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september. Uit Nunspeet wordt bericht, dat mevrouw E. Post
Bergsen uit Kampen het verzetsherdenkingskruis heeft ontvangen uit
handen van prinses Margriet.
De Stadsgehoorzaal beschikt over een nieuwe Steinway & Sons
vleugel; (oude) prijsJ 62.300,-.

2 september. De Stichting Streekdrachten geeft een historisch kwartet
spel uit ter bekostiging van de aanpassing van de Oosterholthoeve tot
concertzaal van 11sselmuiden.
Veel deelnemers en goede sfeer in eerste Brunneper Stratenloop.
Jubilerende (25) wijkzuster T. Reehoorn gehuldigd door Kamper
eilanders en 11sselmuidenaars.
De 11sselmuider amazone Luchanna Kanis- Lub met haar paard
Pumarel uitgenodigd voor Nederlands kampioenschap dressuur
Landelijke Ruiters.
Met het rammeien van een papieren kasteelpoort door o.a. de
burgemeesters van Kampen, Zwolle en Deventer werd bij het POM
te Zwolle een tentoonstelling over het kasteel De Voorst en de
Overijsselse havezathen geopend.

3 september. In Kampen start de interkerkelijke evangelisatie-actie
"Er is hoop".
Vijftiende taptoe van de I1sselmuider showband "Oranje" helaas
verregend. .
Sluiting, met tevreden gezichten, van de I1sselmuider Huishoud-
beurs en de Zomerfeesten.
De "Euphonion Singers" uit Wilsum oogsten veel succes in de
Stadthalle van Meinerzhagen.

6 september. B en W van Kampen voelen niet voor een later sluitings
uur van bars-en cafe's dan het nu gebruikelijke (1 uur in de week, 2 uur
in het weekeinde). De Horeca-afdeling had daar om gevraagd.
De Industrie- en Voedingsbond CNV huldigt 25- en 40-jarige
jubilarissen.
De I1sselmuider raad voelt niet voor het "inspraakrapport" uitge
bracht door de partij I1.G.B. Aileen de P. v.d.A. steunde de I1.G.B.
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7 september. De rechtbank in Utrecht stelde de Kamper postduiven
houder Klaas Zwanepol in het ongelijk tegenover de Nederlandse
Postduivenhouders Organisatie, die hem een vliegverbod had opge
legd, omdat hij zijn duiven om principiele redenen niet had willen
inenten tegen paramixo 3.
N ationale dahlia-tentoonstelling, georganiseerd door de jubilerende
(35) Kamper dahliaclub "Hanzestad", door burgemeester H.C.
Kleemans geopend. De heren E. v.d. Bos en H. van 't Zand tot
ereleden benoemd.
Theologische Hogeschooldag van de Geref. Kerken Vrijgemaakt.
Prof. dr. 1. Douma zegt, dat de jeugd haar (en zijn) kerk trouw
blijft.
De gemeente Dsselmuiden besluit haar ambtenaren desgewenst
hypothecaire geldleningen te verstrekken.

8 september. Kamper delegatie vertrekt naar Hanzemanifestatie in
Lubeck.

10 september. In het "uurtje kerkmuziek" in de Burgwalkerk speelt Gijs
van Schoonhoven uit Aalten.
Teleurstelling voor de ponyclub "De Deltaruitertjes": een zevende
plaats tijdens wedstrijden op de Levade in Apeldoom. "Goed
gereden maar te snel", zei de jury tot aller verbazing.
De Groninger kunstenaar Pit van Loo exposeert in Galerie 3.
Journalisten-nestor Frits v.d. Molen opent in de Stadsgehoorzaal een
expositie van schilderijen van Kees Kieft en beelden van de ZwoIle
naar Wim Doorschodt.
Nationale zeilwedstrijden op 't Ganzendiep van 't Koggeschip.
De jubilerende (60) muziekvereniging AMDG houdt, samen met aIle
andere Kamper korpsen een muzikale manifestatie in sporthal "De
Reeve".
Aan de KWC-jeugdwielerronde doen 200 jeugdige renners mee.
De koe Meiroosje 18 van fokker P. v.d. Weerd aan de Buitendijks
weg werd gehuldigd bij haar 1OO.OOOstekg melk, door het bestuur van
de Vereniging voor Veehouderij Belangen Kampen e.o.
De Kamper Brandweer hield in en om haar nieuwe behuizing aan de
Werfweg een geslaagde "open dag" met demonstraties.

12 september. Petra van Staveren loste het startschot voor de Kamper
Zwemvierdaagse,
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13 De PPR kritiseert in een nota een grote achterstand in stadsver
nieuwingsactiviteiten in Kampen, "ondanks allerlei goede voor
nemens van de gemeente".
De gemeente Zwolle accepteert niet, dat bij de problemen rondom de
opvolging van dokter B. Klok als directeur van de DGGD, de
Kamper hurgemeester H.C. Kleemans - voorzitter -, ook de
directeursfunctie tijdelijk waarneemt.
In de Broederkerk wordt de jaarlijkse zendingsbijeenkomst van de
GZB gehouden; spreker ds. C.A. v.d. Sluis van Veenendaal.

16 september. In Kampen wordt een afdeling van de JOVD opgericht.
Wika B.V., eigenaresse van het voormalige openbare slachthuis,
weigert medewerking aan het ritueel slachten door Turkse Kampe
naren, ter gelegenheid van het "Offerfeest" (Kurban Bayrami).
MevrouwFrouke Evink-Botma exposeert aquarellen vanbloemen in
het gemeentehuis van I1sselmuiden. Burgemeester E. van Voorden
opende de tentoonstelling.
Er verscheen een bijzonder aardig, door drs. Jaap van Gelderen
geschreven boekje met de geschiedenis van de honderdjarige Boek
handel Bos.
Het Hervormd Jongerenkoor o.l.v. Beatrix Boersma terug van een
concertreisje naar het Westduitse Battenberg a.d. Eder.

17 september. De Hanzestadcompagnie (van Toon en Hetty Slurink)
bestaat vijf jaar. Haar "bruine vloot" werd een meerzijdig succes.
Volgendjaar maakt men ook pleziervaarten op de Oostzee.
Het Reflex-toernooi brengt internationaal topvolleybal in sporthal
De Reeve.
De gitaristen Bert Maas (oud-Kamper) en Rob Faverey treden op
voor de Stichting Kerk & Muziek Kampen.
In de Koornmarktspoort exposeert tot 1 oktober Johann van den
Noort schilderijen van schepen. De schilder is secretaris van "De
Varfdeuze" .
Tijdens een door regen en gebrek aan medewerkingvan de gemeente
geplaagd, 15e ponyconcours van de Deltaruitertjes, met 220 deel
nemers, werd Greetje Eilander van de Deltaruiters te 11sselmuiden
algeheel kampioene.
Kees Mossel raakt de.Nederlandse karatetitel in de stijlgroepWado
Ryu kwijt aan de Zwollenaar Kenai, leerling van zijn broer Wim
Mossel.
Henk Kloosterman met zijn trekker "Lady Diana" wordt op de
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Flevohof kampioen Trekker-trek in de vrije klasse tot 5,7 ton. Met
"Delta Power" haalde hij een tweede plaats.
Petra van Staveren verbetert in Sundern (N oordrijn- Westfalen) haar
eigen record op de 100 m schoolslag.
Op 71-jarige leeftijd overlijdt dansmeester Gerard v.d. Berg, sinds
1939 bekend leider van dansend Kampen.

20 september. Op de Rijksbegroting voor Verkeer en Waterstaat is
1 miljoen gulden uitgetrokken voor voorbereiding van het door
trekken van Rijksweg 50 van Hattemerbroek naar de 2e I1sselbrug bij
Kampen.
De gemeente I1sselmuiden breekt, ondanks protesten, eenjeugdkeet
aan de Spoordwarsstraat af. De eigenaars protesteerden in's burge
meesters tuin en hopen op een alternatief.
Op de prioriteitenlijst voor de volksgezondheid in Overijssel staat
ook, op de tweede plaats, achter de hartchirurgie in Zwolle, de
uitbreiding van Myosotis te Kampen met 60 bedden voor psycho
geriatrie. De provincie heeft er 10 min. gulden voor gereserveerd.
Tien damesteams uit de regio nemen dee I aan het "Mattenklopper
toemooi" van de Hockeyclub Kampen, dames-veteranen.

21 september. In Kampen is opgericht een modelvliegclub "Cumulus",
speciaal voor het vliegen met gemotoriseerde en radiografisch
bestuurbare vliegtuigmodellen.
Tien leden van "Harpe Sions" te I1sselmuiden gehuldigd wegens
25-, 35- en 50-jarig lidmaatschap van deze zangvereniging. De 50-
jarigen waren de heer 1. Kattenberg en de dames J. Felix en F. van
Werven.
De gemeente Kampen verkoopt voor ruim 2Y2min. gulden de Van
Heutszkazeme aan de Stichting Christelijk Cultureei Studiecentrum,
waarvan uitgaan de Kunstakademie en de Expressie-akademie.

22 september. De pianosolisten Matthijs Verschoor, Rob Lubbers,
Kees van Dalen en Gert Jan v.d. Weerd wijden samen de nieuwe
vleugel van de Stadsgehoorzaal in.
Te Drachten overlijdt op 87-jarige leeftijd prof. dr. C. v.d. Woude,
destijds hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de THHK.
Het Christelijk Mannenkoor D.E. V. benoemt twee oudgedienden,
A. Frijlink (60) en B. Vinke (55 jaar lid) tot erelid.
Wethouder c.A. Kranenburg opent het activiteitenseizoen in het
wijkcentrum Reijersdam.
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23 september. Bewoners van de Visseringstraat protesteren bij de
gemeente tegen het voornemen een klein woonwagenkampje langs de
Cellesbroeksweg in te richten. "Ons uitzicht en onze vrijheid zijn ons
heel wat waard," zeggen zij.
De nieuwe zaalvoetbalhal van KHC op het sportpark "De Venen"
wordt officieel geopend. Voorzitter G.A. Brands ziet een roos
kleurige toekomst voor "De Venen" gloren.
Een gezamenlijke duivenvlucht van KIJCC en KIJPVC voor het
weekeinde wordt afgelast in verband met de Paramixo 3-epidemie.

24 september. Twee patrouilleschepen van de Kon. Marine bezoeken
Kampen, Hr. Ms. Freyr en Hr. Ms. Bulgia.
Nieuwe openbare bibliotheek aan de Kennedylaan geopend door
burgemeester H. C. Kleemans. De voorzitter van de IJ sselakademie,
drs. H. Smit bood een nieuwe bibliografie van Kampen aan.
Op een "Vredesmarkt" verhieven verschillende groeperingen hun
stem tegen kernbewapening.
Therese Wilmink vertoeft met de Nederlandse turnploeg in Boeda
pest voor een wedstrijd tegen Zwitserland en Israel.
Ter gelegenheid van prof. 1. Kamphuis' 25-jarig jubileum als
hoogleraar, zullen zijn collega's dr. 1. Douma, J.P. Lettinga en
C. Trimp een speciale feestbundel met wetenschappelijke opstellen
samenstellen, die volgend jaar zal verschijnen.

26 september. Het landelijk PvdA-bestuur wil geen hernieuwd onder
zoek instellen naar het recht van de plaatselijke afdeling, de Kampe
naar Hans Wagelaar als lid te weigeren, omdat hij negatief over de
huidige bestuurlijke situatie denkt.

27 september. De Protestantse Ouderenbond brengt een kritische nota
uit over de bejaardenhuisvesting in Kampen en andere bejaarden
problematiek.
De Rembrandtstraat in IJ sselmuiden (achter De F aam) krijgt
eindelijk - na talrijke jaren planologische impasse - riolering via een
speciaal druksysteem.
Er verschijnen twee boekjes over de historie van de Kamper
IJ sselbruggen in het teken van de opening der tweede IJ sselbrug. Een
boekje als extra dik orgaan van de IJ sselakademie, en een uitgegeven
door Waanders te Zwolle met veel zeer fraaie illustraties.
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28 september. Prof. dr. J. Douma verklaart in Nijkerk, dat burgerlijke
ongehoorzaamheid de christen geoorloofd is, wanneer hij door
overheidsbepalingen in de problemen komt, omdat homosexuelen en
andere buitenechtelijke samenlevingsvormen in het benoernings- en
ontslagbeleid van kerkelijke en christelijke organisaties geen rol meer
mogen spelen.

29 september. Drs. Lekula Ntoane promoveert aan de Joh. Calvijn
Academie op een proefschrift over Calvijn en het Calvinisme in de
Zuidafrikaanse situatie. Promotor prof. dr. J.T. Bakker. De promo
vendus betoogt, dat het Calvinisme heeft bijgedragen tot de apart
heid.
De Kamper raad besluit tot een proef met de sluitingstijd voor horeca
ondernemers: in de week 1 uur, in de weekeinden naar wens van de
ondernemers. Proeftijd 4 maanden vanaf 1 november.

30 september. De gemeente I1sselmuiden presenteert een nieuw ver
keersplan voor dorp 11sselmuiden in een hoorzitting.
Directeur O. Sierksma neemt na 46 jaar afscheid van het onderwijs,
met name van de Geref. School voor Mavo-Zuid. Zijn opvolger is
H. Strating, - Ook voorzitter C. Hartman nam afscheid van de
school.
Lucifers-modelbouwer Bert Stuivenvolt krijgt expositieruimte boven
een bar in de Boven Nieuwstraat.
Burgemeester H.C. Kleemans opent in het Stedelijk Museum
Broederpoort een tentoonstelling over "De Lange Brugge".

oktober. "Grafische werkplaats" aan de Hofstraat (Plantage) ge
opend in de vroegere brandweer- en verkeerskazerne.
Burgemeester H.C. Kleemans en wethouder c.A. Kranenburg
openen de region ale badmintonhal in Kampen (de eerste in N eder
land met B-status). Hoofdgebruiker wordt Phoenix Kampen. Plaats:
Sportpark De Maten.
1600 F ietsers nemen deel aan een "verkenningstocht" over de nieuwe
I1sselbrug.
Drs. C.A.C.M. Nuytens geinstalleerd als burgemeester van Beesel.
Hij was destijds kabinetschef van de burgemeester van Kampen.
Gerard Schrijver recipieert vanwege 50-jarig lidmaatschap van het
Stedelijk Orkest.
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2 oktober. Intrede broeder J.M. Zijlstra, schoolhoofd te Apeldoorn, als
part-time voorganger bij de Baptistengemeente Kampen.
Het Hervormd Kerkkoor maakt een "reformatiereis" van twee
weken door Oostenrijk en Hongarije.
Karateka Kees Mossel wordt in Lelystad Nederlands kampioen alle
categorieen in het Wado Ryu.

