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1 september. De PPD publiceert in een notitie, dat de woningproduktie
in Kampen opvallend is gestegen (in tegenstelling tot - met name -
Zwolle).

2 september. De Kamper Nutsbedrijven kunnen zelfstandig blijven
voortbestaan, mits daartoe een reorganisatie wordt doorgevoerd,
dien tien arbeidsplaatsen kost, zegt het onderzoekbureau Boer en
Croon als een vandriemogeJijkheden.BurgemeesterH.C. Kleemans
wilhet nieuwecollegevanBenW over het voortbestaan van deGNB
laten beslissen.
De musicus Chris Maas nam na 33 jaar afscheid als dirigent van het
chr. gem. koor "De Lofstem" te Elburg. Hij werd opgevolgd door
Hennen Jansen van het Zwols Conservatorium.
Aan de Buitendijkseweg,bij voorzitterA. Prins, staan de 22 stieren
van de, nu vierjaar bestaande "Ned. Ver. voor K.I." die het Fries
Hollandse veeslag moeten redden van schadelijke "veramerika
nisering" via het populaire, afgeleideHolstein-Frisian veeslag.
TwintigJoodse families,voornamelijknabestaanden van inde oorlog
omgekomen Kamper Joden, bezochten Kampen op uitnodigingvan
de Stichting Synagoge Kampen.
Afscheid van de heer J. Doornebal, sinds 1962 hoofd van de
administratie en boekhouding der GNB.

4 september. De LandelijkeRaad voor de Kunst heeft een zeer positief
advies uitgebracht aan deminister vanCRM inzake rijkssubsidiering
van de theatergroep "Lijn Negen", een kwalitatief hoogstaand
gezelschap, dat ook organisatorisch goed functioneert.
Opnieuw wordt de Taptoe IJsselmuiden, georganiseerd door Drum
band Oranje, een succes. Er namen vierNederlandse topkorpsen aan
deeI.
't Speelwerk houdt zijn "open dag".
Op het sportpark De Maten wordt de nieuwe accommodatie van de
tafeItennisvereniging"Kampenion" in gebruikgenomen.De naam is
"De Bat-stee".

5 september. Op 80-jarigeleeftijdoverleed in 'tHarde dsN. Streefkerk,
langGerefonneerd predikant te Oldebroek, die na zijn emeritaat nog
bijna vier jaar te Kampen hulpdiensten verrichtte.
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6 september. Burgemeester E. van Voorden "prikt" (luchtballons!) de
veertiende II sselmuider Huishoudbeurs open, georganiseerd door de
II sselmuider Oranje Vereniging.

7 september. Met de kleinst mogelijke meerderheid krijgt Kampen een
collegevanB en W mettwee CDA- en twee P.v.d.A.-wethouders. De
gepasseerde fracties van VVD en RPF waren uiteraard ontevreden,
evenals die van SGP, D'66 en PPRIPSP. De nieuwe wethouders zijn
L.V. Elfers en J.D. Bossink (CDA), en C.A. Kranenburg en
W. Brink (P.v.d.A.).
In II sselmuiden betekent het nieuwe college van B en Ween
"ommezwaai", Met ruime meerderheid (9 stemmen van 15-raads
leden) werden de kandidaten van de CDA- en VVD-fractie gekozen
en werd de SGP-kandidaat gepasseerd. De wethouders werden
drs. Aart van der Maat (CDA) en Jan Sangers (VVD); Martien van
der Spek (SGP) werd gewipt.
Ter afsluitingvan de introductiewekenvoor eerstejaarsstudenten van
de akademies en de THHK werd in de Stadsgehoorzaal een zeer
geslaagde "culturele avond" gehouden met veel informatie en het
optreden van eigen krachten.

8 september. Stadsgehoorzaal-directeur Hans Smit reikte het 250ste
theaterabonnement in voorverkoop uit aan Ria van der Linde, een
CJP-houdster.

9 september. School voorkinderen met leermoeilijkheden "De Hoek
steen" geopend in het pand van de v.m. kleuterschool "Willem van
Oranje" aan de Lamoraal van Egmondstraat. De buurt bood een
schoolbel aan.

10 september. De Llsselakademie presenteert het boek "Verenigen is
hier frans" (over sigarenmakers-geschiedenis in Kampen) van drs.
Bauke Marinus.
Bakker Klaas de Jong uit IIsselmuiden veroverde tijdens een
nationale wedstrijd in Groningen (weer) twaalfbekers voor zich en
zijn medewerker Alex Vaandering samen.
De 75-jarige Ned. Spaarbankbond reikte twee gouden gedenk
penningenuit aan spaarbanken inKampen enRotterdam, die in 1907
het initiatieftot deBondnamen. De penningendragen debeeldenaars
van de toenmalige directeuren van deze banken, de heren Fr.
Walkate en G.H.M. Delprat.
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Pedel C. Brouwer van de THHK opent in de Venestraat de nieuwe,
algemene, op wat luidruchtiger plezier ingestelde studentensocieteit
"Uilenspiegel", uitgaande van de St. Sociaal-Kultureel Werk
Kampen.

11 september. Heden en morgen nationale zeilwedstrijden van de
watersportvereniging 't Koggeschip.

13 september. Opnieuw start van een gehandicapten-zwemuur in het
IIsselmuider zwembad "Sonnenberch".

15 september. In IIsselmuiden wordt een vestiging van Albert Heijn
geopend.
Vrijgemaakte Hogeschooldag in Kampen. Naar schatting tien
duizend bezoekers.

16 september. Eerste "chinees" in II sselmuiden opent zijn deuren: de
heer H.S. Wang (30).
Te Groningen promoveert oud-stadsgenoot J.C. Reuijl (49) tot
doctor in de economische wetenschappen.
't Speelwerk begroet zijn vijfduizendste cursist: mej. Scholten uit de
Groenestraat.

17 september. Het Stedelijk Orkest is zeer content met zijn nieuwe
behuizing in de verbouwde Bolwerk-gymnastiekzaal.
Drie Kamper karateka's, allen van Sportschool Jetze van Dijk,
werden opgenomen in het nationale team, dat naar Madrid gaat: Wim
en Kees Mossel en Rob Walraven.
Gemeentevoorlichter John Kummer schreef een boekje over de
historie van het Almere College, ter gelegenheid van zijn nieuwe
behuizing, en overhandigde dat aan onderwijswethouder J.D. Bos
sink.
De Bejaardensocieteit voor alle Gezindten, gehuisvest in de v.m.
Beatrix-kleuterschool aan de Anjerstraat, viert haar 30-jarig be
staan.
Een ongeval op de II sselbrug ontzet de constructie: brug tijdelijk
gesloten voor zwaar verkeer.

18 september. Drs. G. W. Stuiveling, directeur Culturele Raad Over
ijssel, opent de nieuwe werkruimte van "Lijn Negen" aan de
Ambachtsstraat.
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Aan het Reflex-volleybaltoemooi nemen als gasten verschillende
Europa Cup-deelnemers dee!.
Open dag Stadsgehoorzaal met o.m. een repetitie van Nooy's
Volkstheater.
De Deltaruitertjes houden vandaag het grootste ponyconcours van
Nederland: 2000 bezoekers en 500 pony's in Usselmuiden.
Go-Ahead verwelkomt zijn 500ste lid.
Petra van Staverden verbetert in Denekamp het Ned. aspiranten
record op de 100 m schoolslag (25 meter-baan).
Nico Zikken opent een galerie voor hedendaagse kunst in het pand
Oudestraat 53, boven.

21 september." Kampereiland Plat", een grammofoonplaat vol Kamper
dialect, overhandigd aan burgemeester Kleemans, door ondememer
Fred Rootveld van "Ivory Tower Records".
De vakbonden en de directie van Schokbeton bereiken overeen
stemming over reorganisatie van het Kamper bedrijf, zodat het (onder
een andere naam weliswaar) kan blijven werken. Het personeel blijft
ongerust.

23 september. Robert Long en Leen Jongewaard met hun show "Tot
hiertoe heeft de Heere ons geholpen" in de Stadsgehoorzaal. CDA,
. RPF, G PV en SG P protesteerden bij B en W, maar het college yond
geen termen om de voorstelling te verbieden.
Minister J. de Koning (landbouw en visserij) opent de nieuwbouw
van de Veiling KZU en de annex gebouwde Ahold-vestiging. Het
eerste Zuid-Flevolandse fruit aangevoerd.

25 september. De 60-jarige Chr. Gymn. ver. "Wilhelmina" recipieert:
groots festijn.
Klaas Jan Mulder concerteert op het Bovenkerk-orgel.
De Nederlandse karateploeg (met drie Kampers) ongeslagen win
naar van het vijflandentoernooi in Madrid.

30 In de restauratie-afdeling aan de Ambachtsstraat van het Bouw
bedrijf Moes wordt een "ambachtenmarkt" gehouden.
Het "Politiek Cafe" nam de stichtingsvorm aan.

oktober, Huisarts J.W. Jacobze met ingang van 1 januari '83
benoemd tot directeur van de Provo Raad voor de Volksgezondheid in
de prov,Overijssel, als opvolger van dokter H.J. Tuntler.
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Burgemeester E. van Voorden opent de nieuwe chr. kleuterschool
naast de "Koldewijn Schoele" (1.0.) in Zuideinde-West, Kamper
veen.
Wethouder c.A. Kranenburg opent de nieuwe Reflex-hal op de dag
van het 30-jarig bestaan van de desbetreffende volleybalvereni
ging.
Ponyclub "Toi toi" vierde het 15-jarigbestaan. Morgen receptie.

2 oktober. Hetzeer grote, gemengdekoor"Deo Cantemus" o.l.v. Arie
Pronk, concerteert inde Bovenkerkmet Femmyv.d. Weg als soliste.
Gelijktijdig speelde AMDG in de Nieuwe Kerk.

4 oktober.De ZuivelfabriekVanHeel sluit, na 80jaar, haarvestiging in
Oldebroek definitief.
Koninklijkgoud voor K. Boerman, werkzaam bij Accountants
kantoor Scholten en daarnaast actief in de Ned. Geref. Kerk.
De Gereformer ie Generale Synode werkt niet mee aan grotere
democratisering van het bestuur van de THHK. Curatoren blijven
baas-boven-baas. Boze studenten demonstreren.

5 oktober. Bij een groep van 68 Amerikanen, op bezoek in Kampen
vanwege "Bicentennial", was ook ereburger dr. W.A. Kolff, uit
vinder van de kunstnier.

6 oktober. Kampen en Usselmuiden presenteren een sluitende ge
meentebegroting,maar "in de sfeer van de algemenemalaise" (Van
Voorden). Kampens collegevanBen W poetstemoeizaam een tekort
van eenmiljoenweg.lJsselmuidens collegetrok o.m.de subsidie aan
de Kamper Muziekschool geheel in.

7 oktober. Jeugdige werklozen gaan het oude stoomgemaal aan de
Kamperzeedijk redden door restauratie, die een jaar zal duren.

9 oktober. De Usselmuider turner Branco Grootes (IJGV) is opge
nomen in de nationale selectie voor een interland te Barcelona.
De schilder Cees Flokstra uit Apeldoorn exposeert in Galerie 3.
Henk Helmantel opende de tentoonstelling.
In de Stadsgehoorzaal wordt voor de derde maal het nationaal
kampioenschap "mannen" gehouden. C. van Norel uit Oostendorp
(bij Elburg) werd kampioen in het manspel.
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10 oktober. Ds. M. Verduin, Herv. predikant, nam afscheid in de
Bovenkerk wegens vertrek naar Zeist.

11 oktober. Adjudant (van politie) P. Kapenga, secretaris Expoge,
overlijdt op 84-jarige leeftijd.

