormde Kerk in Kamperveen, na zijn taak 65 jaar lang (!) te
hebben vervuld.

16 januari. De opspuitingvan het 18ha. groteplan "De Losse Landen"
in IIsselmuiden werd gegund aan aannemer K. Beens & Zn uit
Genemuiden, die ook reeds bezig is met grondwerkzaarnheden voor
de opritten van de tweede IJ sselbrug. Op "De Losse Landen"
(gelegen in 't Zwijnsleger) kunnen 560 woningen worden gebouwd.
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De minister van volksgezondheid heeft het betwijfelde voortbe
staan van het Kamper Stadsziekenhuis "De Engelenbergstichting"
erkend, door zijn medewerking te verlenen aan een verbouwingsplan
ter verruiming van verscheidene afdelingen.

20 januari. Fred Sollie, organist en docent in Kampen (zijn geboorte
plaats) en won end in II sselmuiden, geeft op het orgel van de Grote of
St. Michaelskerk in Zwolle, het "presentatieconcert", ter gelegen
heid van het behalen van de Prix d' excellence als bekroning van zijn
studie aan het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam. Hij behaal
de de titel cum laude! De fine fleur van de orgelpedagogen in
Nederland (plus een Duitse orgelprofessor) kwamen er voor naar
Zwolle.

21 januari. "Tafeltje-dek-je", een activiteit van de Stichting Bejaarden
werk in Kampen, he eft zijn 75.000ste maaltijd bezorgd bij een
bejaarde. Het werd een eretaak voor wethouder mevrouw H.T.
Bijlsma- Lankamp. De ontvanger was de heer B. Vierbergen (83), oud
directeur/eigenaar van de fa. Zalsman en in het verleden gewaar
deerd medewerker aan deze rubriek van de Kamper Almanak.

26 januari. IIsselmuiden-dorp krijgt twee supermarkten: de fa. Schui
tema komt in het nieuwe winkelcentrum aan de Burgemeester Van
Engelenweg en de "Edah" vestigt zich aan de Grafhorsterweg in het
winkelpand van de heer K. Brink. Van gemeente en provincie kreeg de
heer Brink geen toe stemming tot bedoelde overdracht, maar de Raad
van State stelde hem in het gelijk, dat hij het toch had gedaan.

27 januari. Gait L. Berk viert in de Stadsgehoorzaal (stampvol!) een
veelzijdigjubileum met een one man-show. Hij gaf250 voorstellingen
van zijn botterfilm "Ik vaar op aile winden", hij was 30 jaar auteur en
10 jaar explicateur bij zijn film. .
De Kamper bevolking heeftj30.000,- bijeengebracht voor ontwik
kelingshulp aan Tanzania. De raad voteerde reeds! 30.000,- onder
voorwaarde, dat de bevolking er een gelijk bedrag aan zou toevoegen.

29 januari. Nadat gisteren de heer D.B. Buys na bijna 25 jaar afscheid
genomen had van zijn functie als directeur van de Sallandsche Bank,
is vandaag de heer L.G. Verhoef aan de beurt zulks te doen van de
AMRO-bank na 29 Kamper jaren, die hem op velerlei wijze
voorgoed aan Kampen gebonden hebben.
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Burgemeester H.C. Kleemans van Kampen werd benoemd als
nieuwe voorzitter van de Nederlandse Christelijke Sportunie.
De Kamper gemeenteraadbesluit, met twee stemmen tegen, dat geen
uitspraak tegen kernenergie moet worden gedaan, doch dat eerst de
"brede maatschappelijke discussie" moet worden afgewacht. Uiter
aard is het "Komitee Stop Kernenergie Kampen" erg teleurgesteld
over dit raadsbesluit.
Afscheid wordtgenomen van politie-inspecteur J.H. Beerthuizen, die
per 1 februari korpschef wordt van de gemeentepolitie te Winters
wijk, waar hij op 1 april zal worden beedigd,

3 februari. De afdeling Kampen van de Chr. Plattelands-Jongeren
bond be staat 50 jaar en dat wordt uiteraard herdacht. De jongens
begonnen als Bond van Oud-leerlingen van de Chr. Landbouw
school, destijds opgericht door directeur G. v.d. Veen, en fuseerden
later met de Boerendochtersbond, als oud-leerlingenclub van de
Gemeentelijke Nijverheidsschool voor Meisjes (nu "Hanzeschool"),
opgericht door de lerares mej. De Priester (nu mevr. Dop-de Priester
in Zoutelande).

5 februari. "Mannen", het bordspel, ontwikkeld door de Kamper
theologiestudent J ur Mellema, heeft een industriele producent gevon
den: Homas. Vandaag overhandigt de uitvinder het eerste industrieel
vervaardigde exemplaar aan notaris De Gelder in Koudum, die
destijds gratis de spelregels officieel vastlegde. Eergisteren kreeg in
Kampen de man-kampioen '80, Teus van Capellen uit EIst, de
wisselbeker van de gemeente Kampen uitgereikt. De netto baten van
de verkoop van het spel gaan naar de Stichting voor Integrale Hulp
verlening: een ideaal van de uitvinder Jur Mellema. (Zie ook 5 sept.
en 11 okt. '80.)

9 februari. Algemeen directeur drs. J.J.B. van der Pol, van de veiling
KZIJ werd door het bestuur ontslagen. Voorlopig zullen de zaken
worden waargenomen door de heer W.G.M. de Valk, directeur van
de Veiling. Aan het ontslag ligt waarschijnlijk verschil van inzicht
over het te voeren beleid ten grondslag.

10 februari. Ook de N.H. Kerk van Wilsum gaat een ingrijpende
restauratie tegemoet. De grootste verandering wordt de verplaatsing
van de kansel naar het koor, waarbij de koorbanken naar het schip
verhuizen. Bouwbedrijf Moes voert de restauratie uit. De kerk is
waarschijnlijk het oudste kerkgebouw in Overijssel.
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13 februari. Gait L. Berk heeft de deeltijdfunctie van beheerder van het
Frans Walkate Archief per 1 januari neergelegd wegens te drukke
andere bezigheden. Mevr. J.W. C. ten Hove-J acobze neemt zijn taak
over.
Monumentenman ir. Rob Busser van de gemeente Kampen liet
verontrustende geluiden horen over stagnatie van de stadsver
nieuwing, die in 1975 met zoveel (toen gerechtvaardigd) optimisme is
gestart. Hij adviseert tweeerlei aan het gemeentebestuur: "of er wordt
helemaal gestopt met de structure Ie stadsvernieuwing, of de gemeen
teraad besluit een forse, financiele injectie te geven, waardoor er weer
panden aangekocht kunnen worden en het voor aspirant-kopers
aantrekkelijk kan worden gemaakt, een gerestaureerde woning in de
Kamper binnenstad te kopen."

14 februari. Voor de tweede maal wordt er een ontmoetingsdag gehou
den tussen Kampenaren en buitenlandse inwoners van Kampen. Nu
in en om de LTS. Honderden maakten van de gelegenheid gebruik
van elkaar te leren.
Prof. dr. W.J. Kolff, hoogleraar aan de Universiteit van Utah, Salt
Lake City (USA), die de eerste kunstnier ontwikkelde in de veertiger
jaren, in het Kamper Stadsziekenhuis, wordt vandaag 70 jaar.
Drie gediplomeerde "vrijwiIlige molenaars", de heren Jan Lieftink,
Gerrit Sleurink en Wim van Leusen, opgeleid door (vrijwillige)
molenbaas A.B. denOuden, presenteerden zich op deKamper molen
"d'Olde Zwarver", die van nu afregelmatig graan gaat malen. Het
brood van dit meel is te koop in Kampen bij bakker Breet.
Drie organisten, Jan Kruithof, Henk SleurinkenHarry Hamer, lieten
horen, hoezeer een grondige restauratie door fa. Kaat en Tijhuis uit
Kampen, het orgel in de (Ned. Geref.) Nieuwe Kerk ten goede was
gekomen. Dokter A.H. Bergsma gaf toelichting vooraf.

18 februari. Verschillende gebeurtenissen markeren het 75-jarig be
staan van deWoningbouwvereniging"Eenvoud". Vandaagwordt de
2000ste woning in gebruik genomen: oudste medewerker (38 jaar)
G.J. Vos overhandigt de sleutels aan het echtpaar Pletsers van
Pijlkruid 28, wijkCellesbroek-Middenwetering.En in de kantine van
de sporthal Cellesbroek biedt voorzitter ir. J.C. v.d. Brink het
"eerste" exemplaar van een geslaagd gedenkboekjeover die 75 jaar
aan, aan burgemeester H.C. Kleemans. Het boekje heet "Eenvoud.
De lotgevallen van een Kamper woningcorporatie gedurende een
periode van 75 jaren"; de schrijfster is A(nneke) J. Lems, en de
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fotoclub "Phoenix" maakte de illustraties. Grafisch bedrijf Zalsman
verzorgde de druk. Op 20 februari is er een receptie.

19 februari. Het onderwijzend personeel van de Juliana van Stolberg
school (Chr. HNO) besloot in school niet meer te roken. Zulks op
aandrang van klas 3c, die van 300 medescholieren handtekeningen
onder een verzoekschrift vergaarde. Daar konden zelfs de fanatiek
ste smokers onder de leraren niet tegenop.

