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1 september. Elka van Dijk en Bart Van Beveren Kamper tennis
kampioenen.

2 september. Burgemeester E. van Voorden opent de 17e Huishoud
beurs in Hsselmuiden: bijna 50 standhouders op 1700 m2 ruimte. De
beurs valt in het kader van de zomerfeesten der Hsselmuider Oranje
Vereniging.
De Hsselmuider Raad accepteert een gewijzigd (veelal verhoogd)
tariefvoordeOGB. Nieuwe taxatie kwamtot eenwaardebepalingvan
onroerend goedop 1,4miljoen;de verhogingvan de OGB werd voor
de komende vijfjaar 16,67%.

3 september.De veilingKZH gaat, na vijfjaar gunstigeervaringen,door
met het planmatig afzetten van fruit.
De "kerken-presentatie" voor aankomende studenten bleek niet
succesvol; slechts 65 van de 400 eerstejaars toonden interesse.
Kamper theologenvanTHHK tonen zichper advertentie in "Trouw"
solidair met hun Zuid-Afrikaanse collega, de anti-apartheidsstrijder
Allan Boesak, die in Kampen zijn studie voltooide.
De Raad voor de Joumalistiek verklaart de klacht van pastor Rinus
vanWarven en docent G.C. de Haas van de CAJtegen Haagse Post
medewerker J. Kuitenbrouwer ongegrond.
De populaire schrijver-tekenaar Rien Poortvliet publiceert in het
vervolgvia Uitgeverij Kok.

4 september. Opnamen voor het tv-spel "Nederland-Kikkerland" van
de NCRV in Zwembad "De Steur".

5 september. Het Nationaal Doofstommen Zaalvoetbalteam speelt, na
een toumee door Amerika, in "De Reeve" tegen Allotria/Frans.
De organist W.H. Zwart besluit de seizoens-concertserie in de
Bovenkerk.
De Kamper gemeentebegroting1986 (ontwerp) sluit met een bedrag
van 205.000 gulden voor nieuw beleid, 30.000 gulden voor kleine
investeringen en 300.000 gulden voor onvoorziene uitgaven.
Leden van "Museumvrienden" hebben op de Koommarkt resten van
een oude stadsmuur blootgelegd.
"Vredesplatforms" Kampen en Llsselmuiden coordineren een volks
petitionement tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land.
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De "Vrijgemaakte Theologische Hogeschooldag" trok rond 8000
bezoekers. Prof. dr. J. van Bruggen nam het rectoraat over van prof.
J. Kamphuis.

6 september. Een Kamperreclamespot verschijnt in het programma van
de tv-satelliet-zender "Sky Channel".
Vankantie-oord" 't Anker" in Roggebotsluis werd in veiling gebracht,
maar wordt voorlopig niet verkocht. "De biedingen raakten kant noch
wal", aldus de eigenaresse Zimmer enZn. B.V. te Amsterdam.
Het Stedelijk Museum in 't Gotische Huis houdt deze maand drie
exposities: havezathen in Overijssel, restauratie-ambachten en stads
en gildezilver.

7 september. Nationale KNGV-gymdag in "De Reeve" met "open
huis" van DOS, THOR en RK DOS.
Wim van Beek (Martinikerk Groningen) concerteert in de Burgwal
kerk.
Jaarlijkse taptoe van "Oranje" in I1sselmuiden. Helaas weinig
publiek.
De raadsfracties van SGP, RPF, D'66 en VVD protesteren in een
brief aan B. en W. tegen vertraging in de ontwikkeling ten aanzien van
het Meeuwenplein.
In de Synagoge exposeert Annemarie Vink, oud-leerling CABK in
vrije grafiek.
In de Zwolse Courant schrijft de Kamper fysicus Tom Mostert
(Broederpoort) over zijn werk o.m. ter verlenging van het menselijk
leven op aarde.
De "Knolletjesmarkt" in Usselmuiden heeft weer succes.
In Dronten bleek bij de polderpolitici weinig prioriteit voor het
doortrekken van de Zuiderzee-spoorlijn van Lelystad via Dronten
naar Kampen ("Hanzelijn").

9 september. Zwemvierdaagse in "De Steur".