12 oktober. Grafhorst houdt weer "Biestemark"; drukker dan ooit.

13 oktober. Het personeel van Schokbeton bezet het in zijn bestaan
bedreigde bedrijf.
Burgemeester Kleemans opent het studentencafe "De Rasp", onder
nomen door Youth for Christ Kampen.

15 oktober. De heer H.H. Rutgers (79) plotseling overleden. Hij was
actief in het onderwijs, de Geref. Kerk en de politiek (CDA).

16 oktober. Cultureel ambtenaar Anton van Gernert opent - als laatste
daad tijdens zijn dienstverband met de gemeente Kampen - een
tentoonstelling van de schilder Hans de Wit in de Koommarktspoort.
Hij spuit daarbij zijn gal over wat hem in het Kamper kunstbeleid
"dwars in de strot was blijven steken".
De Stadsgehoorzaal start, in samenwerking met "Steurtax b.v." een
theatertaxidienst.
Het tuinkoepeltje in IJ sselmuiden in gebruik - via de piano solist
Matthijs Verschoor _. als kamermuziekcentrum.
"De Kat" speelt "Vlinders zijn vrij" in de Stadsgehoorzaal: de prijs
voor het winnen van het vorige Kamper Amateursconcours.
Na tien jaar sparen heeft de Rode Kruis-colonne Kampen-IJssel
muiden een nieuwe ambulance.

19 oktober. Eerste Kamper Almanak 1982-1983 aangeboden aan
burgemeester Kleemans.

20 oktober. Volle Stadsgehoorzaal voor klucht "Het vrolijke weer
haantje" van de Kampereilander Oranjevereniging.

21 oktober. Nieuw onderkomen (Oudestraat 4) van Catechetisch
Centrum geopend.

23 oktober. De "Randmeertruckers" houden voor het eerst in Kampen
een chauffeursdag. 't Werd een succesvol evenement.
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Het Stedelijk Orkest (140 jaarl) concerteert in de Buitenwacht met
Duitse gas ten uit Georgsmarienhutte.
Het Majorettekorps "Oranje" wordt landelijk kampioen op het
topconcours in Wezep. Leidster Joke Goudbeek kreeg de titel "Miss
Majorette" .
De Deltaruitertjes worden Overijssels kampioen samengestelde
wedstrijden, in Holten.
Rick Schilder van Sportschool Jetze van Dijk wordt oostelijk
kampioen judo in Zevenaar.
Therese Wilmink werd ingeschreven voor de nation ale tumploeg
voor de interland te Menaldum (Fr.).

25 oktober. Oud-burgemeester P.A. Nawijn, van Staphorst, vele jaren
hoofdcommies-redacteur te Kampen, overleed vrij plotseling.

27 oktober. Op de leeftijd van 101 jaar overlijdt Kampens oudste
inwoner, mevrouw Sj. de Vries-Bosma.
Na zeer veel problemen is de 110 kV-lijn tussen Westenholte, via
's Heerenbroek en Kampen (Melmerweg) klaar.

28 oktober. Het nieuwe ontwerp van de APV wordt door de raad
aanvaard, na veel verzet van de SGP-, RPF- en CDA-fracties tegen
weglating van het artikel tegen openbare godslastering.

29 oktober. De fa. Wieringa, in woningtextiel, bestaat 100 jaar.

30 oktober. Het Herv. Mannenkoor I1sselmuiden concerteert in de
dorpskerk.
In I1sselmuiden wordt het topconcours voor majorettepelotons
gehouden, georganiseerd door Drumband "Oranje"; de 11sselmuider
majorettes wonnen in twee van de vier categorieen,
De Chr. Agrarische School start binnenkort een tweejarige vak
opleiding voor de tuinbouw.
Drs. Freek Pereboom van de I1sselacademie leidde met succes de
reconstructie van het verhaal van de ondergang in 1888, die het schip
van Jan Kisjes en knecht Reinder Tulp bij Urk trof.
Prof. dr. H.B. Weijland, hoogleraar kerkrecht THHK, benoemd tot
adviseur in algemene dienst van de Geref. Kerken.
In de ouderdom van 85 jaar overleed de heer B. Vierbergen, oud
directeur van Grafisch Bedrijf Zalsman b.v. en lange tijd actief mede
werker aan deze rubriek in de Kamper Almanak.
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Schipper Gerrit v.d. Veer van de tjalk "Alida" (Hanzestad-com
pagnie) wordt winnaar van de "Muider Hardzeildagen".

31 oktober. Drs. J.C.L. Starreveld, van Delft, doet intrede als predikant
van de Chr. Geref. Kerk, na bevestigd te zijn door zijn voorganger, dr.
T. Brienen, nu predikant te Gorinchem.

november. Het Waterschap IJsseldelta heeftdeomslagheffingvan de
waterschapslasten, na veel discussie, met 18% verhoogd. In vierjaar
is de hefting nu al met 48% omhoog gegaan.

3 november. De fa. Meijsen aan de Gildestraat te Kampen experi
menteert om economische redenen met altematieve energiewinning
uit buitenlucht, grondwater en wind.
Ket Kamper bedrijfIfo/Kampri (roestvrij staal-verwerking)komt,na
10 jaar Zweeds beheer (Euroc), weer in Nederlandse handen terug
(directeuren W.E.H. Kamphuis en T. Nilsson). "'t Is de enige
manier om het bedrijf te redden".

5 november. KoninklijkeWessanen gaat bijde zuivelfabriekVan Heel
een modeme melkpoederfabriek bouwen, die 15 miljoen gulden zal
kosten.
St. Caecilia voert Kalman's operette "Die Czardasfurstin" uit onder
regie van Dick van Ommen, en wederom met Wanda Groesz in de
hoofdro!.

9 november. In "De Bombardon" in IJsselmuiden treedt de entertainer
Aristakes Jessayan op.
Hetnieuwe Kamperraadslid voorde SGP, de heer GerritBoeve (57)
zeer plotseling overleden.
WillemHendrik Zwart, organist van deBovenkerk,vertrekt voor een
concert-tournee in Amerika en Canada.

13 november. Het wijkcentrum "Reijersdam" (voor Brunnepe en
Hanzewijk) geopend. Het grote bezoekersaantal zorgt voor een
zekere chaos.
Wethouder L.V. Elfers opent in de Koommarktspoort, de jaarJijkse
tentoonstelling van "De Varfdeuze".
De Kamper Mandoline Club o.l.v. D.J. Karel concerteert in
"Hanzestad" .
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17 november. De Zande krijgt riolering, Het werk is in volle gang.
Leden vande Ned. Ver. van Journalisten voor een forumdiscussie op
bezoek bij de Kamper Akademie voor de Journalistiek.

18 november. Elf lagere- en kleuterscholen (aile openbaar) gaan twee
dagen dicht vanwege staking van het personeel tegen overheids
bezuinigingen.
Door het instorten van de woningmarkt, te dure restauratieplannen en
slechte organisatie is er een tekort van een miljoen ontstaan bij de
ambitieus aangepakte stadsvemieuwing, concludeert de afdeling
financien ter secretarie in een nota.
N a restauratie is het pand Oudestraat 2 ter beschikking aan predi
kanten, die hun studieverlof ongestoord willen effectueren.
In I1sselmuiden is een handtekeningenactie begonnen tegen in
trekking van de subsidie aan de Kamper Muziekschool.

19 november. De eerste wooneenheden van het Boekhuis-project
worden opgeleverd. Open huis. Kosten per woning gemiddeld
j65.000,-.

20 november. Libbe Venema exposeert in Galerie 3.
Uit de Mastenbroekerpolder komen klachten over vraatzucht en
vervuiling door de zwanenpopulatie.
Groots onthaal in Kampen voor arriverende Sinterklaas.
Therese Wilmink behaalt de hoogste score van de winnende N eder
landse ploeg in de tum-interland tegen Zwitserland in Culemborg.
Nieuw Turks Trefcentrum aan de Kalverhekkenweg geopend door de
wethouder C.A. Kranenburg. Daamaast beschikt de Islamitische
Vereniging in Kampen over een eigen gebedsruimte in de v.m.
kleuterschool "De Kiekenren".
Ook de Wijkraad Binnenstad neemt aan de Kalverhekkenweg een
eigen onderkomen in gebruik. Met een bezoek van Sinterklaas.
De Kamper Kerkbode (orgaan voor de Ned. Geref, Kerk) publiceert
nogrnaals een vier jaar oud rapport, waarin staat, dat er voor
samenwonenden, die het ongeoorloofde daarvan niet willen inzien,
geen kerkelijk huwelijk wordt toegestaan.

21 november. Met een "nostalgisch lof' werd officieel de viering van het
125~jarig bestaan van de parochie I1sselmuiden besloten.
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22 november. Spoorwegstaking legt ook in Kampen het spoorweg
verkeer een dag lam, maar chaos blijft uit.
De werkzaamheden (riolering en herbestrating) aan de Trekvaart zijn
afgerond. Ook het "witte brugje" ligt er weer.
Op een nationale en een intemationale tentoonstelling in Amsterdam
won de hond ("Shaggy Bears Sugar Foot Stomp") van de heer Bert
Nieuwenhuis uit 11sselmuiden twee eerste prijzen en een wissel
prijs.

24 november. G.J. Westendorp (78) ontvangt uit handen van burge
meester H.C. Kleemans het Verzetsherdenkingskruis.
De Rassierduivenclub I1sselmuiden en Omstreken houdt zijn jaar
lijkse tentoonstelling in de Buitenwacht.
In een Kamper politiecel verblijftde Ghanese vluchtelingKofiDuku
(31). Justitie weigert hem te erkennen als politiek vluchteling. De
afdeling van de Ver. voor VluchtelingenwerkNederland meent, dat
zijn leven bij terugkeer in Ghana emstig wordt bedreigd.

25 november. De gemeenteraad van Kampen accepteert de geloofs
brieven van de heer Jacques Poot, die voor de SGP de zetel in zal
nemen, die vrij kwam door het plotselinge overlijden van het nieuwe
raadslid G. Boeve.
KofiDuku mag inKampen blijventot zijn zaak in hogerberoep tegen
uitwijzing is behandeld, aldus de president mr. F.C. Fliek van de
Zwolse rechtbank.
Op een "identiteitsdag" van de "Chr. Akademie voor de Jour
nalistiek" blijkt, dat het christelijkekarakter van de school allerwege
onduidelijk is.

26 november. De Zwolse wethouder J. de Groot opende het nieuwe
woonwagencentrum op het industrieterrein van de gemeente Kam
pen.

27 november. Ook in Grathorst en I1sselmuiden verwelkomen hon
derden kinderen Sinterklaas.
De schietvereniging "Op de korrel" sluit met een receptie de
feestreeks ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan af. Oud
Nederlands kampioen luchtbuks Nico Wildeboer was ook onder de
receptiegangers.
In de Hilton-galery in Amsterdam opende Peter Knegjens een
expositie van de kamper schilder Kees Kieft.
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Petra van Staverden opgenomen in de Europa cup-zwemploeg. In
Uden vestigde zij het nationale record 100 m schoolslag.

30 november. Hoorzitting te Zwolle over een 380 kV-lijn door de
polders Mastenbroek en De Koekoek. Vooral de tuinders zijn fel
tegen.

