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september. Ingevolgeeen recent raadsbesluit staat de Bouwvereni
ging"Eenvoud" voor een grote onderhoudsbeurt van 407 woningen
in de Hanzewijk en op de Greente. De totale kosten zuIlen ruim 6
miljoen bedragen; per woningf 30.125,-.
"De Broederband" houdt een showconcourster gelegenheidvan het
90-jarigbestaan vande vereniging.Er nemen 14verenigingen,vooral
uit de directe omgevingdeel. Plaats: het Sportcomplex "De Venen"
van KHC; 's avonds concert in de KHC-sporthal.
De II sselmuidershowband"Oranje" houdt zijn 16ejaarlijkse taptoe
op de zonneweide van het zwembad "Sonnenberch".
De jeugdige A-junior Andre Stempher loopt in een RK-DOS
concours een nieuwKamper record op de 5000 meter: 16.06.7 mi
nuten.
Ds. B. Wielinga, zendingspredikant van de Ned. Geref. Kerk,
verblijft met zijn eerste verlof in Kampen, stad van de zendende
kerk.

2 september. Elka van Dijk en Bart van Beveren plaatselijk kampioen
tennis-enkelspel in KJLTC-toemooi.

3 september.BurgemeesterE. vanVoordenopent de 16eII sselmuider
Huishoudbeurs,met dahliatentoonstellingenmodeshows.Voorzitter
F J. Draaijer kondigtna 25 jaar zijn terugtreden aan uit het bestuur
van de organiserende vereniging.

4 september. Uit het jaarverslag van de Kamper Gemeentepolitie:
personeelstekort blijft een voortdurende bron van zorgen.
Kees Kieft opent expositievan dejubilerende (25) "Varfdeuze" inde
Stadsgehoorzaal.

5 september. De provincie Overijssel haalde vorig jaar in Kampen
60.000 liter oude olie uit 75 bijna vergeten olietanks in de bodem:
meer dan elders.
In II sselmuidennammevr.Coby Schambachhet leiderschap van de
P .v.d.A.-raadsfractie over van Gerrit van Dieren, die over tweejaar
zal opstappen op 65-jarige leeftijd.
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Staatssecretaris Van Amelsvoort (BZ) overhandigt het 500ste thea
terabonnement van de Stadsgehoorzaal-met-het-tientjesplan aan het
echtpaar Hendrikse uit Elburg.
De staatssecretaris onthulde ook een herdenkingsobject aan een muur
van het stadsvernieuwingsproject Koornmarkt (waarin verlaten ge
bouwen van de GNB).

6 september. Theologische Hogeschooldag van de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt. Zo'n 8000 bezoekers in Kampen. Prof. dr.
H.M. Ohmann, rector, is blij met de grote opkomst van jongeren,
maar minder met de bijbelkritiek, waarmee de jeugd tegenwoordig
wordt geconfronteerd.
Het gemeentebestuur van Kampen kondigt een "harde aanpak" van
"zwartliggers" in het Ganzendiep aan.
De Kamper dahliaclub "Hanzestad" wint de eerste prijs op een
tentoonstelling in Heerde.
Ir. W.J.C. v.d. Brink droeg als brandweercommandant zijn waardig
heden over aan zijn opvolger-ad-interim, adjunct-hoofdbrandmeester
l e kl. D. Leurink.
Burgemeester H. C. Kleemans slaat eerste paal voor renovatie en her
be stemming van de ex -sigarenfabriek Lehmkuhl in de Voorstraat, die
48 wooneenheden zal krijgen.

7 september. Er wordt een principiele oplossing gevonden voor de huis
vestingsperikelen van het buitengewone onderwijs in Kampen: de
LOM-school "De Hoeksteen" komt over een jaar in de dan leeg
komende Avercampschool (Skonenvaardersstraat), de Mr. dr. Wil
lem v.d. Berghschool wordt aangepast voor een MLK-school, naar
een plaats voor "De Kogge", school voor voortgezet buitengewoon
onderwijs (praktische vorming) wordt nog gezocht.
De Kamper VVV sluit incidenteel haar kantoor wegens personeels
gebrek.
Het departement van WVC toonde zich zeer ingenomen met het door
de Stadsgehoorzaal ondernomen "Driestuivers- alias Brecht-pro
ject", waarin amateurs en beroepskrachten op zeer moderne wijze
samenwerken en dat inmiddels is gestart.
Studiedag aan de THHK, gewijd aan de theoloog dr. O. Noordmans.
Spreker prof. dr. H.W. de Knijff.

8 september. De wijkvereniging Zuid-Bovenbroek krijgt definitief de
beschikking over het (gehele) gebouw van de v.m. Constantijnschool
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aan de Esdoomhof.
In de Burgwalkerk concerteert de Oostduitse organist Gottfried
Sembdner.
Burgemeester H.C. Kleemans opende een jubileumtentoonstelling
(25) van "De Varfdeuze" voor landelijke vrijetijdsschilders en reikte
- in het stadhuis - prijzen uit voor de drie hoogst gewaardeerde
inzenders. Een selectie van ingezonden werken werd gehangen in de
Koommarktspoort en in "Galerie 3".
Administrateur 1. Oldenbroek van de Hervormde Schoolvereniging
vierde de afgelopen week zijn 40-jarigjubileum.
De laatste ooievaars van het Grafhorster nest vertrokken vandaag.
Uiteraard op de vader-ooievaar na, die pleegt te blijven over
winteren.

11 september. De in april '84 ingestelde Commissie van Bijstand inzake
het Stedelijk Museum, onder voorzitterschap van drs. Eelco Elzenga
deed aanbevelingen in een tussentijds rapport: meer aandacht voor de
tot dusver onderschatte 18e en 1ge eeuw, assistentie voor de
conservator voor inrichting van het Gotische Huis, een zelfstandige
plaats binnen het gemeentelijke apparaat, een uitbreiding van de
minimale personeelsbezetting, in de toekomst ook met een (kunst)
historicus.
Voorzitter H.N.l. Kuijer geeft het officiele startsein voor de uit
breiding van "Myosotis" tussen Burgwalstraat en Morrensteeg.
Bouwer aannemersbedrijf Moes, architect G. Oord.
De vaste raadscommissie (Kampen) voor de ruimtelijke ordening
vindt het Meeuwenplein "de minst ongunstige plaats voor vestiging
van een supermarkt".
De raad van Usselmuiden besluit rijkssubsidie aan te vragen voor
groot onderhoud aan 83 woningwetwoningen, beheerd door de
stichting "Beter Wonen"; kosten ruim 2 ton.
De heer D. Strijbos neemt afscheid als directeur van de Bondsspaar
bank Centraal Nederland wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde Ieeftiid. Hij was bijna 50 jaar werkzaam in het bank
wezen, waarvan 38 jaar in Kampen. Drukbezochte receptie in de
Stadsgehoorzaal. Hij zal zich o.m. nog blijven bezig houden met het
Frans Walkate Archief.

15 september. De Deltaruitertjes organiseerden op Seveningen een
groot ponyconcours, dat een nationaal spektakel werd met 350
pony's, afgevaardigd door 25 verenigingen uit Friesland, Utrecht en
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Lelystad en uiteraard Llsselmuiden en wijde omgeving.
Sportschool Jetze van Dijk hield clubkampioenschappen in judo,
karate, boksen en kickboksen.

17 september. De Algemene Begrafenisverzorgings-Vereniging voor
Kampen e.o. O.S.K.O. heeft besloten zich op te heffenvia fusiemet
deOnderlingeBegrafenisverenigingO.B.M., werkzaaminOverijssel
en Drente.
De Woningbouwvereniging"Eenvoud" beklaagt zich inhaar verslag
over 1983, over moeilijke meerjarenplanning vanwege zich snel
wijzigenderegelingenbij de rijksoverheid,waarvan men afhankelijk
is via subsidies en contingenteringen.
De VeilingKZU heeft aile aandelen overgenomenvan het Bemidde
lingsbureauNederlandse Oogst (NO B.V.).
Ret onafhankelijkeraadslid F .J. Draaijer, losgeraaktvande politieke
partij UGB, heeft zich thans aangesloten bij de VVD: deining in de
"kleine coalitie" (UGB, VVD, PvdA).
Rioleringswerkenin De Koekoek begonnen om de rijkssubsidie,die
tot 31 december '84 geldt, niet te moeten missen. - De bewoners
reageren woedend op plotselinge, practische problemen.

20 september. Leerkrachtenvande GemeentelijkeMuziekschoolzullen
niet volgensde zgn.BiZa-normenwordenbetaald, omdat deminister
dezenormenaileenvaststelt( en navenant verstrekt)voorparticuliere
muziekscholen.
De heer R. Sleurink, wnd.-directeur Gemeentelijke Muziekschool,
zal per 1 oktober '84 worden opgevolgddoor de heer L. Tom. (De
heer S. gaat dan met pensioen.)
Ret bestuur van deZiekenhuizenN.W.Overijssel(Kampen, Emmel
oord) besluitmet 8 tegen5 stemmengeenvergunningaan te vragen in
het kader van de nieuweWet AfbrekingZwangerschap, die 1januari
'85 van kracht wordt.
De eerste kennismakingsbijeenkomst van het in april opgerichte
"Gehandicaptenoverleg Kampen e.o." wordt bezocht door zeker
150 personen.
MevrouwStijntjevanderVeenviert inHuizeMargaretha haar 103de
verjaardag, Zij is Kampen's oudste.

22 september. De provincie Overijssel gaat voorlopig door met uitbe
talingvan subsidiegeldenaan "Lijn Negen". Zulks in afwachtingvan
jaarcijfers en een sanerings- en beleidsnota van het toneelgezel
schap.
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Marian van de Klooster wordt in Gorssel Oost-Nederlands judo
kampioene (junioren-dames tot 44 kilo). Zij komt van Sportschool
Jetze van Dijk.
Doelman Lambert Junte van IIVV stond 300 keer onder de lat en ging
deswege op de schouders.
Na afloop van de club-wielerkampioenschappen in Dronten werd
jurylid Comelis van 't Ende uit Kampen, oud-KWC-voorzitter en
oud-KNWV -consul, onderscheiden met het Zilveren Wiel. Hij werd
65 jaar en moest daarom afscheid nemen van zijn jury-taak.

24 september. De Rijkspolitie te Water in Kampen pakt een bende
botendieven.

25 september. De heer D. Pap, "schatbewaarder van de gemeente
IIsselmuiden" neemt afscheid en gaat met pensioen. Op de valreep
werd hij koninklijk onderscheiden.
De heer L.Bastiaan is 25 jaar onderwijzer in het christelijk onderwijs
(van chr. v.g.l.o. totJul. van Stolbergschool) te Kampen. - Mejuff. G.
Beelen was 25jaar werkzaam in het kleuteronderwijs te IIsselmuiden
(van Magnolia- tot Margrietschool).

26 september. Vanafvanavond speelt iedere woensdag het Trio Berry
Selles met wisselende gasten in bar 't Coopmanshuys, Boven
Nieuwstraat.
De raads-coalitie PPR/PSP springt door onenigheid over de kandi
daat voor opvolging van het raadslid Hans Overbeek, dat om
studieredenen zijn raadslidmaatschap beeindigde, Gerrit Douma
(PPR) is voor de PSP niet aanvaardbaar, Henri van Wezel (PSP)
echter niet voor de PPR.

27 september. De Chr. Academie voor Joumalistiek heeft emstig
geklaagd over ruimtenood en ondoelmatige huisvesting, en daarbij
gelonkt naar Zwolle voor vervangend onderdak. Thans heeft het
ministerie van O. en W. laten weten, dat in Kampen naar een
oplossing gezocht moet worden.
Gert en Hermien Timmerman treden evangeliserend en musicerend
op in de Open Hof.
De meerderheid van de Kamper raad (14 van 22 stemmen) kiest voor
het Meeuwenplein als locatie voor een supermarkt. Ook de Rabo
bank mag er bouwen. Over oppervlakte, aard en uiterlijk wit de raad
blijven meepraten.
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28 september. De Bondsspaarbank Centraal Nederland en de Bonds
spaarbank voor Twente en Oost-Gelderland overwegen een fusie.
Samen hebben zij ruim 300.000 rekeninghouders met 1,1 miljard
toevertrouwde gelden. Centraal Nederland heeft 37 kantoren met
ongeveer 200 personeelsleden, de Oostelijke bank 20 kantoren en
160 werknemers.
Van de 155 bedden in het Stadsziekenhuis "De Engelenberg
stichting" waren er in 1983 gemiddeld de he1ft(55,87%) bezet, aldus
hetjaarverslag van de "Ziekenhuizen N.W.Overijssel".

29 september. In de nacht van zaterdag op zondagdoet zich eenmassale
vechtpartijvoorophet VanHeutszplein tussenvijftigjongerenen tien
politieagenten.
DOS-veteraan EngelaC. van Dijk (76) gehuldigdomdat hij ruim50
jaar als kaartjesverkoper optrad.