10 september. Open dag van de Nederlandse K.I.-vereniging aan de
Buitendijksweg. Deze vereniging, die vijf jaar geleden in Kampen
werd opgericht, beroemt zich er op, het Fries-Hollandse rundveeras
van de ondergang ("veramerikanisering") te hebben gered.

11 september. Twee Canadese ex-sergeants, Jack Hunting en Duke
Wellington, brengen een bezoek aan Kampen, dat zij met de eenheid
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van majoor Jock O. McArthur (Duke of York Royal Canadian
Hussars) bevrijdden in 1945. Burgemeester H. C. Kleemans over
handigde hun een vergroot model van hun regimentsembleem.

12 september. De rechtbank in Zwolle veroordeelde een 40-jarige
Kamper aannemer tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie
voorwaardelijk, vanwege het op grote schaal ontduiken van belas
tingen en premiebetalingen en het vervalsen van facturen.

13 september. PCOB-voorzitter L.G. Verhoefbeklaagt zich er in "Zorg
en Zegen" over, dat de politiek in Kampen niet alert reageert op de
behoeften aan bejaardenhuisvesting.
Dansschool Gerrie van Dijk vindt goed onderdak in het zijgebouw van
het vm. "Gezondheidscentrum" aan de Boven-Nieuwstraat.
In "Levensbron" wordt een "vastenwake" gehouden voor vrede in
Nicaragua.
Bergen zand, draglines en bulldozers kondigen bij De Zande, de Jules
van Hasseltweg en de Slapert de komst aan van Rijksweg 50.

14 september. De vondst van voetafdrukken van een vijftenige dino
saurus, die zo'n 225 miljoenjaren geleden moet hebben geleefd, in een
kalkgroeve te Winterswijk, brengt opwinding in het archeologisch/
geologisch museum Schokland, bij conservator W.M. Oosterhof
(Kampen). "Hier wordt wereldgeschiedenis geschreven", zei hij. "In
ons land was nooit eerder ook maar een spoortje gevonden, dat er op
wees, dat hier dinosaurussen hebben geleefd".
Oud-stadsgenoot Wiliem van de Kerke exposeert "Zalker aquarel
len" in "Galerie 3". Hans Wiersma opent de tentoonstelling.
De korfbalvereniging Wit Blauw viert haar 65-jarig bestaan met een
groot feest. De vereniging, ontstaan uit de gymnastiekvereniging
THOR, speelt nu in de zaal en op het veld in de l e klasse en bezit
eindelijk een eigen accommodatie in Hagenbroek. Uit handen van
sportwethouder C.A. Kranenburg ontving voorzitter Frans Strikkers
de legpenning van de gemeente Kampen.
Het Overijssels Kamerkoor o.l.v. Jacques Reuland concerteert in de
Buitenkerk.
Scouting Kampen (drie groepen) viert het 75-jarig bestaan van de
padvinderij in het Abbertbos (0. Flevoland).
Op de "Schokkerdag", georganiseerd door de Stichting Urker
Uitgaven, bezochten 300 mensen van Schokker afkomst het oude
(ex-)eiland.
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15 september. Duizenden vissen stikken in de Burgel door zuurstof
gebrek. Rioolwater bleek de oorzaak! De sluizen zaten vast.

17 september. De gemeente Kampen overweegt een plan voor 125
ligplaatsen voor boten langs Ganzendiep en Goot.
De wijk Cellesbroek-Middenwetering is met circa 2500 woningen en
6000 bewoners bijna volgebouwd. Er wordt gewerkt aan voorbe
reidingen voor de wijk Hagenbroek (890 woningen).
De nieuwe chr. gymnastiekvereniging "Pirouet" van leidster Loes
Quatfass, ontstaan na een controverse in "Wilhelmina", heeft al 100
leden en erkenning van het KNCGV.
Ds. Jaap Faber tienjaar studentenpastor in Kampen.
Klacht uit de burgerij over geringe ijver van de stadsbeiaardier; de
klacht blijft niet zonder uitwerking.