1 december. Het woonwagenkamp aan de Bergweg in I1sselmuiden is
klaar, maar er heeft zich nog geen gegadigde van de Zwolse
"Hanenrick" gemeld.
Zalk heeft een nieuwe ijsbaan voor de ijsclub "Nooit Gedacht",
Op de tentoonstelling van de vereniging "Vogelweelde" werd F. Kist
algemeen kampioen van alle afdelingen.
Gert Dolfsma (KWC) uit IIsselmuiden uit Deventer terug als
sterkste amateur van Overijssel in een veldrit; hij prolongeerde zijn
provinciale titel.
De Chr. Oratorium Ver. "Immanuel" biedt burgemeester Kleemans
de eerste plaat van 1.S. Bach's "Grote Orgelmis" aan, uitgevoerd
door het koor o.l.v. Klaas 1. Mulder en met de dirigent als organist.
Oud-Kampenaar prof. dr. Peter van de Kamp (81) ontving in Parijs
de "Prix 1anssen": hoogste onderscheiding op astronomisch gebied,
uitgereikt door de Societe Astronomique de France.

2 december. Eerste inplanting van een kunsthart in een mens, in Salt
Lake City (Utah, USA). Oud-stadsgenoot en ereburger van Kam
pen, prof. dr. W.l. Kolffhad er een zeer belangrijk aandeel in.

3 december. De Dillenburgsehool aan het Veenmos kreeg functioneel
kunstwerk van Christa van Santen uit Amsterdam, al duurde het wat
lang.
Producer lohn de Crane (53) overlijdt, op de dag dat zijn gezelschap
de Musical "De Dader heeft het gedaan" opvoert in de Kamper
Stadsschouwburg.

6 december. Beide kamper Theologische Hogescholen vieren hun
"dies natalis".
Zuivelfabriek Heerde gaat met Cobereo in zee en niet met de Kamper
zuivelfabriek VanHeel.

8 december. Minister drs. W.l. Deetman opent de Chr. Aeademie voor
de loumalistiek in Kampen. Studenten demonstreren tegen onder
wijsbezuinigingen.
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9 december. De Kamper politie houdt een 26-jarige vrouw aan op
verdenking van verduistering groot! 25.000,- uit de toto-lottokas
van DOSK, welke kas zij beheerde.
Wethouder W. Brink opent het gebouw Boven Nieuwstraat 71 als
behuizing van de Vrijwilligers Vacaturebank en de Algemene
Hulpdienst Kampen/Ll sselmuiden.
De C.O. V. "Immanuel" 0.1.v.Klaas J. Muldervoert indeBovenkerk
de "Grote Orgelmis" van J. S. Bach uit, met de dirigent aan het
orgel.
Drs. K. Veling, lector aan de Vrijgemaakte Theol. Hogeschool en
docent aan de Geref. Sociale Akademie te Zwolle, promoveert te
Leiden tot doctor in de Sociale Wetenschappen.

14 december. Bewoners van Flevowijk III richten een huurdersbe
langenverenigingop.
Kampen verzamelt 300 kerstpaketten voor het Poolse Wroclaw.
Leerlingen van de Kamper Muziekschool gaven een kerstuitvoering
in de Broederkerk.
Oud-gedeputeerde Hendrik Bakker, eerder gemeente-secretaris van
respectievelijk Kampen en Zwolle, op 85-jarige leeftijd te Zwolle
overleden.

15 december. De chr. oratoriumvereniging "Jubilate Deo" en de
Veluwse Cantorij, beide o.l.v. Dirk Hoekstra, voeren in de Buiten
kerk in een oorspronkelijke versie Handel's "The Messiah" uit.
Zowel de raad van Usselmuiden als die van Kampen aanvaarden
weinig gewijzigd- de concept-begroting voor 1983.
Inspecteur 1. Visser opent het kleutergedeelte van de gerenoveerde
Mgr. Zwijsenschool.

16 december. Het Nieuw Kamper Dagblad, 33-jaar oud, viert het
bereiken van 6000 abonnees.
In de kantine van KHC wordt met meerderheid van stemmen
(vertegenwoordigende 90% van de Kamper sporters) een Kamper
sportraad opgericht.

17 december. In Kampen blijkt sinds 5 november een stichting voor
onderhoud van graven actief te zijn, die zich inzet voor de eigen
graven van overledenen, wier nabestaanden onvindbaar blijken te
zijn. De stichting komt voort uit de Hervormde, Gereformeerde en
Ned. Gereformeerde Kerk.
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18 december. Een reunie van oud-leden besluit de festiviteiten rondom
het 70-jarig bestaan van RK. DOS in de Buitenwacht. Gouden
KNGV-speld voor Nico en Kas Klappe. Henk Tromp wordt
erelid.
Organist Jan: Zwanepol en AMDG geven een advents concert in de
Noorderkerk.
Theo van Dijk, Leo Tom en Joop Vinke hielden een "Uurtje
kerkmuziek" in kerstsfeer in de Buitenkerk.

20 december. Een EO-ledenwerfactie in IIsselmuiden leverde 290
leden op!

21 december. Ret Kamper Fonds Stadsvemieuwing heeft een halve ton
rijkssubsidie aan een verkeerde, verbouwende Oudestraatbewoner
uitbetaald, maar kan het geld wegens diens faillissement niet
terugvorderen.
De schaakclub O.en O. houdt tot en met 23 dezer eenjeugdschaak
toemooi in de Buitenwacht.
Wethouder C.A. Kranenburg opent de dierententoonstelling van de
fokkersvereniging "Kampen en Omstreken" in de dojo van Sporthal
"De Reeve".

22 december. De minister van Volkshuisvesting c.a. heeft aan Kampen
bericht, dat het in 1983 in totaal190 woningen mag bouwen.

23 december. De Raad benoemt de heer J. Nieuwland, gepensioneerd
directeur van de GNB te Alphen a/d. Rijn, tot interim-directeur van
de GNB te Kampen. Rij moet de grondslag leggen voor een
levensvatbare toekomst van de bedrijven. De Raad spreekt, na veel
voorwerk, uit, dat "de Nutsbedrijven moeten blijven", en niet in een
groter, regionaal verband moeten opgaan. GS telexen, dat ze het er
niet mee eens zijn.
Ret chr. mannenkoor D.E. V. o.l.v. Klaas Jan Mulder trok weer een
volle Bovenkerk, ook al was zijn concert niet op de Tweede
Kerstdag.

24 december. De musicus Chris Maas overleden.

26 december. Kerstconcert in de Buitenkerk door de Sneker Cantorij
0.1. v. Bob Pruiksma.
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27 december. Snelschaaktoemooi van O. en O. in de Stadsherberg.

28 december. H. Rigterink uit II sselmuiden krijgt uit handen van
burgemeester Van Voorden een medaille van de St. Mij. tot Redding
van Drenkelingen voor het redden van een 3-jarig meisje te Noord
wijk (aan Zee).
Oud-voorzitter en erelid van THOR, B.P. Schemmekes overleden.

29 december. Hetjongenstumteam van IJ GV werd voor de tweede maal
(zeldzaam!) kampioen van Nederland.
Aan het Zwolse festival "Sound of the Sixties" doen verschillende
destijds populaire Kamper formaties mee.

31 december. Tijdens de Oudejaarsdienst in de Geref. Kerk van
II sselmuiden, gooide een grapjas een donderpot naar binnen, hetgeen
niet tot stichting werkte.

1983

januari. Opmerkelijk rustige en vriendelijke Oudejaarsviering: com
missaris R. Verkerk acht "de geweldspiraal doorbroken".

4 januari. Avondje "Kampen Plat" in Hanzestad: opbrengst voor
restauratie van de Synagoge.
Drs. Eelco Elzenga (Amsterdam, V.U.) zet de zaken van het
Kamper, middeleeuwse schilderijenbezit nog eens op een rij in het
NKD.
Deining over een opdracht aan de meteropnemers van de GNB, ook
op (wellicht onbekend) hondenbezit te letten.
De heer H.l. Held (73), bekend van "Wilhelmina" overleden.

5 januari. "Tafeltje Dek je", maaltijdendienst van de Stichting Be
jaardenwerk Kampen, tien jaar oud; 100.000 maaltijden verstrekt.

6 januari. Vemielingen in 1982 kostten de gemeente Kampen
f 30:000,-.

7 januari. "Tulsa-show" brengt Kamper country-bands Groundspeed
en The Country Ramblers op de Stadsgehoorzaalplanken.
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8 januari. Tentoonstelling van recent werk van Mart Kempers geopend
in Galerie 3.
Idem van Jan Brokkelkamp in de Stadsgehoorzaal.
In het Zwolse Odeon brengt "De Kleine Komedie", in het kader van
de "Dag vanhetAmateurtoneel", het stuk "Even Zitten", vanDavid
Clampton op de planken.
Inval bij bar-dancing "El Burro" (hoek Torenstraat) door justitie in
verband met o.m. vermeende belastingfraude.

10 januari. Afscheid van ing. H.J. Weil, directeur ANB.

11 januari. Er heeft zich een jubileumcomite op nationaal niveau
gevormd ter viering van het 25-jarig jubileum van de organist
pianosolist Klaas Jan Mulder, ditjaar.

12 januari. TV-opnamen door de EO in de Bovenkerk, van o.m. het
Mannenkoor D.E.V. o.l.v. Klaas J. Mulder.

13 januari. Ook Kampen doet mee aan de Overijsselse actie "Olie in de
grond" (het leegpompen van oude olietanks).

15 januari. Zaalconcert "Volharding" 0.1.\'. Harry Hollander.
De kringloopwinkel "Welvaart" in de Venestraat draait voor
treffelijk en geeft 14 baanloze Kampenaren bezigheid.

19 januari. Na maanden van pogingen bij aile betrokkenen om de
SchokbetonvestiginginKampen in stand te houden, nu een bericht in
de krant, dat het bedrijfop zijn laatste benen loopt. Er zijn al120 man
naar huis. Er werken nog SO, die binnenkort op non-actief zullen
worden gezet.
Koordirigent Klaas Scholten (75) overleden.

22 januari. Herdenkingsartikel in de pers van 40 jaar Hervormd
Wijkkoor.
Laatste concert van De Broederband o.l.v. Jacques Reinhoudt
(70).

24 januari. Geref. Kerk van Wilsum benoemt ds H. v.d.Weg. emeritus
predikant van Hattem, tot pastoraal werker tot 1januari '84.
In I1sselmuiden overlijdt Hermannus Otten, erevoorzitter van de
VeilingKZI1 en voortrekker van de tuinbouw indeze regio.Hij werd
87 jaar.
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27 januari. Raad Kampen accoord met de aankoop van twee kunst
werken. "Penelope" van Jan Snoeck (voor plaatsing bij de Engelen
bergschool) en "Windkompas" van Otto van Dokkum (voor plaat
sing bij de Sporthal CeUesbroek en de basisschool "Het Kompas".
Het VVD-raadslid Luc. Bomhof ziet in "Penelope" een phallus
symbool.
Ook ging de raad accoord met verkoop van de Van Heutszkazerne
aan het Chr. Cultureel Studiecentrum, dat fungeert als schoolbestuur
van de Kunstakademie en de Expressie-akademie.

28 januari. Openbare kleuter- en lagere school in I1sselmuiden onder
een dak gebracht. De oude kleuterschool wordt bibliotheek.
Hoogheemraad E. Knol van het Waterschap I1sseldelta krijgt
koninklijk goud uit handen van burgemeester G. v.d. Berg van
Genemuiden. Hij is 24 jaar bestuurder van waterschappen en vele
jaren voorzitter van de ruilverkavelingscommissie Mastenbroek/De
Koekoek.

29 januari. Wedstrijden in bodybuilding en powerlift in de Buiten
wacht.
In de Eudokia-kerk voert de Geref. zangverenigng "De Lofstem" uit
Den Haag de "Messe Solennelle" van Rossini uit.
De Chr. Agrarische School houdt "open dag".