30 september.Motorcoureur Albert BoschCs-Heerenbroek) stelt teleur
bij EK te Assen, mede door een lekke band.
Kees Mossel wordt in Enkhuizen opnieuw Nederlands kampioen
karate, wado-kai-stijl.

oktober. De dialectschrijfsterKleusien uut Zalk (mevr.K.Rotstein
v.d. Brink) beleeft in het Provinciehuis de presentatie van haar
nieuwste, door de IJsselakademie uitgegeven boek "De spokende
kleedwagen".
De vaste statencommissie adviseert GS, de subsidie aan "Lijn
Negen" met ingangvan 1januari '85 te staken, ondanks het door het
toneelgezelschap ingediende sanerings- en beleidsplan.
Het Kamper zeilschip "De Zuiderzee" wint de race Enkhuizen
Stavoren v.v.
De Kroon heeft bepaald, dat een reformatorische mayo in de regio
Kampen op het eerstvolgendescholenplanmoetwordenopgenomen.
De Staatssecretaris had zich daar van '79 af tegen verzet.

2 oktober.Minister Deetman (onderwijs) heeft de regio Zwolle-Kam
pen-Dronten aangewezen als proeftuin voor de HBO-fusies.
Na vier jaar touwtrekken mag het Autobedrijf Kuys B.V. op het
bestaande verkooppunt aan de Industrieweg lpg-gas verkopen,
wegens versoepeling van de voorwaarden om een hinderwetver
gunningte krijgen.
In hun jaarverslag over '83/'84 spreken de "Museumvrienden",
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werkgroep archeologie, uit, dat in Kampen een stadsarcheoloog
beslist nodig is.

3 oktober. Wethouder A. v.d. Maat van IIsselmuiden reikt de "Sport
raad-tegel" uit aan W. van Dieren (12 jaar Sportraadslid) en J.W.
v.d. Vegt (36 jaar voetbalscheidsrechter).

4 oktober. B en W verleenden eervol ontslag per 1 januari '85 aan de
heer W. Sangers, telefonist van de gemeente Kampen. De (blinde)
heer Sangers is in zijn functie een bekende en gewaardeerde
stadsgenoot geworden.
De gospelgmep "Arise" concerteert in de Nieuwe Kerk ter gelegen
heid van haar 10-jarig bestaan. Dirigent W olfried Kaper.

6 oktober. "Het Stedelijk" huldigt wegens 25-jarig lidmaatschap de
heren Harrie en Albert Schrijer, Gerard Bastiaan en Hermie
Vinke.
J.W.A. Bonsink gehuldigd wegens 50-jarig lidmaatschap van de
Jeugddienstcommissie der Ned. Hervormde Gemeente.
Joop Kruip exposeert in "Galerie 3". D. van Sliedregt opent de ten
toonstelling.

7 oktober. Prof. dr. H.N. Ridderbos 50 jaar predikant.

8 oktober. De 15-jarige fotoclub "Phoenix" opent een fototentoon
stelling in de Koornmarktspoort.

9 oktober. Weer Biestemark in Gratborst.

10 oktober. De Ondernemers Vereniging Kampen blijft vechten tegen
een supermarkt op het Meeuwenplein, ondanks de voorkeur van de
raad.
Commissaris van de Koningin mr. J.L.M. Niers stelt na restauratie
het "Oude Stoomgemaal" aan de Kamperzeedijk weer in werking.

11 oktober. Ds. E. Zwatteveen, Ned. Geref. predikarrt.Zf jaar in het
ambt.

12 oktober. Er is een samenwerkingsverband gevormd tussen de VU in
Amsterdam, de THHK in Kampen en de Chr. HBO-scholen in de
regio Zwolle, Kampen, Dronten ter versterking van het chr. hoger
onderwijs in de regio.
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13 oktober. Oud-raadslid R. Afman (RPF) overlijdt op 68-jarige
leeftijd.

Twee pony's (Haftlingers), moeder en dochter, fokkerVan Dijk uit
Kampen, bereiktende top op de provincialekeuringinAmbt Delden
als het ~ooiste stel.
Er verschijnt een LP van het RK Jongerenkoor uit IIsselmuiden.

14 oktober.Jaap Hartkamp van Sportschool Jetze van Dijk wordt in
Losser seniorenkampioenOost-Nederland judo, lichtgewichten.
Ds. K.J. Kapteijn Jzn vervult de vacature ds. P. Lok in de Vrijgem.
Geref. Kerk.

15 oktober. Kees Vlak leidt "play-in" van de CKMT voor 120 jonge
muzikanten.
Ook de minister van WVC laat "Lijn Negen" vallen wegens
wanbeheer van de financien.
De nieuwe Kamper Almanak verschenen.
Dehoogleraren dr. J.T. Bakker en dr. K.A. Schippers terug van een
bezoek aan de Amerikaanse zusterkerken.

16 oktober. Het Sophia-Ziekenhuis in Zwolle en het Stadsziekenhuis in
Kampen gaan een fusieoverwegen.Staatssecretaris Vander Reijden
(WVC) stelde die fusie als voorwaarde voor het behoud van een
beddenbestand van 100 (thans 155) in Kampen.
Tijdens het jubileumconcert (40) van de chr. gem. zangvereniging
D.E.V. te Zalk reikteburgemeesterE. van Voordenkoninklijkzilver
uit aanmevrouwJ. Kanis-vanDijk, nuvoorzitster, 34jaar lid van het
bestuur, waarvan 30 jaar voorzitster.

17 oktober. Meester G.J. te Winkel, hoofd chr. basisschool te Zalk, 25
jaar onderwijzer.
In Ommenwordt dejongste uitgavevan de II sselakademiegepresen
teerd: een hoek over de Afscheiding (kerkelijk) in de provincie
Overijssel. De belangrijkeAfgescheidene ds. A.C. van Raalte, die
naar Amerika emigreerdemet de zijnen kwam uit Ommen.
Greenpeace bericht dat in het afgelopenweekeinde is overleden op
40-jarige leeftijd, de bioloog Pieter Lagendijk, bestuurslid van de
vereniging, atkomstiguit Kampen.
Kanis & Gunnink had een goedjaar onder de DE-directie.
De Kampereilander OranjeVerenigingspeelt met eigenkrachten een
blijspel.
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18 oktober. G. Rozendaal 25 jaar bestuurder van de Rabo-bank te
IJ sselmuiden.
De auteur van jongensboeken en oud-Kampenaar Evert Hartman
houdt een lezing in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, in het kader
van de Kinderboekenweek.
Commissaris van de Koningin mr. J.L.M. Niers op werkbezoek in
Kampen. Hij opent het Gotische Huis als nieuw Stedelijk Museum.
Bondsspaarbank Centraal Nederland geschokt door de late ontdek
king, dat een reeds 12 jaar aan het bedrijf verbonden, zeer be
trouwbaar geachte employe T. (34) een bedrag van minstens 1,2
miljoen, gedurende 4 jaar, aan het officiele circuit van de bank heeft
onttrokken.
De schilder Joop Masseus uit Emmeloord exposeert in de Stads
gehoorzaal.
De heer H.C. Diender, koster en archietbeheerder van de O.L.
Vrouwekerk, publiceerde een Zerkenlijst van deze kerk(situatie na de
restauratie van '63-'76) in de, door het gemeente-archiefuitgegeven
serie "Kamper Genealogische en Historische Brennen".
B en W willen het nieuwe hofje, ontstaan in het renovatieproject
Koommarkt/Venestraat, "Samuel Goudsmit-hofje" noemen, naar
de Joodse slager, die er voor de oorlog woonde.
Dokter A. v.d. Hoeven heit de eerste paal voor het nieuwe Kruis
gebouwvan de StichtingIJssel-Zwartewater, aan de Wederiklaan.
Het RegionaalJeugdOrkest o.l.v. Ru Sevenhuysenconcerteert inde
Stadsgehoorzaal.Voorhet eerst inde 25jaar vanhet bestaan van het
orkest.
De 12~ jaar bestaande damclub "Denk en zet" te 's Heerenbroek
houdt een simultaan-seance, waar wereldkampioenHarm Wiersma
het opnam tegen 38 dammers. Jan Pelleboer, de weerman, was ook
bij de 37 verliezers. Een bereikte remise.

20 oktober. "Volharding" behaalt een eerste en twee tweede prijzen op
het bondsconcours in Franeker.
Nieuw verenigingsgebouwbijdekerkvan deGeref. Gemeente aan de
2e Ebbingestraat in gebruikgenomen.

22 oktober. De "Euphonion Singers" uit Wilsum e.o. terug van een
succesvolle concertreis in de Bondsrepubliek.

24 oktober. "Leentje 17" van boer Zwier Stoel van de Mandjeswaard
wordt gehuldigd bij het bereiken van de 100.000 liter melkpro
duktie.
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Zeventien Kamper veremgingen besluiten tot vorming van een
"Stichting in oprichting" voor een Kamper lokale omroep.

25 oktober. B en W van Kampen besloten in plaats van de nationale
bevriidingsherdenkingop zondag5mei '85, vanwegede zondagsrust,
de herdenking van de bevrijding van Kampen op 17 april '85
nadrukkelijker te.vieren.
In 11sselmuidenworden inopdracht van de Stichting"Beter Wonen"
156 woningen opgeknapt.
Kampen zal in 1985 van het rijk 2,2 miljoen ontvangen voor
stadsvemieuwing.

26 oktober. "De Lofstem" houdt jubileum (60!) concert in de Her
vormde Kerk op 't Kampereiland.
De jonge toneelvereniging"Komma" debuteert in de Stadsgehoor
zaal.

27 oktober.Dejeugdtumploeg van RK-DOS wordt tijdens de nationale
groepskampioenschappenBin Harderwijk, Nederlands kampioen.
Ruzie in de Verenigingvoor Openbaar Onderwijs over een fusie van
Avercamp- en G. van Wouschool doet het bestuurslid annex
gemeenteraadslid L. Bomhof zich terugtrekken.

30 oktober. De gemeente koopt 1000 Kamper Almanakken '84/'85.
In 1987 zal de StichtingJeugdtandverzorging"11sselmond" worden
opgeheven, aldus is besloten. Wellicht neemt de DGGD dan de
preventieve tandverzorgingover.
Aan de Meeuwenweg bouwt Kaandorp een tien-appartementen
complex,dat denaam "Vloedstaete" zal krijgen.Architect Klaas v.d.
Berg.

november. De gemeenteKampen besloot Kampereilander erven bij
vrijkomingniet uitsluitend voor Eilander boerenzoons (of -dochters)
te reserveren. Bij geen belangstelling van die kant is iedere ge
kwalificeerdeboer welkom.
Inbrekers blijken huisgehouden te hebben in het Llsselmuider ge
meentehuis.

2 november.B enW vanKampen presenteren een sluitendegemeente
begroting over 1985, die blijk geeft van een goed financieel meer
jarenbeleid.
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Wielerveteraan Johan Hup (39) zat 25 jaar op de fiets en behaalde in
die tijd 219 overwinningen. En hij gaat maar door.
Turner Christian Selk (13) van IJGV zorgt voor een turnsensatie: de
reuzenzwaai aan de rekstok met een arm.
Het Waters chap IJ sseldelta heeft het komende jaar meer inkomsten
nodig vanwege dijkverzwaring, muskusrattenbestrijding en extra
voorzieningen tegen de fuikwerking van het Zwartemeer. Aldus
kwam naar voren bij de begrotingsbehandeling.
Mevr. A.Bosch-Fix namna 21jaar afscheidals (geheelbelangeloos)
leidster van de Gezins- en Bejaardenhulp in IJsselmuiden.

3 november.Eerste concert van zeven in deOranjerie te IJ sselmuiden,
onder auspicien van Matthijs Verschoor. Uitvoerenden het Zwolse
pianoduo Jan Jaap Nuiver en Tjako van Schie.
De Ufter kozakkenen de Zalker brassband "Excelsior" concerteren
samen in de Oosterholthoeve.
Bondsconcours, georganiseerddoor "Volharding" en AMDG in de
Stadsgehoorzaal.
Henk Tichelaar exposeert in het Grafisch Atelier.

6 november. SteenhouwerJan Eijgelaar, die op eigen initiatiefmet de
zijnen het Joodse kerkhof (ongeveer 250 door de tand des tijds
aangetaste grafstenen) restaureerde, ontving veel blijken van dank
baarheid uit Israel.

7 november.Caberetier Freek de Jonge zal twee try-out-voorstellingen
in de Stadsgehoorzaal geven voor zijn Oudejaarsconference, uit te
zenden door de VPRO.

8 november. Als tweede hoogtepunt in het lO-jarig bestaan van de
Stadsgehoorzaal-nieuwe-stijl(naast het Brecht-project) wordt van
daag in een speciaal concert een werk "Situaties" uitgevoerd,
waarvoor Sybren Polet de tekst en Pieter v.d. Staak de muziek
schreef.
De VerenigingGehanclicaptenOverlegKampenpresenteert eennota
"Toegankelijkheidsonderzoek Kampen deel 1". Er mankeert nog
heel wat; kosten eerste verbeteringenj" 71.000,-.

9 november. B en W van IJsselmuiden presenteren een sluitende
begroting 1985 zonder duidelijke tariefsverhogingen: vrucht van
bezuinigingen efficientbeleid.

281



10 november. Het wijkgebouw van Zuid-Bovenbroek in de Esdoomhof
officieel geopend en "gedoopt": 't Zwarvershonk.
Olav Vorsel, schilder in Amsterdam, exposeert in de Koommarkts
poort.
"Euphonia" uit Wilsum behaalt op concours in Harderwijk een
eerste prijs met lofin de vaandelafdeling van de Overijssels-Gelderse
Bond.