4 oktober. Minister N. Smit-Kroes opent de tweede Llsselbrug in
gezelschap van commissaris van de koningin mr. J.L.M. Niers en de
burgemeesters H.C. Kleemans en E. van Voorden, en een vertegen
woordiger van Rijkswaterstaat.
Willie Marsman uit Wilsum gekozen tot presidente van de Overijs
selse Plattelands Jongeren.

5 oktober. De nieuwe gemeentevoorlichter, Eduard Ehrhardt (30)
begint zijn taak in het Kamper stadhuis.

6 oktober. Kampen is een van de verzamelplaatsen voor de militaire
herhalingsoefening, geheten "Donderslag 14".
Betteke Akkerman, oud-studente aan de Kunstakademie te Kampen,
kreeg een prijs ter gelegenheid van de honderdste expositie bij
Centraal Beheer in Apeldoorn. R.Fuchs, directeur van het Van Abbe
Museum, reikte die uit.
Na het vertrek van mevrouw drs. G.E.B. Bosch-May als directeur
van de Usselakademie zal haar taak worden verdeeld onder drs.
H.B. Bloemhof( aan te trekken als "hoofd wetenschap") en mevrouw
H.J. Reisinger- Vosman (hoofd bureau). Aldus besluit het bestuur.

7 oktober. Kampen zal ruim 6 ton verschuldigd zijn aan het Zuivering
schap West-Overijssel voor investeringskosten en exploitatie van de
zuiveringsinstallatie.
De Openbare lagere school van Grafhorst zal nu toch worden
opgeheven bij gebrek aan leerlingen. Aan een fusie met de O.L.
school in U sselmuiden wordt gewerkt.
De gemeentebesturen van Kampen en Usselmuiden werken samen
aan een route voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

8 oktober. Prof. Wiebe Draijer opent expositie van werken door Paul
Citroen in de Koornmarktspoort.
Het Amsterdam Loeki Stardust Quartet concerteert in de Lutherse
kerk.
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De manege Zwartendijk viert haar 10-jarig bestaan.
Het Hervormd Jeugdkoor I1sselmuiden zingt met gasten in de
Hervormde kerk.

9 oktober. Therese Wilmink behaalt in Oslo, als lid van de Neder
landse turnploeg, een persoonlijk recordaantal van 75,65 punten.

10 oktober. De IJsselmuider raad benoemt Kl. Barneveld (45), plv.
directeur Sociale Dienst Kampen en voordien chef Financien te
Hattem, tot gemeentesecretaris, opvolger van A.B.E. Hamer.

11 oktober. Drs. Eelco Elzenga spreekt voor de Museumvrienden in het
stadhuis over de spraak van het Oude Raadhuis. Hij oppert de
mogelijkheid, dat er rondom het gebouw beelden aanwezig zijn
geweest.
Grafhorst houdt zijn jaarlijkse "Biestemark".
De Gereformeerde Synode handhaaft een vacaturestop aan de
THHK.

13 oktober. In de Burgwalkerk wordt een avond gehouden van het
Confessioneel Gereformeerd Beraad. Daar spreekt ds. B. van
Oeveren uit Leek over "Wat is er aan de hand in de Gereformeerde
Kerken?"
Nooy's Volkstheater studeert weer wekenlang in Kampen op zijn
nieuwe produktie "De Jordaan". De Kampenaren krijgen vanavond
de eerste resultaten te zien,
In I1sselmuiden opent wethouder J. Sangers de openbare kleuter
basisschool aan de Dorpsweg.

14 oktober. De gemeente Kampen zal haar tarieven voor dienstverle
ning flink (soms met 20%) verhogen om de geringere rijksuitkeringen
aan de gemeente te compenseren.
De (adviserende) Sportraad Kampen, opgericht 16 december 1982,
heeft zijn organisatie op poten. Van de verenigingen is 75% aange
sloten.
De vrijdagmarkt op het Markeresplein in I1sselmuiden bestaat 12~
jaar en viert dat.
Aan de Joh. Calvijn Academie promoveert drs. T.A. Mofokeng uit
Z.-Afrika (thans in Botswana) op een proefschrift over een "Zwarte
Christologie". Promotor prof. dr. J.T. Bakker.
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Politiek cafe, met nieuwe bezetting van medewerkers, begint het
seizoen.

15 oktober. Klaas Jan Mulder geeft het laatste jubileumconcert in de
reeks ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als musicus, in de
Bovenkerk te Kampen. Hij speelt o.m. de aan hem opgedragen
compositie van Jan J. v.d. Berg. 's Avonds valt de jubilaris een
grootse huldiging ten deel in de Open Hof, waarbij hem een platina
grammofoonplaat wordt aangeboden door een platenmaatschappij.
Oud-wethouder A. Deuzeman legt de "eerste steen" voor het
onderkomen van SV DOS en "Wit-Blauw" op het sportpark Hagen
broek.
In de Oranjerie in IJsselmuiden concerteren Minny Dekkers (accor
deon) en Maria Hoi (cello) ter opening van het seizoen in deze knusse
concertaccommodatie van Matthijs Verschoor.

16 oktober. Het najaarslunapark verdwijnt na twee dagen uit Kampen.
Oorzaak problemen tussen de Kamper organisatoren en het organisa
tiebureau van het evenement over geld.
De Kamper grasbaan-motorcoureurs Gerard Weijmer en Klaas
Oldenijens (bakkenist) behalen na veertien keer gestart te zijn het
Nederlands kampioenschap zijspanklasse 750 cc.

17 oktober. Presentatie van de nieuwe - vijftigste - Kamper Almanak.

19 oktober. Volgens prof. K.A. Schippers van de THHK blokkeert de
Hervormde top de eenwording met de Gereformeerden ("Samen op
weg").
Een volle Stadsgehoorzaal voor de toneelavond (met eigen krachten)
van de Kampereilander Oranjevereniging.
De gemeente wil op Korte termijn iets doen aan haar wanbetalers met
een gigantische huurachterstand.

20 oktober. In Kampen, en georganiseerd door de IKV-kem Kampen,
begint een mars naar Den Haag tegen kemwapens, onder de titel
"Stappen voor de vrede".
In de Stadsgehoorzaal wordt een bijzondere voorstelling gegeven van
de musical "De Man van La Mancha" door het studio-ensemble van
de Ned. Opera Stichting.
Naar aanleiding van het 650-jarig bestaan van Grafhorst voelt
uitgeverij H. v.d. Bor uit Bunschoten voor uitgave van een boekje over
het dorp, bij voldoende belangstelling.
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Theologisch kandidaat P. Dijkstra, pastor van de Gereformeerde
kerk in Wilsum, heeft een onderzoek ingesteld naar de naams
verwantschap tussen zijn dorp en het dorp Wilsum in Duitsland, zo'n
twintig km achter Hardenberg. Hij ontdekte op vele terreinen grote
verwantschap, en ook het verhaal, dat tijdens Karel de Grote een
heidense starn aan de Elbe, de Wiltsen, verdreven zou zijn omdat ze
hun heidendom niet opgaven. Deze starn zou in de beide Wilsums
voortleven.
Beleidscoordinator mr. J.A.W.G. Kleinmeulman van de over
koepelende Stichting Chr. Hoger Onderwijs, gevestigd te Kampen,
presenteert een fusieplan voor 13 HBO-scholen van protestants
christelijke signatuur in de regio Kampen-Zwolle-Dronten. Zo zou
men de gedwongen fusie naar het plan van minister Deetman positief
voor kunnen zijn. - Uit de kring van de Kamper academies komen
echter afwijzende reacties. Met name de Journalistenacademie en de
Kunstacademie wijzen deze mammoetfusie af.

21 oktober. Zonder steun van haar coalitiepartners PvdA en CDA heeft
de partij IJGB haar vertrouwen in wethouder J. Sangers (VVD)
opgezegd. Hij zou niet goed functioneren. Storm in een glas IJssel
muider water. De PvdA verbreekt het contact met IJGB.
Het Waterschap IJsseldelta moet in vijftien jaar 15,5 mIn. gulden
opbrengen voor dijkverbeteringswerken, vereist door het Rijk. De
kosten moeten via omslagverhoging worden verkregen.
In Hardenberg-Heemse bespelen W.H. Zwart en zijn (onlangs aan
het conservatorium in Rotterdam geslaagde) zoon Everhard Zwart,
op twee orgels: het vaste kerkorgel en een los Johannus-orgel.
De KIJPVC begiftigt "Klimop" en het Rode Kruis ieder met
f 1100,-. Resultaat van een liefdadigheidsvlucht.
"Lijn Negen" overtuigt Kampers met premiere van "Op reis naar het
geluk".
Prof. dr. H.B. Weijland aanvaardt zijn hoogleraarschap in kerkrecht
aan de THHK met een inaugurele rede. Studenten, die de benoeming
van prof. Weijland ten koste van andere voorzieningen, overbodig
vonden, verstoren als protestactie de inauguratie.

22 oktober. Volgens directeur J. Kremer van de Woningbouwver.
"Kampen" wordt eind 1984 begonnen met de sloop van verzakkende
woningen in de Hanzewijk. De eerste fase betreft sloop en herbouw
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van 72 woningen. In zesjaar zouden 25 blokken met 408 woningen
worden afgebroken.
Het Stedelijk Orkest geeft een zaalconcert 0.1. v. Leen Schouten, met
het Kamper Trombone Kwartet.
In het "Uurtje kerkmuziek" in de Burgwalkerk concerteert de
organist-cantor van de Westerkerk in Amsterdam, Jos v.d. Kooy.

24 oktober. Koldijk B.V. start in Kampen een praktijkschool voor
werkloze electromonteurs.

25. In Boedapest wordt Therese Wilmink door een val uitgeschakeld als
lid van de turntop voor de WK.

26 oktober. De Indicatiecommissie van de Regio I1sseldelta signaleert
in Kampen en Zwolle een groot gebrek aan bejaardenwoningen.
De raadsfracties van PvdA en VVD, de huurdersvereniging Hanze
wijk en de woningbouwver. "Kampen" menen, datmassale sloop van
woningen in de Hanzewijk niet nodig is. De meeste woningen kunnen
wellicht nog meer dan tien jaar mee. Alternatieven voor sloop
kwamen echter op hogere kosten uit.

27 oktober. Therese Wilmink, die in Boedapest de beste individuele
Nederlandse turnster was, stapt van de balk. Toch wil zij door
gaan.
De raad besluit definitiefhet Gothische Huis tot Stedelijk Museum te
bestemmen in plaats van de Broederpoort.
De 11sselakademie presenteert - bij monde van de auteur-bestuurder
dr. K. Veling - het boekje "Gezicht op Zalk"; de voornaamste auteur
is drs. P. Bos.

28 oktober. Provinciale waterstaat legt het opruimen van de bouwstraat
bij de nieuwe I1sselbrug stil, voor onderzoek naar verontreinigde
slakken, gebruikt voor wegverharding.
B. Kuipers, een leven lang actiefbij THOR, ontvangt een koninklijke
onderscheiding.
De "Zeepziedershof" feestelijk in gebruik genomen.
De KI1CC bedenkt ook "Klimop" en het Rode Kruis: ieder
f 1000,-.
Drie Kampenaren plegen een mislukte roofoverval op eenjuwelier in
Leeuwarden.
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De 25 jaar oude waterzuiveringsinstallatie bij Grafhorst wordt
gesloopt.

29 oktober. De Chr. toneelclub LA.S. voert "Met de complimenten van
de sjeik" op.
Kees Mossel gaat met het N ederlandse karate team naar de EK te
Amsterdam. Hij werd in Nijmegen reeds Nederlands kampioen.
Het Hervormd Kerkkoor geeft in de Bovenkerk een slotconcert na
terugkeer van zijn "reforrnatiereis".
Ongeveer zeven a achthonderd inwoners van Kampen en U ssel
muiden lopen mee in de grote vredesdemonstratie in Den Haag.

31 oktober. Restauratie van de Kamper synagoge begint.
In Mastenbroek worden, precies 10 jaar na de stemming over de
ruilverkaveling, aile recreatieve voorzieningen aan de rechthebben
den overgedragen. Symbolisch gebeurde dat aileen aan de gemeente
Hasselt, waartoe de kern van Mastenbroek behoort.

november. Koninklijke onderscheiding voor de heer M. Burger,
scheidend employe van de U.C., te Usselmuiden.
"De Hanzeschool" behoudt haar middelbare poot ook na augustus
'84, als de saneringsstorm van minister Deetman gaat woeden.

2 november. Erespeld voor jubilarissen Andries Bos (40) en Gerrit
Duitman (25) van de fokkersvereniging "Kampen en omstreken".
Officiele oplevering "Boekhuisproject" met zorgelijke woorden over
voortgang van de stadsrenovatie.

3 november. Studiedag over Maarten Luther aan de THHK, met als
gast prof. dr. H. Oberman.
Mr. W.E. Steunenberg 25 jaar directeur Uitgeverij Kok; grootse
receptie in nieuwe bedrijf.

4 november. KZU-keurmeester Dirk Rietberg na 35 jaar met pensioen.