31 januari. De Chr. Kunstakademie houdt "open dag".

februari. De provinciale actie "Olie in de grond" had veel succes in
I1sselmuiden: 13.300 liter zuivere en 9500 liter onzuivere olie werd
bovengehaald.
De Cellespoort weer open als studentensocieteit,
Glastuinders in De Koekoek lijden f 30.000,- schade aan ruiten
door storm.

2 februari. In Den Haag overlijdt op 89-jarige leeftijd, oud-stadgenoot
C.A. Jurling.

3 februari.'s Werelds grootste Facon-sigaar, gemaakt in het Deense
Fredericia, arriveert in het Kamper Tabaksmuseum.
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4 februari. Het RK Kerkbestuur van Kampen klaagt over groeiende
financiele tekorten. In 1981: circa f 10.000,-, in '82 geschat
f 47.000,-. Verhuur van de Buitenkerk levert echter inkomsten.
Daaruit werd restauratie van schilderijen en het historische doopvont
bekostigd.
De homo-werkgroep Kampen van het COC krijgt een eigen ruimte,
die gebruik van het Vestzaktheater zal vervangen.
Geslaagd "kindermuziektheater" met "De boombeer is los" in de
Stadsgehoorzaal.

5 februari. Het Betonbedrijf Prefabo b.v. te Grafhorst wil uitbreiden:
gevolg van de sluiting van Schokbeton. '
Petra van Staverden is met het Nederlandse zwemteam naar
Parijs.
In Sporthal De Reeve waren IJGV en RK DOS toonaangevend bij de
Overijsselse turnkampioenschappen.
Suppertrekker "Lady Diana" Europees kampioen vrije klasse op
indoorkampioenschappen trekker-trek in de Ahoy-hallen te Rot
terdam.

6 februari. Evert Hazelhoff (83), oud-voorzitter KHC, overleden.

7 februari. Officier van Justitie mr. S.J.A.M. van Gendt vertelt in
Kampen, dat deze stad voor een negatieve uitschieter van de
jeugdkriminaliteit zorgt. Hij adviseert "de kroegen later te
sluiten" .
Bewoners van Complex I (woningbouwver. Kampen) in de Hanze
wijk richten een eigen belangenvereniging op. Hunhuizen worden
door verzakking bedreigd.
In Oudemirdum overlijdt prof. C. Veenhof(80), oud-hoogleraar aan
de Vrijgemaakte Hogeschool.

8 februari. Er is een "Kamper Vereniging tot Behoud van de Vrije
Natuur" in oprichting, die zich teweer wil stellen tegen het voort
gaande sluiten van terreinen voor de mens door bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer.
Zalk neemt afscheid van dokter R.J. Nijboer uit Hattem; huisarts die
"met pensioen" gaat.
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Kamper bedrijven bij de gemeente voor drie miljoen in het rood
wegens niet beta aid gas en licht.

11 februari. De gebroeders Veenstra (Willem en Andries) 25 jaar bij de
onderhoudsdienst van de gemeente Kampen.
Gait Berk houdt nogmaals een "eenmansshow" in de Stadsge
hoorzaal.
De I1sselmuider brandweercommandant A.K. Versteeg draagt zijn
functie over aan H. Uitslag.

12 februari. Bondsjudokampioenschappen in Kampen, in Sporthal De
Reeve. Jan Rapmund judokampioen aIle categorieen.

13 februari. De heer M. Knippenberg krijgt, tijdens de eucharistie
viering, de pauselijke onderscheiding "Pro Eclesia et Pontifice"
uitgereikt.

14 februari. Schokbeton wordt overgenomen door Erica Beton te
Emmen, dat haar produktie geheel naar Kampen zal overbrengen.
Over het aantal Kamper werknemers, dat kan blijven, bestaat nog
geen duidelijkheid.

15 februari. De meeste ijsbanen in Kampen e.o. geopend.
Bezwaarden tegen de kaasfabriek in's Heerenbroek onverrichter
zake terug uit Den Haag, na bezoek aan de Raad van State.

17 februari. N abij de Flevoweg springt een afsluiter van een hoge-druk
gasleiding.
Drs. Eelco Elzenga spreekt voor de "Museumvrienden" over de
Oranjeportretten in het stadhuis.

18 februari. Het 60-jarig bestaan van de Chr. School te Mastenbroek
wordt gevierd met een revue. Een kerkelijke herdenking was er reeds
op 28 januari.

19 februari. In de Koornmarktspoort opent gemeentelijk voorlichter John
Kummer een (door het rijk verschafte) tentoonstelling van werken
van Hercules Segers en van Marius Bauer.
De Willem van Oranjeschool wint het schoolschaakkampioen
schap.
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In de dorpskerk van I1sselmuiden wordt een concert door jeugd
ensembles gegeven.
"Excelsior" in Zalk organiseert een provinciaal solistenconcours
voor blazer's (voort te zetten op 26 februari).
GertJan v.d ..Weerd en Maria HoI treden op in de "Orangerie" (van
Matthijs Verschoor) in I1sselmuiden.

21 februari. De wijkvereniging Zuid- Bovenbroek krijgt het medegebruik
van de kleuterschool Constantijn aan de Esdoomhof.
Adviescommissie ad hoc wil theologenopleidingen van de VU en
THHK laten fuseren of samenwerken.

22 februari. Groot regionaal klaverjastoernooi van Tijl in Kampen: lang
van te voren volgeboekt.

23 februari. Tweede inspraakavond over het concept-structuurplan
Brunnepe.
Burgemeester Kleemans overhandigt het - posthuum toegekende -
verzetsherdenkingskruis voor de heer J. van Amerongen aan zijn
weduwe.

24 februari. In de Noorderkerk concerteert het Chr, Mannenkoor
't Harde o.l.v. Jan Zwanepol, met Femmy v.d. Weg, sopraan, en
Henk v. Putten, orgel.
Ook bij de scheepswerf"Peters I1sselmeer" moeten ontslagen (10)
vallen.

25 februari, Jubileum (60)-concert AMDG o.l.v. A. Hoekman in de
Stadsgehoorzaal.
De I1sselacademie presenteert een "Lijst van leemten in de ge
schiedenis van Overijssel" aan rijksarchivaris rnr. E.D. Eijken.

1 maart. Het eerste nummer van een nieuw studentenblad "Paradox"
verschijnt.
De "Country Ramblers" zijn begonnen aan een Europese tournee.
Vijfdejaars studenten van THHK boycotten de colleges kerkrecht
van de nieuwbenoemde hoogleraar dr. H.B. Weijland. Zij achten zijn
benoeming "overbodig en in deze tijd onverantwoord."

2 maart. In Galerie Expose (Oudestraat hoek Klokkensteeg) exposeert
Erik Wijnljes manipulaties van natuurlijke materialen.
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De I1sselmuider ledenwerfactie bracht de EO 1008 leden op.

3 maart. De veertigjarige "Vereniging voor Landbouwvoorlichting
Kampen en omgeving" houdt een kijkdag, die op 10 maart zal worden
herhaald.
B en W van Kampen stellen de raad voor f 20.000,- uit te trekken
voor educatieve projecten. Er liggen 21 aanvragen voor subsidie.
Lang niet alle worden dus gehonoreerd.
Opperwachtmeester A. Pap per 1 maart postcommandant en ply.
groepscommandant van de Rijkspolitie te Water in Kampen.
Eerste team Avercampschool (met Yilmhaz Iyi) damkampioen van
de basisscholen.
Tot tweemaal toe viel in Kampen de stroom uit.

4 maart. De werkgroep "Uitbreiding Kampen" concludeert in haar
rapport, dat ombuigingvan het trace van Rijksweg50 voor Kampen
de beste uitbreidingsmogelijkhedenbiedt, maar dat zulks weI schade
toebrengt aan natuurgebieden.
Bij een botsingonder Wilsum kantelt een tankauto en vliegt inbrand.
Een zwaargewonde.
De Kampenaar Pieter Treep werd gekozen tot voorzitter van de
CDA-jongeren in Overijssel.
In de Stadsgehoorzaal exposeert de "Dinkelschilder" Klaas Vis
ser.

5 maart. De eenjaar bestaande kanovereniging"Skonenvaarder" geeft
gratis introductie-kanolessen.
De Kamper Rederijkers voeren in deStadsgehoorzaal "Een geboren
leugenaar" uit.
In Galerie 3 wordt een expositie geopend van Jan Asjes van Dijk
(beeldhouwer, oud-stadgenoot) en Jan van Loon (schilder).
Officiele opening van het nieuwe schoolgebouw voor het Almere
College in Hagenbroek (Havo en VWO).

9 maart. Rob Lubbers geeft een pianorecital in de Stadsgehoorzaal.
H.W. Poortier neemt, na Twente en naar Scandinavisch voorbeeld,
regionaal initiatief tot een "Huisdieren Ziekenfonds".
Sluitstuk van de tweede I1sselbrug succesvol "ingevaren",

10 maart. Zwolse Conservatoriumstudenten o.l.v. Jacques Reuland,
voeren Bach's "Johannes Passion" uit in de Buitenkerk.
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11 maart. In Leiden is deining over het feit, dat het Kamper raadslid
H. Krans bleek, groot-aandeelhouder te zijn van de oudste Leidse
woningbouwvereniging.

12 maart. B en W roepen de hulp van de minister van Verkeer en
Waterstaat in voor een rijksbijdrage in de kosten van verbetering van
de onderbouw van de oude IJsselbrug. Sommige pijlers bleken
onstabiel, andere vele malen te licht te zijn.
De Hervormde Schoolvereniging viert haar 75-jarig bestaan met een
kerkdienst, een receptie en een fototentoonstelling.
In de Stadsgehoorzaal werd een expositie geopend van werkstukken
vervaardigd door winnaars van het Kamper Amateur Concours,
afdeling "beeldend", anna 1982.
In de Bondsgalerij (Stadsgehoorzaal) exposeert de oud-Zwollenaar
Amateurfotograaf van gewicht, Gerard de long. '
Zeventien prijzen voor bakker K. de long uit IJsselmuiden, behaald
in Leeuwarden.

13 maart. Het Kamper Karateteam van Sportschool Jetze van Dijk
wordt in Rotterdam Nederlands kampioen stijlgroepen.

15 maart. B en W overwegen in Kampen een taakanalist aan te stellen,
om goedkoper dan men aanvankelijk dacht, een onderzoek in te
stellen naar het functioneren van het gemeentelijk apparaat.
GS van Overijssel menen, dat Ben W van IJ sselmuiden zich schuldig
maken aan censuur, aangezien zij films, die vertoond zullen worden in
Oosterholthoeve voor jongeren, eerst willen keuren.
GS van Overijssel menen ook, dat het Rentambt Zwolle de gewenste
uitbreiding van de glastuinbouw in de Koekoekspolder frustreert,
door extreem hoge prijzen te vragen voor de grond.
Burgemeester H.C. Kleemans verricht de officiele opening van een
nieuwe vleugel (verkregen via renovatie van bestaande panden) van
de Bondsspaarbank Centraal Nederland te Kampen.
Gymnastiekuitvoering "Wilhelmina" in de Stadsgehoorzaal.
Comelis Springer's schilderij "Gezicht op de Mennonietenkerk in
Kampen" gaat Kampens neus voorbij.

17 maart. De Werkgroep Archeologie van de "Museumvrienden"
raakte al haar bodemvondsten uit de Oudestraat kwijt, doordat
ontruimers van een tijdelijk depot in het vroegere "Pesthuis", ze met
het vuilnis mee naar Wijster stuurden.
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Bij "De Postduif' worden 2500 duiven ingeent tegen "pseudo
vogelpest". V66r 1 april zullen alle andere duivenhouders moeten
volgen.

18 maart. Premiere van "Man op stelten" door Lijn Negen in de
Stadsgehoorzaal.