12 november. Constematie bij de Bondsspaarbank Centraal Nederland
door een onderzoek van de Federale Inlichtingen- en Opsporings
dienst naar de eventuele aanwezigheid van een "zwart geld-circuit".
De verdenking kwam voort uit een recente verduisteringszaak.

13 november. Ook Arendje 16 van de familie Van Dijk op 't Kamper
eiland overschreed de 100.000 liter in haar melkproduktie en werd
gehuldigd.

15 november. De Rijkspolitie te Water heeft de beschikking gekregen
over een nieuw patrouillevaartuig, de RP63, het modemste van ons
land, in het bijzonder geschikt voor aanpak van zaken waar gevaar
lijke stoffen bij betrokken zijn.
In de Buitenwacht opent burgemeester E. van Voorden de jaarlijkse
tentoonstelling van de Rassierduivenclub Llsselmuiden e.o.
De scholengemeenschapvoor reformatorisch voortgezet onderwijs,
die door de minister op het scholenplan is geplaatst, zal wellicht in
Usselmuiden haar gebouw (eerst in noodlokalen, later definitief)
krijgen.Begonnenwordt met een mavo/havo afdeling.Tot directeur
werd benoemd de heer D. Vogelaar uit Ridderkerk. De scholen
gemeenschapzal denaamdragenvande SGP-politicusPieter Zandt,
ooit NH-predikant te Kampen, begraven in Usselmuiden.

16 november. Het echtpaar A. Wielink (91) - H. WielinkKattenberg
(96) vandaag 73jaar getrouwd!Zewoondeninhetverleden60jaar in
"Beter Wonen" te Usselmuiden.
De opera- en operettevereniging St. Caecilia voert Emerich Kal
man's "Grafin Maritza" uit.

17 november. In deMastenbroeker polder en omgevingprotesteren vele
boeren tegenhetontwerp-peilenplanvoordewaterbeheersingvanhet
Waterschap Usseldelta. Men vreest slechte gevolgenvan veriaging
van het waterpeil.
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De zilversmid J elte Stil vestigt zich aan de Broederstraat.
Paula Thies exposeert bij Galerie 3.
De Big Band Kampen geeft een promenade concert in "Hanze
stad".
Het eerste pak sneeuw van de winter '84/'85 valt op en om
Kampen.
Petra van Staveren verbeterde in Vriezenveen het N ederlands record
op de 200 meter schoolslag. Tijd: 2.33.6.
S. Steller, organist van de Geref Kerk (syn.) te IJsselmuiden,
herdenkt zijn 30-jarig muzikaal dienstverband.
Peter v.d. Horst van sportschool Jetze van Dijk wordt in Gorssel
Oostelijk kampioenjudo,jeugd 8 tim 10jaar, 36 kilo.

20 november.Oud-Kampenaar Dirk Herman de Jong (39) benoemd tot
gewoonhoogleraar in strafrecht en strafprocesrecht te Groningen.
Het echtpaar Jan Haverkamp (o.m. oud-gedeputeerde van Over
ijssel)- Johanna Alida Veldhuyzenvan Zanten 60 jaar getrouwd.
"Jubilate Deo" o.l.v. D. Hoekstra, begeleid door het OFO, voert
Haydn's "Schopfung" uit in de Buitenkerk.

22 november.De gemeenteKampen zal practisch haar gehelewoning
bezit (uitzondering: Kampereiland) overdragen aan de Woning
bouwvereniging"Eenvoud".
De Apothekerscombinatie "IJsselmond" wil gaan bouwen op de
hoek van Wederiklaan en Silene.
Het voorKampen vastgesteldebouwcontingentvoor 1985 bedraagt:
60 woningwetwoningen, 30 premiehuurwoningen, 25 idem voor
beleggers,24 premiekoopA- en 37 premiekoopB-woningen,46 vrije
sector. Voor 1986/'88 werd voorlopig bepaald dat per jaar 100
woningeninde socialesectoren80 indemarktsector gebouwdmogen
worden.
Na een geslaagd experiment laat de raad de vaststelling van een
sluitingstijdvoor horecabedrijven aan de ondernemers over.
Installatie van het raadslid voor de PSP Henri van Wezel, opvolger
van Hans Overbeek.
Anton Stivarius exposeert in de Stadsgehoorzaal.
Een meerderheidvandeKamper raad besluit tot het verlenenvan een
voorbereidingskredietvan! 55.000,-, waarvoorzesmoderniserings
plannen voor het Sportfondsenbad De Steur zullen worden ge
leverd.
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23 november. In de Venestraat start een "Casinoclub De Munt", waar
het omstreden gok- (of behendigheids- )spel "Golden Ten" kan
worden gespeeld.
Studenten van de Chr. Sociale Academie houden een werkonder
breking in het kader van de FNV-actie tegen kortingen op sociale
uitkeringen en ziekengeld voor werknemers.
Mevrouw Dinie Zwart, docente huishoudkunde Hanzeschool, 25
jaar in het onderwijs, waarvan 24 jaar in haar tegenwoordige
functie.

24 november. Door J. Leidekker en H. Post wordt in Kampen een
"Egerlander blaaskapel" opgericht.
Op een provinciale keuring te Marienheem werd de merrie Zothilde
van J. Schilder te Kampen tijdens de exterieur-keuringen 1984
begiftigd met vier punten minder dan hetmaximum! Ook in 1983 was
zij al kampioene.
Op de jachtwerf van G.A. Kroes wordt de haringlogger "Balder"
(gebouwd in 1912) gerestaureerd voor het "Rijksmuseum Ned.
Scheepvaart Museum" te Amsterdam. Projectleider scheepsbouw
architect Sybe de Jong uit Swifterbant.
Demonstratieve tocht door de stad - met weinig deelnemers - tegen
kerncentrales, door het "Komitee Stop Kemenergie Kampen".
Dennis van Marie wordt in Gorsseljudokampioen Oost Nederland,
klasse tot 54 kilo.

26 november. Van boekhandelaar J.M.W. Ultee verschijnt een foto
boek "Veranderd gezicht, Kampen 1900-1983".
Petra van Staveren verwierf in Doetinchem haar "startvergunning"
voor de Europa Cup zwemwedstrijden in Bergen (Noorwegen).

29 november. De Chr. Academie voor Journalistiek krijgt per 1 decem
ber '84 weer een directie: N. Drok (28) te Kampen, directeur, en
mevr. A.S. Roeters (30) te Zwolle adjunct-directrice.
Dialectschrijver Driekus opent - "ingeblikt" wegens absentie - de
jaarlijkse tentoonstelling van "Vogelweelde".
Staatssecretaris G. van Leyenhorst verwijt tijdens een spreekbeurt in
Usselmuiden, de kerken (met name de Hervormde en Gereformeerde
synodes) teveel bemoeienis met de politiek.
In Kampen functioneert een actie- en praatgroep, die zich noemt
"Anti Krisis Kommitee".
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30 november. Van Herman Diender verscheen een nieuw boek, "Ver
borgen bindweefsel, verdrongen gedachten".

december. Uitbreiding van de stadsbusdienst enthousiast in gebruik
genomen.

4 december. Ing. A.J. Dekker, directeur GNB, wordt tevens directeur
van de Centrale Antenne Inrichting. CAI-voorzitter Kl. v.'t. Ende
stapt boos op: de macht van de directeur is te groot.

5 december. Taxatiewaarde onroerend goed omhoog, belastingtarief
naar benedeI)c, geeft samen geen hogere opbrengst OGB voor de
gemeente Kampen.
De gemeente IJ sselmuiden wijst een gemeentevoorlichter aan in het
ambtenarencorps, de heer D.J. Sukaldi.
De fa. Meijsen uit Kampen bouwt dukdalven ter weerszijden van de
doorvaart van de oude IJsselbrug.

6 december.De gemeenteIJsselmuidenheeftproblemenmet aankoop
landerijen voor ontsluitingvan de Losse Landen naar de Burg. van
Engelenweg.
Albert Koersen, voorzitterIJ sclub' s-Heerenbroekgehuldigd:25jaar
bestuurslid.

8 december. Succesvolle tentoonstelling van "De Voliere" in het
IJsselmuider Parochiehuis.

10 december. Een live jongerenprogramma van de EO-radio komt
vanuit de Stadsgehoorzaal.
Trainer Harry Goos zal Go-Ahead verlaten.

11 december. IJsselmuiden zal een vijfdehuisarts krijgen:dokter R. de
Wilde.
Kamper juwelier G.H.K. 30.000 gulden lichter gemaakt bij nachte-
lijke inbraak in etalage.
Groninger tentoonsteHing"Kijk op koggen"geopendinhet Gotische
Huis.
IJsselmuiden begraaft de strijdbijl en verlengt het gascontract met
Kampen.

12 december. Eerste witloftrek in watercultuur in De Koekoek, bij
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tuinder Willem v.d. Berg.
Drie cantorijen van Nico Verrips en Gert Gerrits zingen in de
Buitenkerk.
De politie pakt in Steenwijk de daders van de inbraak (31 oktober) in
het U sselmuider stadhuis.
Start van de inzameling van probleemstoffen door de Gem. Reiniging
van Kampen succesvol.

14 december. Jeugdfilm "De Gang" van onderwijzer Daan van Driel
met zijn leerlingen van de Geref Basisschool Noord gaat in
premiere.
UGV ontwikkelde zich tot een van de vijf verenigingen in ons land, die
jonge turners op hoog niveau brengt. De vereniging kreeg daarmee
ook een regionale functie. Voorbeeld: de jongens Christiaan en
Alexander Selk uit Deventer.
Het Stedelijk Conservatorium te Zwolle en de Chr. Kunstacademie
Kampen werken samen in een project "Expressionisme".
Weer een vrouw in het Kamper politiekorps: Ellen Llska (20).

15 december. Hervormd Kerkkoor met tenor Howard Crook besluiten
in de Bovenkerkeen "Kerstmarkt" met concert.
In "De Steur" wordt het 20.000ste zwemdiplomauitgereikt.Zwern
leraar Andries Strieker,weliswaar almet pensioen, reikt het diploma
uit.

16 december. Johan Reumer (Kampen) wordtjunioren-kampioen veld
rijden van Overijssel in Almelo.

17 december. De Llsselmuider gemeenteraad stelt in recordtijd de
begroting 1985 vast

18 december. Gerestaureerde synagogeheropend in aanwezigheidvan
de Israelische consul-generaalMosje Ofer. Mevr. Esther Manassen
van Gelderen (83) onthulde de gedenksteen in de voorgevel.
Hervormd Wijkkoor zingt in de Broederkerk.

20 december. De raad benoemt ing. L.M. Harland uit Dronten tot
nieuwe directeur van de GNB.
De raad besluit tot aanlegvan een"reinwaterkelder", waaropdoorde
GNB allange tijd werd aangedrongen.
Voorde inrichtingvan een clubhuisvoordeKWC geeftde raad na de
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eerste 30.000, nogmaals 40.000 gulden subsidie.

21 december. Tweeenvijftig bewoners van de Oudestraat en omgeving
nemen actie tegen geluidsoverlast uit luidsprekers op de prome-
nade.
BuschautTeur Jan Bakker ging na 38 jaar van VAD naar VUT.
Dr. R.J. Kolman neemt na ruim 32 jaar afscheid als docent
(Nederlands en Geschiedenis) van het Almere College.
M. van Knippenberg neemt afscheid als ambtenaar van de burgerlijke
stand te Kampen.

22 december. De badmintonclub "Phoenix" ontvangt van GS van
Gelderland (1) een exploitatiesubsidie voor zijn sporthal.
UVV-trainer Henk Jonker vertrekt.

24 december. Jan Spijker,Kampens sterkstewieleramateur, kan terug
zien op een seizoenmet 16 overwinningenin wielercourses, 3 meer
dan in 1983.Volgendseizoenwordthij 30 engaathij zijn 13e seizoen
als A-renner in.
Burgemeester H.C. Kleemans opent de regionale show van kleine
dieren, fokkersvereniging"Kampen en Omstreken", in Sporthal De
Reeve.

24 december.MevrouwG.D. (37) werddoor de Zwolse rechtbank tot 5
maanden gevangenisstraf veroordeeld voor haar aandeel in de
brandstichting, die de kapitale (inmiddels herbouwde en verkochte)
boerderij aan de Zwolseweg te Usselmuiden in de as legde. De
officier van justitie had een jaar geeist, Zij woont thans in Alk-
maar.
Haar gewezen echtgenoot K. te Llsselmuiden, die de brand had
aangestoken, kreeg 3 maand, maar mag met een dienstverlenings
voorstel voor 150 uur komen.

26 december. Het traditionele Kerstconcert van het Chr. Mannenkoor
D.E.V. met zangsolisten en koperkwartet.