5 november. Festiviteiten bij Ned. Geref. Kerk Usselmuiden wegens
50-jarig bestaan van haar kerkgebouw, eigenlijk al op 16 augustus '83.
Expositie Bart de Kleine in Stadsgehoorzaal geopend door Hans
Wiersma.
"Blue Harmony" o.l.v. Piet Backers (Muziekschooiensembie) viert
10-jarig bestaan met een concert.
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Het jubilerende (15) Hervormd Mannenkoor Hsselmuiden/Graf
horst concerteert met gas ten in de Bovenkerk.
Op het complex van "Onze Tuin" is een brandstichter actief, die
grote schade aanricht aan tuinhuisjes.
"Cappella Amsterdam" zingt in de Broederkerk onder auspicien van
de Stichting Kerk & Muziek Kampen.
Karateka's Wim en Kees Mossel naar Madrid voor een intematio
naal toernooi; Wim verslaat er ex-wereldkampioen Carbilla.
Grafici Els van Strien en Lies Verdenius exposeren in "Galerie 3".
Expositie "Iyi komsu" (Goede buren) over Turkse stadgenoten in de
Buitenkerk geopend door de algemeen secretaris van de NOVIB, Sjef
Teunissen.
Viering 50-jarig bestaan Parochiehuis Hsselmuiden.
Posthuum verleend verzetsherdenkingskruis voor ds. W. Ramaker,
uitgereikt aan zijn weduwe, mevrouw W.P. Ramaker-de Groot.

7 november. De gemeentepolitie van Kampen en de Rijkspolitie van
I1sselmuiden voeren een stiptheidsactie tegen de voorgenomen
korting van 3% op aile ambtenarensalarissen. De rechter maakt er de
volgende dag een einde aan.

8 november. Stadsgehoorzaaldirecteur Hans Smit en de Culturele
Commissie beklagen zich over gebrek aan belangstelling van de
studenten voor het op hen gerichte (Vestzak- )programma.
Het Waters chap Hsseldelta kan niet beginnen aan de voorbereidin
gen tot dijkverzwaring in zijn gebied, omdat er nog geen maatgevende
standen van hoog water in het 11sselmeer bekend zijn. Minister Smit
Kroes wil de dijken in 1998 op veilige hoogte hebben, maar de
Tweede Kamer twijfelt.

9 november. Gerten Hermien Timmerman treden evangeliserend op in
de Open Hof.
Er wordt een vereniging "Popbelang Kampen" opgericht ter beharti
ging van de belangen van niet-commerciele popgroepen in Kampen!
H sselmuiden en individuelen.
Ben W van I1sselmuiden willen "privatisering" van het ophalen van
huisvuil, maar passeren de vijf transportbedrijven in eigen gemeente.

10 november. Het Ned. Chr. Ondememers Verbond adviseerde tot het
aantrekken van een warenhuisachtige vestiging in of nabij het
centrum van Kampen. Het Rijksconsulentschap is het eens met dat
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advies. B en W brengen de Nieuwe Buitenhaven in het geding maar de
onderzoekers voelen meer voor het Meeuwenplein, "al heeft het in de
huidige situatie nauwelijks enige relatie met de Oudestraat", B en W
willen het CIMK over de locatie laten adviseren.

11 november. "St. Caecilia" voert Carl Zeller's "Vogelkoopman"
uit.

12 november. Showband "Oranje" uit Llsselmuiden behaalt op een
bondsconcours in Marum met 14 deelnemende korpsen het hoogste
puntental.
Eja Siepman (beelden) en Lode Pemmelaar( schilderijen en drukken)
exposeren in de Koornmarktspoort.

14 november. U sselmuider raad stemt het voorstel tot uitbesteding van
de vuilophaaldienst af.

15 november. Ron Filius, bewoner van een pand aan de Beneden
Oudestraat en amateur-archeoloog, yond in zijn tuin bij het opruimen
van boomwortels de rijkste verzameling zaken uit Kampens 14e en
15e eeuw.
De rijksbreidel op de bouwcontingenten van Kampen en U ssel
muiden blijkt toch nog wat mee te vallen.
Hetjubilerende "Vogelweelde" (60) huldigt drie 25-jarige jubilaris
sen: J. v.d. Berg, H. Fien en F. Kist.

16 november. Studenten bezetten de Chr. Sociale Academie "Llssel
poort" omdat zij betere inspraak willen.

17 november. AMDG moet uit de - af te breken - Helenius de
Cockschool wegens geluidsoverlast en heeft geen alternatief.
Een gedeelte van de St. Nicolaasdijk zal (toch) worden afgesloten
voor autoverkeer op verzoek van de bewoners.
Grafhorst heeft weer een Oranjevereniging. De vorige werd opge
heven na bezwaren van plaatselijke predikanten tegen een cabaret
voorstelling in 1962.
De rassierduivenvereniging "Llsselmuiden e.o." houdt tentoon
stelling. Tentoonstellingssecretaris G.J. Kok maakte van de geschie
denis van de vereniging een stripboek. De expositie werd geopend
door wethouder A. van der Maat.
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De omschakeling van de Chr .Agrarische School is afgerond met de
opening van een kweekkas voor planten.

18 november. Drs. J. Renkema promoveert aan de Joh. Calvijn Aca
demie tot doctor in de theologie op een proefschrift over het boek
Klaagliederen. Promotor prof. dr. J.C. de Moor.
Bezetting Chr. Soc. Academie opgeheven. "AI onze eisen zijn
ingewilligd" .
De (Ned.) Gereformeerde School Noord kreeg een kleuterafdeling
en is daarmee klaar voor het KBO. Inspecteur J. Visser verrichtte de
opening.

19 november. Eerste "cycle-cross" in Kampen; organisator de KWC.
Tijdens de open Finse kampioenschappen karate werd Kees Mossel
uitgeschakeld en Wim Mossel ontbrak wegens ziekte.
De Kamper Mandoline Club o.l.v. D.J. Karel concerteerde.

21 november. Eerste van 7 vergaderingen in Mastenbroek ter vast
stelling van een "peilenplan" voor de polder in ruilverkavelings
verband.

22 november. Eigenaren van gerestaureerde woningen in Kampen
richten een belangenvereniging op vanwege klachten over zich thans
openbarende gebreken aan hun woningen.
De Chr. Journalistenacademie klaagt over te weinig ruimte (in de
Van Heutszkazerne) en kwalitatieve tekortkomingen van de ruimte.
De inspecteur van het HBO, drs. J. van den Berg in Utrecht is het er
mee eens.

23 november. Deskundigen constateren meer dan een gifbron onder de
oude gasfabriek.
De Llsselakademie presenteert in Hattem de streektaalbundel
"Zwarte bezen op braandewien".

24 november. Llsselmuider leerlingen van de Kamper Muziekschool
moeten voor hun lessen de kostprijs betalen, omdat U sselmuiden niet
in de kosten van de school bijdraagt.
Directeur Gerard de Haas van de Journalistenacademie trekt zich uit
zijn functie terug. Hij blijft wei docent.
De Ned. Gereformeerde predikanten ds. J.H. Kamerbeek en ds.
H. Stolk vieren hun 25-jarig ambtsjubileum.
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De Schouwburgbegeleidingscommissie protesteert tegen nieuwe
gemeentelijke bezuinigingen op het Stadsgehoorzaalbudget.
Met medewerking van de Generale Synode der Gereformeerde
Kerken krijgt de Chr. Sociale Academie in Kampen een opleiding
voor "agogisch geschoolde kerkelijke werkers".

25 november. De EO wijdt met regionale bijeenkomst de Oosterholt
hoeve als concertzaal in.
VVV-directeur Leo Driessen vreest, vanwege nieuwe veriaging van
de gemeentesubsidie tot beneden een minimum, dat de VVV
Kampen" 1985 niet haalt". 't Staat in een nota.
Elf groepen ondememen actie tegen ooriogsspeelgoed bij winkeliers.

26 november. "Euphonion" in Wilsum presenteert zijn nieuwe LP; de
vierde.
De "Big Band Kampen" geeft een promenadeconcert in "Hanze
stad", o.l.v. Johan Winter.
P.V. "De Snelpost" jubileert (35) en wethouder J.D. Bossink opent
een nieuw ciubgebouw.

27 november. Judoteam Jetze van Dijk oostelijk kampioen in Enschede.
Dieven slaan hun slag in het Kamper Politiebureau.

28 november. De veiling KZI1 en de veiling Twello gaan een fusie
aan.

29 november. J. Schuur uit I1sselmuiden fractievoorzitter CDA in de
Overijsselse Staten.
"Jubilate Deo" 0.1. v. Dirk Hoekstra treedt op in oratoriumrepertoire
van Gounod en Schubert.

30 november. Huurders van "Beterwonen" in I1sselmuiden willen rente
terug van door hen gestorte waarborgsom.

december. De Huurdersbelangenvereniging "Kampen" beklaagt
zich wederom bij de beheerder over de slechte toestand van hun,
slechts enkele jaren oude "Kinsan-woningen".

2 december. Gedeputeerde J. Dijkstra opent het z.g. "fasehuis" van
De Reeve, in het pand aan de 11sselkade, voorheen bewoond door
dokter Bosch.

340



3 december. Het fameuze trio Bruggen-Bijlsma- Leonhardt concerteert
in de Lutherse kerk.

5 december. Kampen heeft een "Turks Theater Gezelschap".
Het Llsselmuider raadslid Fok J. Draaijer heeft zijn partij, Ussel
muider Gemeente Belang als lid verlaten. Hij blijft wei raadslid.

6 december. De Commissaris van de Koningin mr. J.L.M. Niers opent
de verbouwde THHK, gevestigd aan de Oudestraat en aan de Koorn
markt. "Gehandicapte" demonstranten blokkeerden de ingang van
wege haar ontoegankelijkheid voor rolstoelen.
Diesvieringen en diesredes (door prof. dr. J. Douma en prof. dr.
J.e. de Moor) aan be ide Theologische Hogescholen.

8 december. Landdrost Han Lammers als organist, en de cabaretiere
Liesbeth List nemen een LP op in de Bovenkerk.

9 december. "De Voliere" houdt een tentoonstelling in het Parochie
huis U sselmuiden.
Ds. J. Scheltens, Ned. Geref. predikant te Zalk, viert zijn 25-jarig
ambtsjubileum.

10 december. Wethouder Leo Elfers opentjubileum (1O)-expositie van
de "Museumvrienden" in de Koornmarktspoort en ontvangt voor het
Stedelijk Museum een bijzondere bodemvondst: een mal voor
crucifixen.
De Zalker huisarts en molenaar R.J. Nijboer (wonend in Hattem)
plotseling (65) overleden.

13 december. Amateur-archeoloog P.C.M. Rademaker.spreekt voor de
jubilerende (10) "Museumvrienden" over de ontdekkingen die hij,
samen met ir. Rolf Steenbergen deed, ten aanzien van het Kartuizer
klooster op de Zonnenberg.

14 december. Forum over milieurecht in de THHK.
Concert door. drie cantorijen in de Buitenkerk.
Marc de Klijn exposeert in Galerie 3.
Burgemeester H.C. Kleemans over sloopplannen Woningbouw
vereniging "Kampen": renovatie kost de vereniging te veel; nieuw
bouw niet vanwege de rijkssubsidie.
Oud-wethouder H. Wielink (95) van Usselmuiden overleden.
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15 december. Petra van Staveren naar Turkije voor Europacup zwem
wedstrijden.

16 december. BKR-kunst uit Delft geexposeerd in showroom Van den
Noort.
De gemeente I1sselmuiden heeft in "Trui 12" van W. Ruitenberg te
Zalk, een 100.000 liter-koe.

17 december. De pianiste Eva Reichbart concerteert in de Oranjerie
I1sselmuiden.
Therese Wilmink kreeg de speld van de Internationale Turnbond
voor haar resultaten in Boedapest.
Jubileum (75)-uitvoering THOR.

18 december. N ederlandse karnpioenschappen karate voor teams in De
Reeve. Helaas verspeelde het team J etze van Dijk de titel.
Keuring en expositie "Vogelweelde" bij jubileum (40) in Open Hof:
meer dan 1200 inzendingen!
Expositie in de Kunstacademie van werkstukken van examenkandi
daten.
Minister keurt forse tariefsverhogingen van de gemeente Kampen,
ondanks meerderheidsbesluit van de raad, af.
De rechter bepaalt, dat het 11sselmuider zwembad Sonnenberch niet
om redenen van zondagsrust gesloten mag worden.

22 december. De Raad besluit aan het einde van het lopende theater
seizoen het beheer van de buffetten in de Stadsgehoorzaal openbaar
te verpachten en niet opnieuw met de Stadsherberg in zee te gaan.

23 december. Dierenexpositie van de fokkersclub "Kampen e.o." in de
kleine zaal van de Reeve: meer dan 800 dieren.

26 december. Weer een volle Bovenkerk voor het kerstconcert van
D.E.V. o.l.v. Klaas Jan Mulder.

27 december. Burgemeester H.C. Kleemans overhandigt het verzets
herdenkingskruis aan de heer P.A. Gerritsen te Kampen.
Op uitnodiging van" de Cornbinatie" (CKMT) wordt in het repetitie
lokaal van 't Stedelijk een "play-in" gehouden voor de regio, o.l.v.
Wim Vos.
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28 december. Zaalvoetbaltoppers naar Kampen voor het Haweka
toernooi in De Reeve.

1984

januari. Lawaaierige oudejaarsnacht, met wat vandalisme maar met
weinig agressiviteit. Wilsum was in de gemeente I1sselmuiden een
"negatieve uitschieter".

2 januari. Ook in de regio I1sselmond lijkt de werkloosheid over haar
hoogtepunt heen te zijn.
Stileba (de Stichting Leven Buiten het Arbeidsproces) begint haar
activiteitenprogramma in 't Olt-ekke.
G. Goedknegt is als bedrijfsvoorlichter glas- en groenteteelt
G.W. Bruins opgevolgd.
Notaris M. Siebelink is per 1 januari uit zijn ambt getreden.
Kandidaat-notaris De Jong staat voor zijn opvolging op de nomi
natie.

4 januari. Weer een avond "Kampen Plat" met opbrengst voor de
synagoge.

5. januari. De Stadsherberg heeft aile medewerking geweigerd aan het
raadsbesluit, aan het eind van het theaterseizoen de buffetten van de
Stadsgehoorzaal openbaar te verpachten. Men meent recht te hebben
op vijfjaar verlenging van het pachtcontract. De gemeente wil nu, tot
het einde van het seizoen, de exploitatie van de buffetten zelfter hand
nemen.