19 maart. Therese Wilmink (RK DOS) zal een trainingsreis op uit
nodiging maken naar Moskou van 23 maart tot 2 april.
Kamper Mandoline Club behaalt goed resultaat op concours in
Dronten.
Oud-raadslid J.R. Proper (79) uit Zalk, overleden.
Lucas Lindeboom bespeelt het Burgwalkerkorgel.
"Groundspeed Festival" in de Buitenwacht met een stroom van folk-,
blue grass-, blues- en countrymuziek. Jan Roelofs en Berry Selles
traden samen op: een historisch moment.

20 maart. A. Plender vindt het eerste kievitsei in de gemeente Kampen
en wellicht ook in Overijssel.

21 maart. In Amsterdam werd een gedichtenbundel "Moeder, geefme
de zon", samengesteld door Henk van Ulsen, naar aanleiding van zijn
gelijknamige theaterprogramma, ten doop gehouden.

22 maart. Een Liberiaanse predikant E.A. verblijft in een Kamper
politiecel, in afwachting van de terugtocht naar zijn land. Zijn verzoek
om politiek asiel werd afgewezen.

25 maart. Beeld "Penelope" van Jan Snoeck bij de Engelenbergschool
onthuld. Aansluitend heeft Snoeck een tentoonstelling in de Koorn
marktspoort.
De heer G. Rook, bode van het gemeentehuis van IJsselmuiden,
neemt afscheid.

26 maart. Motorrijder 500 cc-klasse Albert Bosch uit 's Heerenbroek
neemt deel aan Europese kampioenschappen in Missano (Ital.).
"Ret Stedelijk" en de "Big Band Kampen" geven gezamenlijk
concert in de Buitenwacht.
Ret volleybalteam van Reflex promoveert naar de ere-divisie, na
overwinning op Lodewijk Geveke DAK in Hoogezand.
Ret karateteam Jetze van Dijk wederom Nederlands kampioen, in
Schiedam.
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Willem Brons geeft een pianorecital in de "Oranjerie" in IJssel
muiden.
"Kamper Damdag" in "Hanzestad".
Op 80-jarige leeftijd overlijdt sportverslaggever Piet Mik.
De dammers van Avercamp/Engelenbergschool verliezen in En
schede, maar worden toch geplaatst voor de kwartfinales om het
Nederlands kampioenschap.

30 maart. De heer H. Smeding (afd. bevolking) neemt afscheid van het
gemeentelijk apparaat.
Uit een tank van de fa. Waterlander op het industrieterrein ontsnapt
ammoniakgas.

31 maart. De Kamper raad kiest - na een motie uit de raad - voor een
altematieve locatie voor 9 woonwagens aan de Cellebroeksweg, in
plaats van de aanvankelijk voorgestelde plaatsen in Hagenbroek en
langs de BeItweg.
In meerderheid stemt de raad in met goedkeuring voor de bouw van
een zaalvoetbalhal door KHC.
In meerderheid besluit de raad, de gemeente Kampen niet "kern
wapenvrij" te verklaren, zoals de P.v.d.A. per motie voorstelde.
De raad nam geen besluit tot snelle voorbereiding van de renovatie
plannen Nieuwe Markt en Koommarkt. Een extra raadsvergadering
voIgt zaterdagmorgen 9 april.
De gospelgroep "Arise" voert in de Broederkerk opvallend goed de
(barokke) "Markus Passion" van Reinhard Keiser uit; dirigent
W olfried Kaper.

2 april. In Amhem overlijdt op 78-jarige leeftijd ds. H. Hiensch,
vroeger N.H. predikant te Kampen.

4 april. De concertcommissie Hervorrnde Kerk start het nieuwe
orgelseizoen in de Bovenkerk met een concert van Charles de
Wolff.
In de Laurenskerk te Rotterdam begint Klaas J. Mulder's jubileum
toumee, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als organist en
pianosolist.
IJGV-er Alfons Mulder (16) opgenomen in het nationaal jeugd
tumteam.
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7 april. B en W besluiten eens per twee jaar akkoord te gaan met het
inmetselen van een gedenksteentje in het "Koeplein", AIleen wet
houder c.A. Kranenburg was tegen.
De provinciale actie "Olie in de grond" bracht in Kampen ruim
35.000 liter olie bovengronds.
Grafhorst heeft een nieuw nest gebouwdvoor "zijn" ooievaar.

8 april.BijKokverschijnt, na ruim30jaar denieuwe "Concordantie op
de bijbel", nieuwe vertaling. De heer Wolter v.d. Kamp (initiatief
nemer) uit Canada biedt het eerste exemplaar aan, aan voorzitter A.
Kruijswijk van het Ned. Bijbel Genootschap. ,
Reorganisatie PTT-telecommunicatie Kampen (merendeel van het
personeel naar Zwolle) doet het personeel vrezen voor verlaging in
rang.
Geslaagde reiinie van 40-jarige (Hervormde) Juliana van Stolberg
school.

9 april. "Euphonia" Wilsum, o.l.v. Henk Heldoom, concerteert in
"De Meulenbelt".
In de Stadsgehoorzaal concerteert het Flevolands SymphonieOrkest
(goede amateurs) o.l.v. Henk van Loo, met als solistWillem Horjus,
slagwerk.
.De Kamper raad gaat met pijn mee met het voorstel van B en W,
f 411.000,- krediet beschikbaar te stellen voor een "haalbaarheids
onderzoek" naar de renovatieplannen Koornmarkt en Nieuwe
Markt: 15 voor en 6 tegen. Hangijzer was: al of geen voorkeur voor
Kamper aannemers.

13 april. De fa. Wensink en Prins sloeg eerste paal voor 24 koop
woningen, die trouwens aIle reeds verkocht zijn.
Het Kamper Amateur Concours van de Stadsgehoorzaal opent met
de afdeling Serieuze Muziek. Volgen zullen nog de categorieen
"beeldend" en "podiumvormen".

14 april. Verwijdering tussen het bestuur van de Stichting Kamper
Kunstuitingen en coordinator Huib Strengers doen laatstgenoemde
opstappen. Het Midzomerfeest is overigens reeds voorbereid.
Leden van de Ver. tot Behoud van de Vrije Natuur gaan nesten van
weidevogelsmarkeren.
De leden van de Bedrijvencommissie verklaren per motie van
wantrouwen, dat de leiding van voorzitter, wethouder D.J. Bossink
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"zinloos" is. Men meent aIleen "achterhaalde zaken aan te moeten
horen" en niet mee te kunnen denken over herstructurering van de
GNB.
Leden van de Vcr. tot Behoud van de Vrije N atuur redden hazen in de
ondergelopen uiterwaarden van SBB bij Wilsum.

15 april. Burgemeester Kleemans onthult het bewegende kunstwerk
"Het Windkompas" van Onno van Dokkum uit Grave, bij de lagere
school "Het Kompas" en de Sporthal Cellesbroek.
Hoofdprijs podiumvormen in het Kamper Amateurs Concours voor
"De Kat".
Therese Wilmink neemt deel aan een turninterland tegen Bul
garije.

16 april. Jubileumconcert (45 jaar) van het Hervormd Kerkkoor o.l.v.
Jaap Neuteboom, in de Bovenkerk, met Howard Crook als solist.
Wethouder L.V. Elfers opent in de Broederpoort de tentoonstelling
"Overijssels Bodebus".
Bij de IJsselbrug veel overlast van hoog water.
Zwolse conservatorium-eindexamenkandidaten bespelen het orgel in
de Buitenkerk. Organisator de vaste organist Ton van den Berg.

17 april. Ds. H. van Vreeswijk, gekomen van Vriezenveen, wordt
bevestigd en doet intrede bij de Hervormde Gemeente (Open Hof).
Hij vervult de vacature ds. De Ruiter.
Ds. J.W. Goossen (NH) preekte afscheid in Mastenbroek. Hij gaat
naar Waddinxveen.

18 april. De heer Th.F. Bolwerk (57), voorzitter van de Ondernemers
vereniging Kampen, overleden.

19 april. De Stichting Gehandicapten Paardrijden houdt ruiterdagen in
de manege aan de Zwartendijk.
De directies van Uitgeverij La Riviere B.V. te Zwolle en Uitgeverij
J.H. Kok B.V. te Kampen bereiden een fusie voor.

20 april. De Padvindersgroep "De Hanzeluiden" start met een jonge
rengroep "Veldverkenners".

21 april. Ooievaarsvrouwtje terug op Grafhorster nest.

307



22 april. Nieuwe polikliniek van het Stadsziekenhuis "De Engelenberg
stichting" in gebruik gesteld door een optimistische burgemeester
H.C. Kleemans.
Balletuitvoering Hanni Dokter.
De Hervormde gemeente sluit zich aan bij de "Monumenten
wacht",

23 april. In de Open Hof voert een Bremer jeugdkoor de Zuid
Amerikaanse Passie "Campesimo" van Mathias Siebert uit: een
actueel sociaal bewogen muziekwerk.
"Harpe Sions" geeft 0.1. v. Herman Rekers zijn 71 ste uitvoering, in de
11sselmuider dorpskerk.
In de Lutherse Kerk geeft de I1sselmuidenaar Matthijs Verschoor
(van de "Oranjerie-concerten") een pianorecital.

25 april. Overdracht door botenbouwers G.A. Kroes & Zn. aan het Ned.
Scheepvaartmuseum van een gereconsrueerde "ovemaadse spiegel
sloep", welk scheepstype inmiddels historie is geworden.

27 april. CDA-voorzitter Piet Bukman spreekt in Kampen.
VU en THHK protesteren in nota tegen hun samensmelting.
Voorzitter Dries Bessels overhandigt aan burgemeester Kleemans de
stichtingsakte van Stileba: Stichting Leven Buiten het Arbeids
proces.

26 april. Bewoners en toekomstige bewoners protesteren bij B en W
tegen hetraadsbesluit, een klein woonwagenkamp te vestigen aan de
Cellebroeksweg.

28 april. Bij Kok verscheen een boekje "De Ambtseed trouw", ge
schreven door G. Spanhaak en J .B. Keuter, over bezettingservaringen
van burgemeester H.M. Oldenhof en gemeentesecretaris H. Bakker.
Gelijktijdig is er een tentoonstelling over de bezetting in de Koorn
marktspoort.
Vanwege een principieel meningsverschil over de waterwildjacht
stapt het VVD-raadslid Dolf Stomphorst uit de raad. Althans, hij wil
het. Later zal hij verkiezen als "onathankelijk raadslid" op zijn stoel
te blijven zitten.
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29 april. Koninklijke onderscheidingen voor de heren H. Koster,
opzichter rentambt O. Flevoland, J. Das, werkzaam bij het Min. van
Defensie, en H. v.d. Kamp, koster van de Herv. Kerk op 't Kamper- .
eiland.
Schokbeton gaat officieel over in handen van Erica Beton. Van de
170 werknemers van Schokbeton nam de nieuwe ondememing 7
personen over. Uit Emmen nam men 60 werknemers mee.
Adjudant E. Zielstra, commandant Rijkspolitie te Water, neemt
afscheid en wordt koninklijk onderscheiden.
In Lelystad wordt oudcstadsgenoot Aalt Selles, secretaris van de
Kamper "Museumvrienden" koninklijk onderscheiden.
Burgemeester Kleemans ontvingf 2500,- van de Bondsspaarbank
Centraal Nederland bij haar ingebruikname van een nieuwe vleugel,
en gaf dat geld aan 't Speelwerk.