21 februari. Weer internationaal volleybal in Sporthal. "De Reeve".
Ditmaal het damesvolleybalteam van Jong Oranje in een oefenwed
strijd tegen het nationale Schotse dames team. De Kamper vereniging
Maco/Reflex en de NeVoBo hadden de organisatie.
Het "Kamper Bejaardentoneel" zal (praktisch) in zijn geheel per
vliegtuig naar het Spaanse Benidorm trekken, om daar en elders een
tweetal voorstellingen voor Nederlandse, bejaarde overwinteraars te
geven. Gemiddelde leeftijd van het ondernemende gezelschap: 75
jaar. Oudste deelnemer de SO-jarige Hendrik ten Nape!.
Plotseling overleed, op 73-jarige leeftijd, dr. J.S. Wiersma, oud
geneesheer-directeur en chirurg van het Stadsziekenhuis "De Enge
lenbergstichting", en "bouwpastoor" van de uitbreiding.

23 februari. Ook in Kampen is een overkoepelende "Stichting Vrouwen
raad", die nu per notariele akte een vaste juridische basis heeft en
door burgemeester Kleemans werd geinstalleerd,
Studenten van de Chr. Sociale Akademie "IJsselpoort" hielden een
protestoptocht tegen het beleid van minister Pais van onderwijs met
zijn bezuinigingsplannen. Aan burgemeester Kleemans werd een
verzoekschrift aan de gemeenteraad aangeboden, zich uit te spreken
tegen de maatregelen van de minister. De studenten trokken ook per
bus naar Den Haag, waar massaal geprotesteerd werd.
De voorzitter van de IJ sselmuider Oranjevereniging, de heer F.J.
Draaijer, verklaarde op de jongste vergadering van de O.V., dat
vanwege de vereniging geen "drive-in shows" meer zullen worden
georganiseerd. Onder de jongeren, voor wie deze evenementen
speciaal worden georganiseerd, zijn relschoppers, die de sfeer
bederven, bij bestrijding misverstanden onvermijdelijk maken, en
gevaarlijke spanningen veroorzaken. (Zie ook 1 sept. 'SO.) ~

24 februari, De verkiezingen voor de tweede kamer op 26 mei 'SI
werpen hun schaduwen vooruit. De CDA-campagneteams van
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Kampen en IJ sselmuiden steken hun fakkels bijeen, ondanks de
controverse tussen beide gemeenteraden, en stippelen een gezamen
lijk actieprogramma uit. Ook uit andere politieke hoeken kondigen
coryfeeen hun voorgenomen komst naar de IJ sselmond aan.

25 februari. Voor het nieuwe gebouw van het Almere College in
Hagenbroek werd de eerste paal geslagen door de heer J.M. Eekel,
bouwcoordinator van het ministerie van onderwijs en wetenschap
pen. En Ageeth Woning, kleinste (van stuk) van alle leerlingen, sloeg
een alternatieve paal van karton.
Op de ijsbaan van de 91-jarige IJsclub T.O.G. werd de nationale
kortebaantitel voormannen verreden, en heel het land verbaasde zich
er over, dat de baan nog goed berijdbaar was. De titel was voor
Matthijs Kuiper uit Heerenveen. Piet de Boer uit J ellum werd tweede
en Lieuwe de Boer uit Ureterp derde.
In Zwolle wierp Kampens burgemeester Kleemans, als dagelijks
bestuurslid van de Regioraad IJ sseldelta, gedeputeerden voor de
voeten, dat ze te laks waren geweest in het voorkomen, dat de
investeringspremieregeling van het Rijk voor Zwolle en Kampen
ingetrokken en voor Steenwijk verlaagd werd. En zulks ten voordele
van Twente.

26 februari. De KNVB he eft zes !eden van de voetbalvereniging KHC
(onder die de trainer en de elftall eider) voor twee maanden geschorst,
omdat zij geen medewerking verleenden aan het vinden van de
identiteit van een kameraad "in een bruine leren jas", die op 4
november '79 een scheidsrechter had beledigd. Paniek bij KHC,
maar 't is niet anders.
De filmacteur-komiek Rijk de Gooyer schreef in zijn boek "Gerefor
meerd en andere verhalen", hoe hij thuis eens prof. dr. K. Schilder uit
Kampen in de slaapkamer opsloot, zodat deze niet tijdig als gast
prediker in de kerk kon zijn. Toen was Rijk nog eenjongetje, dat niet
van lange preken hield.

1 maart. Ds. J. ter Horst, gekomen van het bezinningscentrum voor
militairen "Beukbergen", doet intrede als predikant bij de Gerefor
meerde kerk (synodaal).

4 maart. Kampen heeft weer een honderdjarige, en geen onbekende in
Kampen, waar zij al zeer lang woont: mevrouw S. de Vries-Bosma.
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6 maart. In de Koekoekspolder valt de eerste tuinderswoning, ge
bouwd in 1914 (opdrachtgever G. Schinkel, architect Broekema uit
Kampen), onder de slopershamer. In 1906 werd de Koekoek
drooggemalen en getransformeerd in agrarische (deels tuin- )grond.

9 maart. Vandaag be staat de "Brandwaarborg Maatschappij op het
Kampereiland" honderd jaar, en zij functioneert nog altijd.
Bijde openingvan een schilderijententoonstellingin de Stadsgehoor
zaal, vraagt de spreker, de journalist-voorlichter Huib Strengers
verontrust: "De konsekwenties dragen van een volwaardige schouw
burg: kan Kampen dat weI aan?" Hij vreest een terugval na een goed
besluit anna 1974.

11 maart. De Zuivelfabriek Van Heel, in '73 toegetreden tot het
Wessanen Concern en sinds '43 al eenmet de Lijempf,bestaat in '81
75 jaar, en krijgt in de komende weken 1100 melk-Ieverendeboeren
met de hunnen op bezoek om hun het bedrijf te laten zien en hen te
feteren.
De Concertcommissie Hervormde Kerk publiceert haar programma
van orgelconcerten in de Bovenkerk voor het komende seizoen.
Optreden zuIlen: Herman van Vliet (20 april), W.H. Zwart (30
april), Jan J. van den Berg (28 mei), Klaas J. Mulder(11 juni), Fred
Sollie(25juni), W.H. Zwart (2juli), Jacques v.d.Dool (9juli), W.H.
Zwart (16 juli), Piet Wiersma (25 juli), W.H. Zwart (30 juli), Fred
some (6 aug.), W.H. Zwart (13 aug., 20 aug.), Kees van Eersel (27
aug.), Feike Asma (3 sept.), Henk van Putten (10 sept.), Sander van
Marion (24 sept.).

13 maart. Staatssecretaris K. de JongOzn. opende in de Stadsgehoor
zaal deChr. Akademie voorExpressie inWoord enGebaar. Hij deed
het muzisch en ludiek: aan de vleugel en als laatste medewerker aan
een kostelijke, revue-achtige openingsuitvoering door docenten en
studenten. De goede voorbereiding was geen wonder: in de praktijk
draait de school al geruime tijd.
Op het Spoorwegstationverraste "Lijn Negen" een aantal P.v.d.A.
kamerleden met een "voorstelling", waarmee de theatergroep haar
eigen zorgen de parlementsleden op het hart bond. (Zie ook 19 dec.
'80.)
De leden van de Bejaardensoos voor ABe Gezindten zijn heel
tevreden met hun definitieve behuizing in de voormalige Beatrix
kleuterschool aan de Anjerstraat (achterzijde: Panjanplein). Van-
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daag opende burgemeester Kleemans de soos met een welgemikte
stoot op het biljart. (Zie ook 10 nov. '80.)
De Hervormde Kerk in II sselmuiden he eft de kosten betaald van de
bouw van een school op Haiti, medewerkend in de actie "W oord en
Daad". De IIsselmuider school is nu klaar.

14 maart. De Kamper Hengelaars Vereniging (een concours- vereniging)
bestaat 50 jaar, en dat zal men aan en bij het viswater merken.
Vandaag gingen ze - na de tweede hengelwedstrijd van het seizoen, in
het water langs de Kennedylaan - samen alvast op de kiek. Over een
week voigt de receptie. Maar ook "Ons Vermaak", de wat algemener
werkzame visvereniging, jubileert dit jaar, en wei 60 jaar oud. Beide
verenigingen zullen samen heel wat evenementen ondernemen als
propaganda voor de hengelsport.

17 maart. Mastenbroek voert een strijd met handtekeningen om in de
telefoongids gehandhaafd te blijven. Anders worden de Mastenbroe
ker telefoonabonnees over vier woonkernen verdeeld genoteerd, en
dat geeft grote verwarring. De postbestelling blijkt reeds onder een
verdeelde organisatie bij PTT te lijden.

18 maart. In een ETIO-rapport wordt de positie van het IIsselmuider
winkelapparaat getypeerd als "relatief structureel zwak": te dichtbij
ligt Kampen en de ruimtelijke spreiding van de winkels is te groot.
Toch ziet het rapport uitbreidingsmogelijkheden. Zwolle trok in korte
tijd 5% meer II sselmuider bezoekers en Kampen kreeg er in die tijd
15% minder.

19 maart. De vogelbeschermers van "II sseldelta" en de watersporters
van "De Hanze" hebben elkaar gevonden in een samenwerkings
model voor het gebruik van het Keteleiland.

20 maart. In het NKD verschijnt van de heer 1.1. Bakker, medisch
student in Groningen, werkzaam in een Zwols ziekenhuis, maar nog
volop Kamper, een polemisch essay tegen het Kamper monumenten
beleidrmet name de kleurenkeuze bij restauraties als van de Nieuwe
Toren en de synagoge. Hij ziet er "ontaarde nostalgie" en "de
ideologie van de leukheid" in.
Dr. ir. Dirk Adolph van Schreven overleed op 75-jarige leeftijd. In
zijn actievejaren was hij van 1947 afhoofd van de microbiologische
(later ook biologische) afdeling van (wat thans heet) de Rijksdienst
vor de II sselmeerpolders, (destijds) gevestigd te Kampen.
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23 maart. Dr. C.N. Fehrmann, oud-geschiedenisleraar en conrector
aan het Almere College, sinds 1947 tot voor kort beheerder van het
Frans Walkate Archief en redacteur van de Kamper Almanak,
overleed plotseling op 7I-jarige leeftijd na ziekenhuis-opname, Bij
zijn redacteurschap hoorde ook de verzorging van deze kroniek en hij
deed het met veel (eigen) stijl. Zijn overlijden is voor velen een
gevoelig verlies; elders in deze almanak zal er aparte aandacht aan
worden besteed.