6 januari. De Stadsherberg stapt naar de rechter.
De provincie Drente wil af van vuilstorting in Wijster door niet
Drentse gemeenten, waaronder Kampen.
De veiling KZI1 boekte in '83 een omzet van 65 miljoen gulden;
3 miljoen minder dan in '82.
Er komt in februari een huis-aan-huis evenementenkrant, door
samenwerking van Stadsgehoorzaal, VVV, gemeentevoorlichting,
secretarieafdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn, en het Nieuw
Kamper Dagblad.

7 januari. Receptie jubilerende (75) gymnastiekvereniging THOR.
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Erevoorzitter Harm Hup kreeg de legpenning van de gemeente
Kampen, de heren H.J. Siefers en B. v.d. Beld de gouden speld van
hetKNGV.

9 januari. Aannemer J. ten Brinke uit Kampen koopt Grafhorst's
oudste huisje voor renovatie.
De buurten Kloosterstraat e.o. en Emmeloordstraat e.o. krijgen nu
een opknapbeurt van de woonomgeving.
De Kamper korfballer Jacky v.d. Wetering is opgenomen in de
Oranje-selectie,
De proef met een vrij sluitingsuur in de weekeinden voor Kamper
horecabedrijven zal worden verlengd tot 1 november '84.
Jan v.d. Horst 25 jaar monteur bij autobedrijf Smit & Co.

10 januari. De Gemeentelijke Nutsbedrijven sloten in het afgelopenjaar
20 huishoudingen van het gas af.
De Culturele Commissie van de gemeente Kampen brengt een nota
uit over de Stadsgehoorzaal, waarin de stimulering van het dalende
bezoekersaantal via een stunt ("tientjeskaart") wordt aanbevolen.

12 januari. Binnen drie maanden ontving de gemeente ruim I miljoen
gulden achterstallige energieschuld van grootverbruikers, na het
dreigement van afsluiting
Het bezoek aan de Koommarktspoort steeg met enige duizenden
personen ten opzichte van '82. Karel Appel bleek de grootste
publiektrekker.
Het zwernbad De Stem heeft een regionale functie: 30% van het
gestegen bezoekersaantal bleek niet uit Kampen te komen.
De amateur-archeologen P.C.M. Rademaker en ir. R. Steenbergen
menen, dat in Oosterholt 66k een nonnenklooster heeft gestaan.
IJGV huldigtl. W. v. Dijk (25 jaar lid en aantaljaren bestuurslid) en
de scheidende voorzitter Nico v.d. Wetering (43 jaar lid, 25 jaar
bestuurslid waarvan vele jaren voorzitter).

13 januari. Het Gewest Overijssel van de KNSB bestaat 50 jaar en viert
dat in Raalte met o.a. bekende Kamper officials als Reinier Siebrand
en Henk Krans.
De bewoners van het dagverblijf Meerburg verhuizen naar "De
Rietgors" in de wijk De Losse Landen, een complex van vier nieuwe
woningen. In Meerburg blijven enige oudere gebruikers als bewoners
achter.
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Eerste Kamper Sportnacht in De Reeve. Gemeentelijke onderschei
dingen voor de meest succesvolle sporters en teams.
Directeur G. Piekstra van de Zuivelgroep van Wessanen Nederland
vroeger van het onderdeel Van Heel's Condensed Milk Cy Ltd, na~
na 37 jaar afscheid van zijn functie.

14 januari. De trekker "Lady Diana" uit Kampen eerste in de "Trekker
trek" II, in de Zwolse I1sselhal.

16 januari. De Stichting Stadsherstel (een half jaar geleden opgericht)
houdt een expositie over de Kamper renovatie, die door gedepu
teerde J aap Dijkstra werd geopend met enig sloopwerk.

17 januari. De rechter stelt de Stadsherberg in het gelijk tegenover de
raad der gemeente Kampen inzake de kwestie van de buffetten in de
Stadsgehoorzaal. Men is vooralsnog niet van elkaar af.

18 januari. Uitreiking van de 1OO.OOOstemaaltijd van "Tafeltje-dek-je".
B. Speijer bezorgde er zo'n 53.000 van.

20 januari. Vier Kampenaren (familie van elkaar) aangehouden op
verdenking van brandstichting in een boerderij aan de Zwolseweg met
een horeca-bestemming en een bar in Zwolle, en verzekerings
fraude.
Kamper inwonertal gestegen met 363 personen in 1983: 166 mannen
en 197 vrouwen. Er was een vestigingsoverschot van 127 per
sonen.
In het rayon Kampen steeg de werkloosheid in de laatste twee
maanden van 1983 tot bijna 3000.
De 9-jarige turnster Lia Diender (RK DOS) opgenomen in de Jong
Oranje-selectie van het KNGV.

21 januari. Jubileumconcert (75) De Broederband, voor het eerst o.l.v.
Hans Oosterwijk.
Ir. J. Poort, voorzitter van de Stichting "De Haagse School" en
auteur van een boek over de schilder Hendrik Willem Mesdag, opent
een tentoonstelling van schilderijen van Mesdag in de Koornmarkts
poort.

23 januari. De Stichting Promotie Kampen (organisator Kamper Ui( t)
dagen) en de VVV besluiten tot samenwerking. De VVV neemt het
secretariaat van de Stichting voor een jaar op zich.
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De bibliotheek van de Geref. Burgwalkerk heeft sinds de opening van
de nieuwe Openbare Bibliotheek nauwelijks lezers meer.

24 januari. De boeren van het Kampereiland unaniem tegen plannen van
het Waterschap IIsseldelta, de regels voor de schouw van water
gangen te veranderen en afrastering verplicht te stellen. Het Water
schap wil afgetrapte wallekanten voorkomen om onderhoud beter te
kunnen verrichten.
PV De Luchtbode huldigt A. Hup, die 50 jaar lid van de vereni
ging is.
Importeur P. v.d. Belt te Llsselmuiden brengt middel op de marktom
koemest in gierkelders zo om te zetten, dat geen ammoniakgas
vrijkomt.

25 januari. Op aile 24 basisscholen in Kampen wordt, in samenwerking
met de gemeentepolitie, gewerkt met een lesmodel tegen vanda
lisme.

26 januari. De Stichting "Galerie 3" verkeert in geldnood en dreigt te
stoppen als er niet meer hulp wordt geboden.
Chef financien Dirk Pap van de gemeentesecretarie van Ussel
muiden veertigjaar in gemeentedienst.
In Kampen kan de gemeentereiniging de sneeuwoverlast niet aan.
Het regent klachten.
De Llsselmuider Oranje Vereniging besluit, na 15 succesvolle
Huishoudbeurzen in IIsselmuiden, de organisatie uit handen te geven
aan eeri "Beursorganisatie- en evenementenbureau S.B.K.", achter
welke letters zich de namen verschuilen van de IIsselmuider heren
Bennie Scholten, Herman v.d. Belt en Bruno Karel.
Veehouder J. Hoksbergen uit Kampen won de eerste prijs in een
uitvinderswedstrijd: hij construeerde een "verstelbare voer-iig
box" .
De raad aanvaardt het "tientjesplan" voor de Stadsgehoorzaal
ondanks de daarbij noodzakelijke budgetverhoging.

27 januari. In het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt
een zeer welingerichte tentoonstelling "Schatten van Kampen"
geopend.
Koninklijke onderscheiding voor Berend Woning (65), van 1944 af in
dienst. van de fa. H.J. Bruins in hooi, stro en riet.
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28 januari. Derde "Groundspeed-festival" van Ian Roelofs een groot
succes voor de country-and-western-music.
Kamper denker I.H. Andriessen (75) predikt "een beeldenstorm op
onze universiteiten". - "De traditionele wetenschap heeft zich in zijn
ogen buitenspel gezet omdat zij de visie op het totaal volledig heeft
verloren, en een verminkt beeld van het leven heeft gegeven", aldus
de krant.
AMDG, ofschoon in huisvestingszorgen, geeft een compleet concert,
dat op bloei wijst.

29 januari. Johan Reumer (KWC) juniorenwinnaar Nederlands kam
pioenschap veldrijden.

30 januari. De kunstschilder en restauratie-opzichter van de Bovenkerk
Wobbe Alkema overlijdt op bijna 84-jarige leeftijd na langdurige
ziekte.
Directeur Hans Smit gelast de voorstelling " Avonturen van God",
van de Belgische groep "De Zwarte Komedie" af, rekening houdend
met gevoeligheden van sommige groeperingen in de Kamper bevol
king.

31 januari. De beeldend kunstenaar Henk Heideveld bespreekt in het
Vestzaktheater zijn geavanceerde visie op "christelijke kunst", die
aan de academie voor beeldende kunst niet welkom is.

februari. Succesvolle "Bejaardendag" in de Stadsgehoorzaal.
De Gereformeerde theologiestudent Rinus van Warven verbindt zich
als pastoraal medewerker aan de Vereniging van Vrijzinnig Her
vormden.
Er is een zesde persoon - een aannemer - aangehouden in de
fraudezaak betreffende brand en herbouw van een boerderij met
horecabedoelingen aan de Zwolseweg.
Opzichter Mart Visscher van Gemeentewerken IJ sselmuiden 25 jaar
in dienst.
Het clubgebouw van de Gebruikshonden Sportvereniging op het
terrein van de veiling KZIJ brandt af; brandstichting zo goed als
zeker.

2 februari. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak zal de gemeente
aan K. Zwanepol een schadevergoeding van 27.000 gulden moeten
betalen wegens het afbranden van diens patatkraam in de Oudejaars-
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nacht van '80: door een tolerant politiebeleid werd de brand niet
voorkomen.
I1sselmuider sportverenigingen nemen de onderhoudstaak van de
Oosterholthoeve van de gemeente over uit bezuinigingsoverwe
gmgen,

4 februari. Examenwerk van de eerste lichting der Kunstacademie
geexposeerd in Galerie 3.
"Wilhelmina", voor 't eerst met haar uitvoering in de Sporthal De
Reeve, had afgeladen tribune en massalejazzgymnastiek als hoogte
punt.
Ruim honderd Kampenaren en I1sselmuidenaren op auditie in de
Stadsgehoorzaal voor een figurantenrol in de musical "Fien", die er
door de KRO zal worden opgenomen voor televisie-uitzending,
De 3e klas van de W. de Zwijgermavo bouwt het Delftse Prinsenhof
na in lucifers, 0.1. v. Bert Stuivenvolt, de "Luciferskoning",
Uitvoering "Volharding" 0.1. v. Harry Hollander in de Stadsgehoor
zaal.

6 februari. Hervormd I1sselmuiden/Grafhorst streeft naar derde pre
dikant in plaats van naar derde kerkgebouw.
Via de actie "Kampen helpt Horasan" (de door een aardbeving
getroffen Turkse stad in een gebied, waar 80% van de Kamper
Turken vandaan komen) werd 18.500 gulden ingezameld voor
hulp.

8 februari. Renovatieplan Koornmarkt/Venestraat kan starten. Er
komen op de plaats van 13 vervallen pan den, 24 wooneenheden.
Ontwerp architectenbureau Oosting en Beunderman. Beheer:
Woningbouwvereniging "Eenvoud". Geraamde kosten 3,3 mIn.
gulden.
De I1sselmuider brandweer klaagt in haar jaarverslag over huis
vestingsmoeilijkheden.
De dreiging, dat de Kamper stadsbus niet meer op Rijkssubsidie zou
kunnen rekenen, is afgewend. Minister Smit-Kroes stelde als subsi
diebedrag voor 1984,1 598.000,- vast.

9 februari. Het college van B en W te Kampen heeft het advies van de
werkgroep "Uitbreiding Kampen" (provincie, gemeenten Kampen
en I1sselmuiden, Rijkswaterstaat en PPD) overgenomen, dat het
trace van Rijksweg 50 niet moet worden verlegd. Het zal blijven lopen
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tussen de wijk Cellesbroek-Middenwetering en de Zwartendijk,
Flevoweg, Melmerweg en Haatlanderdijk kruisen en over De
Zandjes de II ssel bereiken.
Ret "Werkervaringsproject voor schoolverlaters" enqueteerde der
tig werkenraringsplaatsen bij elkaar, voornamelijk in de metaal- en de
administratieve sector.

10 februari. De vier aangehouden personen inzake de brand in een
"horeca-boerderij" aan de Zwolseweg (een vijfde was reeds eerder
vrijgelaten), hebben ieder hun aandeel in de zaak van brandstichting
en verzekeringsfraude bekend.
Jacques Masse bouwt voort aan zijn tabaksfabriek uit het stoomtijd
perk in de panden Voorstraat 100 tim 106, voorheen de fa. Fransen.
Op uitnodiging van de Combinatie (CKMT) concerteert de Mari
nierskapel o.l.v. J.J. Koops in de Stadsgehoorzaal.

11 februari. De KJLTC bestaat 75 jaar. De club begon eens aan "De
Viers prong" in Oosterholt en maakt thans een stormachtige ontwik
keling door.
Turkse Manifestatie in de Stadsgehoorzaal wordt een ongedwongen
familiefeest.
Bij een nachtelijke boerderijbrand bij Zalk is de 7O-jarige boer Tijmen
van Onen omgekomen. .

13 februari. De raad van I1 sselmuiden weigert een bepaalde werkende
Kampenaar tot belastingdeurwaarder te benoemen en wil liever
iemand zonder werk de kans geven.
De raad van I1sselmuiden besluit aan de minister van onderwijs een
ontkoppeling te vragen van de kosten-subsidieverhouding tussen
openbaarenbijzonderonderwijs,omdathetopenbaaronderwijsdoor
geringe getalssterkte erg duur is.
Prof. dr. R.N. Ridderbos 75 jaar; in oktober hoopt hij 50 jaar
predikant van de Gereformeerde kerk te zijn.

14 februari. Rien Bout uit Rotterdam zal het officiele portret van
Koningin Beatrix voor de gemeente Kampen schilderen. De
koningin zal persoonlijk voor het portret poseren.
"De Moriaan" wordt tweede studentensocieteit. De SSKWK koopt
het "eetcafe" van de huidige eigenaars.

16 februari. De gemeente Kampen hield in 1983 ruim 7 ton over. Zelfs
het begrotingstekort voor 1985 kon worden weggepoetst.
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De 11sselmuider politiemannen verbouwen zelf hun kazerne om een
einde te maken aan het nijpende ruimtegebrek; de zolder wordt
kantoorruimte.
Van de Kamper mevrouw Riek (van Koldam-) Venema verschijnt
een roman over de oorlogsjaren in Appingedam, getiteld "Beslagen
spiegels" .
Het echtpaar Jan en Ine Mensink exposeert in de Stadsgehoor
zaal.