30 april. Tiem Evink 35-jaar dirigent. Viering voomamelijk bij "De
Zeeklank" in Vollenhove.
Kampen viert een zonnig Oranjefeest in de stad en Brunnepe.
Het 60-jarige AMDG geeft samen met het Mannenkoor D.E. V. een
ochtendlijk jubileumconcert in de Bovenkerk.
De "Bruine vloot" kreeg er drie schepen bij. Burgemeester Kleemans
nam ze in gebruik met een kanonschot.
In IJ sselmuiden koninklijke onderscheidingen voor de heren
A.B. Rengersen, oud-hoofdonderwijzeren W.G.M. de Valk, veiling
directeur.

mei. KHC neemt afscheid van speIer Jan de Vries, voor aanvang van
de wedstrijd KHC-Roda.
Dr. L. Oranje, wetenschappelijk hoofdmedewerker THHK, nu
industriepredikant in Gelderland.

3 mei. IJ sselmuidenaar Piet Bennink voor de derde maal . lands
kampioen schieten met de voorlader-revolver.

4 mei. Dodenherdenking in Kampen en IJ sselmuiden. In Kampen
werken studenten van de Expressie-akademie mee aan een her
denkingsprogramma.
Burgemeester E. van Voorden slaat de eerste paal voor het eerste
woningbouwproject (52 woningen) in de "Losse Landen".
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5 mei. Burgemeester Kleemans reikt het Verzetsherdenkingskruis uit
aan oud-burgemeester H.M. Oldenhof: de eerste aldus onder
scheidene vanwege zijn " legale optreden in de bezettingstijd" - Ook
ex-ambtenaar van de burgerlijke stand C. van der Zee ontving het
kruis.
Jubileumconcert (40 jaar) van het Hervormd Wijkkoor 0.1. v. Jan
Steven Wuite, in de Bovenkerk.
Bevrijdingsloop voor KNAU-aangeslotenen en scholieren.

6 Opening tentoonstelling Otto Dicke (Dordrecht) in Galerie 3.
Regionale manifestatie in Kampen van "Amnesty International",
gewijd aan Iran.
Veiling(keur- )meester G.J. Bos gehuldigd wegens 25-jarig dienst
verband met de veiling KZIJ.

7 mei. Burgemeester Kleemans neemt de nieuwe studio van de Kamper
zieken- en bejaardenomroep (KZBO) in het "Pesthuis" officieel in
gebruik.
Aan het "eenacterfestival" van de Regio Noord Overijssel van het
Overijssels Amateur Toneel, nemen acht groepen dee Iin de Stads
gehoorzaal.
Therese Wilmink neemt deel aan de EK turnen in Gothenburg.
Een controverse tussen presentator Huib Strengers en het bestuur
van het Politiek Cafe doet eerstgenoemde opstappen. Pianeur Theun
Bleeker verklaart zich solidair met hem en stapt ook op.
Jan Spijker wint de Ronde van Overijssel.
Margriet van Staveren verovert vier gouden Speedo-medailles in
Leiden.
Twee dansparen van Dansschool v.d. Berg uit Kampen op tweede en
derde plaats van Nederlandse top in Den Haag.
De Groen van Prinstererschool (Geref. Gem.) vierde haar 50-jarig
jubileum.

10 mei. Er verscheen een boekje over (de restauratie van ) "De
Hervormde Kerk te Wilsum", door bouwkundig opzichter H.J.
Fijnenberg.
In de Buitenkerk geeft "Immanuel" o.l.v, Klaas J. Mulder zijn
jaarlijkse uirvoering met Cesar Franck's onbekende "Zeven Kruis
woorden" en Vincenzo Bellini's vergeten "Messa di Gloria".

12 mei. Wim en Kees Mossel naar de EK karate in Madrid.
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14 mei, Jaap Dragt (Zwolle) concerteert in de Burgwalkerk.
Het dorpshuis "De Kandelaar" in's Heerenbroek na verbouwing
weer in gebruik.

17 mei. Bezinningsdag in het Catechetisch Centrum te Kampen.
Meer bouwactiviteiten in Kampen. In Cellesbroek-Middenwetering
zijn 160 woningen in aanbouw. Eind '83 verwacht men er 240 in
aanbouw te hebben.

18 mei. Ing. B. Kuipers nam afscheid van Gemeentwerken.
De gemeente Kampen reageert niet op een verzoek van "De
Overijsselse Molen" om (jonge) bomen te rooien vanwege de biotoop
voor de Kamper Molen d'Olde Zwarver.
Zwembad "De Steur" kreeg een "superglijbaan",
"De Kleine Komedie", voortgekomen uit de CJMV, viert zijn 15-
jarig bestaan.
Badmeester A.J. Strieker veertigjaar (succesvol!) in het yak.

19 mei. Het Comite Kamper Ui(t)-dagen wordt Stichting Promotie
Kampen. De VVV voelt zich ten onrechte buitengesloten.

21 mei. Er verschijnt een herschreven versie van Amy Groskamp-ten
Have's etiquetteboek "Hoe hoort het eigenlijk?" Herschrijfsters
Maja Krans (oud-Kamperse) en Wia Post.

26 mei. Usselmuidens gemeentesecretaris A.B.E. Hamer neemt af-
scheid. (
De Kamper raad besluit tot versmalling van de Wederiklaan in
verband met de verkeersveiligheid.

27 mei. Kamper Schaaknacht van O. en O. en de Stadsherberg. Heico
Kerkrneester uit Oosterbeek winnaar.

28 mei, Oud-wethouder drs. S. Horchner opent in de Koornmarktspoort
een tentoonstelling, gewijd aan Karel Appel.
De schnauzer Gunar Taras van Lairinthe, van de Kampenaar Gerrit
Fien wordt in Dortmund Europees kampioen middenslag.
Zowel Go-Ahead als DOSK promoveren naar de eerste klasse
zaterdagvoetbal. IJVV moet nog even wachten en doet dat (ten
onrechte) ongerust.
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Therese Wilmink prolongeert in Amsterdam Zuid haar nation ale
titel achtkamp en verovert bovendien nog viermaal een eerste plaats
in de toestellenfinales.

30 mei. De Stichting Buitenlandse Werknemers "I1sselstreek" draagt
wegens opheffing, taken over aan de Stichting Sociaal Kultureel
Werk Kampen.

juni. De Raad besluit de Avercampschool ter beschikking te stellen
van het Chr. Buitengewoon Onderwijs. De school voor 0.1. zelf
verhuist dan naar de Dorpsstraat.

2 juni. In een nota van de secretarie-afdeling Algemene Zaken wordt
gesteld, dat in Kampen het (voortdurend en snel) stijgende aantal
aanvragen om huursubsidie ver boven het landelijk gemiddelde
uitrijst: tot enmet april '83,1725, zijndeeen stijgingvan32,2% bijhet
vorigejaar.
Karel Appel bezoekt terloops de tentoonstellingvan zijnwerken inde
Koommarkspoort.

4 juni. Monumentenzorg zet toch de bouw van een blinde muur in de
Schapensteeg, ter afscheidingvan het kerk-, school- en kloosterplein
.ter plaatse door, tegen de wens van aile andere betrokkenen in.
Het 60-jarige AMDG recipieert in 't Veuronder.
Het gemeentebestuur huldigt DOSK en Go-Ahead wegens hun
promotie (voor Go-Ahead tevens kampioenschap) naar de eerste
klasse zaterdagvoetbal. .
Karateteam Jetze van Dijk naar EK te Londen.
Nationaal hockeytoemooi in Hagenbroek.

5 juni. Te Veenendaal overlijdt op 80-jarige leeftijd ds. J. Overduin,
Geref. predikant, vroeger te Kampen.

6 juni. Vijf studenten van de Chr. Akademie voor de Joumalistiek
weigeren een videofilmvan het "Doe Wat Festival" aan "Holland
Signaal" in Hengelo te verkopen, "die aldus daders van vemielingen
wil opsporen", dachten de studenten.
Start Avondvierdaagse Kampen met eenmisverstand over vernieling
van hooi langs de route: de wind was de schuldige.
In het City-theater speelden twee Zuid-Afrikanen een spel over de
apartheid in hun land.
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7 juni. Fins jeugdorkest concerteert in de Stadsgehoorzaal voor hulp
aan Polen.

8 juni. Staatssecretaris mr. G.Ph. Brokx van Volkshuisvesting c.a.
opent het Kamper Boekhuisproject plus een tentoonstelling over
stadsvernieuwing,
Ais nieuwe huisarts heeft zich in Kampen (Dravik 16) gevestigd
mevrouw Kwafo-Brink. Zij werkte in Ghana en haar man is een
Ghanees, die in Nederland studeerde.

9 juni. De ontwikkelingsmij Bemar uit Raalte heeft nog steeds plannen
voor de Kok-panden in de Oudestraat.

10 juni. De Dienst Gemeentewerken meent, dat inrichting van het
Gotische Huis tot Museum voor de helft van het geraamde kosten
bedrag if 250.000,- in plaats van f 500.000,-) zal leiden tot een
halfbakken museum.
Door activiteit van de nieuwe Huurdersbelangenvereniging "Kam
pen" krijgt het complex Kinsan-woningen in Flevowijk III wellicht
volgend jaar een grote opknapbeurt.
Uitbreiding "Onze Werkplaats" officieel in gebruik genomen.
Avondvierdaagse II sselmuiden telde record-aantal deelnemers en
toeschouwers.

12 juni. Ds. E. van Donselaar, Vrijz. Herv. predikant, preekt afscheid
wegens vertrek naar Winterswijk.

13 juni, Marktkooplieden verzamelen handtekeningen van het publiek
voor definitieve terugplaatsing van de maandagmarkt naar de Nieuwe
Markt.

14 juni. Initiator van de komst van vier hogere beroepsopleidingen in
Kampen, W.C. Veenendaal, ontvangt uit handen van burgemeester
H.C. Kleemans de ere-penning van de gemeente Kampen.
Duizendste bezoeker op Karel Appel-tentoonstelling.

15 juni. Adjudant A. Riezebos uit Zwartsluis geinstalleerd als com
mandant van de Rijkspolitie te Water, groep Kampen. In de praktijk
volgde .hij reeds op 1 mei de adjudant Zielstra op. Zijn installatie
geschiedde door de heer J.G.W. Bar, commandant van het district
Nijmegen, waaronder de groep Kampen ressorteert.
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16 juni. De scheidende ds. E. Donselaar gafin het orgaan van de Vrijz.
Hervormden "In de Marge" een scherpe, negatieve analyse van zijn
Kamper gemeente: klein, vergrijsd, verdeeld.
Voor toewijzing van bejaardenwoningen is gevormd een "Centrale
Toewijzingscommissie voor Bejaardenwoningen" (CTCB), ver
tegenwoordigend de bouwverenigingen "Eenvoud" en "Kampen",
de bejaardencentra Vijverhof, Amandelboom en Oldenhof, en de
Stichting Bejaardenwerk Kampen.

17 juni. Kampen heeft zijn "Stichting Stadsherstel", die de restauratie
van de binnenstad wil bevorderen. Voorzitter H.J. Weil en secretaris
H.P.M. Strengers ondertekenden de oprichtingsakte.
Leerlingen van de Technische School voeren in de Stadsgehoorzaal,
ter gelegenheid van de diploma-uitreiking, een schitterend spektakel
van Jan Liefting en Dick van Ommen, groots gemonteerd op.
Ing. J.T.P. van Denderen, adjunct-directeur Gemeentewerken,
herdenkt zijn 40-jarig dienstverband met de overheid.

18 juni. Midzomerfeest, ditmaal met braderie, een feestelijk voorproefje
van de komende Kampen Ui(t)-dagen.
Stampvolle Bovenkerk bij koorconcert ter gelegenheid van het 25-
jarig artiestenjubileum van Klaas Jan Mulder.
Akademie-directeur D. van Sliedregt opent in Galerie 3 een tentoon
stelling van Piet Klaasse.
Wethouder Warner Brink probeert offici eel de 35 meter super
glijbaan in Sportfondsenbad "De Steur".
Overijsselse zwemkampioenschappen in "De Steur".
Branko Grootes (IJGV) op Texel in turninterland tegen Wales.