30 december. Recherche-chefW.G.F. Bosman overlijdt plotseling op
58-jarige leeftijd.Hij diende 30 jaar de Kamper politie.
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1985
januari. Het nieuwe jaar ging in Kampen en IJ sselmuiden dreunend
in, maar practisch zonder ongeregeldheden en met minder ver
nielingen dan voorheen. (Overigens "dreunde Brunnepe vanaf
Sinterklaas", werd er geklaagd.)
De Big Band Kampen blies de kater van oud-en-nieuw weg. Begin
van een weer opgenomen traditie?
Broshuis' Trailer- en Aanhangwagenfabriek bestaat 100 jaar. Zij
kwam circa 10 jaar geleden uit Muiden in Kampen.
De omzet van de Veiling KZIJ kwam in '84 op 68 miljoen te liggen.
Dat was 4 miljoen meer dan in 1983.

2 januari. Weer een avondje "Kampen Plat" in de Stadsgehoorzaal.

3 januari. Opnamen voor "Dennis was here", een videofilm over
vandalisme voor vertoning op basisscholen.

4 januari. De politie houdt drie daders aan van de kraak bij juwelier
Kale.
De 30-jarige Italiaan A.V. werd door de Zwolse rechtbank tot een
jaar gevangenisstrafveroordeeld(eis 2jaar) voor inbraken,diehijook
in Kampen pleegde. Hij werd in september door Zwitserland aan
Nederland uitgeleverd.
Werk van wijlenBert Bouman in Galerie 3.
Burgemeester E. van Voorden opent in zijn gemeentehuis een
expositie van "Oranje" -wandkleden, gemaakt door mevrouw Soun
Berek (85) uit Den Haag.

5 januari. In Sportfondsenbad"De Steur" een nieuwjaarsshowvan de
kunstzwemmersuit het district Gelderland/Overijssel.

9 januari. Piet Diender (31) uit Wapenveld wordt trainer IJW.
Kanis &Gunninkmoet via reorganisatiebinnenhetDE-concern in 3
jaar gehalveerd worden; verlies 90 arbeidsplaatsen. (De Onder
nemingsraad is het er niet mee eens).

10 januari. Huize Bevernel(StichtingPhiladelphia Tehuizen), een rijtje
van vijf gekoppelde huizen voor geestelijkgehandicapten, zou eind
'85 opgehevenmoetenworden.Allerwegepoogtmen nu de minister
er van te overtuigen,dat het huisvestingsexperimentzozeer geslaagd
is, dat zulks niet mag gebeuren.
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Het bedrijfsterrein van de fa. Buijert aan de Burg. van Engelenweg
blijkt emstig vervuild.
Bij Kok verschijnt een prekenbundel van ds. Allen Boesak, onder de
Nederlandse titel: "Kiest dan heden wien gij dienen zult",

11 januari. Er is een beleidsnota van de afd. OCW voor de Gemeente
lijkeMuziekschool verschenen.
De Hervormde en de Gereformeerde Kerk van Wilsum vergaderen
samen in het kader van "Samen op Weg".
Lex Honigh enWillemWesterink zullen opstappen als resp. trainer
en manager van HillHoutiReflex. Opvolgers gezocht.

12 januari. De R.K.Opera- enoperetteverenigingSt. Caecilia viert haar
60-jarigbestaan met een feestelijkejubileumreceptie.Vaste souffieur
Henk Kwakkel deed 40-jaar zijn werk. Voorzitter Anton de Kleine
kijkt spijtiguit naar zijn afscheid als voorzitter.

15 januari. De "Euphonion Singers" uit Wilsum zijn gereorganiseerd.
Door verdelingvan de zangers in groepen denkt men op een breder
terrein actief te kunnen zijn.
Dee12 verscheen van de nota "ToegankelijkheidsonderzoekKam
pen", uitgebracht door de VerenigingGehandicaptenoverleg Kam
pen e.o. Belangrijke conclusie: kruispunten zijn een ramp voor de
visueel gehandicapten.
Mevrouw v.d. Werf van een particulier vogelasiel, verzorgt in
kleedkamers op De Maten tal van gevleugeldeslachtoffers van het
winterweer.
De StichtingBejaardenwerk brengt een verhuurbaar alarmsysteem
voor bejaarden in roulatie.
De Werkgroep Eritrea houdt een zeer succesvolle inzameling van
dekens en slaapzakken, zonder merkbare concurrentie van de grote
actie "Een voor Afrika".
Bij de Veiling KZU is de nieuwe bewaarmethode voor spruiten,
dankzij de winter, een groot succes.

16 januari. Het KUC (Kabels- en Lei~ingenInformatiecentrumOver
ijssel) aan de Vloeddijk,werd officieel geopend door Commissaris
der Koninginmr. J.L.M. Niers. Het centrum moet kabelbreukdoor
onwetende gravers vorkomen.
Op de baan van "Eensgezindheid" in Usselmuiden werd Klaas in't
Hof uit Bathmen kortebaan-kampioen, junioren C/D van Over-
ijssel.
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17 januari. "Bevroren Ussel" nadert Kampen. "Usseldelta" helpt de
vogels aan voedsel.
Dr. Harm Schelhaas, provinciaal voorlichter van Overijssel, maar
zeer gehecht aan, en betrokken bij Kampen, op 56-jarige leeftijd in
zijn woning in Giethoom overleden.

18 januari. Tweede Kamper Sportnacht in De Reeve. Sportman van het
jaar werd Jan Spijker, sportvrouw Petra van Staveren, sportploeg de
jongenstumploeg van RK-DOS en sporttalent de voetballer Hans
van Zuiden. De publieksprijs van 76 Kamper sportverenigingen was
voor Petra van Staveren. Dick Passchier was presentator.

19 januari. Uitvoering "De Broederband". De Bertus Neervoort-beker
was voor junior-trombonist Paul Rademaker, de gouden speld van het
ere-lidmaatschap voor H. Winter.

22 januari. Kampenaar Johan W. Dekker (41) bouwde een tweeklaviers
pijporgel. Een Duitse orgelfabriek kocht zijn ontwerp.

23 januari. De Kamper filmers Rob van Driel en Jan Kuipers maken een
documentaire over de oorlogsjaren in (Groot-) U sselmuiden, in
opdracht van de Oranjeverenigingen.

24 januari. Opvolger van de scheidende chef van personeelszaken van de
gemeente, de heer J. Marijs, zal worden de heer J. Vogel, thans
waamemend hoofd.
Oranje-voorzitter Fok.J. Draaijer draagt na 25 jaar de hamer over
aan mevrouw H. de Maar-Nieuwenhuis. Usselmuiden is vooruit
strevend!
B en W van Kampen komen practisch ongeschonden door de
begrotingsslag '85. De raad ging accoord met de bestemming van de
eenmalig beschikbare middelen if 989.000,-) en de structureel
beschikbare if 300.000,-). Een bedrag van! 17.000,- werd alsnog
gevonden voor het open-school-werk(De Glinte) in '85.

25 januari. Tijdens het Politieke Cafe werd wethouder Leo Elfers
gekozen tot "politicus van hetjaar".

26 januari. Weer eenGroundspeed-festival inde Buitenwacht.Elf deel
nemende bands.
Expositie-ambtenaar Dick Spijker (broer van wielrenner Jan) ex
poseert metaalplastieken en pastels in de Stadsgehoorzaal.
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27 januari. Petra van Staveren liet zich in Amersfoort verrassen door
twee Oost-Europese zwemsters op haar 100 meter schoolslag: de
Bulgaarse Europa-cup winnares Bogomilova en de Pooise Dorota
Chylak. Ze werd derde.

29 januari. Problemen om de leiding bij de jazz-afdeling van de Chr.
gymver. Wilhelmina.

30 januari. De Kamper werkgroep Eritrea voegt zich bij de hulpvragers
op het Binnenhof in Den Haag.
De gemeente Kampen heeft in '84 (slechts) f 120.000,- aan
garanties uit moeten keren na verkoop van woningen door inge
zetenen, die rente en aflossing niet meer konden betalen. Dat is
minder dan voorheen.

31 januari. TV-uitzendingvan een concertop tweeorgelste Hardenberg
door W.H. Zwart en dienst zoon Everhard.
Koninklijkgoud voor UOV-voorzitter in ruste, Fok.J. Draaijer.
De raad van Kampen, in kleinste meerderheid, kiest voor verkoop
van "de puist" (3 oude woningen buiten de nieuwe rooilijn) in de
Broederstraat, voor f 27.000,- aan de Stichting Stadsherstel, om
gerestaureerd te worden.

februari.Het "kasboek" vanhet gemeentelijkestadsherstelwerdmet
miljoenenverlies afgesloten,na jaren mislukte pogingenhet verlies
weg te poetsen.

2 februari. In Galerie 3 exposerende beeldhouwerArie Teeuwisse en
de schilderesMariette Violier.
N.A. Klappe, voorzitter RK DOS wijst tijdens de jaarlijkse uit
voering op de noodzaak van een specifieketumhal in Kampen.
De Ilsselmuidenaars Gerrit Koster en Johan Last nemen voor de
KNMV deel aan de WK ijsspeedwayin Grenoble.

3 februari. Organist Jan Zwanepol wordt met een kerkdienst en een
receptie (wegens ziekte wat verlaat) gehuldigdwegens zijn 25-jarig
jubileum als organist van de Geref. Westerkerk.
Gerrit Lodewijk uit Kamperveen wordt karatekampioen wado kai
van Nederland. Hij komt uit sportschool Jetze van Dijk.

5 februari. Tot en met 9 februari loopt het (Brecht- of) Drie-stuivers-
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opera project van de Stadsgehoorzaal, waaraan amateurs en beroeps
lieden in het toneelwezen met niet minder dan 164 personen
meedoen. Er is landelijke belangstelling voor.

6 februari. Het PPR-actiecentrum laat een nota verschijnen, geheten:
"Emancipatie, vrouwekul?"
A.K. Versteeg, oud-directeur van gemeentewerken in Usselmuiden,
maakt een Usselmuider deeltje " ...in oude ansichten".

7 februari. Het Zuiveringsschap West-Overijssel zond aparte aanslag
biljetten rondoVroeger stond het verschuldigde op bij de rekening van
de Gem. Nutsbedrijven. Dat mag van de rechter niet meer.

8 februari. Ondanks een bezuiniging van f 65.000,-, vertoont de
begroting voor '85 van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek een
tekort van bijna 1,3 miljoen.
De mini-zuiveringsinstallatievoor 4 huizen aan de Brinkerwegop 't
Kampereiland, kosten een ton, is bijna operationeel.
Wim Lensink (38) uit Wezep is de nieuwe trainer van Go-Ahead
Kampen.

9 februari. Start van een nieuwe kegelclub in de Buitenwacht.
Ruim 600 dekens, slaapzakken en bedden gaan op weg naar
Eritrea.
Het judoteam van sportschool Jetze van Dijk wordt in Losser
Ooctelijkkampioen.
Tentoonstellingvan 105 bijbelseetsen vanMarc Chagall geopend in
de Synagoge.

10 februari. Margriet van Staveren werd in Den Haag Nederlands
aspiranten kampioen op de 100 meter schoolslag.

II februari. Wethouder L.V. Elfers per 1 mart '85 benoemd tot
burgemeester van Koudekerk aan de Rijn.
De Usselmuider raad besluit een kleine 5,5 miljoenguldenbeschik
baar te stellen voor een rondweg om het dorp, inclusief een tunnel
voor fietsers en een brug over de Trekvaart.
Hans Brouwers, scheidende voorzitter van de KJLTC krijgt het
zilveren bondsinsigne van de Kon. Ned. Lawn Tennis Bond.
Tweede jaaruitvoering van RK DOS in de Oosterholthoeve.
Assurantiekantoor Withaar bestaat 65 jaar; oprichter Hendrik
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Withaar (83) nog steeds in functie en actief.
De belastingdienstjaagt op overtredingen van sportverenigingen in de
afdracht van loonbelasting en sociale premies, aldus DOS-voorzitter
Klaas Visser in de Kamper Sportraad.

13 februari. Het aantal inwoners van (Groot-)l1sselmuiden steeg in
1984 met 343 personen naar 12.355.
In Kampen wordt de heer A. Deuzeman (60) wethouder ad interim in
de plaats van de vertrekkende wethouder L.V. Elfers.

14 februari. B en W van IJsselmuiden willen de bouw van de nieuwe
reformatorische school aan de Beek (zijtak van de Trekvaart).
BurgemeesterE. van Voorden slaat eerste paal voor uitbreidingvan
"Huize Engelenberg" aan de Slenkstraat. Het bestaande tehuis
wordt ingrijpend gerenoveerd. Kosten 8 miljoen. Klaar in juli
1987.

15 februari. Uitvoering Chr. Gym.ver. "Wilhelmina".
Gerrit van Dijk (29) van 't Kampereiland prologeert zijnkortebaan
schaatstitel van Kampen op de baan van VZOD.

16 februari. Overweldigend succes voor RK DOS tijdens provinciale
springkampioenschappenin Haaksbergen.

18 februari. Gemeente Kampen helpt sportschool Jetze van Dijk met
ovemame van haar complete krachtsportuitrusting.

19 februari. De gemeenteKampen informeert haar inwoners over haar
besluit tot kwijtscheldingvan gemeentelijkebelastingenvoormensen
met een laag inkomen: naast de OGB volgenseen landelijkeregeling
ook van gemeentewege riool- en reinigingsrechten en hondenbe
lasting.
Er werden 265 bezwaarschriften ingediend tegen het plan van
toedeling voor de ruilverkavelingMastenbroekiDe Koekoek.
Lieuwe de Boer wint de nationale kortebaan-wedstrijd bij "Eens
gezindheid" in IJsselmuiden.