19 september. Oud-stadsgenoot dr. ir. Roelof Rabbinge werd benoemd
als eerste hoogleraar in de gewasoecologie van de Landbouwhoge
school te Wageningen.
Directeur N. Drok van de Chr. Academie voor de Journalistiek
waarschuwt B. en W. voor mogelijk vertrek naar Zwolle wegens
huisvestingsnood.

20 september. Nieuwe predikanten voor de Hervormde gemeenten van
Kamperveen en Mastenbroek: resp. ds. A. den Besten uit Katwijk aan
Zee en ds. P. Molenaar uit Huizen. Toevallig twee studievrienden.
Op uitnodiging van "Popbelang Kampen", "De Goot" en MC de
Loswal gaf de rock-formatie "Claw Bloys Claw" voor 200 bezoekers
een open-luchtconcert op de loswal.
In de Groenestraat 37/39 komt een moskee op initiatiefvan de Turks
Islamitische Kulturele Vereniging te Kampen.

21 september. De graficus Ko Oosterkerk (docent CABK in Kampen)
exposeert in De Librije te Zwolle.
"Blaaskapellen Festival" in Kampen, georganiseerd door de jonge
Egerlander muziekvereniging "d'Issellander Muzikanten".
Het jeugdkoor "Kantus" van de Reformatorische Universiteit in
Debrecen (Hongarije) 0.1. v. Sandor Berkesi, concerteert in de Boven
kerk als gast van het Hervormd Kerkkoor.
De werkgroep "Alert" tegen facisme, racisme en discriminatie
presenteerde zich per brief aan het Kamper maatschappelijk leven.
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23 september. Gait L. Berk opent in de Stadsgehoorzaal de jaarlijkse
expositie van "De Varfdeuze".

24 september. Dahliaclub "Ranzestad" houdt een show bij Garage Van
den Noort.
11sselmuiden krijgt een huisarts meer (R. deWilde) inhetkadervande
wettelijke reorganisatie van de "eerste lijns gezondheidszorg".
De CABK heeft een nieuwe directeur als opvolger van D. van
Sliedregt: J.A. Maaskant, docent beeldhouwen en omgevingsvorm
geving.

26 september.De Kampenaar Rein vanMeeteren (35), docent politico
logieaan deChr. Academie voor de Joumalistiek, treedt op alsmede
samensteller van het partijprogram van de "Federatieve Groenen";
een "ecologische partij".
De Kamper Filmclub begint (in het City-theater) zijnwinterseizoen.
Er zijn zeven films besproken. Ret gemiddelde aantal bezoekers is
200 per voorstelling.
De Kamper raad protesteert tegenprovincialeplannen tot overdracht
van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf aan de WMO.
De raad bleek voor de SLOK (lokale omroep), is bereid een
"structurele" subsidie van 10.000 gulden te verstrekken, maar wil
daamaast niet subsidieren in eigen faciliteiten van de stichting.
Samenwerkingmet de KZBO wordt aanbevolen.

27 september. Nieuw gebouw voor het Kruiswerk geopend aan de
Wederiklaan. >

28 september. Open huis van de Stadsgehoorzaal zorgt voor optimaal
begin onder invloed van het "tientjeskaartenplan".
De nieuwe kindertoneelgroep "De Blauwe Zebra" zet met hulp van
WVC en de provincie Overijssel bet werk van de door een financiele
debacle geliquideerde theatergroep "Lijn Negen" voort. Om te
beginnen met het afwerkenvan de voorstellingenvan "Ret Loket".

29 september. Pastoor R.J .M. Hunink viert zijn 25-jarig priesterfeest.
Tweehonderd kanovaarders beeindigendeVeluwseMarathon achter
de molen in Kampen. Auspicien: "De Skonenvaarder".

1 oktober. De groepAnonieme Alcoholisten te Ilsselmuiden, een van
de eerste inheelOost-Nederland, bestaat 20jaar en heeftnu een eigen
onderkomen, "Nieuw Leven" in de Blekersdam.
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Bouw begonnen van de ontsluitingsweg (Burg. van Engelenweg
Veilingweg) voor D sselmuiden, inclusief voetgangerstunnel en brug
over de Trekvaart.
Duikers van de marine uit Den Helder zoeken 150 anti-tankgranaten,
die in mei 1940 in de Blaozekolk geworpen zijn; ze worden gevonden,
maar niet allemaal opgedoken.