19 juni. N ationale motorcrosskampioenschappen 125 cc in Kampen.
John Hensen onbetwist eerste.

20 juni. Start Usselmuider Zwemvierdaagse. Gelukkig hadden de
Kamper kikvorsmannen het evenement gered door een lek in het bad
tijdig te dichten.
Te Wapenveld overlijdt op 81-jarige leeftijd mr. Carel H.J. baron van
Utenhove, voor en tijdens de oorlog directeur van de Kamper
Nutsspaarbank.
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21 juni. Ais gasten van het Herv ..Kerkkoor treden in de Bovenkerk de
zangers van "Burnsville High School Vagabond Singers" op, uit
Minnesota (USA).
Matte strijd in de 16e KG-wielerronde in Kampen. Geen Kampers/
IJsselmuidenaren vooraan.

22 juni. Ontevreden woonwagenbewoners blokkeren het kruispunt
Europa-allee/Flevoweg met brandende auto's.

23 juni. De Raad benoemt in meerderheid ing. A.J. Dekker, nu nog
hoofd afd. electriciteit, planning en voorbereiding gas, water en
electriciteit bij de nutsbedrijveninMiddelburg, tot GNB-directeur in
Kampen.
Er werd een "Stichting Radio Omroep Kampen" opgericht.
VVVKampen kan de drukte niet aan. Directeur Leo Driessen roept
om uitbreiding van het personeelsbestand.
De heerD.A. Klumpjeuit IJsselmuidenneemt afscheid alsplv. hoofd
BB, A-kring Overijssel.
In het Walkate Archief wordt een tentoonstelling van oorlogs
herinneringen, samengesteld uit zelf verworven bezit door Ludger
Brummelaar, opengesteld.
Raad akkoord met een krediet van 55.700 plus 44.000 voor
bodemonderzoek ter plaatse van dev.m. gasfabriek, en afdekkingvan
de stortplaats Schansdijk.

24 juni. De Stadsgehoorzaal presenteert haar schouwburgprogramma
'83/' 84 onder hetmotto "Met mindergeldmeer doen". Maar danwei
zonder het gewaardeerde "open huis" vooraf. Overzicht in een
notedop: Long!Jongewaard,try out (17 sept.), Flairck (23 sept.), Int.
Folkl. Danstheater (24 sept.), Youp van 't Hek (27 sept.), Mechels
Miniatuur Theater (29 sept.), Liselore Gerritsen (1 okt.), Literair
progr.(4 okt.), "De LyrischeKomedie" (7 okt.), Laurens van Rooyen
(8 okt.), Breyten Breytenbach (11 okt.), Nooy's Voistheater (13
okt.), Ned. Operast. (20 okt.), LijnNegen(21 okt.),WillemBrons en
Matthijs Verschoor, pianoduo (25 okt.), Bassie &Adriaan(26 okt.),
"De VrijeMadam" (26 okt.), Nelleke Burg(27 okt.), EI theatro del
Arte Flamenco (1 nov.), Pleuni Touw/Hugo Metsers (2 nov.), OFO
(3 nov.), Klaas Hulst/Bert Buitenhuis (5 nov.), Marie Hol/GertJan
v.d. Weerd (6 nov.), "Termiek" (10 nov.),Bob Berkey(15 nov.), St.
Amstel Toneel (16 nov.), Willem Nijholt c.s, (17 nov.), LijnNegen
(23 nov.), Mini & Maxi (24 nov.), Jacques Commandeur c.s. (25
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nov.), Wiener Blut (26 nov.), Kitty Janssen/Andre v.d. Heuvel (1
dec.), Cabaret Boemerang (8 dec.), Peter Weekers (10 dec.),
Introdans (13 dec.), Seth Gaaikema (14 dec.), "Echafaudages" (15
dec.), "Kampen Plat" (4 jan.), OFO (5 jan.), Ballet Cote d'Ivoire (7
jan.), Kitty Courbois c.s. (11 jan.), Theater v.d. Lach (17 jan.),.
Dynasty van Oer(25 jan.), OFO(26jan.), Kindermuziektheater(27
jan.), "Theater La Lura" (2 febr.), Marry Dresselhuys/Jan Retel (7
febr.), Ned. Danstheater (9 febr.), Marinierskapel (10 febr.), Grif
theater (17 febr.), Toneelgroep Theater (21 febr.), Lijn Negen (22
febr.), Lijn Negen (24 febr.), Nooy's Volkstheater (25 febr.), Peter
Faber (28 febr.), "Hollands Diep" (1 mrt.), De Lyrische Komedie (2
mrt.), Hoofdstad Operette (6 mrt.), "Poezie hardop" (7 mrt.),
Toneelgroep Theater (13 mrt.), Martine Bijl (15 mrt.), Bent
Raamtheater (21 mrt.), OFO (22 mrt.) , Opera Forum (23 mrt.),
Adele Bloemendaal (24 mrt.), Kitty J anssen/ Andre v.d. Heuvel (28
mrt.), "De Zoon van Louis Davids" (5 apr.), Introdans(7 apr.), Paul
van Vliet (14 apr.).
De Zeepziederssteeg (tussen Oudestraat en Voorstraat) is weer open
na renovatie van begrenzende panden. De steeg is waarschijnlijk
sinds 1960 afgesloten geweest.
Het scheidende ply. hoofd A-kring Overijssel BB. D.A. Klumpje uit
Llsselmuiden, bij zijn afscheid geridderd.

25 juni. Als gast van het Herv. Kerkkoor bezoekt het Burnsville High
School Choir uit Minnesota Kampen en concerteert in de Boven
kerk.
Expositie werk van geslaagden van de Chr. Kunstakademie.

27 juni. Start KWC-fietsvierdaagse met 1000 deelnemers.

29 juni. Fiat van GS maakt eindelijk uitbreiding van Jachthaven "De
Riette" mogelijk.
Oud-stadgenoot A.J. Lindenbergh verlaat na bijna 50 jaar de
Rijksdienst voor de IJ sselmeerpolders met pensioen.
Opname in het Kamper NS-station voor het AVRO-radiopro
gramma "Op een klein stationnetje"; uitzending zal volgen op 24
september '83.

30 juni. Staatssecretaris De Koning van Financien onderzoekt de
mogelijkheid, tuinbouwgrond in de Koekoek in erfpacht uit te geven.
Hij heeft zulks aan GS bericht.
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De per 1 oktober scheidende gemeentelijke voorlichter John Kum
mer, zal worden opgevolgd door de heer E.C. Ehrhardt, thans
gemeentelijk voorlichter van Oud-Beijerland (Z.H.).
Na acties op het Calvijn-lyceum kreeg Amnesty International,
afdeling Kampen, een bijdrage van 8000 gulden.
Drs. G.E.B. Bosch-May vertrokken als directrice van de Llssel
akademie voor een volledige baan aan de Kath. Universiteit van
Nijmegen,
In de Nieuwe Kerk treedt het Wheaton Male Chorus (uit Wheaton,
nabij Chicago) op, met het Kamper gospelkoor "Arise" in het
voorprogramma.
De II sselmuider Raad benoemt de heer K. Barneveld uit Hattem tot
gemeentesecretaris.

julioBurgemeester :H.C. Kleemans opent aan de Meeuwenweg een
nieuw kantoor voor de fa. Mateboer (accountancy en belasting
adviezen): eerste aanzet voor invullende nieuwbouw na vroegere
kaalslag.
Prof. dr. C. Trimp brengt met zijn echtgenote een bezoek aan Zuid
Afrika, tot en met 15 augustus '83.
In de Buitenkerk geven het Soester kinderkoor en het mannenkoor
D.E.V. een concert in het kader van de uitwisseling Kampen
Soest.
Pastoraal werker J. Bonte werd door de Herv. Gemeente van
II sselmuiden/Grafhorst voor twee jaar herbenoemd (part-time).

2 julio De Joodse Begraafplaats in Llsselmuiden verpaupert steeds
meer door erosie van de grafstenen.
Drie Toi-Toi-ponyruiters naar de NK te Apeldoorn-

3 julioDs. B. van Osterom doet in de Bovenkerk intrede als predikant
van de Hervormde Gemeente (wijkgemeente 3, Broederkerk) als
opvolger van ds. M. Verduin.

4 Juli. De Llsselmuider Tennisclub krijgt - bij raadsbesluit - vier
nieuwe banen op het voormalige sportcomplex van IIVV. Dat
betekent 66k: voor 't eerst zondagssport in deze gemeente.
De Llsselmuider raad besluit het Verenigingsgebouwop het Mar
keresplein te slopen.
De gemeente II sselmuiden moet tonnen bezuinigen.
Een van de drie Grafhorster ooievaarsjongen blijkt dood.

317



6 julioVan de Kamper amateur-historicus Kees Schilder verschijnt een
transcriptie van het bekende, oude stadsboek "Digestum Vetus".
Terloops bewijst de heer Schilder, dat de plaatjestekenaar in het boek
niemand anders kan zijndan de stadssecretaris Peter Hendricksz.

7 julio De gemeente Kampen moet in de jaren '84/'86 aan bezuini
gingen 2 miljoen boven water zien te brengen. B en W willen o.m. de
Koornmarktspoort als tentoonstellingscentrum sluiten. Besparing op
papier: f 30.000,-.

9 julioSteur-ploeg twee weekeinden naar de NK in Amersfoort.
In het Kamper Tabaksmuseum aan de Botermarkt ligt de grootste
sigaar van de wereld (ruim 5 meter), gedraaid door de heren Jan
Weijmer en Tinus Vinke van het museum.
Wethouder L.V. Elfers opent in Kasteel Ammersoyen een schilde
rijententoonstelling van Kees Kieft.

12 julioDe kwantitatieve achterstand in huurwoningen is in '82 niet
ingelopen, aldus het jaarverslag van "Kampen", dat door de be
zuinigingennog meer druk op de woonruimteverdeling verwacht.
In het leegstaande HEMA-pand zal de fa. Blokker een zaak in
huishoudelijke artikelen starten.

14 julio Eerste Kamper Ui(t)-dag 1983 onder het motto "grenze(n)
loos". De eerste dag draagt een Indonesisch stempel. Hoogtepunt is
een optreden van de Thomas Mc Kean Highlander Band uit
Wilmington (USA). En uiteraard ging de koe aan de toren. Wet
houder J.D. Bossink hees.
Ook THHK moet inleverenvan zijn tot nu toe ontvangen 6,7 miljoen
gulden voor 404 studenten.

15 julioDe zuivelfabriekVanHeel vangt- onder bepaalde condities- de
"busmelkers" van deN.W.-Veluweop, die nietmeer aan deCoberco
kunnen leveren.

16 julioDrs. Eelco Elzenga opent in de Koornmarktspcort een tentoon
stelling van portretten (rijp en groen) van koningin Beatrix.
In IJsselmuidenwordtweer gebouwd:52 woningenin aanbouw sinds
hetvoorjaar; 16woningenbegonnen;35woningenwachten opkopers
om gebouwd te worden.
Petra van Staveren in de zwemploeg voor de EK in Rome.
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19 julio Drs. C.A.C.M. Nuytens, oud-kabinetschef van de burge
meester(s) van Kampen, later van de Min. van Binnenlandse Zaken,
burgemeester van Beesel (Limburg) per 1 okt. '83.
De Raad van State verwerpt een bezwaarschrift tegen een door
Llsselmuiden verstrekte hinderwetvergunning voor het storten van
puin (atkomstig van de IJC) op een terrein aan de Veilingweg in de
Koekoekspolder.