27 maart. Zeer velen uit velerlei kring begaven zich naar het crema
torium "Oelandhorst" te Lelystad om afscheid te nemen van dr.
Fehrmann en medeleven te betuigen aan zijn vrouw, kinderen en
familie.
Brood- en banketbakker K. de J ong uit IJ sselmuiden werd de hoogst
gewaardeerde vakman in de zwaarste wedstrijdafdeling (D) van de
Fribava Nationale Bakkerswedstrijd te Leeuwarden. Hij behaalde 8
persoonlijke bekers van de 11, die zijn bedrijf veroverde.

31 maart. Begonnen werd met de aanleg - in ruilverkavelingsverband
van een fietspad met koeieroosters, over de IJ sseldijk tussen
Kampen/IJ sselmuiden en Westenholte/Zwolle.

april. Staal Plaat- en Buisverwerkende Industrie B.V. bestaat van
daag 25 jaar.
Ir. L.Lievense, schepper van het plan, het waterreservoir in de
Markerwaard te gebruiken voor opwekking van energie, zegt in een
publicatie van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene
de veiligheid van zijn plan "voor honderd procent te garanderen". -
Gait L. Berk herinnert zich, in de Waterkampioen van 25 maart '70
een soortgelijk plan voor de Markerwaard als 1 april-grap te hebben
gelanceerd ...
Terwijl de Eenvoudstraat op het t.v.-scherm verscheen in "Van
Gewest tot Gewest" tijdens een reportage over de woningbouwver.
"Eenvoud", huldigde de B.O.V. zijn duizendste lid, Jan (en Thea)
Rinke.
Inspecteur J.R. Beerthuizen, gekomen van Kampen, bevestigd als
hoofdinspecteur-korpschefvan gemeentepolitie te Winterswijk. (Zie
ook 29 januari '81.)
Kampenaar Wim Mossel debutant in de Nederlandse karateploeg,
die op 11 april '81 in Milaan uitkomt tegen Italie en Zweden.

303



2 april Teraardebestelling van mevrouw Geertje Penninkhof-van der
Kolk, het "ooievaarsvrouwtje" van Grafhorst, dat ruim 25 jaar lang
de in Grafhorst bivakkerende ooievaars dagelijks van visbrokken
voorzag. Door haar goede zorgen bleef een mannetjesdier al meer dan
10 jaar overwinteren. Tragisch was, dat het vrouwtjesdier op het nest
terugkeerde tussen het overlijden en de begrafenis van mevrouw
Penninkhof. Zij werd 81 jaar.

3 april. In een "geheim" rapport van een werkgroep, ingesteld door de
Stichting tot Bevordering van de Tuinbouw in Overijssel, wordt de
Koekoekspolder aangewezen als concentratiepunt voor de groente-
teelt. '

6 april. Schaatstrainingsclub "Ons Doel", een van de oudste in zijn
soort in Nederland, opgeheven wegens gebrek aan bestuurskracht,
maar de opheffing blijkt niet definitief.

7 april. De Kamper raad schuift opnieuw een beslissing over de bouw
van een wijkcentrum aan de Reijersclijk voor Brunnepe en de
Hanzewijk naar de toekomst, in een emotionele bijzondere raadsver
gadering. (Zie ook 8 okt. '80.)
Rij de veiling KZIl te Ilsselmuiden komt een 3000 m2 groot
distributiecentrum van Albert Heijn en een vrijwelevengroot gebouw
voor de elf grossiers, die na de sluiting van de veiling te Zwolle, op
Llsselmuiden zijn aangewezen.

_9 april. In Kampen wordt een "basisgroep Kampen e.o." van de
nieuwe "Evangelische Volks-Partij" opgericht.

11 april. Een tribune voor de Sportvereniging DOS (voetbalafdeling
DOSK), gebouwd door vrijwilligers in vrije tijd, wordt door sport
wethouder A. Deuzeman met lof geopend, op het Sportpark "De
Maten".

14 april. De Commissie voor Natuur- en Milieu-educatie, een advise
rende commissie voor de gemeenteraad, gevormd uit deskundigen
onder voorzitterschap van het raadslid Henk Krans (VVD) functio
neert ondanks beperkingen: "We mogen weI onze gang gaan, als 't
maar geengeldkost. Nu, dat vind iknog een uitdagingook." (Krans).
In Kopenhagen verbeterde de Nederlandse zwemploeghaar record 4
x 100m. wisselestafette, mede dankzij de snelle 14-jarigeKampense
Petra van Staveren, en stelde het op 4.20.68 min. Petra en haar 11-
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jarige zusje Margriet, zijn de trots van de zwemploeg van "De Steur".
Mevrouw e.M. ter Horst-van Geel, stichter van het gelijknamige
modehuis in de Geerstraat, dat inmidels tot een familiebedrijf met
vele vestigingen elders is uitgegroeid (mevr. Ter Horst begon in 1923
als bontwerkster terwijl haar man bij Berk werkzaam was), is op 82-
jarige leeftijd overleden.

21 april. Op 92-jarige leeftijd overleed Jacobus Habits, die tussen 1901
en '07 als porseleinschilder werkte in toen bloeiende, Kamper
bedrijven. (Zie het artikel van T. Teunissen in de Kamper Almanak
'80/'81.)

22 april. E(ngela)C. van Dijk(73), bekendKampersportbestuurderuit
Brunnepe, legt de "eerste steen" voor het nieuwe DOS-complex met
kantine, kleedkamers, badgelegenheid en jeugdhonk.
De Badmintonclub Phoenix en de Volleybalvereniging Maco/Reflex
bestoken het berooide gemeentebestuur met verzoeken om uitbrei
ding van de huidige sportaccommodatie.
De P.v.d.A.-afdeling, met oud-onderwijsminister drs. J. van Keme
nade als gast, organisee de voor vandaag een verkiezingsavond met
een forumdiscussie over de onderwijssituatie in Kampen. FOIUm
leden waren vogels van diverse, politieke pluimage, o.a. de heer W.e.
Veenendaal (CDA), bij uitstek onderwijsdeskundige.
De Chr. Kamper Harmonie A.M.D.G. richt een jeugdharmonie
orkest op, naast het bestaande jeugd-tamboerskorps en jeugd
majorettepeloton. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

23 april. Wethouder Mieke Bijlsma ontvangt ruim zestig vrouwelijke
collega's op visite: de Kring voor Vrouwelijke Burgemeesters en
Wethouders, die al 25 jaar be staat.
De raad stemt met kleine, vooraf onduidelijke meerderheid, een
voorstel van B en W af, om Seveningen aan een projectontwikkelaar
te verkopen, die er een groot recreatieproject zou willen verwezen
lijken. Vele CDA-raadsleden stemden tegen. De hele P.v.d.A.
fractie was v66r.
De raad zegt eindelijk "ja" tegen de bouw van het veelbesproken
Wijkcentrum Reijersdijk (voor Brunnepe en Hanzewijk). Het wordt
een gebouw van 500 m2 vloeroppervlak plus een gymnastieklokaal
(geen sportzaal). (Zie ook 8 okt. '80 en 7 apr. '81.)
Bar "De Pijpelaer" in de Boven Nieuwstraat, en meer nog de
eigenaresse mevrouw Greetje Duitman, is uit de zorgen. Na vijftien
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maanden strijd en onzekerheid, kreeg zij een "alcoholvergunning",
Alles was er aan te pas gekomen: beduchte buurtbewoners ("neen"),
B en W ("ja"), de Commissie vor Beroep- en Bezwaarschriften
("ja"), de Raad van State ("neen") en eindelijk de raad ("ja"). "Ik
heb er echt weer zin in", zegt Greetje.
Petra van Staveren uitverkoren als lid van de N ederlandse zwem
ploeg van 34 leden, om tegen Italie uit te komen.

25 april. Het "Eenacterfestival" van de Stadsgehoorzaal- in de plaats
gekomen van het Kamper Amateurs Concours - werd gewonnen door
de afvaardiging van de Kamper Amateurtoneelvereniging "De Kat",
o.l.v. regisseur Ian van den Oever. De publieksprijs ging naar de
Kamper Rederijkers.

26 april. De broers Wim en Kees Mossel, leden van Sportschool Ietze
van Dijk, werden in Eindhoven Nederlands kampioen karate, half
middengewicht-klasse.

27 april. Minister Van Aardenne van Economische Zaken, slikt onder
druk van talloze protesten plus de Tweede Kamer, zijnvoornemen in,
steden alsDeventer, Kampen enZwolle te beroven vande faciliteiten
der Investerings Premie Regelingen voor het bedrijfsleven.

29 Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de komende
Koninginnedag: D. Strijbos, directeur Bondsspaarbank Centraal
Nederland (ridder); prof. dr. L. Doekes, emeritus hoogleraar Theolo
gische Hogeschool Vrijgemaakt (ridder Leeuw); A.S. van Hulzen
(ridder); Chr. Nijland (goud).

30 april. Koninginnedag: sinds mensenheugenis nog nooit zo'n nat
Oranjefeest.
Ook onderscheidingen voor twee bekende oud-Kampers: G. Span
haak, president-commissaris van Wegeners Couranten Concert te
Apeldoorn (officier), oud-hoofdredacteur van het illegaleen later het
opgedoken dagblad "Strijdend Nederland (Kamper Dagblad)", en
dr. Ida G.M. Gerhardt, dichteres (officier), te Eefde, vroeger lerares
Oude Talen aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen.