2 oktober. B. en W. van Llsselmuiden wijzen een aanvraag voor
vestiging van een vuurwerkfabriek in de Koekoek af.
De oude gasfabriek van Kampen is bezig gesloopt te worden.
Raadslid H. Kragt (SGP) van Usselmuiden pleit krachtig voor
behoud van het bomenbestand in zijn gemeente.
Bouw "atoomvrije kelder" onder de Theodora Elisabeth Stichting
begonnen.
Ook de Zwolse HTS overweegt aansluiting bij de (confessionele)
SCHOo

3 oktober. Overeenstemming bereikt over een fusie van LTS en LHN 0-
afdeling van de "Hanzeschool", Streefdatum 1 augustus 1986.
De oud-Kamper politicus en onderwijzer Wolter van der Kamp (thans
in Canada), publiceert bij Kok een frappant hoek "Houvast aan het
hemelruim. Een pleidooi voor de bijbelse opvatting, dat de zon om de
aarde draait."
De Willem van Oranjeschool won de Dr. J.W. Jacobze-hokaal
(schoolvoetbal).
Klaas J. Mulder en Berdien Stenberg (fluit) concerteren in de Open
Hof.

4 oktober. Henk Toeter, Jan Bien en Cor Diender, allen te Kampen en
nazaten van Schokker families, richten een "Schokkervereniging" op
na de geslaagde reunie op 't voormalige eiland.

5 oktober. De Bondsspaarbank Centraal Nederland te Kampen en de
Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland besluiten per 1
januari 1986 samen te gaan onder de naam Bondsspaarbank voor
Centraal en Oostelijk Nederland. De gefuseerde bank gaat 58
kantoren beheren.
In het hippisch centrum aan de Zwartendijk wordt nieuwe accom
modatie (o.m. een lift) voor gehandicapte ruiters in gebruik ge
nomen.
Henrie Vogel en Hetty Kielen, beiden Kampenaren en oud-studenten
van de CABK, exposeren in de Synagoge.
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8 oktober. Het "Komite Stop Kemenergie Kampen" houdt een "ener
gieweek" met forum-bijeenkomst en tentoonstelling. Er wordt een
jegens de gemeente Kampen zeer kritische nota van het "Centrum
voor Energiebesparing" in Delft gepresenteerd.
B. en W. brengen een voorstel in de commissie openbare werken, de
reparatie van gebreken aan gerestaureerde panden voor rekening van
de gemeente te nemen.

10 oktober. Een lijstverbinding RPF/GPV/SGP voor de gemeente
raadsverkiezingen wordt in de kiem gesmoord door een afwijzende
houding van de ledenvergadering (!) van de SGP.
De witte Koommarktspoort blijft na restauratie van (vooral) de
buitenkant voorlopig ongewit. Witten is duur en houdt geenjaren, en
B. en W. twijfelenaan de wenselijkheid.
Aan de Expressie-academie in de vm. Vloeddijkkazeme wordt
geklaagdover (en dus geloofd in) buitennatuurlijkebeinvloedingvan
de sfeer en de geestelijkegezondheid van de aanwezigen. Om zo te
zeggen:het spookt er. Later vertellen de dames Slik en De Vries, die
alszusjes/wezen inhet toenmaligeBurgerweeshuisinbedoeldgebouw
werdenopgevoed,dat er in hunjonge jaren ook almet een spookwerd
gedreigd.Het heette "Leo de Tie" (= Leo de Teen).

11 oktober. Hervormd 11sselmuiden voelt niets voor de beweging
"Samen opweg",tot herenigingvandeHervormde enGereformeerde
Kerken.
Een lid en de voorzitter van de "Gebruikshondensportvereniging
Kampen e.o." voor de rechter, omdat zij een clubgebouw aan de
Spoorstraat respectievelijk in brand gestoken en daartoe aangezet
zouden hebben. Eis drie maand onvoorwaardelijk.
Ook in Kampen start het project "Vluchtelingen in Overijssel".
Jasperina de Jong hield "Gekkin van de gracht" in Stadsgehoorzaal
ten doop na enige dagen "inwerken".
Het CNV draagt zijnleden als opvolgendvoorzittervanHarm van der
Meulen, oud-Wilsumer Henk Hofstede voor! Hij zal het worden
ook.