20 februari. De bevolkingvan Kampen steeg in 1984 met 82 personen
naar 32.026.

21 februari. Zaalconcert AMDG.
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Elfstedentocht! Uit Kampen en Usselmuiden namen drie wedstrijd
rijders en 22 toerrijders er aan deel.

23 februari. Jan de Groot (52) van de Mandjeswaard wordt nieuw
raadsfractielid voor het CDA, na de verschuiving door het vertrek
van wethouder L.V. Elfers.
Vijf Oostelijke titels in Zwolle voor sportschool Jetze van Dijk in
karate. Ook werden twee Oostelijke judotitels behaald in Dieren.
Jeugdturner Alexander Selk (UGV) vestigt in Kampen een nieuw
Nederlands turnrecord in de klasse 6a door 66.90 punten te
behalen.
Pascale v.d. Berg uit Usselmuiden mag met haar 3e plaats in Ermelo
naar de halve finales voor het Nederlands kampioenschap ritmische
sportgymnastiek.

25 februari. De Ned. Geref. Kerk opende een telefoonlijn voor geeste
lijke hulpverlening.
De raad neemt hartelijk afscheid van wethouder L.V. Elfers, die,
benoemd tot burgemeester aldaar, zal vertrekken naar de gemeente
Koudekerk aan de Rijn.

26 februari. De Kamper Vleeskeuringsdienst wordt opgeheven en
opgevolgd door een Rijksdienst Kring Overijssel West (Kampen,
Steenwijk, Emmeloord). Wei gevestigd in Kampen.

27 februari. Jaarlijkse bejaardendag in de Stadsgehoorzaal.
Het CBS houdt een "arbeidskrachttelling" bij 300 Kamper ge
zinnen.

28 februari. Opperwachtmeester J. van de Lagemaat (38) te Llssel
muiden per 1 maart benoemd (met bevordering) te Breukelen.
De Stichting Kerk &MuziekKampen, samenwerkendmethet Nuts
departement, viert haar tweede lustrummet eenjaarprogramma van
vier grote muziekavonden: 29 maart '85 "Het Orkest van de 18e
eeuw" 0.1.v. Frans Bruggen;27 april '85 Musica Antiqua Koln 0.1.v.
Reinhardt Goebel; 30 augustus '85 "Urechts Barok Consort" o.l.v.
Jos van Veldhoven; 23 december '85 Capella Amsterdam en het
barok-orkest o.l.v. Jan Boeke. Plaats resp. Grote Kerk Vollenhove,
Broederkerk Kampen, Broederkerk Kampen, Grote Kerk Vollen
hove.
De "Wiener Sangerknaben" treden op met het Chr. Mannenkoor
D.E.V.
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maart. Deining bij "Wilhelmina" om ontslag van lerares jazzballet
Loes Quatfass. Een groep leerlingen verlaat de vereniging en richt
een eigen club voor jazzballet op.
De Dronter raad vreest overschaduwing door Kampen in het
voortgezet onderwijs en wil zich teweer stell en.

2 maart. "De Rederijkers" spelen "Liefde half om half' van Ayck
bourn in de Stadsgehoorzaal.
Rimco Schrijer (RK DOS) wordt in Olst provinciaal turnkampioen
beneden 12 jaar.

4 maart. Volgens het tweede rapport Aronsohn behoeft "complex I"
van de woningbouwver. "Kampen", in de Hanzewijk, niet te worden
gesloopt. WeI is ingrijpende renovatie nodig. "Die moet het rijk dan
maar betalen", aldus Kampen's burgemeester H.C. Kleemans.
Frits Koopmans, regisseur van amateurtoneel, op 62-jarige leeftijd
overleden.

5 De heer L.A. Siero (89) schenkt gebrandschilderde ramen van Henk
v.d. Burgt en Pierre van Rossum aan het Walkate Archief.
Karateka Kees Mossel werd benoemd tot tweede dan.

7 maart. Bonds-massa-zanguitvoering in Usselmuider Hervormde
kerk.

9 maart. Drie PvdA-tweede kamerleden nemen het op inzake ver
legging van het trace van een hoogspanningsleiding, buiten de
Koekoek, voor de raad van IJ sselmuiden.
Uitvoering Kamper Trompetter Korps in de Stadsgehoorzaal.
Brassband "Excelsior" te Zalk concerteert onder zijn nieuwe dirigent
Jan de Lange.

12 maart. Bewoners van Burgwal en Vloeddijk klagen per enquete over
verkeershinder en -onveiligheid.

13 maart. Gedoe over de WW-uitkering voor een 22-jarige Bhagwan
volgeling, die om zijn oranje kledij door zijn werkgever (een boek
handel) werd ontslagen.

14 maart. Voor de "Museumvrienden" vertelt A.F.A. Piederiet over de
Kamper schilder Dirk Boele (voorzaat van de sigaren-Boele' s) 1778-
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1846, die ten onrechte practisch vergeten is.
De gemeente Kampen stelt een 38-urige werkweek in, waar nieuwe
arbeidsplaatsen tegenover staan.
De Overijsselse Vrouwenraad, de IIsselakademie en de Twente
Akademie gaan Overijsselse klederdrachten in kaart brengen.

16 maart. Passieconcert van "Harpe Sions" in IIsselmuiden.
Scheidende academiedirecteur D. van Sliedregt opent in Galerie 3
expositie van Jan van Tongeren (88).
In II sselmuiden "beleeft men de bevrijding opnieuw", door film
opnamen.

18 maart. Bij Uitgeverij Kok verschijnt het Overijsselse deel van
"Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land"; zevende deel in
een reeks van twaalf.

19 maart. Adjunct-secretaris J. T. van der Heyden (61) gaat per 1 april
met de VUT de gemeentelijke administratie van II sselmuiden
verlaten. Een man zonder "baaldagen".

20 maart. Ook de provincie Overijssel steunt IIsselmuiden inzake
omleiding van een hoogspanningstrace,
Boomfeestdag: de Geref. School Zuid plant 60 bomen langs de
Broederbroeksweg. In II sselmuiden plantte de schooljeugd her en der
150 bomen.

21 maart. Ondanks het faillissement van het landelijke produktiebedrijf,
blijft J amin in Kampen florerend bestaan.

22 maart. Go-Ahead K viert 60-jarig bestaan met receptie en feest in de
Stadsgehoorzaal.

23 maart. Twee provinciale tumkampioenen bij RK DOS tijdens
wedstrijden in Almelo: Sylvia Groen (beste jeugdtumster wedstrijd
sport) en Claudia Vinke (juniorenklasse).
Benefietconcert in en voor de Lutherse Kerk door de Kamper
Cantorij.
Jubilerende "Scouts" (padvinders), 250 in getal, reinigen als goede
daad het hele Kamper plantsoen. "Scouting Nederland" bestaat 75
jaar.
"De Kat" speelt in de Stadsgehoorzaal "Bankgeheimpjes",
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's Ochtends en's middags wordt er de "Dag van het Overijsselse
amateurtoneel" gehouden.
Expositie van de Amerikaanse Eleanore Berman Lazarof in de
Synagoge geopend door prof. Robert L. Tusler.
Marcel Koster ("Wilhelmina") gewestelijk turnkampioen Over
ijssel-GelderlandK.N.C.G.V. aspiranten, 14-16 eerste graad.
Therese Wilmink verbetert in Heerenveen het Nederlands record
puntentotaal. De RK-DOS-turnster verbeterde daarmee ook haar
oude record uit '84, en werd districts- en provinciaal turnkam
pioene.

25 maart. A.J. de Ruiter en D. Bartelink vinden het eerste kievitsei in
Kampen.
Wethouder J.D. Bossink opent in de BK-hal de vijfde Kamper
Voorjaarsbeurs, onder auspicien van de Sportver. DOS.

27 maart. Renovatieprojecten bewijzen, dat de belangstelling voor
wonen in de binnenstad enorm is toegenomen.
Gert vanVeldhuizen(29) uitHeerenveenvoIgtLeen Schoutenop als
dirigent van het StedelijkOrkest.

28 maart. Gemeente Kampen daagt de belastinginspecteur voor de
Arnhemse rechter: de naheffingsaanslagomzetbelasting is te hoog
(1978-1982).
De Lukasstichting te Kampen wil een dependance in Dronten; een
leefgroepvoor licht geestelijkgehandicaptejeugd.
Het vocale duo Gert en Hermien Timmerman evangeliseert in de
Open Hof.
De Kamper raad installeert J. de Groot (CDA) als opvolger van
burgemeesterElfers te Koudekerkeende tot wethouderopgeschoven
A. Deuzeman.
Geen raadsbesluittotmoderniseringvanhetzwembad De Steur.Ben
W moeten hun huiswerkoverdoen.
Afscheid van Henk Sleurink als "kortverbands-directeur" van de
GemeentelijkeMuziekschool.

29 maart. "Euphonia" concerteert in de Meulenbelt te Wilsum.
Echtpaar Van Weelden neemt afscheid van Huize De Reeve.
De tuinders van de CBTB in de Koekoekspolder stellen opnieuw
naoberdiensten als hulp bij ziekte en nood in.
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30 maart. In de Burgwalkerk speelt Gottfried Sembdner de Grote
Orgelmis van J.S. Bach, in 27 delen voltooid in 1739.
"Volharding" houdt haar "contactavond" (zaaluitvoering) in de
Stadsgehoorzaal. A. Visscher - ruim 40 jaar lid - kreeg koninklijk
zilver.
In de Buitenkerk voert de gospelgroup "Arise" Joh. Seb. Bach's
"Johannes Passion" uitstekend uit.

31 maart. Kees Mossel behaalt in Alkmaar voor de zevende maal de
Nederlandse kampioenstitel karate.
Hetjeugdteamjudo van sportschool Jetze van Dijk wordt in Gorssel
Oostelijk kampioen.

april. Drs. G.H.B. Verberg, directeur-generaal van energievoor
ziening op het ministerie van economische zaken bezoekt de Koekoek
en is voorstander van de omleiding van het hoogspanningstrace,
Er is een nota "Voor spek en bonen ...?" van de afdeling OCW ter
secretarie verschenen als aanloop tot een jongerenbeleid.

2 april. Adjunct-hoofdbrandmeester D. Leurink draagt het brand
weercommando over aan de nieuwe directeur van gemeentewerken,
ing. A.J. Harland.
Hoogste punt van de nieuwbouw van "Myosotis" bereikt.

3 april. Ondanks protesten van plaatselijke makelaars willen B en W
van U sselmuiden de Kafi te Arnhem belasten met de hertaxaties voor
de Onroerend Goed Belasting. (De mad zal daar later mee accoord
gaan.)
De Reformatorische school mag noodgebouwen optrekken in het
Zoddepark te Usselmuiden.
In Sporthal De Reeve vond het geslaagde "anti-vandalisme-project"
een grootse afsluiting in een speciaal "Ren-je-rot-prograrnma" van
Martin Brozius, plaats, waaraan 750 schoolkinderen meededen.
Margriet van Staveren uit Bonn terug met vier eerste plaatsen in een
driedaagse internationale zwemwedstrijd.

4 april. De gemeente Kampen gaat buitenlandse ingezetenen voor
bereiden op hun stemrecht voor de raadsverkiezingen.
GS niet genegen het besluit van het Waterschap Usseldelta tot
verplichte afrastering langs de sloten op het Kampereiland, te
vernietigen.

298



De eerste directeur van de CABK, de architect D. van Sliedregt,
neemt afscheid van de academiegemeenschap.

5 april. IJ sselmuiden komt vrijwel zeker vooralsnog niet op het
landelijke bibliotheekplan. B en W brengen een nota over de materie
uit.
Het eerste heren-basketbalteam van de Doska's wordt kampioen na
winst op Rebound uit Harderwijk, en komt volgend jaar uit in het
rayon Oost van de basketbalbond.

8 april. De jaarmarkt op "De Heugte" in Brunnepe, die door de
Vereniging voor de Ambulante Handel danig werd uitgebreid, trok
ondanks de regenachtige en winderige Tweede Paasdag, duizenden
bezoekers.
In de Bovenkerk concerteert de organist Herman van Vliet.

11 april. Regio IJ sseldelta meent - in een nota - dat een kemcentrale aan
het Ketelmeer de imago van de regio aantast.
In Ede overlijdt op 85-jarige leeftijd H.M. Oldenhof, oud-burge
meester van Kampen (later van Ede en Gedeputeerde van Gelder
land).

12 april. KHC heeft de landelijke primeur van een stickeractie voor
voetbalpromotie. De KNVB nam de actie van KHC over.

13 april. Kampen bezit met Shido van de Sprengenhoeve, eigenaar Rudi
Last, een 3-jarige Duitse dog, die zich Europees kampioen en nu ook
"mooiste hond van Nederland" (in z'n soort) mag noemen.

15 april. De FNV houdt looncontrole in de voedingssector in Kam
pen.
De Canadese majoor Jock O. MacArthur in Kampen om als
bevrijder de bevrijdingsherdenking mee te vieren.
De Ver. tot Bescherming van de Vrije N atuur breidt haar zorg uit van
2000 tot 5000 ha weidegebied.