21 julio Vrijwilligers van de Stichting "Kampen helpt Polen" terug van
een hulpreis naar Bialystok met 26.000 gulden, medicijnen, bedden,
fruit en kleren. "We gaan weer", zei de stichting.
Tweede Kamper Vi(t)-dag met Afrika als thema. Er wordt een
bliksemactie voor Ghana gehouden ter leniging van noden. De
vereniging "Moneta Campensis" slaat een jubileumpenning; zij
bestaat 15 jaar.

25 julio Kostelijk optreden van het straatorkest "Riciotti" van Amster
damse conservatoriumleerlingen.

26 julio AH-filiaal Oudestraat wordt opgeheven.

27 julio Wielerveteraan Johan Hup behaalde in Wijhe zijn 25e seizoen
zege.

28 julioDerde Kamper Vi( t)-dag, met speedbootraces en presentatie van
zeven Kamper kerkorgels. Van het Vietnamese stempel kwam weinig
terecht.
Seizoenafhankelijke bedrijven constateren, dat Kampen dit jaar
minder toeristen trekt dan voorheen. -
In IJ sselmuiden start "werkervaringsproject". De vakbeweging is
niet enthousiast over het initiatief: "spotgoedkope arbeidskrach
ten" .

29 julio Oud-stadgenoot Hans Werkman richt - met anderen - een
christelijk literair tijdschrift "Woordwerk" op. Achter de uitgave
staat de letterkundige vereniging "Schrijvenderwijs".

30 julio Duivenmelker Klaas Zwanepol daagt Ned. Postduivenhouders
Organisatie voor de rechter wegens meten met twee maten inzake
verplichte inenting tegen de virusziekte Paramyxo 3.
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2 augustus. In de Bovenkerk bespelen F eike Asma en Willem Hendrik
Zwart samen twee orgels: het Bovenkerkorgel en een verplaatsbaar
Johannus-orgel.

3 augustus. De Kamper brandweer ziet in haar jaarverslag terug op een
rustigjaar: 233 keeruitgerukt, waarvan 103 keervoorbrand, 85 keer
voor hulpveriening, 5 keer voor assistentie elders en 40 keer voor loos
alarm.
De organist van de Westerkerk Jan Zwanepol maakte, samen met de
hoboist Han Kapaan, een langspeelplaat.
Klaas Jan Mulder concerteert in de Bovenkerk, ter gelegenheid van
zijn 25-jarigjubileum.

4 augustus. De vierde Kamper (Ui)t-dag werd een "Turkse dag". Er
verscheen een boekje over de geschiedenis van de Turkse bevolking in
Kampen. Uitgave commissie "Vooriichting Buitenlandse Werk
nemers Kampen". De regen bedierf veel, maar een grote old-timer
show redde de avond.

6 augustus. De minister sprak uit, dat het gemeentebestuur van
I1sselmuiden geen censuur mag toepassen op films, bij het afstaan
van Oosterholthoeve aan het ASCW (Algem. Soc. en Cult. Werk).

8 augustus. De homowerkgroep Kampen van het C.O.C. bestaat een
half jaar en kijkt daar tevreden op terug.

9 augustus. De Raad van State stelde de Ver. voor Natuurstudie en
-bescherming 11sseldelta in het gelijk in haar bezwaar tegen het
raadsbesluit inzakevestigingvaneen ijsbaan inZalk. OokGS, diehet
besluit fiatteerden, bleken daarmee in de fout te zijn gegaan.
De heer P. Kroneman, 40 jaar verbonden aan een houthandel in
Zwolle, koninklijk onderscheiden.

10 augustus. Een tijdens de Kamper Ui(t)-dagen gestarte, snelle actie
voor een ziekenhuis in de Ghanese hoofdstad Accra, slaagde: de
eerste hulpgoederen zijn reeds op weg.

11 augustus. In de Bovenkerkconcerteert de beroemde, Franse organist
Jean Guillou.
Laatste Kamper Ui(t)-dag: "academiedag". Helaas practisch zonder
studenten, want die hebben nog vakantie.
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Ret eerste "fresco van de kleine middenstand" (vondst van John
Kummer) na restauratie in gebruik genomen: "Van der Put's beschuit
is krachtbeschuit", op de hoek Oudestraat- Kerkstraat.
In samenwerking met Staats Bosbeheer startte de Vrijwilligers
Vacaturebank Kampen met een project landschapsonderhoud.
De gemeente Kampen heeft een sluitende begroting. Door bezuini
gingen zal een bedrag van! 200.000 gevonden moeten worden voor
noodzakelijke nieuwe activiteiten. Op de begroting staat een post van
anderhalf miljoen voor verbetering van wegen (Kampereiland,
Europa-allee),

12 augustus. Ret volkstuinencomplex "Onze Tuin" behaalde een derde
prijs bij een landelijke keuring.
Ret Kamper Vakantie Komitee besloot zijn geslaagde activiteiten
met een gecostumeerde optocht door de stad en een modeshow. Ret
thema was "Mensen uit verre landen".

15 augustus. De uitbreiding van de Zalker begraafplaats is voltooid.
Uit I1sselmuiden vertrekt voor de vierde keer een delegatie met
hulpgoederen naar het Pooise Wabrzezno.
Kampen in de greep van de "Profronde". Van de cracks bleven helaas
Kelly, Rooks en Peeters weg, maar Smit klopte Winnen met de
eindstreep in zicht.

16 augustus. De Kamper organist Fred Sollie concerteert in de Haar
lemse St. Bavo.

19 augustus. De Zuid-Molukse theologiestudent Ted Salakay studeerde
af aan de TRRK op eea doctoraalscriptie onder de titel: "De relatie
pacificatie en zending op Sumba", handelend over de verhouding
zending en kolonisatie en de zendeling ds D.K. Wielinga.
In 't Harde overleed ir. C. Kalisvaart, oud-hoofd van de weten
schappelijke afdeling van de Rijksdienst voor de I1sselmeerpolders,
en oud-wethouder van Kampen.
In Llsselmuiden wordt een "marathon-zwemnacht" gehouden, die
vier tandems voor huize "De Schelp" oplevert. Er werden in totaal
113 km's verzwommen.

20 augustus. Ret eerste "Steurpopfestival", georganiseerd door Jonge
rencentrum 't Ukien en de FNV-bouwbond op het Shock-terrein,
werd een gemoedelijk feest met tegenvallend bezoek. Toch waren
"Golden Earring" en "Drukwerk" onder de optredenden.
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Het verbouwde clubhuis van de Gasmangroep (R.K. Verkenners)
werd door mevrouw Bolwerk heropend.
In de Burgwalkerk concerteerde de organist Charles de Wolff in
W. Theo van Dijk's "Uurtje kerkmuziek".

21 augustus. In Mastenbroek deed kand. J.W. van Estrik intrede als
Hervormd predikant.

22 augustus. VVV-directeur Leo W. Driessen beklaagt zich op de
jaarvergadering over geringe financiele armslag en verklaart, dat het
VVV-kantoor degradeert naar een "folderpost".
Tijdens zijn werkzaamheden als visser in 't Noorddiep is geheel
onverwacht overleden de heer Marten Woning (76), bekende figuur
in de vissersorganisatie en in de Hervormde kerk van Kampen en
Brunnepe.

23 augustus. Tijdens de Europese zwemkampioenschappen in Rome
bereikte de Kampense Petra van Staveren een zevende plaats in
recordtijd.

24 augustus. De tien jaar oude peuterspeelzaal in Llsselmuiden, net
verhuisd naar de kleuterschool, moet reorganiseren vanwege subsi

. dievermindering. Geen leuk jubileumgeschenk.

25 augustus. De Raad van State heeft eindelijk in uiterste instantie de
gemeente Kampen in het gelijk gesteld, die aan mevrouw G. Koster
Duitman gelegenheid bood tot het openen van haar bar "De
Pijpelaar" in de Boven Nieuwstraat.
Bij de Sociale Dienst wordt een " sociaal rechercheur" gestationeerd,
die werkzaam zal zijn in zowel I1sselmuiden en Dronten als in
Kampen.
De Willem de Zwijger-mavo te Kampen en de Prins Willem
Alexander-mavo te Llsselmuiden hebben de sexuele paragraaf
geschrapt uit het biologieboek van Uitgeverij Van Mallenberg, dat zij
gebruiken.
De raad besloot de Kamper maandagmarkt terug te plaatsen van het
Meeuwenplein naar de Nieuwe Markt. Iedereen gelukkig.
Te . Epe overlijdt, op 81-jarige leeftijd, oud-gemeentesecretaris
G. van den Enk.
De Kamper raad besluit een woonwagenkampje voor zes wagens te
vestigen in Hagenbroek, bij 't Almere College.
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Petra van Staveren miste op de 100 m. schoolslag tijdens de EK te
Rome op een haar na brons.

26 augustus. In hetjaarverslag van de Kamper politie beklaagt comrnis
saris R. Verkerk zich over de te geringe sterkte van zijn korps, die
onvoldoende is voor goede politiezorg.
Petra van Staveren won een zilveren medaille tijdens de EK
zwemmen in Rome, in het wisselslagkwartet vier maal1 00 m, waarin
zij de schoolslag voor haar rekening nam.
Muziekschooldocenten, Jurrien Plender en Leo Thorn maakten een
concertreis naar de Verenigde Staten. De eerste als koordirigent, de
tweede als trompetsolist.
In de Schepenzaal overhandigt Evert Hartman namens de uitgeverij
Lemniscaat, het eerste exemplaar van het - in Kampen spelende _
kinderboek "Hasse Simonsdochter" van Thea Beckman, aan burge
meester H.C. Kleemans.

27 augustus. 't Speelwerk neemt met een "open huis" het voormalige
"Schuttersmagazijn" aan de Nieuwe Markt in gebruik als laatste
uitbreiding.
Het door 't personeel beheerde bedrijf Cambo, dat hoogwaardige
fotoapparatuur maakt, kreeg een miljoenenorder uit Nigeria.
De 60-jarige B.O.V. begon haar jubileumfeest met een waterig spel:
"Fiets 'm er niet in". 's Avonds is er receptie in De Hagen tot
besluit.
De heer H.l. Boom, ere-voorzitter van de Kamper Hoender-,
Konijnen- en Sierduivenvereniging, overlijdt op 83-jarige leeftijd. Hij
was ruim 60 jaar lid (en lang voorzitter) van de vereniging.
Wilsum vierde drie dagen "Oranjefeest".

29 augustus. Voor de 15e keer werd in I1sselmuiden de Huishoudbeurs
van de I1.0.V. geopend, maar er waren slechts weinig echte I1ssel
muider deelnemers.

30 augustus. In een grootse afscheidsreceptie nam gemeentelijk voor
lichter John Kummer (61) afscheid uit zijn functie. Hij kreeg van de
pers een speciale krant aangeboden, met de kop" 't Veurlicht".

31 augustus. Gerard de Haas, directeur van de Chr. Akademie voor de
Journalistiek verblijft met ziekteverlof "voor rust en bezinning" in
zijn woning in Zeist. Personeelsproblemen.
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De gemeente IJsselmuiden gaat het godsdienstonderwijs op de
0.1. school "De Schakel" subsidieren via de Gereformeerde Kerk
van IJ sselmuiden-Grafhorst.
"Euphonion" uit Wilsum houdt een try-out voor een Duitse concert
toemee, in de Chr. Geref. Kerk te Kampen.
Op het "Koepleintje", achter 't Oude Raadhuis legde W. Theo van
Dijk een gedenksteentje voor zijn vader, de "stadsklokkenist"
Theo W. van Dijk, als huldeblijk van de Kamper Persclub.
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