17 februari. De Joodse theoloog dr. Pinchas Lapide sprak voor de
THHK over "Wie liebt man seine Feinde?" Een Joodse visie op de
Bergrede.

18 februari. Het Rosetti kwintet speelde in de Lutherse kerk.
"De Kleine Komedie" jubileerde (15) en gaf een uitstekende
opvoering van Herman Heijermans' "Schakels" met als regisseur en
hoofdrolspeler Theo Versteeg.
Vier teams van Jetze van Dijk oostelijkjudo-kampioen.
De z.angvereniging "Irene" te 's Heerenbroek vierde zingend haar
40-jarig bestaan.
"Popnacht" in Jongerencentrum " 't Ukien".

20 februari. De 11sselmuider Oranje Vereniging zal aan alle kinderen
van Ilsselmuiden gratis een fotoboek "Beatrix" uitreiken op
Koninginnedag.
In Haarlem overlijdt op 72-jarige leeftijd ir. S.J. Meijn, oud-adjunct
directeur Gerneentewerken van Kampen.

21 februari. B en W van Kampen tegen het wetsontwerp "Gemeen
schappelijke Regelingen".
De opnieuw opgerichte Gratborster Oranje Vereniging vergadert
voor 't eerst.
De besturen van christelijke scholen in Kampen zijn bang voor
ernstige financiele problem en, wanneer B en W hun zin krijgen door
loskoppeling van de openbare G. v. Wouschool van het systeem van
berekening van de vergoedingen per leerling. (De G. v. Wouschool is
door omstandigheden kostenintensief.)

23 februari, AMDG beklaagt zich bij B en W over de hoge verwarmings
kosten voor het nog in gebruik zijnde repetitielokaal in de v.m.
Helenius de Cockschool.
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I1sselmuiden wil een ontsluitingsweg, die ten noorden van de Ned.
Geref Kerk aansluit op de Burgemeester van Engelenweg.
De omzet van de veiling KZI1 daalde in 1983 nogmaals met 3 miljoen
gulden: van ruim 66 tot ruim 63 miljoen.
De raad besluit met grote meerderheid, dat de dure G. van Wou
school blijft meetellen voor de berekening van het bedrag per leerling
voor de bijzondere scholen.
Wielrenner Johan Reumer (KWC) krijgt een receptie aangeboden
voor zijn Nederlandse junioren-kampioenschap veldrit injanuari, en
zijn vijfde plaats bij de wereldkampioenschappen junioren te Oss.
Voor het CDA spraken in Kampen de politieke smaakmakers Willem
Aantjes, Wim Mateman, Willem Breedveld en lone Bos. Twee
studenten van de Kamper lournalistenacademie leidden de forum
avond.

24 februari. Dirk Nolles uit Nijverdal houdt een lezing voor de werk
groep Historische Schepen van de 11sselakademie over zijn specia
liteit: de Enterse zomp.
Ook in Kampen neemt het aantal woninginbraken schrikbarend
toe.
Met het raadsbesluit stadserf 93 te verpachten aan H.l. Buijert,
2e Ebbingestraat, zou Kampen zijn laatste stadsboer ("koeboer")
naar het buitengebied hebben geholpen. Maar is dat zo?

25 februari. "Kampen te pop": een inheems popspektakel, door de
vereniging "Popbelang Kampen" georganiseerd, hield zo'n 300
liefhebbers zes uur lang bezig in de Buitenwacht.
Roeland's Slagerijen, begonnen in Grafhorst, bestaan 50 jaar.
Petra van Staveren verbeterde in Zutphen twee Nederlandse records
schoolslag (100 en 200 m).
Met hun trekker "Delta Power" winnen Henk Kloosterman en Frans
Kloosterziel van 't Kampereiland, de Europese kampioenschappen
"Trekker-trek" in het Rotterdamse Ahoy.

27 februari. De opnamen voor de KRO-televisieserie "Fien" beginnen
vandaag in de Stadsgehoorzaal.

28 februari. Gedeputeerde Staten zullen 40% van een lening voor Berk
Beccon, groot een half miljoen, te verstrekken door de OOM,
garanderen.
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Minister drs. W.J. Deetrnan van onderwijs is gast op een bijeen
komst van het CDJ A. Hij acht onze regio ideaal voor een fusie van het
HBO.

29 februari. De blinde Kamper goal bailer Dick Bakker (29) gaat met de
Nederlandse ploeg naar de Paralympics in Amerika. Hij is lid van de
Zwolse vereniging "De Peperbus".
Ruim dertig deelnemers aan de actie van de Beweging Weigering
Defensiebelasting betalen persoonlijk 572 centen aan de Gemeente
lijke Nutsbedrijven.

maart. Het sloopterrein van het v.m. woonwagenkamp aan de
Melmerweg zit vol gif.
Belangstelling uit Saoedie-Arabie voor door ontwerper Klaas Bos uit
Grafhorst ontworpen landbouwtrekker.
Berk- Beccon (Doetinchem- Utrecht- Kampen) maakt zich los van het
handelsconcern Hagemeyer.
Dierenarts Jan Boerhof uit Kamperveen legt zijn werk neer en gaat
paling kweken in Portugal.

2 maart. Directeur J.K. van Weerden neemt afscheid van Kanis &
Gunnink.

3 maart. De toneelvereniging "De Kat" viert haar 25-jarig bestaan met
de opvoering van Moliere's "De Heer van Pourceaugnac".
"Kamper Darndag" van S.S.S. in "Hanzestad",

4 maart. Pastor Rinus van Warven doet intrede bij de Ver. van Vrijz.
Hervormden.

5 maart. De Ondememersverenigingen te Kampen en IJ sselmuiden
verklaren geen behoefte te hebben aan de gelegenheid tot openstelling
van hun winkels op zondag.
Ds. C.M. Boerma, docent aan de Chr. Sociale Academie "IJ ssel
poort' , wordt per 1mei '84 perschefvan de Wereldraad van Kerken te
Geneve,
Dit jaar komt er geen Kamper Amateur Concours in de Stads
gehoorzaal: ziekte en gebrek aan inzetbaar personeel oorzaken.

8 maart. De IJGV-ers Branko Grootes, Alfons Mulder en Christian
Selk in de nationale jeugdselectie van het KNGV.
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Vorigjaar werden in de gemeente Kampen 334 Culturele Jongeren
Paspoorten uitgegeven.

9 maart. Twee dagen paardesportfestijn van de KRJV in de Manege
Zwartendijk.
In Giethoorn wordt Gait L. Berk's boek "De Punter" ten doop
gehouden.

10 maart. Er vertrekken drie "transits" met hulpgoederen ter waarde
van! 75.000,-, bijeengebracht in Kampen, Zwolle en Deventer naar
het Turkse Horasan.
Contactavond KTK in de Stadsgehoorzaal.
De IJ sselmuider motorcoureurs Gerrit Rook en Joh. Last (reserve)
naar de WK ijsspeedway in Deventer.
De Kunstacademie houdt een manifestatie rondom "Het Ding".
Twee jubilarissen van de fokkersvereniging "Kampen e.o." gehul
digd: G.J. Zwep (40 jaar) en G. Frank (25 jaar).
IJGV geeft uitvoering in de Oosterholthoeve. Voor't eerst.

11 maart. Therese Wilmink wint op Papendal de Tsukahara-beker (=
Olympisch verplichte, gehurkte paardsprong).
Het eerste kortbalteam van Wit-Blauw wordt kampioen van de
2e klasse A Oost.

12 maart. Aanvang rioleringswerkzaamheden in's Heerenbroek.
"Vandalismeproject" op basisscholen gestart.

13 maart. Op pale is Soestdijk ontvangen mevrouw Betsie van Dijk
Worst, mevrouw Wim F. v.d. Horst-Veltman, mevrouw Alie Groen
Elbers (90!) en de heer Gerrit Spanhaak, uit handen van prins
Bernhard het verzetsherdenkingskruis.
Het ziekenhuis in Emmeloord gaat samenwerken met het Zuiderzee
ziekenhuis in Lelystad.
Bij de IJ sselakademie wordt het tweede deel van het "Waterschaps
boek van Kamperveen", schrijver B. Koops, gepresenteerd als
twintigste uitgave van de instelling.

14 maart. "Popbelang Kampen" krijgt van de gemeente geen oefen
ruimte.
Ook de strooizoutloods van de gemeentereiniging komt op de
Flevowerf.
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15 maart. Kamphuis Bouwmaterialen, Kampen-Zwolle, bestaat 100
jaar.
Ook tandarts mevrouw E.M.l. Mulder (thans woonachtig in Zwolle)
kreeg - in stilte - het verzetsherdenkingskruis.

16 maart. De Joodse begraafplaats in 11sselmuiden verpaupert, maar zal
door steenhouwer 1an Eijgelaar worden opgeknapt alsjubileumdaad
van zijn, nu 125 jaar bestaande bedrijf.

17 maart. De StichtingKerk&Muziek Kampen constateert, dat de he1ft
van haar publiek van buiten Kampen komt.
Afsluitende bijeenkomst (muziek en beeldende activiteit) in de
Stadsgehoorzaal van het K.A.C. '83/'84.

18 maart. Therese Wi1mink wint in Dieren de Grand Prix turnwed
strijd.

19 maart. Fusie Stadsziekenhuis De Engelbergstichting te Kampen en
het Sophia Ziekenhuis te Zwolle wordt in studie genomen.
"Volharding" blaast voorzitter Ton v.d. Berg uit als "ere-voor
zitter" .
"Fietsengraveerproject" van politie en VVB succesvol begonnen.

20 maart. Kampen's industriepromotor Johan Winston Boekhoven
benoemd tot burgemeester van Schiermonnikoog.
Jaarverslag van het Walkate Archief verschenen: stijgend aantal
mensen bezoekt het Archief.

21 maart. "Stileba" moet stoppen: de gemeente trekt subsidie in.
Voorzitter 1. Schuur nam afscheid van CDA-I1sselmuiden.

22 maart. Vier gloednieuwe tennisbanen worden aangelegd op het
voormalige I1VV-terrein in I1sselmuiden. Voor de I1.T.C.
Directeur G. Piekstra van Wessanen Zuivel, voorheen van Van
Heel, neemt afscheid van zijn melkleveranciers tijdens een bijeen
komst in Hattem.

23 maart. C. Rolle voigt A. Heldoom op als trainer van Go Ahead;
Heldoom gaat naar Wilsum I.- In Doomspijk (DSV '61) neemt de
Kampenaar L.A. Kirchstein afscheid en wordt opgevolgd door de
Kampenaar B. Kruithof.
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Uit een nota van de Stichting Bejaardenwerk en de Prot. Chr. Bond
van Ouderen blijkt, dat ouderen voorkeur hebben voor huisvesting in
de oude binnenstad. Zogenaamde HAT -eenheden zijn niet zo in
trek.
De Industriebond FNV Kampen/Llsselrnuiden huldigde zeven
jubilarissen, onder wie een 50-jarige.
Drs. Henk Bloemhoff terug bij de U sselakademie; als weten
schappelijk leider.

24 maart. W.B. v.d. Velde, student THHK, ingewijd als pastoor van de
Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort.
In de Buitenwacht wordt de voorronde gehouden van het Golden Star
Award Festival, om de Nederlandse afvaardiging naar het Eurovisie
Country Festival. De Kamper formatie Groundspeed behaalt de
eerste plaats. Leider Jan Roelofs.
In de Broederkerk zingt Cappella Amsterdam o.l.v. Bernhard
Winsemius (Jan Boeke was wegens een ongeval afwezig). Gustav
Leonhardt bespeelde het klavecymbel.

27 maart. CDA- Kampen kritiseert per brief de CDA- Kamerfractie over
haar houding tegenover "echte minima".
De C.O.V. Immanuel o.l.v. Klaas Jan Mulder voert werken van
J. Haydn en C.Ph.E. Bach uit in de Buitenkerk.

28 maart. Mevrouw G. Breteler uit Zwolle benoemd tot pedel aan de
Vrijgemaakte Theol. Hogeschool (Broederweg) als opvolger van de
heer J. Bos, die na een diensttijd van 40 jaren met pensioen gaat.
Het Kamper gemeentebestuur weert de Modelvliegclub N.O.
Veluwe van het waterleidingterrein bij Wezep. _
Opzichter G. Koers van de begraafplaatsen in Usselmuiden, neemt
afscheid.
Mej. E.G. van Vliet laat een publicatie verschijnen (bij het Kamper
Gemeente Archief) over de tijd van de Avercamps in het stedelijk
archief.
Leerling van de Flevo-mavo doet bommelding. Hij wilde een dagje
vrij voor de school, maar viel snel door de mand.
Boomplantdag in Kampen en Usselmuiden.

29 maart. Kamper particulieren vertimmerden in 1983 voor 15 miljoen
aan hun woningen.
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Van Hervormde en Gereformeerde zijde wordt een "Kontaktgroep
Kampen- Hongarije" opgericht.

31 maart. Eerste "Uurtje kerkmuziek" van het seizoen in de Burgwal
kerk met de organist Lucas Lindeboom.
"De Rederijkers" spelen "Een goede buur. ..".

2 april. B en W van Kampen willen "Stadserven en Landerijen" als tak
van gemeentedienst opheffen.

3 april. In het dagblad Trouw roept prof. dr. H.N. Ridderbos de
Gereformeerde Generale Synode terug van haar uitspraak over
kruisraketten. Hij stelde: a) de politiek kreeg in deze synode geen
bijbelse voorlichting; b) de synode leverde daarom aan de politiek ook
geen eigen kerkelijke bijdrage; c) het kerkelijk karakter van deze
uitspraken is dubieus.
Sees Vlag, graficus in Den Haag, exposeert in Galerie 3.
De Willem de Zwijger-mavo gaat "informatica-lessen" met com
puters geven.

4 april. Er zijn plannen van het Sportfondsenbad "De Steur" een
regionaal vermaakscentrum te maken.
De jeugd van" Jubilate Deo" zong en speelde in de Stadsgehoor
zaal.
De uitbreiding van Myosotis krijgt ministerieel fiat.