17 april. Bevrijdingsherdenking. De Kamper Zieken- en -Bejaarden
Omroep verzorgt vijfuur live-reportage. De Bevrijding van Kampen
wordt (zeer vrij) nagespeeld. Het Kamper Vredesplatform voegt aan
de plechtigheid een eigen(tijds) element toe. Het nieuwe portret van
Koningin Beatrix door Rien Bout wordt door de Comrnissaris van de
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Koningin onthuld. De traditionele Bevrijdings- Wimpelloop wordt
weer gehouden. Verder is er veel muziek, zeskamp en vuurwerk.

18 april. Overeenstemming over een vemieuwingsplan voor "Concor
dia" aan de Usselkade. Er komen vijfluxe koopappartementen in; er
zijn er al vier van verkocht.

19 april. De Stadsgehoorzaal houdt in plaats van het Kamper Amateur
Concours nu een Kamper Amateur Festival, zonder wedstrijd
karakter.
Mislukte roofoverval op een supermarktbeheerder aan het Penning
kruid.

20 april. Usselmuiden herdenkt zijn bevrijding. Een show van militaire
voertuigen en een feestconcert in de Oosterholthoeve waren hoogte
punten.
De EHBO viert zijn zijn 60-jarig bestaan met een receptie.

21 april. Drie pupillen van Wim Mossel behaalden in Zoetermeer·
kampioenstitels in karate wado-kai-stijl. Twee leden van Sport
school Jetze van Dijk brengen nationale titels mee naar huis.

24 april. In Kampen start een Stichting "Een voor Afrika" met de
voorbereidingen voor een grammofoonplaatje, waaraan veel bekende
Nederlandse artiesten belangeloos zullen meewerken, ten bate van
hongerend Afrika. Het initiatief ging uit van pastor Rinus van
Warven, producer Ron Groen en acteur Piet Hendriks. Kampen
bracht het geld voor het dekken van de eerste risico's bijeen.
Prof. dr. J. van Bruggen 25 jaar predikant.

25 april. Op de bodem van de Blaozekolk blijken 150 scherpe anti
tankgranaten te liggen uit de eerste oorlogsdagen.
Het laboratoriumschip "Rival" van de Stichting Reinwater voor de
wal in Kampen.
Provinciale kooravond van de NCRV in de Bovenkerk.
Onder de titel "Getekend voor het leven" wordt in de Synagoge een
expositie geopend van concentratiekamptekeningen van Aat Breur
en Bedrich Fritta. Schrijfster Mies Bouhuys verricht de opening.
De Kamper raad kent een subsidie toe aan de Werkgroep Kind en
Ziekenhuis.
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26 april. De Kamper VVV zal haar intrek nemen in het kantoor van het
Nieuw Kamper Dagblad.
Tweejaarlijkse uitvoering van balletschool Hanni Dokter.
De belastingen eisen op korte termijn van De Stadsherberg
f 340.000,-
Hoofdagent G. Kwast verliet na 40 jaar de politiedienst met
koninklijkzilver.

27 april. Vlootschouw op de I1ssel als inleiding tot de Koninginne
dag.
De voetbalvereniging "Kampen" krijgt Rob van der Weerd als
nieuwe trainer.
BanketbakkerDe Jonguit11sselmuidenvieIwederomindeprijzenop
een vakwedstrijd in Hilversum: negen van de tien categorieen
leverden hem goud, zilver of brond op, plus een ereprijs. Zijn
medewerkerAlexVaanderingsleepteooknogeens tweeprijzeninde
wacht.
Het Hervormd Wijkkoor concerteert in de Bovenkerk.

29 april. De jaarlijkse lintjesregenbracht een ridderorde voor dr. J. van
Weelden, hoofdmedewerkervan de Rijksuniversiteitvan Utrecht en
stafmedewerker van De Reeve in Kampen. Hij werd officier O.N.
Ook de Kampenaar P.P. Weijers, administrateur inspectie directe
belastingenwerd officier. Petra van Staveren werd ridder O.N., en
majoor M.H.B.M. Lurvink idem-met-de-zwaarden. Eremedailles
waren er voor A. Pap, opperwachtmeester Rijkspolitie (zilver),
J. Oldenbroek, oud-administrateur Jul. van Stolbergschool (goud),
H. van Veen, bestuurder Bouwbond FNV (zilver) en G.J. van
Ommen, bestuurslid "Wilhelmina" (zilver).
Traditionele iampionoptocht van KOVen BOV.
Oud-raadslid (SGP) W. van Bruggen op 83-jarige leeftijd over
leden.

30 april. Het Utrechts Byzantijns koor zingt in de Bovenkerk.
Petra van Staveren onthult een koperen gedenkplaat te harer ere aan
het stadhuis.
Kampen viert uitbundigkoninginnefeest.Helaas werd het nationale
kampioenschap "klunen", doorKOVen TOG georganiseerdmet de
zegen van de KNSB, een flop, al werd Andries Kasper kampioen.
Ook I1sselmuiden had een zeer geslaagde, volbezette koninginne
dag.
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De EO zendt een televisieportret uit van A. Renes, erelid van de
KOV.

mei. Sociaal democratischeorganisatiesvierendeDag vandeArbeid
in De Hagen en in 't Veuronder.

2 mei.De Canadese oorlogsveteraanJohn Cornish, enigeoverlevende
van de vliegramp boven Grafhorst op 12 juni 1943, toen hij als
"airgunner" meevloog, terug in IJsselmuiden en Kamperzeedijk.

4 mei. De Dodenherdenkingen in Kampen en IJsselmuiden werden
massaal bezocht.
In Galerie 3 wordt een tentoonstelling gehouden van decor-ont
werpen van de NOS.

5 mei. Kees Mossel wordt in Oslo Europees karatekampioen.

6 mei. Kees Mossel, en zijn broer Wim, die brons haalde, gehuldigd
door burgemeester H.C. Kleemans in het stadhuis.
De IJsselmuider oorlogsdocumentaire "Drie Maarlen tarten ade
laar" gaat in premiere.

7 mei. Trainer/coach Lex Honigh verlaat na zes succesvolle jaren
HiIIHout-Reflex.

8 mei.Direct na de vakantiezal begonnenwordenmetde renovatievan
het CAI-kabelnet. Kwalitatieve verbetering staat daarbij voorop,
maar tevens begint men aan het gereedmaken van het net voor de
ontvangst van 30 verschillende tv-programma's.

9 mei. Ook studenten van de Chr. Academie voor de Journalistiek
protesteren tegen het nieuwe studiefinancieringsstelselvan minister
Deetman. Het voortouw nam de Chr. Sociale Academie, die te
samen zo'n 200 studentenop straat bracht in eenvreedzame, ludieke
optocht.
Onbekenden besmeuren het borstbeeld "van generaal J.B. van
Heutz" aan de v.m. kazerne van die naam, met rode verf.Zij noemen
zich "Comite tegen vereringvan moordenaars". We weten nogweI
een andere naam voorhet comite, dat klaarblijkelijkwas ontgaan, dat
het 't borstbeeld van koningWillem III te grazen nam.
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10 mei. Filmnacht van de Kamper Filmclub met vier zwaar verteerbare
films achtereen, toch aardig succesvol.
Aanvang van het Max Beckmann-project van de Chr. Academie voor
Beeldend Kunstonderwijs, met deelname van de Expressie-aca
demie en hetZwols Conservatorium. Dr. Peter Beckmann (70), zoon
van de hoofdfiguur, hield een lezing.
Ds. A.A. Boon neemt afscheidvan de N.H.-gemeente van Kamper
veen.
Badmintonnacht in Sporthal Cellesbroek, voor 11 regionale ver
enigingen.

11 mei. "Oranje" recipieertbij25-jarigbestaan. Eerste en ere-voorzitter
Toon Landsman krijgtde gouden bondsspeld.
Laatste Grand Prix tumen van het KNGVin SporthalDe Reeve.De
finalisten individueel tumen worden er bepaald. Er deden 560
tumsters uithethele landmee. RK-DOS tradop als organisator,met
Hannes van de Berg als eerste man en Marijke van de Tuin als
wedstrijdleidster.
Zaalvoetbaltoemooi in Sporthal Cellesbroek ter nagedachtenis van
de overleden zaalvoetbalpionier F.R Wielandt.
Jeugd-voetbalinterland Nederland-Engeland op het veld van Go
Ahead K.
Jubileumconcert (40) van het Chr. Kamper Dameskoor in de
Bovenkerk.

12 mei. Bevestiging (door ds. Ruster) en intrede van ds. P.J. den
Admirant, opvolger van ds. Joh. Dijkstra, bij de Hervormde ge
meente, in de Broederkerk.

14 mei. Landelijkeprimeur vanwaterski-cursussen in Sportfondsenbad
De Steur.

16 mei. Op het Bovenkerkorgelconcerteert vandaag (Hemelvaartsdag)
Ben van Oosten.

18 mei. De Soft- en Honkbalclub Kampen (SHOCK), opgericht in
oktober 1974,was infebruari '74 op stervenna dood.Nu brengtoud
oprichter Eric Lub weer leven in de brouwerij.
De organist Lucas Lindeboom concerteert in de Burgwalkerk.
Henk Albers (40) krijgt uit handen van weth. C.A. Kranenburg de
stadslegpenningals "voorbeeldig sportman". Hij speelde gedurende
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22 jaar 650 voetbalwedstrijden voor DOSK.
Rimco Schrijer (RK DOS) werd Nederlands kampioen dubbel
mini tramp jongens.
Petra van Staveren zwom een nieuw baanrecord op de 100 m
schoolslag: 1.12.8 min.
Alexander Selk (IJGV) werd in Zutphen Nederlands turnkam
pioen.

20 mei. De gemeente Kampen stelt voor de basisscholen een "koffertje
Avercamp" plus een dia-serie ter beschikking, ter herdenking van
Hendrick Avercamp's 400ste geboortejaar.
De "Reisvereniging Voorstraat", uniek overblijfsel uit de bevrijdings
dagen, maakt haar 40ste jaarlijkse reisje.
De Grafhorster ooievaar heeft weer een vrouwtje.
De peurdersvereniging Kampen/IJsselmuiden wil zich krachtig
verweren tegen het plan van de gemeente Kampen, successievelijk
aIle peurvergunningen betreffende haar grondgebied van niet
Kampers af te nemen. "Dat wordt een palingoproer", zegt men.

21 mei. Drs. H. Smit, voorzitter van de Llsselakademie, merkt in het
jaarverslag '84 op, dat de academie steeds meer middelpunt wordt
voor vrijwilligers, die met nuttige wetenschappelijke arbeid een
periode van werkloosheid overbruggen. Een goede ontwikkeling
maar weI een verzwaring van de taak van de staf.
Twee beulszwaarden uit de Schepenzaal blijken gestolen te zijn.
Niemand had ze gemist. De dief, een Arnhemmer, is bekend maar de
zwaarden zijn nog weg.
De 63-jaar oude bovenmeesterswoning aan de Dorpsweg in Ilssel
muiden wordt gesloopt voor een vrije doorgang naar de kleuter
school.
De Culturele Commissie evalueert het "tientjesplan" van de Stads
gehoorzaal: 3200 tientjeskaarten verkocht in plaats van de verwachte
5000, dus geen financieel succes. Maar niettemin steeg het be
zoekersaantal met 50%, en dat is weI positief.

22 mei. "Immanuel" voerde in de Buitenkerk 1.S. Bach's "Hohe
Messe" uit.

24 mei. "Wildredders" aan landbouwmachines, behoud voor de weide
vogels. Ze komen weer terug naar het Kampereiland.
In de Stadsherberg de elfde Kamper Schaaknacht. Erik Knoppert uit
Utrecht werd verrassend winnaar.
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27 mei. Jan Zwanepol concerteert deze tweede Pinksterdag op het orgel
van de Bovenkerk.
Robert Lagendijk (RK DOS) wordt in Heerde Oostelijk kampioen
2000 meter steeple chase.
Johan Hup behaalt opnieuw de provinciale wielertitel bij de ve
teranen.

29 mei. Mutaties in de leiding van de Leger des Heils-brigade Kampen.
Kapitein H.R. Schuppers vertrekt naar Leeuwarden. Voor hem in de
plaats komen twee vrouwelijke majoors, de dames J. Arisse en
A.C. van Engelen uit Rotterdam Noord.
De Raad van State bepaalt, dat de mechanische muziektjes) in de
binnenstad mag (mogen) blijven. Ze horen er bij.

30 mei. De heer J. Marijs, hoofd personeelszaken ter secretarie nam
afscheid na zo'n 30 jaar in Kamper gemeentedienst.
De Kamper raad stelde geld beschikbaar voor de stichting van een
kinderboerderij, voorlopig in de boerderij Buitenbroeksweg 4.
"Groundspeed" en de Amerikaan Dan Crary spelen in de Stads
gehoorzaal.