1 mei. Drie karateka's van Sportschool Ietze van Dijk zullen deze
maand deelnemen aan de Europese karatekampioenschappen in
Venetie: Wim Mossel, klasse half zwaar; Kees Mossel en Rob
Walraven, half-midden.
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Na 60 jaar nam ere-directeur Chr. Kuiper (73) van de gymnastiek
vereniging THOR, afscheid van zijn club, die hij tot het laatste toe
actief had bijgestaan.
Na 22 jaar verliet mevrouw J. van der Stelt-Aarten de brug naar de
Mandjeswaard, die zij placht te bedienen.
Prof. dr. J.T. Bakker 25 jaar hoogleraar in de dogmatiek aan de
Theologische Hogeschool THHK. Uit handen van prof. dr. G.P.
Hartveld kreeg hij van zijn vrienden een bundel van zijn eigen
artikelen aangeboden, getiteld "Geloven vragenderwijs" en ver
schenen bij Kok.
Directeur G. Frank, 30 jaar in dienst van de Hervormde School
vereniging, waarvan 25 jaar als directeur van de Juliana van Stolberg
school voor LHNO.

2 mei. In de Koornmarktspoort werd door architect D.J. Reeskamp
van het Oversticht een tentoonstelling geopend, gewijd aan zaken als
gevelstenen uit Kampen, en in 't algemeen het verleden van de
Oudestraat. "Tekens aan de wand" heette deze van gemeentewege
ingerichte expositie. Een lijst met 90 oude huisnamen uit de Oude
straat werd in de krant afgedrukt.

4 mei. "Dodenherdenking" herleefde indrukwekkend, met een con
cert van het mannenkoor D.E.V. in de Bovenkerk toe, waarvan de
baten bestemd waren voor het restauratiefonds van de synagoge.
Reeds was in het Gemeente Archief een expositie over de Joodse
gemeenschap in Kampen ter bezichtiging opengesteld; op 27 april
door drs. J. van Gelderen (THHK) geopend.

6 mei. Minister jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening bezocht Kampen en heide en
passant de eerste paal voor 173 premie-huurwoningen in Celles
broek-Middenwetering, te bouwen voor het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds.

7 mei. Schaatstrainingsclub "Eensgezindheid" uit II sselmuiden staat
open voor leden van de "min of meer" opgeheven Kamper schaats
trainings club "Ons Doel" en zal met hen een nieuwe club "Eensge
zindheid/Ons Doel" vormen. (Zie ook 6 apr. '81.)
Turner Branco Grootes (16) van de IIsselmuider Gymnastiek
Vereniging werd door het KN GV uitgenodigd voor een turninterland
tegen Zwitserland in Koog aan de Zaan.
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8 mei. De "Kamper Biljart-Club", regelmatig aan stoot in Restaurant
"De IJssel", bestaat 70 jaar.

9 mei. Balletschool Hanni Dokter wist met haar pupillen weer een
bijzonder goede, tweejaarlijkse uitvoering op de planken van de
Stadsgehoorzaal te zetten.
De Oudestraat-winkeliers zijn boos op hun collega Kl. van 't Ende,
die zich, in het kader van zijn faillissement, zeer negatief uitliet over
de mogelijkheden van het Kamper winkelcentrum, zulks op grond van
een eigen CIMK-rapport.
De derde Kamper Huishoudbeurs, baten voor p.v. "De Postduif',
werd door burgemeester H.C. Kleemans geopend met het laten
vliegen van tweehonderd duiven.

10 mei. Wim Mossel behaalt in Venetie de Europese karatetitel in het
half-zwaargewicht.
Watersporters op het Ganzendiep negeren de vanwege de provincie
ingestelde vaarsnelheidsbeperking tot 6 km p.u. Er wordt gewerkt aan
controle vanaf de wal, deelt de Rijkspolitie mee.

11 mei. De heer T.A Vogel (52), hoofd afdeling Stadsontwikkeling ter
secretarie, benoemd tot burgemeester van St. Philipsland (Zeeland).
Hij werd daarmee de tiende SGP-burgemeester in Nederland. Hij
diende 22 jaar de gemeente Kampen.
De IIsselmuider gemeenteraad nam afscheid van de heer K.Meule
man jr., raadslid van de SGP-fractie.

12 mei. De heer L.G. Stock, personeelsfunctionaris bij de Kon. Land
macht en voorzitter van de Bond van Algemeen Rijkspersoneel, die
vijftig jaar bestaat, kreeg mede ter gelegenheid van dat jubileum
koninklijk goud.

14 mei. Het OGEM-concert" verkeert in moeilijkheden, die arbeids
plaatsen kunnen kosten. Schokbeton (Kampen-Zwijndrecht) met
samen ruim 500 werknemers, behoort tot het concern maar vreest de
toekomst niet. Schokbeton draait na reorganisatie op een uiterst
gezonde basis, meent men. De OGEM kan het Schokbeton-aande
lenpakket goed en snel verkopen.

15 mei. Prof.H.I. Schilder, sinds 1953 hoogleraar aan de Theologische
Hogeschool Vrijgemaakt in canoniek, exegese inclusief hermeneu-
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tiek, historia sacra en historia revelationis van het Oude Testament
en bijbelse oudheden, heeft heden zijn college-arbeid aan de Hoge
school beeindigd, Tijdens de afsluitingvan de lessen '80/'81 door de
rector, werd in de Hogeschool aandacht aan het feit besteed.

16 mei. Nieuwe hockeyvelden en een clubgebouw voor de Hockey
Club Kampen (HCK) in Hagenbroek werden door wethouder A.
Deuzeman officieel geopend.
Kampen enHattem presenteerden zich inhetWestfaalse Soest, opde
daar gehouden "Bordetag", een lentegebeuren in het teken van
"handel en Hanze". Kampen was er met gemeentevoorlichter John
Kummer, sigarenmaker Tinus Vinke en het mannenkoor D.E.V.,
0.1.v. Klaas J. Mulder.

18 mei. Promenade-winkeliers tonen weinigwaardering voor het door
W. Korvinus ad! 35.000,- ontworpen, modern gestyleerd prome
nade-meubilair: "jukken", ofwel gebroken-witte staalelementen,
sommige functioneel, andere alleen voor ruimtelijke sier.

20 mei. Hetjaarverslag van de Openbare Leeszaal enBibliotheek leert,
dat 1980in vele opzichten een recordjaar was: in ledental, in aantal
uitleningen, in boekenbezit, in gebruikvan de fonotheek,maar ook in
ruimtegebrek, inconvenientie voor lener en personeel en last but not
least in teleurgesteld worden door het gemeentebestuur. Na aIle,
jarenlange moeite geen kijk op een passende behuizing, en zelfs
intrekking van de jaarlijkse reservering daarvoor! (Zie ook 3 dec.
'80).
Kampen heeft nu ook een afdeling van de Prot. Chr. Ouderenbond
met reeds ruim 50 leden.
Er werd een directeur benoemd voor de Chr. Journalistenschool te
Kampen: drs. Gerard de Haas (42) uit Zeist, docentjeugdkunde aan
de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij schreef o.a. 12 boeken over zijn
vakgebied.

21 mei. Berk Beccon (Kampen-Doetinchem) is gedwongen in zijn
vestigingen 16 man kantoorpersoneel te ontslaan; de vestigingen
hebben samen 400 werknemers.
De Kamper gemeenteraad, die eerder een voorstel tot verkoop van
Seveningen aan een (recreatieve) projectontwikkelaar van de hand
wees, besloot nu wel het gebied "voor verblijfsrecreatie te be
stemmen".
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De gemeente Kampen wil de Zwartendijk als bijzonder landschappe
lijk, Kamper element laten functioneren, bestrijdt daartoe nauw
lettend en rigoreus de iepziekte en houdt plukbermen in stand.

23 mei. Het gemeentebestuur van Kampen had staatssecretaris
Hermes van onderwijs en wetenschappen ontheffing gevraagd van
een wetsartikel, waarin staat, dat aile scholen uit een gemeente
aansluiting dienen te zoe ken bij dezelfde schoolbegeleidingsdienst.
Dit wetsartikel geeft in Kampen (en trouwens ook in IIsselmuiden)
een stukje modeme schoolstrijd. De staatssecretaris heeft geant
woord eerst de landelijke schoolraad over de zaak te willen horen.
De 60-jarige Chr. Muziekvereniging "De Volharding" haalde een
Bonds-top-showconcours naar Kampen, waaraan door 17 korpsen
(en wilt voor korpsen) werd deelgenomen.
Door een 2-1 overwinning op Bennekom na verlenging, werd DOSK
in Nunspeet kampioen van de zaterdag-voetbalamateurs der eerste
klasse B. Groot feest in Kampen!
Pascal van de Berg uit II sselmuiden, lid van R.K. DOS, behaalde in
Vught brons bij de Nederlandse kampioenschappen M(oderne)
R(itmische) G(ymnastiek), uitkomende voor "Attila"-Utrecht.
Voorts gaan 7 meisjes van R.K. DOS naar de Nederlandse kam
pioenschappen tumen in Nijmegen; succes voor trainer Ria Meijer.
Het meisje, dat het meest van zich doet spreken is Therese Wilmink,
overwinnaar in de Pre-Olympische klasse.

26 mei. Kampen en II sselmuiden togenmassaal ter stembus om deel te
nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer: van de stemge
rechtigdeKampers 90,2% en van die uit II sselmuidenzelfs 93,99%.
Het Sportfondsenbad"De Steur" verbetert voortdurendzijnoutillage
in verband met cnergiebesparing. Er wordt - met kans van slagen -
gestreefd naar een besparing van 120 mille per jaar in totaal!