5 april. Rijkswaterstaat onderzoekt klachten van schippers over de
nieuwe IJsselbrug (radarstoring).

6 april. Het Flevolands Symphonie Orkest trad op in de Stadsgehoor
zaal.
De Avercampschool werd damkampioen van Overijssel: veel slimme
Turkjes in het winnende team.
Dokter P. Pel (oud-huisarts en school arts, oud-voorzitter Rode
Kruis) overlijdt op 91-jarige leeftijd.

7 april. Landenontmoeting tumen (W. Duitsland en Nederland) in
"De Reeve".
Premiere van de "mini-triathlon" (zwemmen, fietsen, hardlopen)
begint in zwembad De Steur.
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9 april. De II sselmuider raad accepteert de wegenrangorde voor de
dorpskom.
De Duitse dog "Shido van de Sprengenhoeven" van Rudy Last terug
uit Dortmund als Europees kampioen.
Prof. J. Kamphuis (Broederweg) 25 jaar hoogleraar. Hem wordt een
feestbundel aangeboden, gevuld door oud-leerlingen, collegae en
vrienden.
Zwemster Margriet van Staveren uit Palermo terug van jeugd
interland, met vier gouden en twee zilveren medailles en een
plaquette.

12 april. GS overwegen opheffing Kamper Gemeentelijke Nutsbe
drijven.
Domeinen maakt erfpacht van zijn gronden in de Koekoekspolder
mogelijk.

13 april. De Dahliaclub "Hanzestad" huldigt de leden A. Kwakkel en
H. Fien: 25 jaar lid.
Tweede culture Ie manifestatie in IIsselmuider Oosterholthoeve.
Commissaris der koningin mr. J.L.M. Niers bezoekt IIsselmuiden.
Slotavond (toneel, muziek) Kamper Amateur Concours.

14 april. Wilbert Hazelzet (traverso) en Robert Hill (clavecymbel) in de
Lutherse kerk.

15 april. Kees Mossel wordt in Apeldoom karate-landskampioen in zijn
gewichtsklasse (tot 70 kg).
"Groundspeed" wordt in Gouda de beste Nederlandse country-
formatie.

18 april. "Huize Engelenberg" in IIsselmuiden mag gerenoveerd
worden: een miljoenenverbouwing.
Het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft acht snelle,
massale afbraak in de Hanzewijk niet nodig.

19 april. Scheidende directeur Geref. Mavo O. Sierksma onderscheiden
als ridder Oranje Nassau. .
Het P.v.d.A.-kameriid Hessel Rienks, op bezoek in Llsselmuiden,
acht de erfpachtmogelijkheid in de Koekoek "een dode mus".
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24 april. Het Waterschap I1sseldelta besloot tot uitstel voor de afras
teringsplicht voor het Kampereiland inclusief de Man_djeswaard.
Ook hondenfokker Henk van der Sluis kwam met een "Europa
Sieger" uit Dortmund: zijn Rottweiler Axel van de Keizers
landen.
De leerlingen van de Willem de Zwijger-mavo krijgen een prijs met
hun lucifersproject in de nationale "Oranjewedstrijd".

26 april. De I1sclub's Heerenbroek/Veecaten kreeg een mooie ijsbaan
van de gemeente en de ruilverkavelingscommissie.
De Kamper raad fluit Ben W terug van hun standpuntbepaling inzake
Rijksweg 50.
Berend Vinke (75), vanaf 1928 lid van het mannenkoor D.E.V.,
kreeg koninklijk zilver.
De "lintjesregen" bracht ook eremedailles voor J. van Assen van
Rijkswaterstaat en G. Buijert van de Ned. Spoorwegen.

27 april. Uitvoering Brassband "Excelsior" in Zalk.
Hoofdbestuur VVD wil royement van" onafhankelijk raadslid" Dolf
Stomphorst.
Therese Wilmink wint in Nijmegen de "Arena Cup '84".

28 april. Tentoonstelling over oorlogspropaganda in de Koornmarkts
poort.
Jenny Holtland bespeeIt het orgel in de Buitenkerk.
In de Bovenkerk concerteert de Kon. Militaire Kapel o.l.v. Jan v.
Ossenbrugge methet mannenkoor D.E.V., o.l.v. Klaas Jan Mulder.

29 april. Prof. dr. J.L. Koole 50 jaar predikant.

30 april. Zonnige Koninginnedag. De "Kamperade", een grote optocht
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de K.O.V. werd een
bijzondere manifestatie in Kampen. In I1sselmuiden luidden melk
bussen officieus het feest in.
In de Bovenkerk trad het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v.
dr. Myroslav Antonovitsj op.

mei. De I1sselmuider Oranje Vereniging schenkt aan 800 school
kinderen het boek "Beatrix",
Jan de Boer uit Leeuwarden spreekt op 1 mei-feest van PSP, PPR,
VARA en "Rooie Vrouwen".
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2 mei. Ir. J.C. v.d. Brink, directeur Gemeentewerken te Kampen
uitgezwaaid.

3 mei. Koninklijkzilvervoor K.O.V.-bestuurders Gaitv.d. Weerd(68)
en Arend de Groot (71) ter gelegenheid van het 75-jarigjubileum.

4 mei. Als onderdeel van de Dodenherdenking een herdenkings
programma in de Stadsgehoorzaal 0.1.v. Henk Batenburg, met Gert
Jan v.d. Weerd, piano en Maria HoI, cello.

5 mei. Bevrijdingsherdenking. Hervormd Wijkkoor 0.1.v. St. Wuite in
de Bovenkerk. Bevrijdingsloop. Vlootshow. Nationaal concours
Deltaruiters op Seveningen. John Mills, gitaar, concerteert in de
Lutherse kerk. Burgemeester H. C. Kleemans onthult in de Prinsen
straat een gedenksteen voor de gefusilleerde stadgenoten (28 septem
ber '44) Egbert Altena, Pieter Cornelis Blokker en Johan Asuerus
Vredeveld.
Succesvolle Kamper renner Jan Spijker wint Ronde van Overijsse1.

6 mei. Ds. Joh. Dijkstra(na21 jaar Kampen en 30jaarinhetambt) met
emeritaat. Afscheidsdienst voor Hervormde gemeente in Broeder
kerk.

7 mei. "Links Kampen" wil contact tussen Kampen en een stad binnen
het Warschau-pact.
CIMK verkiest Meeuwenplein boven Buitenhaven als vestigings
plaats voor een supermarkt-gigant. De Kamper Ondernemers
vereniging recht overeind: "de doodsteek voor het oude stads
centrum".
De actiegroep "Vrouwen voor Vrede" betoogt bij het stadhuis. Zij
willen hoofdlijnen en detail van een rampenplan.
Vijfdaagse vredesactie "Waakvlam" in de Buitenkerk.

10 mei. Thomas Pinkhoff (alias drs. Theo Peppink) schreef een bundel
"Een hand vol licht".
Lawaaiige manifestatie - met zo'n 250 deelnemers - voor vrede.

11 mei. Gedeputeerde Staten laten IJ sselmuiden klant van het Kamper
gasbedrijf, althans voorlopig. De GAZO boos.
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12 mei. "Orne Gait" Leurink (81) en Herman Kuper (76) gehuldigd
wegens respectievelijk 70- (!) en 60-jarig lidmaatschap van het
Stedelijk Orkest. Ze kregen de erepenning van de stad.
Thoby Liefers, trompet, en W. Theo van Dijk, orgel, in de Burgwal
kerk.
Circa 300 starters in de "Flevotour".
Damteams Avercampschool naar eindstrijd in Warffum.
Therese Wilmink uitgeroepen (in Ede) tot turnkampioene van de
Benelux.
Prof. H.J. Schilder (Broederweg) plotseling overleden.
Studenten van de Kunstacademie houden succesvolle mode shows in
de Stadsgehoorzaal.
De hoofddader van een reeks woninginbrakcn in Kampen, in Zwitser
land aangehouden: de Italiaan A.V. (29).

IS mei. Amnesty International houdt in Kampen {en morgen in 11ssel
muiden) een actie "Martelen is mensenwerk", waarvoor veel belang
stelling is.

16 mei. Het VVD-raadslid Luc Bomhof en KSKK kruisen de degens
over de door het KSKK uitgebrachte nota: "De Nutsbedrijven in
milieuvriendelijk en democratisch perspectief". Zij achten elkaar
wederzijds niet serieus.

17 mei. De Raad voor de Kunst adviseert het Ministerie van WVC een
subsidie Van een ton aan "Lijn 9" te geven.

18 mei. De Handelmij Siebrand B.V., Grote Voort, Zwolle, verhuist
naar het fabriekspand aan de Spoorstraat in I1sselmuiden.

19 mei. Prof. dr. A.G. Honig (THHK) met emeritaat.
Het IS-jarige creativiteitscentrum " 't Speelwerk" exposeert in de
Koornmarktspoort. Directeur Th. Jansma van de Culturele Raad
Overijssel opende de expositie en waarschuwde tegen verdergaande
bezuinigingen.
Het "Dordt College Concert Choir" uit Sioux Center, Iowa, USA,
zingt in de Bovenkerk en morgen in de Burgwalkerk.

20 mei. De. nation ale zwemtop (400 zwemmers) in Kampen: "Kring
zwemkampioenschappen KNZB". De Overijsselse zwemploeg op
permachtig.
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Therese Wilmink prolongeert haar Nederlandse tumtitel in Heeren
veen. Ze is inmiddels zesvoudig tumkampioene.

21 mei. Collega's huldigen marktkoopman W.J. Kanis vanwege zijn 50-
jarig jubileum.
Stichting "De Hanze" (watersport-koepel) nodigt wederom de
autoriteiten van Kampen en Dsselmuiden uit voor een leerzaam
vaartochtje.

23 mei. Gedeputeerde H.A.J. van Roekel, op werkbezoek in Kampen,
prijst Kampen's "goed onderbouwde financiele beleid", en zijn
"indrukwekkende reservepositie",
De Amerikaanse gospelzanger Don Francisco zingt voor de EO in de
Open Hof.
Klaas Jan Mulder en Louis van Dijk treden op in de Nieuwe kerk.
De gemeente Kampen verloor het proces tegen De Stadsherberg over
de afgebroken relatie inzake de Stadsgehoorzaal-buffetten, en zal een
schadevergoeding van! 10.300,- betalen.

24 mei. De Kamper raad neemt met meerderheid het totale ernancipatie
programma van Ben W (tien mille) aan.
Burgemeester H.C. Kleemans decoreert tijdens de jaarvergadering
van de Nederlandse Houtbond de heer H.W.F. Scholte, directeur
van Eindhoven & Zn te Zwolle: officier Oranje Nassau.

25 mei. Wethouder c.A. Kranenburg opent nieuwe accomodaties van
Wit Blauw (korfbal) en RK DOS (athletiek) op sportpark Hagen
broek. De legpenning van de gemeente Kampen wordt uitgereikt aan
Hans van Weenen en Jan Willem Avis.
Honderden ambtenaren van 30 Nederlandse gemeenten komen
vandaag voetballen op de verschillende Kamper velden. Amhem
won de beker.
Wethouder Kranenburg opent ook de tiende Kamper" Schaaknacht"
van O. en O. in De Stadsherberg. Hans'Bohm en John van Mill delen
de prijs.

26 mei. Roeland Koning exposeert in Galerie 3. Dokter J. Ridderbos uit
Amersfoort opent de tentoonstelling.
Ellen Alberts, fluit, en Ab Wegenaar, orgel, concerteren in de
Burgwalkerk.
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Op Schokland wordt een bundel "De eilanden Schokland en Urk"
gepresenteerd door de Stichting Urker Uitgaven: verhalen uit de
twintiger jaren van H.1. Moerman en A.1. Reijers uit Kampen.
In Hattem wordt het "Voermanhuis" (voor de schilders vader en
zoon 1. Voerman) in gebruik genomen.

28 mei. De VVV kiest zich vijf nieuwe bestuursleden. De aftredende
heren L.G. Verhoef en C.G. Diender worden tot erelid benoemd.
Directeur Leo Driessen verklaart: "Het gaat goed (de verkeerde kant
op) met de VVV!" Geen financieel perspectief.

29 mei. Directeur G. Gunnink van de Rabobank herdenkt dat hij op 1
juni 1984 gedurende 25-jaar deze functie heeft bekleed.
Bij de Europese Bibliotheekin Zaltbommel verschijnt "Kampen toen
en nu", een boekje met gepaarde oude en actuele foto's, samen
gesteld door Henk van den Hoven. Het derde fotoboekje van Kampen
in de rij en het tweede van de auteur Van den Hoven.
Een evaluatierapport toont aan, dat het fruitafzetplan van de veiling
KZIJ rsdelijk succesvol is.
Het oude stoomgemaal Mastenbroek te Kamperzeedijk rookt weer
na opknapbeurt, vooral door 1. Brugman van de IJC, uit Hattem.
Koordirigent en docent Muziekschool 1.1. van Mierlo (67) over
leden.

30 mei. Meer dan 6% van het Kamper woningbestand, in handen van
"Eenvoud" en "Kampen" krijgt een opknapbeurt, die bijna 13
miljoen gulden gaat kosten.

juni. Het boekje "De Reis", geschreven door 31 leerlingen plus
meester Daan van Driel van de Gereformeerde School Noord, ligt in
de boekhandel.
De NAM verrichtte seismisch onderzoek in de Esdoomhof.
Wethouder C.A. Kranenburg wil van de IJ sselkade beneden de brug
een boulevard maken door een rijbaan te offeren.
De fiscus wil van de gemeente Kampen twee miljoen achterstallige
BTW over 1978-1982 beuren.

2 juni. Andre Lange, afgestudeerde CABK-Kampen, exposeert in Le
Gabari te Zwolle.
N a twee jaar voorbereidend werk wordt het Kamper Tabaksmuseum
(Botermarkt 3) offici eel opengesteld voor het publiek.
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4 juni. De Kroon vernietigt de voorlopige hinderwetvergunning voor de
kaasverwerkende fabriek van T. van Veldhuizen in de voormalige
zuivelfabriek te 's Heerenbroek. Acht actievoerders hebben hun zin
gekregen. "Dorpsbelangen" wil echter de fabriek behouden.
Avondvierdaagsen in Kampen en IJsselmuiden gaan - een dag na
elkaar - van start.
Begin met renovatie (toch nog!) van 229 "Kinsan-woningen".