31 mei. Promotie ds. F. de Lange aan de Joh. Calvijn Academie.
Promotor prof. dr. G.Th. Rothuizen. Titel proefschrift: "Grond
onder de voeten", burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer.
In het Noorddiep worden door de OVB 4000 snoekbaarsjes uit
gezet.

juni. In de Synagoge exposeert Pieter Defesche. Op de galerij is werk
te zien van Varfdeuze-lid J.A. van Dijk, aquarellist.
Jos Hermans uit Zetten exposeert in Galerie 3.
Willem Brons geeft een pianorecital in de "Oranjerie".
Het afdelings-zaalvoetbalkampioenschap wordt in Kampen uit
gevochten. Limburg wint, maar door het warme weer is de be
langstelling miniem.
Bruisend Gospelfestival '85 van de Kon. Chr. Zangersbond afd.
Zwolle. Zes groepen, 300 belangstellenden.

3 juni. Eerste woning van het stadsvernieuwingsproject Nieuwe Markt
officieel opgeleverd.
Kamper Avondvierdaagse begon met 3247 wandelaars.
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4 juni. Ook de Llsselmuider Avondvierdaagse aan de start, met 1238
deelnemers.
"Amsterdam Loeki Stardust" concerteert voor schooljeugd in
Lutherse kerk.

5 juni. MarktkoopmanJacob HoogstedeuitKampen vertegenwoordigt
de ambulante handel op het Binnenhof in een demonstratie tegen
aantijgingenvan het vakcentrum van kruideniers over oneerlijke en
fatale concurrentie.

6 juni. Op de Kamper molen 'd Olde Zwarver worden examens
gehouden voor "vrijwilligemolenaar".

7 juni. De Stadsgehoorzaal "programmeerde" voor het komende
seizoen 45 voorstellingen; 22 minder dan voor het vorige seizoen.
Gevolgvan het niet halenvan deverwachtingeninzakebezoekbijhet
"Tientjesplan". Ad hoc-programmering blijft mogelijk als het be
zoek-met-tientjeskaart toch nogwat mee zal vallen.

8 juni. De provincieOverijsselzal eenmilieu-onderzoekhouden inhet
Ilsseldal, ter vaststelling van beschermde natuurgebieden.

9 juni. Therese Wilmink (RK DOS) wordt in Dieren voor de vierde
achtereenvolgendekeernationaal kampioenetumen. Morgengaat de
viering door met een receptie.
Prof. dr. L. Doekes 45 jaar predikant.
Jan-Jurgen Nossent Overijssels kampioen 400 m vrije slagjongens:
5.30.0 minuten.
Het bejaardenkoor van de Vijverhofo.l.v. G. Vinke kwammet een
eerste prijs terug van een concours in Gorssel.
De Hockeyclub Kampen vierde zijnI5-jarig bestaan met sport en
receptie in het weekeinde.
Ds. J.M. Brinkman preekt afscheid in de Geref. kerk van Ilssel
muiden.

11 juni. Ds. en mevrouw Meima, wonende te Kampen, ontvingen te
Groningen de Israelische onderscheidingYadVashemvoormoedige
hulp aan Joden in de bezettingstijd.
Uitwisselingsbezoekvanhet SchotseRenfrewCollegeenhetAlmere
College te Kampen.
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12 juni. Oprichtingsacte van de Stichting Lokale Omroep Kampen
(SLOK) ondertekend.
In het Walkate Archief wordt een tentoonstelling "400 Jaar tegels"
geopend, samengesteld door de verzamelaar van o.m. tegels,
T. Teunissen.

13 juni. De vereniging voor natuurstudie en -bescherming"II sseldelta"
geeft met "Zalkerbos" een eerste boek in het licht van een reeks
"Natuur in de IIsseldelta". De vereniging bestaat nu 20 jaar.
Piet Wiersma bespeelt het Bovenkerkorgel.
Wilsum zal van het Recreatieschap West-Overijssel ligplaatsen voor
pleziervaartuigen krijgen.

14 juni. De veiling KZII boekte een recordomzet in '84; ruim 68 miljoen
gulden; 3\-1miljoen meer dan in '83.
"Euphonion" terug van een succesvol optreden op de Evangelische
Kirchentag in Dusseldorf.
Henk en Mia Kouwenhoven openen in hun huis aan de Burgwal no.
23 een galerie.
De Expressie-academie speelt "De Duivelshaan" van Sean O'Casey
voor buitenschools publiek in het Vestzaktheater van de Stads
gehoorzaal.

15 juni. Bondsfinale van de mars- en showconcoursen van de Chr. Bond
wordt in IIsselmuiden gehouden. Hetjubilerende "Oranje" treedt als
gastheer op en behaaIt ook een eerste prijs in de ere-divisie,
In Kampen draait al 25 jaar een bedrijfsvoetbalcompetitie. De
THHK werd dit jaar kampioen.

16 juni. De "Matinencantorij" uit Amsterdam treedt op in de Burgwal
kerk met werken van Heinrich Schutz.

17 juni. Elfde Zwemvierdaagse in II sselmuiden.
Op een onderduikadres in Kampen is een Hongaars echtpaar in
hongerstaking gegaan voor politiek asiel.

20 juni, Schoolfeest LTS met veel theater op 't Gehoorzaaltoneel.

21 juni. De Stuurgroep Zuiderzeespoorlijn (ministeriele adviescom
missie) acht in haar eerste rapport de lijn haalbaar en vermeldt (als
vierde altematief) rtaast de Zuiderzeespoorlijn een tweemaal per-
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uurdienst Lelystad-Dronten-Kampen-Zwolle.
Het Kampereilander jeugdkoor "De Lenteklokjes" bestaat 25
jaar.
Oud-Gedeputeerde en oud-landbouwkundige van de gemeente
Kampen 1. Haverkamp overlijdt op 90-jarige leeftijd.

22 juni. De fusie tussen de Engelenbergstichting en het Sophia-zieken
huis in Zwolle verloopt stroef, onthult voorzitter A. Deuzeman van
de "Ziekenhuizen N.W. Overijssel" op de vergadering te Em
meloord.
Midzomerfeest met kunstmarkt en artistieke programma-onder
delen, vooral voor de jeugd, verliep sfeerloos door gebrek aan
belangstelling.
De CABK exposeert in eigen gebouw eindexamenwerk.

23 juni. Grietje Hooisma loopt, naast brons in de nationale marathon in
Enschede, goud voor de titel van het district Oost van de KNAU.
Petra van Staveren geselecteerd voor de EK.

24 juni. Problem en tussen bestuur ZC '37 en de Stichting Jachthaven
exploitatie van ZC '37, over de persoon van "havenbaas" R Len
stra.

25 juni. De Stadsherberg gaat als hotel verdwijnen. Aileen het restaurant
en de bar-dancing gaan door. Er vallen geen ontslagen maar het
aantal arbeidsplaatsen wordt teruggebracht.

26 juni. Het bestuur van de St. Chr. Cultureel Studiecentrum (CCS)
weigert een fusie-overeenkomst te tekenen met de St. Chr. Hoger
Onderwijs Kampen-Zwolle-Dronten (SCHO). Onder de CCS val
len de CABK en de Expressie-academie; onder de SCHO de andere
academies en scholen voor hoger onderwijs in de drie genoemde
gemeenten.
Het jaarverslag '84 van de OLB in haar nieuwe behuizing, maakt
melding van ledengroei. Bij de verplichte bezuiniging van 65.000
gulden in '84 een prettige zaak.
Klaas 1. Mulder kreeg een platina plaat van Dureco uit Weesp voor
meer dan 200.000 LP's van D.E. V., ter gelegenheid van 25 jaar
samenwerking met het koor.

27 juni. De Kamper raad houdt definitief vast aan de keuze van het

308



Meeuwenplein voor vestiging van een supermarkt. Daarmee ver
werpt de raad plannen voor de Kok-panden aan de Oudestraat,
waarvoor zich nieuwe winkelmogelijkheden voordeden.
Gemeentesecretaris mr. H. van den Berg neemt afscheid van zijn
functie, die hij door ziekteverlof al geruime tijd niet heeft kunnen
uitoefenen. Opvolger wordt de heer 1. Knol, tot nu toe adjunct
secretaris, Mr. V.d. Berg kwam op 1juli' 55 in dienst van de gemeente
Kampen.
Bernard Winsemius bespeelt het Bovenkerk-orgel.
Buschauffeur Harm Bakker (samen met zijn twee broers 1an en 1acob
precies eeneeuw inhet yak) neemtna37 jaar afscheid vande VAD in
een superJange bus vol familie en vrienden.

28 juni. De Huurdersvereniging I1sselmuiden stapt naar de kanton
rechter om de rente van gestorte waarborgsommen van de Woning
bouwvereniging "Beter W onen" terug te krijgen.
Het Kamper (Wezeper) water is nog altijdzo goed van kwaliteit, dat
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene dit water
als uitgangsbasis nam bij een proef om te bepalen hoe optimaal
drinkwater overal moest zijn.

1 julioTot half augustus is ook de Buitenkerk regelmatig ter bezichtiging
opengesteld. Er is een kleine expositie van gebruiksvoorwerpen voor
de eredienst te zien.

2 julioScheepswerfPeters, onderdeel vanAmels B.V., in moeilijkheden
door het uitblijven van orders uit de "kleinhandelsvaart".
Verkoop van de Stadsherberg - onderdeel van reorganisatie en
schulddelging - uitgesteld vanwege protesten van een crediteur.
De Raad van State wijst een beroep van "Lijn Negen" tegen de
provinciale subsidiestop af, na "financieel wanbeheer" geconsta
teerd te hebben.

3 julio Volksfeest op het Kampereiland.
Het 40-jarige I1VV recipieert ten besluite van allerlei feestelijk
heden.

4 julio Eerste Kamper Ui(t)-dag. Koe-hijsen in een milieu met "echte
sneeuw", herinnerend aan Hendrick Avercamp, de "winterschil
der", die 400 jaar geleden werd geboren. Het motto is dit jaar
"Kampen ui(t) de kunst", en dat is te merken.
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In het stadhuis wordt door drs. Henk BloemhofThet eerste exemplaar
van Hendrick Avercamp, "de Stomme van Kampen", uitgave van de
I1sselakademie geschreven door Hans Wiersma, overhandigd aan
burgemeester H.C. Kleemans.
In het Gotische Huis opent t.v.-regisseur Joop Scheltens een
tentoonstelling van werken van Hendrick en Barent Avercamp,
waarin ook bodemvondsten en bewaard gebleven voorwerpen uit de
tijd van de Avercamps werden opgenomen.
In Galerie 3 exposeert de "Zwiggelte-groep" onder het motto "Een
gekleurde visie", Hans W erkman opende de tentoonstelling de avond
tevoren.
In de Synagoge is grafiek te zien van Pablo Picasso.
"Eternal Gospel" (10 jaar oud) concerteert in de Chr. Gerefkerk.
De Natuur- en Milieu Federatie Overijssel keert zich krachtig tegen
de aanleg van de A50 tussen Hattemerbroek en Kampen gezien
"landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden", en boven
dien vindt men de verbinding overbodig.
Van pianosolist Matthijs Verschoor in I1sselmuiden verscheen een
eerste langspeelplaat met werken van J.S. Bach, D. Scarlatti en
G.F. Handel.
De Stichting Promotie Kampenjntroduceert het "Hanzepaspoort",
uitgegeven samen met de gemeente en het Kamper Nieuwsblad. Het
biedt reductiebonnen.

5 julio De Koommarktspoort is voor vier maanden in de steigers gezet
voor een ingrijpende restauratie van het exterieur, die een kwart
miljoen gaat kosten.
Per 1 augustus '85 is de heerJ. W. van den Berg, oud-directeur van het
Regionaal Ziekenfonds Zwolle, vele jaren te Kampen, benoemd tot
directeur van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad.

10 julio De Stadsherberg na uitstel toch verkocht.

11 julio Twee jonge ooievaars in het Grafhorster nest.
Tweede Kamper Ui( t)-dag met o.m. speedboatraces en vliegshow
(voor de 10e achtereenvolgende keer!). Organisator Ton Pleiter
gehuldigd.
Wim van der Panne bespeelt het Bovenkerkorgel.

13 julio De I1sselmuidense schrijfster Suzanne van der Spoel (pseu
doniem) publiceert een boek. "Hans is Hans" over haar autistische
zoon.
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Hetjaarverslag van de Bondsspaarbank Centraal Nederland over '84
laat een gunstige ontwikkeling zien. De opbrengst beleggingen nam
toe met 4 miljoen gulden, waarvan 3,1 miljoen naar de spaarders ging.
Er kon, na reservering voor bedrijfsrisico's en belasting een netto
winst van 7,8 miljoen aan de algemene reserve worden toege
voegd.
Geitenkeuring in Usselmuiden doet oude belangstelling voor dit
fokdier herleven.

14 julio Margriet van Staveren komt met zes gouden medailles uit
Amersfoort, waar in twee weekends de nationale zwemkampioen
schappen werden gehouden.

17 julio In contrast met het provinciale zowel als het landelijke beeld stijgt
de werkloosheid in Kampen (en Zwolle) nog steeds.
De Interlevensbeschouwelijke stichting "U ssel- Vechtdelta" consta
teert een gestegen vraag naar maatschappelijk werk van 12%. De
stichting werkt ook in Kampen en Usselmuiden.