28 mei. Deze Hemelvaartsdag betekende in.II sselmuiden een massaal
(sportief, muzikaal en gewoongezellig)bezoek uitMeinerzhagen, de
Westfaalse stad, waarmee IIsselmuiden dit jaar twintig jaar lang
vriendschappelijke contacten op officieelenparticulier niveau onder
houdt. Een kleine driehonderd Meinerzhagers vermaakten zich in
IIsselmuiden. (Zie ook 15 nov. '80.)

29 mei. De zevende "Kamper schaaknacht" in de Stadsherberg bracht
voor de derde keer de hoogste eer voor Peter Scheeren. Luc
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Compagnie uit Kampen werd eerste in de B-groep. Wethouder drs.
R Kruidhof deed de eerste zet.

30 mei. Het laatste stukvandeVeilingwegin II sselmuiden, tewetenhet
kruispunt met de Zwolseweg, is klaar. Net voor de exclusieve
ingebruikneming van de IIsselmuider veiling door de Veiling
vereniging Kampen-Zwolle-II sselmeerpolders. II sselmuidenaars
vrezen overigens van dit kruispunt, dat het na de voltooide tweede
II sselbrug, het begin van een sluipwegdoor II sselmuiden-dorp zal
zijn.
Enorm feest bij de zondagvoetbalverenigingKHC: voorzitter J.W.
van Marie van de KNVB kwam persoonlijk naar Kampen om de
opening te verrichten van het nieuwe sportcomplex met velden,
kleedgelegenheden, kantine en tribune aan de Verlengde Europa
allee. Voorts kreeg het complex van ere-voorzitter F. Vos zijnnaam:
"De Venen". In de receptie, die volgdewerd meteen herdacht, dat
KHC het kampioenschap van de 4e klasse had behaald en daarmee
tevens promoveerde naar de 3e klasse. De supporters schonken via
hun voorzitter C.A. Kranenburg een bedrag ingelden goederen groot
f 30.000,-. De harde zelf-werkersWim Halfwerk en Henk Komelis
kregen van de burgemeester de gemeentelijke legpenning.
BakkerK. de Jonguit II sselmuidenbehaalt nogmaals (nu elf)bekers,
plus een extra beker als hoogstgewaardeerde, en nogeens vierbekers
voor zijn medewerkers. Ditmaal in de bakkerswedstrijd voor Oost
Nederland te Winterswijk.
De Stichting voor Chr. Buitengewoon Onderwijs te Kampen e.o.
maakt bekend, dat harentwege rond 1 september '81 een LOM
school in Kampen van start zal gaan (school voor kinderen met leer
en opvoedings-moeilijkheden). Voorlopig nog in drie noodlokalen;
later in een nieuwe school in Hagenbroek, met er naast een MLK
school (school voor moeilijk lerende kinderen). De "Dr. mr. Willem
v.d. Berghschool" aan de Rondweg wordt dan huisvesting van een
School voor Praktische Vorming, voortzetting van de daar al in een
vleugel gevestigdeVBO-afdeling(Voortgezet BuitengewoonOnder
wijs). (Zie ook 1 dec. '80.)
De Kamper tumster Therese Wilminkwerd inNijmegenNederlands
kampioene pre-Olympische klasse. Haar medeteamgenootjes ERK.
DOS) Angela Diender en Talita v.d. Berg, beiden uit II sselmuiden,
werden tweede.
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juni. Directeur I.F. Witteveen van de Hanzeschool kreeg van staats
secretaris K. de Jong (0. en W.) te horen, dat zijn school haar
middelbare "poot" zal behouden, bij herstructurering van het Mid
delbaar Diensten- en Gezondheidsonderwijs.
Nadat op 29 mei in de Zwolse veiling de klok voorgoed is stilgezet,
voorziet de IJsselmuider veiling als enige veilpunt van KZIJ,
vandaag voor het eerst als contactplaats voor tuinders en handelaars.
De Zwolse handelaars hadden nogal wat te mopperen over een nog
niet soepele organisatie.

2 juni. Op het lJsselmuider industrieterrein, annex aan de veiling
KZIJ, heide burgemeester E. van Voorden de eerste paaI voor een
distributiecentrum van groente en fruit voor Albert Heijn. Er zullen
25 mensen werk kunnen vinden. (Zie ook 7 april '81.)

3 juni. De Bouwvereniging "Kampen" kocht de oude Kon. Wilhel
minaschool aan de Noordweg van de Hervorrnde Schoolvereniging
om er haar kantoor in te vestigen.
De Kamper judoka Gerrit Bijsterbosch van Sportschool Jetze van
Dijk naar Amerika, voor deelname aan de WK voor militairen in
Colorado Springs. Hij is reeds Nederlands militair kampioen '81.

5 juni. De wellicht oudste practiserende muzikant in Kampen, en met
een geweldige staat van dienst, "Orne Gait" Leurink, werd tachtig(!)
jaar en kreeg een serenade, plus het erelidmaatschap van zijn

. "Stedelijk Orkest".

6 juni. Uit een enquete bleek, dat de Jeugddiensten in de Hervormde
(Boven- )kerk nog meer door ouderen dan door jongeren worden
bezocht: 21 % beneden 20 jaar, 15% tussen 20 en 25, 9% tussen 25
en 30, 10% tussen 30 en 35,22% tussen 35 en 50, 23% boven 50
jaar. Uit de enquete bleek ook, dat de instelling voomamelijk
"tevreden klanten" heeft.
De voetbalvereniging DOSK behaalt het Nederlands kampioen
schap zaterdagamateurs door met 0-0 gelijk te spelen tegen Noord
wijk op eigen veld; de eerste wedstrijd werd met 1-2 in Noordwijk
gewonnen. Geweldig feest in de oude Hanzestad! Nu op naar het
algemeen (zaterdag- en zondag-)kampioenschap, maar dat werd
weten wij nu - niet voor DOSK. (Zie ook 23 mei '81.)
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8 juni. In een ziekenhuis te Leiden overlijdt mevrouw H.J. G. J acobze
Bruins op 74-jarige leeftijd. Zij was tot vrij kort voor haar dood nog
volop actief. Heel Kampen kent haar vooral als grote, deskundige
steunpilaar van wijlen haar man, dokter J.W. Jacobze en later haar
zoon, beiden huisarts. In diens plaatselijk EHBO-initiatiefspeelde zij
niet aileen een grote rol; ook buiten Kampen zette zij zijn werk voort:
als bestuurslid ('51-'81) en later voorzitter (v.a. '66) van het district
Overijssel en q.q. lid van het landelijk hoofdbestuur.
Burgemeesrter H.C. Kleemans opende als 'kaperkapitein" hetnieuwe
clubhuis van de Zeeverkennersgroep "Henk Brunt" aan het Ganzen
diep. Het vorige brandde in '77 tot de grond toe af.

11 juni. De Chr. Agrarische School mag experimenteel beginnen met
een nieuwe tak van onderwijs naast de bestaande: verwerking van
agrarische produkten. Dat bericht werd van het departement ontvan
gen. De bestaande takken van onderwijs zijn: dierverzorging, en
plantenteelt en -produktie.

14 juni. Ds. P. de Ruiter preekte afscheid in de (Hervormde) Boven
kerk. Hij vertrekt naar Leeuwarden-Huizum, na 13Yz jaar dienst aan
de gemeente van Kampen (speciaal rond de Open Hof) als opvolger
van nu wijlen ds. J.L. Meesters.

17 juni. Wijkraad Binnenstad publiceert een "Altematief Verkeers
circulatieplan", omdat het vigerende nieuwe niet (iedereen) bevalt.
Kampen gonst (en blijft gonzen) van de bouwactiviteiten, in tegen
stellingtot vele andere gemeenten.Voor 1990 zullen in Kampen nog
2500 nieuwe woningen worden gerealiseerd en de gemeente (wet
houder D.J. Bossink en hoofd afd. stedebouw B. van Essen) is niet
bang, dat ze Ieeg blijven staan.

15 juni. De IIsselmuider gemeenteraad nam met overgrote meerder
heid (10 tegen 3 stemmen) maar toch met tegenzin een voorberei
dingsbesluit aan, voor het trace van de 110 kV-lijn tussen Zwolle
(Frankhuis) enKampen. "We zijnvoor't blokgezet", zei hetraadslid
S. Bergman. De gemeente werd pas in een (te) laat stadium inge
schakeld. Op Kamper grondgebied, waar de deining al eerder
losbarstte, gaat de leiding wet ondergronds.