5 juni. De rechtbank te Leeuwarden veroordeelt een 22-jarige Kam
penaar wegens een overval op een Leeuwarder juwelier tot anderhalf
jaar gevangenisstraf.

7 juni. Kampen hekelt de nota van GS over de reorganisatie van de
drinkwatervoorziening: "Het provinciaal beleid ter zake is erg
onevenwichtig en volledig achterhaald".

9 juni. Hervormde Kerkeraad plaatst kanttekening bij Synodebesluit
afwijzing kernwapens: de synode moet oproepen tot geloof en
bekering.
Schoollogopedist O.H. Veenstra: logopedie op school is geen luxe
voorziening en mag niet verder uitgehold laat staan opgeheven
worden.
In tjokvolle sporthal De Reeve wordt door de afdeling jazz gym
nastiek van het KNG V een "Demogyjada" gehouden: een wervelen
de show van licht, muziek en dans. Gastvrouwe: RK DOS.

11 juni. Vertrek van het laatste hulptransport uit Kampen naar Bialystok
in Polen.
Echtpaar Van 't Hul- Kapenga 25-jaar in camping aan '_tGanzendiep
(oude openbare school).
Gerald Keyzer (KWC) behaalt de provinciale wielertitel voor
nieuwelingen.
Charles de Wolff concerteert op het Bovenkerkorgel.

12 juni. Start van de Avond-zwemvierdaagse in IJsselmuiden.
Het "Platform voor de Vrede" houdt een "stille tocht" door de
stad.

13 juni. Het Midzomerfeest breekt los met veel muziek en een kunst
markt.
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14 juni. De Stadsgehoorzaal presenteert zich als "tientjestheater" voor
het komende seizoen in het tweede lustrumjaar. Wie ad! 15,- een
"tientjeskaart" koopt krijgt een gratis voorstelling naar keuze en
betaalt voor aile andere voorstellingen slechts een tientje per stuk.
Een idee van directeur Hans Smit om het dalende bezoekersaantal in
de schouwburgen te bestrijden. - Hier voigt een overzicht van het
gecontracteerde seizoenprogramma voor 1984/85 in telegramstijl:
Robert Long, try-out (13 sept.), Nooy (21 sept.), Open Huis (22
sept.), Jos Brink c.s. (22 sept.), John Lanting (25 sept.), OFO (27
sept.), "Lustrurnconcert" (8 nov.), Luc Lutz c.s. (5 okt.), Folklor.
Dansth. (6 okt.), Will em Brons (7 okt.), I.N.S. (11 okt.), Ru van Veen
(13 okt.), Drs. P. (16 okt.), Reg. Jeugdorkest(18 okt.), Purper 3 «23
okt.), "De Volharding" (27 okt.), Ina van Faassen c.s. (1 nov.),
Shusaku & Dormu Dance (2 nov.), OFO (6 nov.), Flairck (9 nov.),
Muz.school (18 nov.), De Appel (20 nov.), Gerard Cox c.s. (21
nov.), Laurens van Rooyen(22 nov.), Robert Paul (30 nov.), Theater
(1 dec.), Forum (7 dec.), Vlaams (8 dec.), Lex Goudsmit c.s. (11
dec.), Introdans (15 dec.), Barok(16 dec.), Jeroen Krabbe c.s. (18
dec.), Kampen Plat (2 jan.), OFO (3 jan.), Herman Finkers (4 jan.),
Bram v.d. Vlugtc.s. (5 jan.), Martine Bijl (10 jan.), Jasperinade Jong
(12jan), Youp van 'tHek( 16 jan.), Muz.school (20 jan.), De Appel
(22 jan.), Nooy (26 jan.), Oscar Wilde (29 jan.), Ned. Dansth. (1
febr.), Driestuivers (5-9 febr.), Forum (12 febr.), Theater (14 febr.),
Leen Jongewaard c.s. (20 febr.), Ton Lutz c.s. 23 febr.), Concert (24
febr.), Bejaardendag (27 febr.), Lily Kok c.s. (27 febr.), Pobert Paul
(28 febr.), Ton van Duinhoven (5 mrt.), Pianorecital (6 mrt.), Seth
Gaaikema(7 mrt.), Flevo!. Symph. Ork. (8 mrt.), Mary Dresselhuis
c.s. (12 mrt.), Jan Decleir (13 mrt.), Forum (16 mrt.), Jenny Arean
(19 mrt.), OFO (21 mrt.), Hoofdst. Oper. (26 mrt.), Alexandra
Radius c.s. (28 mrt.), Theater (2 apr.), Introdans (16 apr.), John
Lanting (18 apr.).
Verkiezingen Europees Parlement. Opkomst in Kampen 60%.
Meeste stemmen op de P.v.d.A.
In Galerie 3 exposeren tien grafici hun werk.

15 juni. Tentoonstelling van werken van de schilder-dichter Lucebert in
de Koornmarktspoort geopend door Wim en Klaske van 't Oever.

18 juni. Pensiontehuis van de Vrijgemaakt Geref. Stichting "Dit Ko
ningskind" in zes verbonden woningen aan de Kattedoorn in gebruik
genomen. Officiele opening 23 juni '84.
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Willem de Zwijger-tentoonstelling in de Oosterholthoeve.

19 juni. KG-ronde verreden.

20 juni. Ondernemersvereniging Kampen vergadert over het CIMK
rapport inzake vestiging van een supermarkt: "een belachelijk slecht
rapport met verouderde gegevens".

21 juni. Vijfjarenplan voorziet voor Kampen in de bouw van ruim 1.400
woningen; 80% totdrie kamers, waatvan 17% een- en tweepersoons
huishoudens en 21% bejaardenwoningen; 20% vier tot vijf
kamers.

22 juni. Kampenneemt met succes deel aan driedaags "Hansatreffen"
in het West-Duitse Neuss.

23 juni. De kortbalvereniging Wit-Blauw, na bijna 64jaar zwerven in
eigen honk, houdt open huis, waarbij de KNKV bondsonderschei
dingen uitreikt aan lanny en Frans Strikkers.
Weer Oranjefeest in Grafhorst.

25 juni. Eerste etappe Avond-fietsvierdaagse.

26 juni. Oud-directeur en docent G.C. de Haas van de Journalisten
academie deponeert een klacht bij de Raad voor de Journalistiek
inzake het misbruik, dat de HP-journalist 1an Kuitenbrouwer heeft
gemaakt van de goedwillende medewerking van pastor Rinus van
Warven voor een voor deze kwalijke publicatie.
GS verwijten "Lijn 9" financieel wanbeheer en dreigen met intrek
king van de subsidie. De zakelijk leider van de groep begrijpt er niets
van: "elk dubbeltje wordt twee keer omgedraaid en we draaien
quitte" .

28 juni. Klaas 1an Mulder bespeelt het Bovenkerkorgel ter afwisseling
van de donderdagse concerten van de vaste organist Willem Hendrik
Zwart.

29 juni. Minister Smit-Kroes van Verkeer vindt en een treintje en een
autobus tussen Kampen en Zwolle al te dol in deze tijd van
bezuinigingen. De VAD heeft al een nieuw bus-plan klaar als de trein
moet verdwijnen. Maar zover is het nog niet.
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Eerste afgestudeerden van de Journalistenacademie krijgen hun
diploma. Er wordt gepleit voor uitbreiding van het aantal opleidings
jaren met een, tot vier jaar.

30 juni. In de Losse Landen opent wethouder Jan Sangers een nieuwe
speeltuin, aangelegd door samenwerking van gemeente, bewoners en
"Philadelphia" .
Eerste 's Heerenbroeker rioolvuil via het nieuwe rioolstelsel in
aanleg, naar Zwolse zuivering gepompt.

2 juli. Via de VVV is rondleiding van groepen door Kampen mogelijk in
juli en augustus.
In het Grafhorster ooievaarsnest zijn twee jongen geconstateerd.
Een nieuw stuk "Spoorlanden" komt in gebruik. Burgemeester
E. V. Voorden slaat eerste paal voor houthandel Buijert.
Op 90-jarige leeftijd overlijdt de bekende Kamper vakbondsman
Berend Bosch: 35 jaar secretaris Hout- en Bouwbond CNV en 28 jaar
secretaris woningbouwvereniging "Kampen".

3 juli. De heer en mevrouw J.H. Schrader (87) en H.L. Schrader
Rutgers (86) zestigjaar getrouwd. De heer Schrader, oud-directeur
van de BK-fabrieken, is erelid van het bestuur van de Bonds-(Nuts)
spaarbank wegens veeljarig bestuurslidmaatschap. Hij bekleedde
trouwens ook vele andere functies in het openbare leven.

4 juli, De woningbouwvereniging "Kampen" is teleurgesteld over
geringe medewerking van de overheid (ook de gemeentelijke) tot
oplossing van haar problem en, met name in de Hanzewijk.

5 julioEerste Kamper Vi( t)-dag een drukke bedoening. Veel muziek; de
fameuze "Euphonion Singers" in de Buitenkerk, de Engelse organist
John Scott in de Bovenkerk en het "Gheselscap Goet ende Fyn" met
middeleeuwse muziek op straat.

7 julio Kandidaat L.J. Posthumus uit Kampen nam beroep aan van de
Gereformeerde Kerk (syn.) van I1sselmuiden; hij gaat als leger
predikant naar 't Harde.
Dirk de Velde Harsenhorst, te Wilsum geboren en getogen politie
man aldaar, rijdt mee in de Tour de France als motorbegeleider van
de sportfotograaf Cor Vos te Hoogv liet.
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10 julioDeining over illegale vuilstort in het toekomstige recreatiegebied
op De Noord in I1sselmuiden.
De raad van I1sselmuiden verkooptde leegkomende O.L.-school van
Grafhorst van de Vrij Hervormde Gemeente als kerkgebouw, maar
boven de taxatieprijs van! 80.000,- (N a onderhandeling bleef het
overigens toch ," 80.000,-.)
Het raadsbesluit tot het bouwen van een noodbestuurspost onder
Huize Engelberg ad! 150.000,- werd niet unaniem genomen.

12 julio Volop muziek op tweede Kamper Ui(t)-dag: 12 draaiorgels op
straat; Willem Hendrik Zwart herdenkt in de Bovenkerk zijn vader
Jan Zwart; in de Buitenkerk zingt het I1sselmuider meisjeskoor "De
Blijde Stem" 0.1. V. Joop Vinke; in de Lutherse Kerk concerteert het
Wezeps Blokfluit Consort o.l.v. Herman Kaldeway. Er wordt een
"kerkorgelpad" gehouden en er is volop amusementsmuziek, o.m.
door een doedelzak-showband uit het Deense Aarhus.
Oud-stadgenoot dr. J.A. Alkema Bittkow, hoogleraar te Groningen
en buitengewoon hoogleraar te Amsterdam, is benoemd tot hoog
leraar in staatsrecht aan de universiteit van Leiden. Hij is een zoon
van de schilder Wobbe Alkema.
Wethouder J.D. Bossink beweerde, dat de verkeersdrukte op de
I1sselkade en de oude I1sselbrug niet of nauwelijks is afgenomen na
de opening van de nieuwe, tweede I1sselbrug. Volgens hem hebben
"tellingen dit aangetoond".
Gemeentebestuur wijst vuurwerk van de overzijde van de I1ssel af en
wil het evenement verplaatsen naar het grasveld bij de Wijde Blik.
Het bestuur van de Stichting Promotie Kampen is furieus: "Dan
maar geen vuurwerk!"
In IJsselmuiden treft een muziekverbod de "N achtzwemmarathon",
met opbrengst voor gehandicaptenwerk. -

19 julio De gemeente zal de collectie archeologisch interressante vond
sten (14en en 15e eeuw) kopen, die Ron Filius in zijn tuin, achter zijn
winkelpand aan de (beneden-) Oudestraat opgroef.
Derde Kamper Ui(t)-dag. De "Madchen Musikzug Neumunster" in
Kampen. 's Avonds popconcert op het Berghuisplein met de pop
groepen "Vitesse" en "De Novo Band". Voorts de Mexicaanse
groep "Los Mariachis" op straat, Thijs van Leer met fluit en orkest in
de Buitenkerk en de organist Ben van Oosten in de Bovenkerk.
Volksdansen laten "Hag Aviv" uit Tel Aviv en "Resiteana" uit
Resita (Roemenie) zien. Uiteraard bespeeJt Leon van der Eijk het
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carillon in de Nieuwe Toren, en Willem Hendrik Zwart de orgels van
Boven- en Buitenkerk in de ochtenduren.
In de Koornmarktspoort opent W.F. Veldhuysen een tentoonstelling
van werken van de graficus M.C. Escher.

20 julio Kampen bracht bijna 13.000 gulden bijeen voor een ziekenhuis
in Accra (Ghana). Dankzij de oud- Kamper chirurg dokter Van West
kwam er vee I ziekenhuis-instrumentarium vrij van een opgeheven
ziekenhuis te Losser.

21 juli. Wouter Blacquiere bespeelt het orgel in de Burgwalkerk.
In het Groninger Museum werd o.m. een overzichtstentoonstelling
geopend van werken van Wobbe Alkema in het bezit van het
museum.

22 juli. In de Broederkerk preekt - met ds. H. van Vreeswijk - de
Hongaarse predikant ds. Andor Saho uit Gy6r. Zijn eerste contacten
waren met het Hervormd kerkkoor op "Reformatiereis".
De Kamper wielrenner Jan Spijker is bezig aan een zeer succesvol
seizoen. Op tal van locale evenementen, overal in den lande, legde hij
zijn stempel. Ditmaal boekte hij zijn twaalfde seizoenzege in het
Friese Grouw.

26 juli, "Terugploegregeling" bracht Kamper woningbouwverenigingen
meer dan 2 miljoen gulden subsidie voor renovatieprojecten: ander
half jaar werk voor 35 werkloze bouwvakkers.
In de Buitenkerk concerteerden Femmy v.d. Weg, sopraan, Joop
Vinke, bariton, Klaas Woudstra, trombone, en W. Theo van Dijk,
orgel.
Vierde Kamper Di( t}-dag. Speedboatwedstrijden en vliegdemon
straties.