12 oktober. Wilsum krijgt een buurtbus, wist burgemeester E. van
Voorden de Wilsumers te vertellen.
Het I1sselcollegeverwelkomdezijn 300ste cursist: Nazim Aydin.
Zevenendertig academieverlaters van de CABK exposeren bij Cen
traal Beheer in Apeldoom; Gonneke Ronner kreeg een eervolle
vermelding.
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Chrysantenkeuring "Tuinlust" in IJ sselmuiden, voor 't eerst in de
eigen, functionele en mooie kantine.
Tijdens de provinciale keuring in Ambt-Delden werd de 1Yz jaar oude
Haftlinger van G. van Dijk uit Kampen uitgeroepen tot algemeen
kampioenspony van Overijssel. Voor de tweede maal al!
Wim Mossel helpt ongeslagen mee aan de tweede prijs voor het
Nederlandse karateteam in Madrid.

15 oktober. Parkeerboetes zullen ook in Kampen in de gemeentekas
vloeien.
De commissieRuimtelijkeOrdening, in feite een overgrotemeerder
heid van de Kamper raadsleden, verklaart zich tegen een tweede
supermarkt (naast die van AH op het Meeuwenplein) in de Kok
panden op de Oudestraat.
Kamper judojeugd van Sportschool Jetze van Dijk bewees bij de
sterksten in Oost-Nederland te horen tijdens kampioenschappen te
Gorssel.

16 oktober. "St. Caecilia" wilmeer subsidie vanwege concurrentie van
het "tientjesplan" van de Stadsgehoorzaal; haar kaartjes kosten geen
f 10,- maar f 13,50. Directeur Hans Smit vindt dat St. Caecilia al
genoegvan de gemeenschap profiteert.
Het studentendispuut HEROS (Vrijgemaakte Hogeschool) bestaat
60jaar.

17 oktober. B. en W. voelen niets voor een zes ton kostend gemeen
schapscentrum op het Kampereiland, zoals de Kampereilanders
hebben gevraagd. "Veel te duur voor 600 mensen".
De Kampereilander Oranje Verenigingspeelt weer een blijspel in een
stampvolle Stadsgehoorzaal.
Een Hongaars koor "Liszt Ferenc" (= Frans Liszt) treedt op in de
Buitenkerk.

19 oktober.Aan deBurg.van Engelenwegwordt eenwoninggeslooptop
de plaats, waar (wellicht over twee jaar) een nieuwe brandweer
kazeme en een nieuw politiebureau in IJsselmuiden zullen komen.
HTS-ers uit Zwolle bereiden als studieproject de bouw voor.
Max Dendermonde schreef over Kampen in de vorige eeuw in
"Zuiderzee", en spreekt daarover voor de VARA-microfoon.
Het StedelijkOrkest concerteert voorhet eerst onderdirigentGert van
Veldhuizen.
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Nuri Tas (Sportschool Jetze van Dijk) nationaal kampioen Savate
Kick Boxing, zwaargewicht.
Het Hattems Koperkwartet speelt in de Burgwalkerk.

20 oktober. Eenjongerenkoor uit Lambarene (Gabon), naar Nederland
gehaald door de NCRV, zingt in de Westerkerk.
Prof. dr. J. Plomp, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis aan de
THHK, viert zowel zijn 74ste verjaardag als zijn gouden bruiloft en
ook zijn 50-jarig ambtsjubileum als Gereformeerd predikant.
De Kamper zeilklipper "Nooit Volmaeckt" won de twaalfde beurt
veerwedstrijd op het II sselmeer; schipper Len Pool.

21 oktober. Directeur A. Hengeveld viert in de Open Hof zijn 25-jarig
jubileum als docent en directeur van de Willem de Zwijger-mavo.

22 oktober. Het VVD-raadslid Henk Krans (57) kondigt zijn aanstaand
vertrek uit de politiek aan.
Therese Wilmink won een landenwedstrijd in Franconville bij Parijs,
tussen Frankrijk en Nederland.
In Groningen overlijdt ds. D. van Dijk, ruim 20 j aar president-curator
van de Vrijgemaakte Theologische Hogeschool in Kampen.