18 juni. De HEMA verhuisde naar de overkant: nu "garagegroot" inde
gebouwen van het (naar het industrieterrein vertrokken) Garage
bedrijf J.H.R. van den Noort.
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Een grote groep verzetsstrijders bezoekt Kampen en hoort van het
verzet in de stad.
De directie van de Stadsgehoorzaal presenteerde haar programma
voor het komende seizoen wat zorgelijk: stijging vaste lasten wordt
door de gemeente niet opgevangen ("ongewijzigd beleid"); dalend
schouwburgbezoek is nog niet geconstateerd maar wordt wel ver
wacht; voor het Vestzaktheater is geen budget... Maar toch maakte
men er van, wat mogelijk was: "Open huis met Nooy's Volkstheater
en Satin Feutre (26 sept.), "Het Interview", Ank v.d. Moer (6 okt.),
Harry Sacksioni (7 okt.), "Als niemand het doet" , Heddy Lester (12
okt.), "De Broeikas", Theater (14okt.), "A gala nightofRodgers and
Hammerstein" (21 okt.), "Verpatst", De Kat(29 okt.), "Hussl" (27
okt.), Folknacht (30 okt.), "Tot hier toe", Long/Jongewaard (7
nov.), "Wij zijn volstrekt in de war", Don Quishocking (17 nov.),
"Zullen we handhaven?", Fons Jansen (18,19 nov.), "De opgaande
zon", Theater (24 nov.), OPhO (26 nov.), "Hammer" (28 nov.),
Schwarzes Theater Bratislava (12 dec.), "Rose", TouwIMetsers c.s.
(16 dec.), Paul v. Vliet (22, 23 dec.), OPhO (3jan.), Robert Paul (16
jan.), "Wings" (19 jan.), "Ik voor jou, jij voor mij", Josephine v.
Gasteren c.s. (28 jan.), Radu Simion, panfluit (29 jan.), Natascha
Emanuels (3 febr.), Peter Faber(8 febr.), Herman Finkers (15 febr.),
Intro-dans (16 febr.), "Een scheve schaats", Theater v.d. Lach (18
febr.), Zigeunerbaron, Hoofdstadoperette (23 febr.), Jan Blaaser (27
febr.), OPhO (4 mrt.), "Opole" (9 mrt.), "Medea" (15 mrt.), "Oh
Waterlooplein", Nooy's Volkstheater (20 mrt), "La Boheme",
Forum (26 mrt.), Ann Sylvestre (30 mrt.), "Het haar van de hond",
Theater (13 apr.), Seth Gaaikema (15 apr.), "Hoe een toneelstuk tot
stand komt" , A'dams Volkstoneel (16 apr.), Flairck (17 apr.),
Kamper Amateur Concours (23 apr.). In het Vestzaktheater treden
op nader te publiceren data op: Nijinsky, Henk Batenburg, Medea,
Herman Finkers, Heddy Lester, Peter Faber, Open Podium, Lijn
Negen, en er is Literair-, Jazz- en Folkcafe.

19 juni. De gemeenteraad staat voorjoker: gelijktijdigmet alle benauw
de bezuinigingspogingen blijken de Gemeeritelijke Nutsbedrijven
gigantisch aan kredietoverschrijding te hebben gedaan: in '81 bijna
vijfton hogere lasten bij het waterleidingbedrijf(er werd inplaats van
voor de toegestane 1,7 miljoen voor 2,1 miljoen geinvesteerdl). Het
budgetrecht van de raad is met voeten getreden en wethouder drs. R.
Kruidhof krijgt het zwaar te verduren.

314



De Kamper Juniores Lawn Tennis Club nam zes nieuwe tennisbanen
in gebruik (en tevens in eigen exploitatie). Burgemeester Kleemans
en wethouder A. Deuzeman speelden het eerste (scherts- Ipartijtje.
De tien laatste medewerkers van de Kon. Sigarenfabriek Smit & ten
Hove (behorende tot het Douwe Egbers concern) nemen afscheid:
het definitieveeinde van de Balmoralproduktie inKampen. Er kwam
een produktie van "Drum-vloei" voor in de plaats.

20 juni. Midzomerfeest op en om de Nieuwe Markt: droog weer, veeI
bezoek, veel plezier, matig tot slechte kunstmarkt, theateracts enz.
enz. Muziek van het Zwolse salonorkest "Decadentia" en draai
orgels.
Reunie van leden en oud-leden van het Kamper Trompetter Korps,
dat 30jaar bestaat. Oud-leden verschijnenop straat in een defilevoor
burgemeester Kleemans in de klassieke "donderbui- (bes-) bezet
ting" en de "klaroen- (es-) bezetting".
Koster H.C. Diender maakt het publiek attent op een schilderij van
Mechteld toe Boecop, dat na restauratie thans in de O.L. Vrouwe
ofBuitenkerk hangt, enbepleit terugkeernaar diekerkvan de thans in
de kelder van het RijksmuseumAmsterdam verblijvendeschilderijen
van Mechteld. (Zie ook 19 dec. '80.)

25 juni. De N.V. Schokbeton (Kampen/Zwijndrecht) onderhandelt
met de N.V. ENCI over de overname door laatstgenoemdevan een
belangrijk deel van het aandelenpakket van Schokbeton, van de
OGEM. (Zie ook 14 mei '81.)

26 juni. De gouden erepenning vande stad Kampen werd door burge
meester H.C. Kleemans uitgereikt aan de heren T. Teunissen, oud
directeur Schokbeton, oud-directeur SEAR West-Overijssel, actief
bestuurder en initiatiefnemer in Kampen sociaal-culturele leven, en
P. Klein Starink, scheidende hoofd-inspecteur-titulair van de belas
tingen, die buiten zijn taak veeIvoor de economische ontwikkeling
van Kampen deed door bevordering van industrievestiging en werk
gelegenheid.

27 juni. "Tot een echte gezondheidszorgvoorjeugdigen is men nogniet
gekomen", beklaagt dejeugdarts mevrouwM. Broere-van Roon zich
in hetjaarverslag '80 van de Districtsschoolartsendienst Kampen
II sselmuiden.Voorts ishet aantallogopedisten, dat 4 zoumoeten zijn
op 1teruggebracht door een ontstane vacature niet te vervullen, ende
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schoolpsycholoog mist zeer de medewerking van een remedial
teacher.
In de Koornmarktspoort opent wethouder Mieke Bijlsma een zeer
bijzondere expositie van de Joegoslaaf Joze Ciuha.
De Usselmuider voetbalvereniging UVV nam op het nieuwe sport
park aan de Bergweg haar nieuwe onderkomen "De Dries" in
gebruik; de naam werd ontleend aan wijlen oud-voorzitter Dries v.d.
Wetering. Burgemeester E. van Voorden opende de deur.

julio Vijf boerenorganisaties, met onder hun doelstellingen onder
werpen als melkcontrole, veeziektenbestrijding en verbetering van
het veebestand, hebben met ingang van vandaag een nieuwe vereni
ging in het leven geroepen: "Vereniging voor Veehouderijbelangen
Kampen en Omstreken". Hoofd van de technische en administratie
ve afdeling van de vereniging werd de voormalige controleur, de heer
Luug van Warven (56).
B en W komen met een voorstel tot ins telling van een onderzoek naar
de woningmarkt om er het gemeentelijk bouwbeleid op te baseren,
mede ten behoeve van de woningbouwverenigingen, Uit te voeren
door het bureau Kuiper Compagnons en ten laste van "het gemeen
schappelijk fonds", wat ministerieel fiat noodzakelijk maakt.
Het "Project Boekhuis" (vroeger bij Van Dijk's Boekhuis ingebruik
zijnde panden in en om het blokMorrensteeg, Burgwal, St. Jakobss
straat, Boven Nieuwstraat) is in het eindstadium van de voorberei
dingsfase. Nu voIgt de "bestuurlijke fase": subsidiebesluiten van
VRO, CRM en GS van Overijssel.De totale kosten bedragen ruim 8
.miljoen gulden, voor ongeveer een derde gedekt uit subsidies. Deze
betreffen 28 panden, waarin 77 kleinere wooneenheden onderge
bracht zullen worden (z.g. Van Dam-regeling). (Zie ook5 en 27 nov.
'80.)
In Rotterdam overleed ds. D.K. Wielenga (75), die van 1946 tot
1976 lector in de zendingswetenschappen was aan de Theologische
Hogeschool (Vrijgemaakt) te Kampen.
Een raadsbesluit is voorbereid voor een "woonervenplan" voor een
deeI van de Hanzewijk: complex 2 van de Woningbouwvereniging
"Kampen", waar renovatie van dewoningenwerd toegepast. Betrok
ken zijn de Dr. Damstraat (deels), de Volcmarstraat (deels), de
Skonenvaardersstraat (deels) en de St. Olafstraat (geheel).
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De Veiling KZIJ (Kampen- Zwolle- IJ sselmeerpolders) te IJ sselmui
den is de grootste hardfruitveiling in Nederland. Het jaarverslag
meldt, dat vorigj aar ruim 33,5 miljoen kg hardfruit (appels en peren)
werd aangevoerd.
Vijftig studenten van de Chr. Sociale Akademie "De IJ sselpoort"
treden een dag op als onbezoldigd plantsoenarbeider. Honderd
hebben zich wellicht verslapen, want aanvankelijk hadden zich
honderdvijftig aangemeld voor deelname ...

2 julio Bovenvermeld gebaar had te maken met het vandaag gevierde
eerste lustrum van de Akademie, met een bezinningsdag in de
Buitenkerk, waarvan de rode draad was: "christelijke hoop contra
doemdenken". Als gastsprekers traden op prof. dr. P.l. Roscam
Abbing en prof. dr. B. Goudszwaard.
ScheepswerfPeters inKampen zal denieuweveerpont in de IJ ssel bij
Olst bouwen. Kosten ruim een miljoen gulden.
Aan de Theologische Hogeschool THHK bestaat al ongeveer twee
jaar een werkgroep "Samen delen", die - naar de ideeen van prof.
Roscam Abbing- ijvert voor verlagingvan depredikantensalarissen!
Van de ruim 350 studenten aan de THHK is een derde deellid van de
werkgroep en heeft zich verbonden het niet bij praten te laten als
betrokkenen zich zelf in het beroepingswerk storten.

4 julio De Woningbouwver."Kampen" heefteenplan ontwikkeldvoor
renovatie en herinrichting van een complex woningen rondom - en
met - de oude sigarenfabriekVander Sluis aan de Voorstraat (reeds
eigendom van de gemeente). Een deel van het complex zal door
nieuwbouw worden vervangen: 57 wooneenheden (14 eenpersoons
met eigen voorzieningen, 29 eenpersoons met gemeenschappelijke
voorzieningen, 14 tweepersoons met eigen voorzieningen). (Zie ook
300kt. '80.)
In deBroederpoort opent gemeentelijkvoorlichter .IohnKummer een
tentoonstelling van poppen en mode, voornamelijk uit de collectie
van mevrouw Mathilde Dijker-Papavoine uit Leusden.