27 julioDe nieuwe sintelbaan op 't sportpark Hagenbroek gaf de Kamper
atletiek een nieuwe impuls: tal van Kamper records sneuvelden.
Margriet van Staveren zal dit weekend deel mogen nemen aan de
Europese Zwemkampioenschappen bij de junioren.
De Stichting Studentenhuisvesting Kampen, die 520 kamers in haar
bestand heeft, is nu al bijna "uitverkocht".
In "De Efteling" worden opnamen gemaakt van de Kamper groep
Groundspeed, voor het later uit te zenden Eurovisie Country
Festival. De groep o.l.v. Jan Roelofs kwam nationaal als de beste te
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voorschijn. Zij won de bronzen Star Award, achter Zweden(goud) en
Noorwegen (zilver).
De koe aan de toren wordt op klaarlichte dag door onbekende - doch
vermomde - figuren ontvoerd. 's Avonds is het "dier" al weer
terecht.
De motorcoureur Albert Bosch uit 's Heerenbroek werd voor de
tweede achtereenvolgende keer winnaar van de intemationale motor
race in Jindrichuw Hradec (Tsjechoslowakije). Daarbij versloeg hij
de 12-voudige, Tsjechische kampioen Stasyd en verbeterde het
baanrecord.
De Harderwijker kweker van oesterzwammen Oege Zijlstra brengt
wekelijks 150 tot 200 kg van zijn produkt aan de veiling KZII te
II sselmuiden.

30 julio Als opvolger van de heer A.K. Versteeg als directeur van
Gemeentewerken van II sselmuiden per 1 september '84, is met
ingang van die datum benoemd de heer H. Uitslag (37), thans reeds
vijf jaar adjunct-directeur. Hij neemt tevens de functie van brand
weercommandant over.
Op de Olympische Spelen in Los Angelos haalt Petra van Staveren
op de 200 m schoolslag niet de eindstrijd, maar in de "troostfinale"
blijft ze toch slechts enkele seconden boven haar nationaal record.

31 julioBehoudens goedkeuring van de raad krijgt iedere abonnee van het
waterleidingbedrijf eind 1988 de waterleverantie via de meter. In
nieuwbouw worden deze meters op voorhand reeds ingebouwd.
Volgens adjunct-directeur K. Heeringa zullen de abonnees daar
mee niet duurder uit zijn, terwijl het watergebruik ongeveer 15% zal
dalen, naar verwachting,

1 augustus. Op de fokveedag in Dalfsen behaalden fokkers uit Kampen
en omstreken successen. De beste bedrijfscollectie van de gehele dag
had J. Roetman uit Kampen. Reserve-kampioene van de oudere
koeien werd Anneke 33, eveneens van J. Roetman. Reserve-kam
pioene van de jongere koeien werd Leida 91 van A.J. Knol uit
Kampen.

2 augustus. De nationale junioren tenniskampioenschappen, voor het
eerst toegewezen aan de 75-jarige KJLTC, beginnen vandaag op de
banen van de jubilerende vereniging.
Laatste Kamper Ui( t)-dag. De Stichting Promotie Kampen schat dat
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het bezoekersaantal ditjaar een record heeft bereikt door het matige
vakantieweer. Ter afsluiting geen vuurwerk wegens een menings
verschil met B. en W. over de plaats. WeI veel muziek en show,o.m.
met het Essex Music Corps en de Thurrock Bellettes, en de
steltlopers uit het Belgische Merchtem.

3 augustus. Petra van Staveren wint goud op de 100 m schoolslag
tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles! Ret eerste schoolslag
goud sinds N el van Vliet in '48, het eerste zwemgoud sinds Ada Kok
in Mexico '68, het eerste goud voor Nederland sinds de triomf van
judoka Wim Ruska in Miinchen '72. En dat voor 't eerst in de
geschiedenis van de Olympische Spelen, uit Kampen. "Van steur tot
goudvis", schreven de kranten.
Een gemeentelijke proef met het uitzetten van graskarpers blijkt sinds
1977 tienduizenden guldens aan onderhoud van vijvers te hebben
bespaard.

4 augustus. Eerste wedstrijddag van vier in het NCR V-voetbaltournooi
voor zaterdagclubs, in Kampen, bij DOSK op Sportpark "De
Maten". GVVV en Angelslo winnaars. Bij de KJLTC werd Maarten
Koopman jeugdtenniskampioen van Nederland.
Andre Stempher verbetert het Kamper record op de 3000 meter bij de
Aejunioren, dat sinds 1955 (!) op naam stond van Martin Land
huis.

6 augustus. GS willen de subsidiering van de theatergroep "Lijn
Negen" staken wegens vermeend wanbeheerbij de groep. Datzou het
einde 'betekenen van dit zeer gewaardeerde, Kamper ensemble.

8 augustus. Bij de provinciale merriekeuring van het warmbloed
paardenstamboek Nederland in Ommen, prolongeerde J. Schilder te
Kampen de titel bij de tuigpaarden met Monarch-dochter.

9 augustus. De gemeente Kampen heeft subsidietoezeggingen voor
enige miIjoenen gekregen ten behoeve van bouw en restauratie in de
binnenstad. Ret stadsvernieuwingsproject Nieuwe Markt kan
spoedig gestart worden, aan de Keizerstraat zal men vier "vissers
woningen" bouwen, de sigarenfabriek van Lehmkuhl in de Voor
straat krijgt een woonbestemming voor 48 eenheden en het oude
Aim ere' College (nu sociale academie) wordt verbouwd,
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10 augustus. De VAD zet een proef met een snelle busdienst tussen
Lelystad en Zwolle, via de nieuwe I1sselbrug voort.

11 augustus. Minister Smit-Kroes kondigt aan, dat I1sselmuiden 2,5
miljoen gulden zal krijgen voor een nieuwe ontsluitingsweg.

13 augustus. De heer Berend Selles (75), oud-procuratiehouder Uit
geverij Kok, medeoprichter 't Carillon en bekwaam muzikant en
bestuurder AMDG, overleden.

14 augustus. Kampen haalt gouden Petra van Staveren als een vorstin
binnen. Staande op het stadhuisbalcon met o.m. haar trainer Andries
Strieker, de burgemeester en wethouder van sportzaken C.A. Kra
nenburg, werd zij door duizenden Kampers toegejuicht. "Dit is het
mooiste wat ik tot nu toe heb meegemaakt!" zei ze spontaan en
gemeend. Ze kreeg ook nog de gouden erepenning van Kampen.
De heer en mevrouw Hoving-Damsma (hij oud-technisch hoofd
ambtenaar van Gemeentewerken te Kampen) 65 jaar gehuwd.

15 augustus. Aan het Bregittenplein werden 21 tweekamerwoningen
gebouwd door de Woningbouwvereniging Kampen - opgeleverd.

16 augustus. De heer W.M. Karel (75), oud-directeur Rabo-bank
11sselmuiden overleden.

17 augustus. Kampen krijgt, in het v.m. dienstkringgebouw van het
telefoondistrict aan de Vloeddijk, het "Klic" (Kabels en leidingen
informatiecentrum): centraal meldadres voor graafwerk in Over
ijssel, tegen kabel- en leidingenbreuk uit onwetendheid,
Dertig premie-koopwoningen aan Rolklaver en Akelei in gebruik.
Bij bouwwerkzaamheden in de Keizerstraat kwam een stuk stads
muur bloot: de Museumvrienden stelden een onderzoek in. Er kwam
een "waltoren" te voorschijn, wellicht eens de "de Keizerinne"
geheten.
Gastgezinnen o.a. in Kampen vangen 180 Poolse kinderen op, die om
formele redenen door Zwitserland als vakantielogeetjes waren
geweigerd.

20 augustus. Het I1sselcollege wil op 1 september "voorzichtig" (met
aileen de vakken Nederlands en Engels) starten met een "Vol
wassenen-havo" .

371



De "Profronde van Kampen". Henk Lubberding werd winnaar voor
Greg Lemond (3e) en Adri van Houwelingen (2e). Sean Kelly
schitterde door afwezigheid en Petra van Staveren trad op als
rondemiss.
De Theatergroep "Lijn Negen" zal een AROB-procedure aan
spannen tegen de provincie Overijssel, als die haar subsidie plotseling
intrekt.
Echtpaar Stoffer-Esseling(hij bekend als oud-melkrijder) uit Wilsum
65-jaar getrouwd. Ze wonen nu in Huize Engelenberg in IJssel
muiden.

22 augustus. Kamper ondernemers tegen een Ahold-vestiging op het
Meeuwenplein. Maar rijksconsulent 'Krol wees het alternatieve
"Plan Van de Berg", voor bebouwing tussen Hofstraat en Boven
Nieuwstraat af als niet haalbaar.

23 augustus. Vier weken eerder dan normaal noteerde de Stadsgehoor
zaal ("tientjestheater") de 250ste afnemer van een abonnement: het
echtpzar W. Wolke. Wethouder Leo Elfers kwam er aan te pas om
het abonnement gratis en met bloemen, uit te reiken.
Voor Van Dijk's boekhuis B.V. dreigt overgang van familiebedrijf
naar een koopgrage, grote uitgever-boekendistributeur. Ruzie in de
familie Van Dijk en wantrouwen in het toekomstige beleid van een
vim de directeuren, ligt op de achtergrond van de verkoopplannen.
Jan Spijker mag de meest succesvolle en in het oog lopende
wielrenner van Kampen worden genoemd. Dezer dagen behaalde hij
zijn 16e zege in een plaatselijke ronde.
De Kamper hoogleraren Runia, De Moor, Bakker en Rothuizen
steunen de Ned. Geref. Sendingskerk in Zuid-Afrika (kerk voor
kleurlingen) vanwege haar belijdenis van 1982, die apartheid af
wijst.

24 augustus. Het Grafhorster bedrijf ENTI (K. Bos en H. Roos),
gespecialiseerd in trekkerbouw voor het Midden-oosten, kreeg de
eerste miljoenenorder uit Egypte.

25 augustus. De heer G. Evink uit Wilsum krijgtkoninklijkzilver na 50
jaar "Euphonia" en veel verdienstelijk werk op maatschappelijk en
kerkeljjk terrein in het dorp.
Emmeloord wint op het sportpark van IJVV het H.J. Jeukens
toernooi voor D-pupillen.
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Organist Anco Vahl uit I1sselmuiden wordt winnaar van het te
Elburg gehouden N ationaal Orgelconcours in de Grote Kerk aldaar.
Jury: George Starn, Jan Jongepier en Harm Jansen.

26 augustus. De Kamper zeiler J.c.A. Ros wintde l e prijs inde NKK-8
klasse tijdens de 24-uurs zeilwedstrijd op het 11sselmeer, met "Moile
moile",

28 augustus. Ondanks de subsidie-dreiging gaat " Lijn N egen" door met
het voorbereiden van produkties.
De Kamper popgroep "Weltschmerz" debuteerde in het radio
programma "De Verrukkelijke Vijftien" van de VARA, dat werd
opgenomen op de Plantage.

29 augustus. De Theatergroep "Dr. Rossi", project van de Vrijwilligers
Vacature Bank, voert een stuk "Ziek zijn' op, dat bedoelt bij kinderen
angst voor het ziekenhuis weg te nemen.
In opdracht van de gemeente, ofschoon niet met ieders instemming,
wordt de meer dan een eeuw oude bruine beuk achter 't Speelwerk, in
het kader van de stadsrenovatie omgelegd.
Herman Snoeyink uit Denekamp wint Ronde van IJ sselmuiden,
georganiseerd door KWC en 110V.

30 augustus. B. en W. leggen zich neer bij het raadsbesluit, dat er een
"winkelgigant" moet komen op het Meeuwenplein. De ondememers
zijn overigens evenals B. en W. tegen deze plaatskeuze. B. en W.
hadden liever de Buitenhaven, de ondememers liever het " city
centrum": het plan Klaas van de Berg achter de oude Hema.
De raad voteert ruim 6 miljoen gulden voor renovatie van woningen
van de Woningbouwver. "Eenvoud" in de Hanzewijk en op de
Greente. Dat is 30.125 gulden per woning.
Burgemeester H.C. Kleemans en haar zoons Jan en Hans van
Slooten, legden op initiatief van de Kamper Persclub, in het plaveisel
van het "Koepleintje" een gedenksteentje voor mevrouw J.J. W. van
SI00ten-Koet(88), vroedvrouw van Kampen van 1920 tot 1965, die
8000 kleine Kampenaartjes ter wereld hielp.
De raad besluit de dienst Erven en Landerijen per 1 januari '85 als
zelfstandige dienst op te heffen, in verband met nieuwe comptabili
teitsvoorschriften (bezuiniging op personeel en middelen). De water
schapstaken van het gemeentelijke landerijenbezit gingen in het
verleden reeds over naar het waterschap I1sseldelta. De gemeente-
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landbouwkundige blijft als beheerder zijn werk doen met een part
time opzichter en een administrateur.
Het PSP-gemeenteraadslid Hans Overbeek bedankt per 1 september
voor het raadslidmaatschap om studieredenen.

31 augustus. Kunz GmbH uit Gschwend (BRD) heeft een ontslag
aanvrage ingediend voor aile 61 werknemers van het dochterbedrijf
Uniboard Holland B.V. in Kampen.
Directeur D. Strijbos beeindigt zijn werkzaamheid bij de Bonds
spaarbank Centraal Nederland wegens het be reiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. Hij zal op 11 september '84 recipieren.
Ex-directeur Gemeentewerken van IJsselmuiden, de heer A.K. Ver
steeg, hield een zeer druk bezochte afscheidsreceptie in "De Zaaier".
Burgemeester E. van Voorden speldde hem de eremedaille in goud,
verbonden aan de orde van Oranje Nassau op. De heer Versteeg
verliet de dienst wegens VUT.
De "tientjeskaart" van de Stadsgehoorzaal ("Tientjestheater") is een
succes. De duizendste koper, Paula de Ruiter uit het Noordeinde,
kreeg bloemen van directeur Hans Smit.
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