18 julioDerde Kamper Ui( t)-dag. Een succesvol "kerkorgelpad", Iangs
zes Kamper kerken. Huldiging van de duizendste bezoeker van de
Avercamp- en de Picasso-tentoonstelling. Vijfde Prof ronde van
Kampen, met vedetten ofschoon de Tour-vedetten afwezig waren.
Bert Oosterbosch winnaar. Al met al recordbezoek.

20 julio Er is landelijke belangstelling voor de "politiehonden" van de
Kamper vereniging "De Steller".

22 julio Berlijnse kinderen via Pax Christi ook naar Kampen voor
vakantie bij gastgezinnen.

24 julio Turks Theatergezelschap, domicilie Kampen, krijgt provinciaal
subsidie.

25 julio Edo Hammers dierenasiel klaagt over te 'veel dieren in de
vakantietijd.
Gemeentebestuur ontstemd over onverantwoord gebruik van de
Cellespoort door de studenten-societeit,
Vierde Kamper Ui(t)-dag. Skeelermarathon om de "Tijlcup" ge
wonnen door Dries van Wijhe. De single "Samen/Together",
gemaakt door vele artiesten als actie voor hongerend Afrika ge
presenteerd.
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27 julio Twee Nijmeegse planologen deden wetenschappelijk onderzoek
naar recreatie en toerisme in de binnensteden van Kampen, Deventer
en Zwolle. Adviezen aan Kampen: meer terrasjes, meer groen, een
IJsselboulevard en verbetering van tal van bestaande voorzie
ningen. '

29 julioDe schilder Kees Kieft exposeert in de Heineken Galerie te
Amsterdam. Burgemeester H.C. Kleemans opent de tentoonstel
ling.

30 julioGedeputeerde staten willenper 1januari 1990 opheffingvanhet
Kamper gasbedrijf, thans onderdeel van de Gemeentelijke Nuts
bedrijven.
De politie pakt een Kamper inbrekerstrio, dat 16 kraken bekent.
Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft extra geld
uitgetrokken voor versterking van de rivierdijken. Het Waterschap
IJsseldelta krijgt 80% van de kosten van 10 miljoen voor de 7 km
lange dijk tussen de Gelderse grens en De Zande, te verbeteren in
1986 en '87. Idem voor de 2 km van Cramer naar de stad, kosten
12 miljoen in 1990-'94, voor het stadsfront van Kampen, 2 km,
kosten7 miljoen(?)in 1991-'95, voorHaatlandhaven-Roggebotsluit,
5 km, kosten7miljoenin 1994-'98, envoorGreente-Haatlandhaven,
2 km, kosten 2 miljoen in 1995-'96.
Ds. J.C. Schuurman neemt afscheid van de NH-gemeente van Zalk
en's Heerenbroek.

31 julio Gabi Saltarelli en Alberto Tiemersma vestigen een fitness-,
krachtsport- en conditiecentrum in het leeggekomenGezondheids
centrum in de BovenNieuwstraat.

augustus. In een nota "Bestrijding van discriminatie" van de
gemeente staat, dat de woningbouwverenigingendiscrimineren via
hun "anticoncentratiebeleid" tegenover etnische minderheden.
De Stichting Stadsherstel start drie restauratieprojecten in de
binnenstad: Voorstraat 93, de "puist" (3 woningen) in de Broeder
straat en vier panden in de Hofstraat, het "Soete Naeme Jesus
huis".
De PPD van Overijsselconstateert een groot tekort aan hotelbedden
in Kampen (en Zwolle).
Grafhorster Klaas Bos ontwerpt en produceert een nieuwe trekker.
Vijfdeen laatste Kamper Ui(t)-dag. Stortbuien en toch veeIpubliek:
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25.000 man! Een nieuw "Kamper Amateurs Concours" werd een
flop door slechte geluidsversterking en geringe deelname. Het
Kamper duo "Secrets 2000" trad in de pauze op. Er was weer veel
muziek en een vuurwerk toe.
In Wilsum ontmoeten kerkelijke jongeren uit het West-Duitse en het
Nederlandse Wilsum elkaar.

3 augustus. Alternatieve vakantie, geleid door het Kamper Vakantie
Komite, was - bij terugblik - een succes.

5 augustus. Vijftien Poolse kinderen via Pax Christi op vakantie in
Kampen.
De Amerikaanse gospelgroup "Continental Singers" treedt op in de
IJ sselmuider Oosterholthoeve, op het tienjarigjubileum van "Eternal
Gospel".

6 augustus. Echtpaar Brummelaar draagt na 34 jaar de bekende, sinds
1899 bestaande banketbakkerij over aan het echtpaar Aalberts uit
Vaassen.

7 augustus. Zeezeiler I-Ienk de Velde uit IJ sselmuiden na zevenjaar op
wereldreis te zijn geweest, weer thuis. Hij werd aan de Kamper kade
door burgemeester E. van Voorden, verwelkomd.

8 augustus. Tegen een vroegere raadsbeslissing in, willen de wet
houders J.D. Bossink, W. Brink en A. Deuzeman verdere ont
wikkeling van de plannen voor een supermarkt in de Kok-panden aan
de Oudestraat. De burgemeester en weth. C.A. Kranenburg blijven
bij de plannen voor uitsluitend het Meeuwenplein.
Bij beslissing van B en W zullen lunaparken weer van het Dr.
Berghuisplein terugverhuizen naar de binnenstad.
Klaas J. Mulder concerteert voor de tweede maal dit seizoen op het
Bovenkerkorgel.

9 augustus. De schoorsteenpijp van Van Heel is bezig afgebroken te
worden.
Petra van Staveren slaagt er niet is, een medaille te veroveren tijdens
de EK te Sofia, op de 100m schoolslag.
Reformatorische school voor mayo en havo in IJ sselmuiden geopend
door een nazaat van de naamgever, de predikant-politicus Pieter
Zandt.
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De jubilerende (30) Kamper Wielren Club neemt een nieuw
onderdak in een v.m. boerderij aan de Haatlanderdijk in gebruik.
Beheerder Klaas de Lange "fietste" het clubgebouw open.

10 augustus. Vakantieoord "Het Anker", voormalig polderwerkkamp
aan de Vossemeerdijk in de gemeente Dronten, zal in open bare
veiling worden verkocht. De VVV gebruikte het als uitwijk voor het
huisvesten van grote gezelschappen. Sommige huisjes dienden als
tweede woning.
In het kader van uitwisseling via de "American Field Services"
verblijft een Uslands meisje, Rannveig Jona Jonasdottir, eenjaar in
Kampen, bij een gastgezin.
Op het erfvan stadsboer Buyert aan de 2e Ebbingestraat, thans door
een burgergezin bewoond, schilderde schilder-theoloog Harbert
Booy op een schutting een "boers" tafereel.
Popnacht voor hardrock-fans injongerencentrum 't Ukien.
Bij de "nationale stepkampioenschappen" te Kamperzeedijk, be
haalden broer en zus Jan en Joke van de Wal de titels. Het was voor
hen een "thuiswedstrijd".

12 augustus. In gevolge de wet zijn kleuter- en lagere scholen opgeheven.
AIle kinderen tussen 4 (of 5) en 12 jaar gaan vandaag naar kersverse
basisscholen. De meeste ruiken nog naar de verbouwing.

13 augustus. Het U sselmuider Chr. Meisjeskoor "De Blijde Stem" gaat
verder als "jongerenkoor".

14 augustus. Dit seizoen beginnen 630 studenten hun studie aan de
academies en theologische hogescholen in Kampen. Dat zijn er 30
meer dan vorigjaar.
J.H.R. v.d. Noort spreekt in de Synagoge over Picasso, wiens gratiek
aldaar wordt geexposeerd,
Commandant van het rayon U sselmuiden van de Rijkspolitie is thans
opperwachtmeester G.F. Bouma, gekomen van Bunschoten.

15 augustus. Vaste organist W.H. Zwart van de Bovenkerk wijdt zijn
concert van hedenavond uitsluitend aan J.S. Bach.

17 augustus. Topdanspaar Adrie en Elri Bremer van dans school Gerrie
van Dijk stoppen met het regelmatige wedstrijddansen, dat hun zo'n
90 prijzen opleverde.
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18 augustus. Petra van Staveren zwemt in Vriezenveen een nieuw
Nederlands record op de 200 m schoolslag: 2.33.3 minuten.

19 augustus. De Stichting Serviceburo Overijssel en de Jeugdraad
Overijssel bevinden in een onderzoek, dat Kampen 120 "rand
jongeren" telt, op wie zij de aandacht van overheid en hulpverleners
vestigen.

21 augustus. Negen Kamper moeders starten een Werkgroep Kind en
Ziekenhuis. De werkgroep is aangesloten bij de Landelijke Ver. Kind
en Ziekenhuis in Amsterdam. In IJsselmuidenbestaat al geruimetijd
zo'n werkgroep.

22 augustus. De Argentijnse organist Hector Olivera bespeelt het
Bovenkerkorgel.
De gemeente plaatste een nieuwe "leugenbank" bij de Buiten
haven.
De kern van de opgeheven toneelgroep "Lijn Negen" heeft een
theatergroep "De Blauwe Zebra" in het leven geroepen, die de
voorstelling van de produktie "Een Loket" voortzet tot tenminste
1januari '86. Er zijn 80 voorstellingengeboekt.De groep krijgteen
overbruggingssubsidievan rijk en provincie grootf 180.000,-.
"Sky channel" komt deze week via de CAl op de Kamper beeld
buizen.
De gemeente Kampen gaat in beroep tegen snode provinciale
plannen om in 1989 de Kamper Waterleiding te doen opgaan in de
W.M.O.
Oud-Kampenaar ir. Peter P.A. Berk brengt het autobedrijf EZB te
Zwolle tot bloei door truck-renovatie.

23 augustus.De nieuwedirecteurvanGemeentewerken teKampen, ing.
L.M. Harland, vraagt in een nota om"rationeel wegbeheer" inplaats
van ongeregeldwegenonderhoud.
Sportschoolhouder Jetze van Dijk werd door de Karate Do Bond
Nederland benoemd tot" chief referee" (hoofdscheidsrechter) voor
Oost Nederland.
De Zwolse rechtbank eist vijf maanden gevangenisstraf tegen de
Kamper aannemer, eens verdacht van brandstichting in een kapitale
boerderij aan de Zwolseweg, wegens fraude, die bij het onderzoek
naar de vermeende brandstichting aan het licht kwam.
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24 augustus. Nieuwe directeur van de Chr. Kunstacademie, opvolger
van D. van Sliedregt, is J.A. Maaskant, sinds '78 aan de academie
verbonden als docent beeldhouwen en omgevingsvormgeving.
In de Broederpoort experimenteert de fysicus T. Mosterd met
futuristische denkbeelden over verlenging van het leven op aarde.
Zijn instelling heet "Centrum voor Fysische Geneeskunde.
Het Kamper Stadsziekenhuis had vanjanuari tot en metjuli '85 een
aantal van 82 opnamen meer dan vorig jaar. Daarmee schijnt de
terugloop van de bezettingsgraad stop gezet te zijn.
De Koommarktspoort blijkt door muurkanker aanzienlijk aangetast
te zijn. Schuld heeft, volgens stucadoor A.J. van Dijk, de laatstelijk
toegepaste muurverf op de pleisterlaag, die weI vocht naar buiten,
maar niet naar binnen doorliet.

28 augustus. Door een uitspraak van de Raad van State gaat na een half
jaar stilliggen, de bouw van een woning Baan 33 in Usselmuiden,
weer door. Een buur vreesde last en achtte het gemeentebestuur
onzorgvuldig in het afgeven van een bouwvergunning.
Het Kamper PSP-raadslid Henri van Wezel is in conflict geraakt met
zijn partijbestuur over samenwerking met de CPN, die hij voor
staat.
Ben W van Usselmuiden willen de OGB met 15% verhogen omdat
de waarde van het onroerend goed fors is gedaald.
De Ronde van U sselmuiden wordt gewonnen door Henry Dor
gelo.
Te Zwolle, in het bureau van het Geref. Maatschappelijk Verbond,
werd prof. dr. J. Douma's boek "Vrede in de maatschappij" ge
presenteerd. Het GMV benaderde de hoogleraar om dit boek te
schrijven.
Dirigent P. v.d. Weg uit Kampen draagt de dirigeerstaf over het
"Veluws Seniorenorkest" over aan Minze Jansma uit Elburg.

29 augustus. De joumalist-musicoloog Jan Zwart (jr.) uit Apeldoom
mag niet meer optreden als dirigent van de samenzang op de
Theologische Hogeschooldag (Vrijgemaakt) in de Bovenkerk. Zulks
vanwege zijn afwijkende meningen op het terrein van de leer.
Drie dagen dorpsfeest in Wilsum.
De Kamper raad besluit tot het gifvrij maken van het terre in van de
voormalige Gasfabriek, en verkoop van het terre in aan PTT voor de
bouw van een nieuw postkantoor.
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31 augustus. Nico Zikken, beeldend kunstenaar in Zalk, exposeert in de
Synagoge. Hij wordt een week later op de galerij van de Synagoge
vergezeld door Annemarie Vink uit Kampen met grafisch werk.
Het Kamper Nieuwsblad wijdt een portret aan mevrouw Jacky ten
Hove, beheerder van het Frans Walkate Archief der Bondsspaar
bank.
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