8 julio In de Burgemeester van Engelenweg te IJsselmuiden werd een
fraai winkelcomplex,met er boven acht wooneenheden, opgeleverd.
Aannemer Aan de Stegge (Twello), opdrachtgever Pensioenfonds
Metallicus (Rotterdam), ontwerper ProjectontwikkelingsmijBemar
(Raalte) en architect A.B. Brand (Raalte).
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Het nieuwe fietspad-in-aanleg langs de provinciale weg Kampen
Genemuiden is al grotendeels in gebruik, inclusief het nieuwe fiets
tunneltje bij Kamperzeedijk.
Archivaris A. Pik van de N.H. Kerk te Hattem heeft een boekje naar
originele archiefstukken uitgegeven over ds. A. Brummelkamp voor
zijn Afscheiding (1834-1835). Ds. Brummelkamp was na zijn
Afscheiding van 1854 tot bijna zijn sterfjaar 1888, docent aan de
Gereformeerde Theologische School te Kampen.
Presentatie door Uitgeverij Kok van het jongste fotoboek van
Kampen, Gait L. Berk's "Kampen Kieken", in het stadhuis. Bij deze
gelegenheid werd door burgemeester H.C. Kleemans en journalist
Hans Wiersma een gedenktegel gelegd in de Broederbrug op het
Zeven-kerken-punt (K.P.7), uitvoerig in het boek beschreven.

9 julio Inrichtingsplan W. Korvinus voor de Oudestraat-promenade
nogmaals voor de gemeenteraad "uitgelegd". De Provincie Overijs
sel zal het project subsidieren met f 15.000,- uit een pot groot
f 25.000,- op advies van een enthousiaste Culturele Raad Over
ijssel.Kampen kan nauwelijks nog"nee" zeggen, al gelooftniet ieder
in de gekozen, "moderne oplossing". (Zie ook 18 mei '81.)
Langs de provinciale weg Zwolle-Ramspol worden de bermen z6
gemaaid, dat aile (on?-)kruiden tot bloei kunnen komen en zaad
kunnen zaaien.

11 julio In zwembad "De Steur" wordt het 15.000ste zwemdiploma
uitgereikt door chef-badmeester Strieker aan de jeugdige Martin
Diender.

12 julio Petra (meisjes van '66) en Margriet (meisjes van '70) van
Staveren nationaal zwemkampioene inhun categorieen in eerste deeI
nationale zwemkampioenschappen te Amersfoort. Ze zijn lid van de
Kamper Zwem- en Poloclub "De Steur".

13 julio Tjibbe Oldersma (44) uit Noordwijk beedigd als inspecteur van
politie te Kampen.
Minister ir. G.G. Braks vanLandbouw ervoer inMastenbroek, datde
boeren er tevreden zijn over de ruilverkaveling.
Mej. Anna Kale (81), gepensioneerd hoofd ener openbare kleuter
school en als zodanig bij iedere Kamper bekend, overleden. Haar
collega, huisgenoot en vriendin mej. Lekkerkerker was haar al
voorgegaan.
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De II sselmuider raad sprak uit, dat jongelui, die zomaar ergens een
hutje bouwen om daar met een plaatje, een praatje en een pilsje hun
vrije tijd door te brengen, in overtreding zijn. De gemeente breekt
terstond hun bouwsel weer af. "Het zijn plaatsen waar muziek, drank
en sex hoogtij vieren", vindt het SGP-raadslid H. Kragt. Overigens
sprak de raad bij die gelegenheid ook uit, dat het zwembad op zondag
gesloten moet blijven.

14 julio In Zwolle verschenen de daders/medewerkers aan een roof
overval op een geldlopervanDe Boer's Supermarkt voor "het hekje".
Tegen de twee als hoofddaders beschouwde figuren, een Zwollenaar
van 22 en een Kamper politicus en actievoerder van 26 jaar (die
overigens hevig ontkende), werd 18 maanden geeist, Voor de derde,
een 26-jarige andere Kampenaar, zal naar een altematieve straf
worden uitgezien.

15 julio De Woningbouwvereniging "Kampen" beklaagt zich in haar
jaarverslag 1980 bitter over gebrek aan communicatie met de
gemeente Kampen.
De raad besluit tot de bouw van het Wijkcentrum Reijersdijk annex
sportzaal, nadat de zaak drie jaar lang een frustrerend slepende
kwestie is geweest. (Zie ook 7 apr. '81 en 8 okt. '80.)
De raad besloot ook, beroep aan te tekenen tegen het Rijkswegen
plan '82, vanwegehet verouderde, planologischhinderende trace van
Rijksweg 50. En tot een eenmalige waarderingssubsidie van 8000
gulden voor de Theatergroep "Lijn Negen" uit Kampen. (Zie
daarvoor ook 19 dec. '80.)

16 juli. In Kampen wordt een "profronde" verreden (de eerste echte,
zeggende kenners). Jos Lammertinkwerddewinnaar, net v66rAdrie
van der Poel.

18 julio De Stadsgehoorzaal-commissie verwijt het gemeentebestuur
van Kampen in een "notitie" (die overigens al in februari '81 werd
opgesteld, maar pas nu in behandeling komt) wijs te zijn in de
dubbeltjesmaar zot inde guldens.Op het programmamoeten worden
bezuinigd,maar op de accommodatie achter dat programma kimniet
bezuinigd worden. (Zie ook 9 maart '81.)
Popmusicus (basgitarist) Herman Deinum uit Kampen, die naam
maakte in de groups "Cuby and the Blizzards" en "Sweet d'Buster"
verklaart in een interview, dat popmuziek thans geen kansen meer
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krijgt via erkenning van kwaliteit, maar via direct te verwachten
kassucces. - Herman Deinum is een neef van zijn uit de Stadsge
hoorzaal voortgekomen naamgenoot, die later schouwburg- en
concertzaaldirecteur werd in Haarlem.

19 julio Petra van Staveren (15) zwom opnieuw in Amersfoort een
Nederlandse titel op haar naam. Nu gaat ze - zonder de limiet te
hebben hoeven zweminen - naar Split voor de Europese kampioen
schappen, in de wisselslagploeg estafette. Samen met haar zusje
Margriet bracht ze in Amersfoort zeven gouden medailles bijeen.
(Zie ook 12juli '81.)

22 juli. Een toename van zowel het aantal inwoners van Kampen als het
aantal strafbare feiten, dat er gepleegd wordt, terwijl anderzijds steeds
vaker een nijpend personeelstekort bij de politie blijkt, brengen
politiecommissaris R. Verkerk in een interview tot een bittere klacht
en een waarschuwing voor de burgerij.

23 julio De Kamper volkstuinvereniging"Onze Tuin" wonde landelijke
eerste prijs van het Aigemeen Verbond van Volkstuinders Vereni
gingen na keuring van haar tuincomplex.
Twaalfde start van een reeks Kamper Ui(t)-dagen. Nu werd voor de
openingsplechtigheideen ruimtevaartmotief gekozen:de koe zou per
raket "Look 13'"boven aan de Nieuwe Toren geschotenworden. De
raket ontploftemet ijselijkgeknalenveel rook,maar later bleekdekoe
toch aan de toren te hangen.Zo werdvolgensplan een nieuweKamper
ui gecreeerd, zei het cornite. In het gebeuren speelde J.W. Neijmeijer
als astronaut "Tuitje" een hoofdrol. 'Endrik Kruudmoes (Henk de
Koning) en Driekus (Jan B. Keuter) verleenden textuele medewer
king.
Vast punt in deze Ui(t)-dagen was een unieke tentoonstelling van
harmoniums, voomamelijk uit de collectie van Willem Olthof uit
Kornhom (Gr.), in het koor van de Bovenkerk (kapellenkrans), die
uiig door burgemeester H.C. Kleemans werd geopend.
De broersWim enKees Mossel vertrokkennaar dewereldkampioen
schappen karate in Santa Clara, Los Angeles, Califomie,
Gemeente-archivaris drs. D. v.d. Viis benoemd tot provinciaal
inspecteur van de archieven in Friesland, per 1 november '81.
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28 juli. Restauratie van de oude Hervormde kerk in Wilsum leverde
volop verrassende ontdekkingen op. Voornaamste vondst in de kerk,
die in de ge of 1Oeeeuw werd gebouwd en in de 15e eeuw aanzienlijk
verbouwd, is de serie gewelfschilderingen-voorstellende de evangelis
ten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, voorts negen wijdings
kruisen, sjabloonversieringen, restanten van een sacramentshuisje,
rode biezen op de gewelven en dwarsbanden op de ribben in het koor.
Dat alles was verstopt onder de witkalk van de Reformatie. De
oorspronkelijke vloer van de kerk bleek 80 em lager te liggen dan de
huidige (gewijzigde waterstand). (Zie ook 10 febr. '81.)
Op de bronzen koe van de beeldhouwer Jits Bakker, geplaatst op het
pleintje aan de voet van de Nieuwe Toren, kwam een koperen plaat
met verklarende tekst in dichtvorm. Die tekst was van Hans
Wiersma. Van Jits Bakker's werk was tijdens de Ui(t)-dagen een
expositie te zien in het eerste plantsoentje langs de De la Sabloniere
kade en in de Koornsmarktspoort.
Het raadslid H. Veltman (Geref. kiezers) meent, dat het gemeente
bestuur, ondanks zijn vragen om informatie, het beheer van museum
goederen (munten o.m.) versluiert, en vraagt opnieuw inlichtingen.
O.m. over de collectie van de "Stichting Campen" en van wijlen de
heer A.I. Reijers.

30 julio Tweede Kamper Ui(t)-dag: evenals op de eerste Ui(t)-dag een
grootse luchtvaartshow boven de Llssel, nu samen met speedboat
races op de II ssel, enbekende artiesten op de Plantage. En overal een
enorme belangstelling.
Oud-stadgenoot H.J. Evers (leraar aan de LTS toen zijn vader daar
directeur was) is benoemd tot hoofdinspecteur in algemenedienst van
het voorgezet onderwijs op het ministerie van onderwijs en weten
schappen.

augustus. De Turks-Islamitische gemeenschap inKampen krijgteen
tijdelijke gebedsruimte in 't Speelwerk.

3 augustus. Ook in de Ned. Gereformeerde Kerk "verontrusting":
zeven broeders richtten zich tot de kerkeraden in den lande,
voornamelijk over bepaalde artikelen in het - in eigen kring ver
schijnende - weekblad "Opbouw", waartegen zij met klem waar
schuwen.
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4 augustus. Jan (85) en Arendje (83) van Dijk-Tuinrnan 65 jaar
getrouwd.
De bijna een eeuw oude conservenfabriek "De Faam" in Ussel
muiden staat het nieuwe bestemmingsplan Touwbaan in de weg,
maar de eigenaars van het nu nog renderende kleine bedrijf, gebr.'s
De Maar, willen van geen wijken weten.

5 augustus. De verzorgende taak voor de Grafhorster ooievaars, die
ruim 25 jaar met grote trouw door de - thans overleden - mevrouw
Geertje Penninkhof-v.d. Kolk werd waargenomen, is overgegaan op
haar zoon en dochter, Jan Penninkhof (58) en mevrouw Sleurink
Penninkhof. (Zie ook 2 apr. '81.)

6 augustus. De N atuur- en Milieu- F ederatie Overijssel heeft het kamp
gekozen van de tegenstanders van een gemeentelijke Hinderwet
vergunning voor de kaasverwerkende fabriek in's Heerenbroek. (Zie
ook 25 november '80.)
Derde Kamper Vi( t)-dag: hoogdraadwerk per motorfiets naar de top
van de Buitentoren door "Les Aranis".

7 augustus. Usselmuiden - met name de Stichting voor Algemeen
Sociaal en Cultureel Werk - gaat iets tegenover de verboden "hutjes
cultuur" van de vergeten groep tussen 14 en 18-jarigen stellen: een
eigen werkgroep om avonden te organiseren (disco, goede films,
droppings) in het Parochiehuis, verplicht (adJ 10,-) Iidmaatschap
voor de jongeIui, met pasfoto op het Iidmaatschapskaart. Ongetwij
feld alles zonder "muziek, sex en drank", maar 0,wat zal dat siagen!
(Zie ook 13 juli '81.)

10 augustus. In het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen pronkt de oude
wasserij uit Usselmuiden, IaatsteIijkvan P. v.d. Kamp. De wasserij,
die anderhalve eeuw oud is en eer zij werd gesioopt en naar
Enkhuizen overgebracht, vijfentwintig jaar ongebruikt maar weI
redeIijkbewaard is blijvenstaan, zal op 28 mei 1982 voor het publiek
wordenopengesteld.. Ook de stoommachine en aanpassende appara
tuur werden weer geplaatst, gereviseerd en bedrijfsklaar gemaakt.
De galgenberg in het derde plantsoen mist ditjaar voor het eerst zijn
gebruikeIijkesier, de trots van de gemeenteIijkeplantsoendienst: een
fraai bloemenrnozaiek uitbeeidende een spreekwoord of verhaal.
Bezuiniging...
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13 augustus. Tot volgend j aar wordt in Kampen de straatverlichting niet
meer onderhouden. De directeur van de Gemeentelijke Nutsbedrij
yen heeft aan B en W geschreven, dat het geld op is en dat hij een extra
krediet van! 84.000,- nodig heeft. Ben W, de schrik nog in de benen
van de kredietoverschrijding bij het waterleidingbedrijf, antwoord
den, dat de begrotingspost voor onderhoud straatverlichting niet
mocht worden overschreden.
Vierde Kamper Ui(t)-dag" met groot succes voor popzanger Rob de
Nijs en voor Friese hippische folkore in de Oudestraat, met prachtige
paarden voor historische sjezen.
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14 augustus. Kamper ruiter Evert Westendorp (22) metKomeet lidvan
Nederlandse equipe bij Europese kampioenschappen in Ermelo en
Dalfsen voor landelijke ruiters. (19 tim 22 aug. '81).
De blokkade, die door elf binnenschippers sinds 12 augustus in de
Ussel bij Kampen, boven de brug, instand werd gehouden, is als een
van de laatste in de actie opgegeven,op last van loco-burgemeester
A. Deuzeman, die een bevel van hogerhand en hulp van Marine
sleepboten achter de hand had. De blokkades in de Nederlandse
rivieren toonden de onvrede van de binnenschippers met het feit, dat
het zand- en grindvervoer niet ook onder de "evenredige vracht
verdeling" via de beurzen viel.

18 augustus. De karateka's Wim en Kees Mossel zijn terug van
deelriame aan de wereldkampioenschappen in Santa Clara (Cali
fornie USA). Vol indrukken maar zonder eremetaal. "Een uit
stekende voorbereiding op de WK '82 in Stuttgart", zeiden ze.
De Usselmuidenaar J. Hormann bouwt aan de Grafhorsterweg een
bedrijf met woonhuis, dat hij volledig met eigen nutsvoorzieningen
van energie (en water) wilvoorzien. Een windmolenmet drie wieken
van 5 meter wordt hoofdelement in het systeem. De ondememer
klaagde over tegenwerkingvan de provincie,maar maakte gewagvan
medewerking van gemeente en Usselcentrale. -

19 augustus. Koninklijk zilver voor A. Heldoom op zijn 65ste ver
jaardag. Hij was ruim 41 jaar bouwvakker bij het gelijknamige
bouwbedrijf in Zwolle, maar een zeer actieve bestuurder in het
Hervormd kerkelijklevenvanKampen; o.m. ruim 25jaar bestuurslid
van de Gereformeerde Zendings Bond.



20 augustus. H. Bastiaan uit 's Heerenbroek, sinds '77 ambtelijk
muskusrattenvanger, heeft als nieuw wapen in de strijd tegen de
dijkdoorgravers, een drijvende fuik uitgevonden. (Zie ook 4 sept. '80
en 1 jan. '81.)
Gedeeltelijk verregende, maar toch heel drukke laatste Kamper
Ui(t)-dag, met "Vader Abraham", vuurwerk en een fantastische
show van Kamper korpsen. 's Nachts maakten rellenbeluste jonge
lieden melkbusschietend en stenengooiend een naar einde aan een
mooie dag.
Op 10 I-jarige leeftijd overleed Kampens oudste inwoonster,
mevrouw Petemella Sermondt-Lensen. Zij woonde van 1920 af in
Kampen.

21 augustus. Op het tuinbouwbedrijf van Herman Boersma in II ssel
muiden is een uitbarsting van de uiterst vraatzuchtige, uit Amerika
overgekomen "Florida-mot" geconstateerd.

22 augustus. Oud-drumbandinstructeur J. Schinkel richt een stichting
"Het Nederlandse Jachthoomensemble" op, met welk ensemble hij
op professioneel niveau het Nederlandse blaasmuziekleven in wil.

24 augustus. Uit een krantenartikel blijkt, dat de Grafhorster kerkhoven
een slechte administratie hebben. Het oude kerkhof is eigenlijk een
"massagraf" met slechts twee stenen met herkenbare gegevens. Het
in 1908 aangelegde, nieuwe kerkhof kent alleen een na-oorlogse
administratie. Het oude registerboek is nergens te vinden.

29 augustus. Uniboard-Holland B.V. he eft ontslagvergunningen aan
gevraagd voor veertien van de ruim tachtig werknemers in Kampen.
Haar markt voor geplastificeerde spaanplaten liep met 60% terug.
K. Schilder, medewerker van het Walkate Archief, laat het eerste
deel verschijnen van een voorgenomen serie "Kamper genealogische
en historische bronnen". Het is een "Repertorium op afgeloste
rentebrieven (Oud-archief Kampen, inv. nrs. 1104-1106)" en
behandelt ruim 350 charters over door het stadsbestuur verkochte
renten tussen 1454 en 1707.
Het bericht dringt door, dat op 2juni '81 in Hilversum is overleden op
bijna 78-jarige leeftijd, de microbioloog-natuurbeschermer
dr. ir. G.W. Harmsen, die van '40 tot '46 in Kampen woonde en
werkte (bij de Directie Wieringermeer, Noordoostpolderwerken).
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31 augustus. Vandaag start officieel- morgen in feite - de Christelijke
Akademie voor de Joumalistiek, met een directeur, vier docenten en
79 studenten voor het eerste jaar. De school yond onderdak in de Van
Heutszkazeme, en is na Utrecht en Tilburg de derde dagopleiding
voor joumalisten (in ruimere zin) in Nederland. Eerste staf: Gerard
C. de Haas, ex-docent "jeugdkunde" en publicist, directeur en docent
geestelijke en maatschappelijke stromingen; mevrouw drs. J.
Wassenaar, journalistieke vaardigheden schrijvende pers;
C. Timmer, hoofd van dienst externe betrekkingen NCRV, vaardig
heden audiovisuele pers; mevrouw drs. D. Knol, Nederlandse taal en
"taalvertrouwen"; drs. N. Drok, economische ontwikkelingen.
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