24 oktober. EO-radio "Op koffievisite" in de Lemkerzaal.
De IIsselakademie presenteert in Zwolle het boek "Fragmenten"
over Joods leven in Zwolle e.o.; redacteur drs. J. van Gelderen uit
Kampen. -,
Behoudens goedkeuring van GS van Gelderland, brengt Kampen zijn
huisvuil in de toekomst naar Wapenveld (Avem-Ventilex) in plaats
van naar Wijster (VAM).
Concert Hervormd Mannenkoor II sselmuiden/Grafhorst met een
koor uit Hasselt, in II sselmuider Hervormde kerk.
Directeur C. de Vroome van de "Dillenburgschool" aan het Veen
mos, viert zijn 25-jarig onderwijsjubileum.

25 oktober. Burgemeester E. van Voorden opent in IIsselmuiden de
eerste witloftrekkerij in hydrocultuur in het tuinbouwgebied De
Koekoek, van de fam. Borger.

26 oktober. Gymnastiekdemonstratie in De Reeve door THOR, "Wil
helmina", SV DOS en RK DOS.

- Uitvoering 55-jarige Kamper Mandoline Club.
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H.J. Remmelts, die 30 jaar lang organist was van de Gereformeerde
Kerk in Wilsum, in Kampen overleden.
Wit-Blauwer Henk-Jan v.d. Wetering speelt in korfbalinterland
Nederland-Belgie.
Knappe stratenmakers leggen in oude stijl "kinderhoofdjes" rondom
de Bovenkerk.

27 oktober. Wim Mossel krijgt brons tijdens nationale kampioenschap
pen karate aIle categorieen in Kampen. Kampioen: Hans Nijman.

28 oktober. Tentoonstelling van de 215 jaar oude, Kamper Vrijmetse
laarsloge "Le Profond Silence" geopend in het Vestzaktheater.

30 oktober. GS bepleiten bij WVC het voortbestaan van "Bevemel",
tijdelijke voorziening voor verstandelijk gehandicapten in klein
schalige woonvorm. En ook voor opname van verstandelijk gehandi
capten in het I1sselmuider "Meerburg".

1 november. Het uit Argentinie afkomstige sportersduo Saltarelli/
Tiemersma opent zijn fitnesscentrum in het vm. Gezondheids
centrum aan de Boven-Nieuwstraat.
"Hosanna" in Wilsum bestaat 40 jaar.
In "Galerie 3" exposeren 16 Kamper kunststudenten.
Academiestudenten en scholieren staken en demonstreren tegen de
kruisraketten; o.m. door 48 keer rondom het stadhuis te lopeno
De VVV raamt haar tekort voor 1986 op f 30.000,-.
In het kader van het "open huis" bij de politiewordt in oude auto's en
dito uniformen gesurveilleerd.
De raad voteert 2000 gulden voor "Popbelang Kampen", maar de
heer J. Poot (SGP) acht popmuziek duivels.

2 november. "Komma", afsplitsingvan de Kamper Rederijkers, speelt
een thriller.
De Offenburgeren de SnekerCantorij zingen in de Bovenkerkonder
auspicien van het Hervormd Kerkkoor.
Nationaal ponyconcours van "Toi toi" inde manegeaan de Zwarten
dijk een succes.
Kunstverkoop in de Synagogevoor een Kamper kinderboerderij.

4 november. Eerste-paalslag voor woningbouwin Hagenbroek, onder
nomen door "Eenvoud" en "Kampen" gezamenlijk.
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5 november. Door lidmaten van de Hervormde gemeente te U ssel
muiden werd een "confessionele vereniging" opgericht, die er naar zal
streven, dat er een predikant van hun modaliteit wordt aangesteld, nu
er plannen zijn voor een derde voorganger.
De drieduizendste deelnemer aan "Sport-Overdag", mevrouw Chu
Mei Wang, gehuldigd. Overigens gaat het de werkgroep niet in al haar
initiatieven even goed.
Er komt geen nieuwe hoogspanningslijn boven "De Koekoek". De
bestaande 220 kV-lijn wordt afgebroken en parallel aan de nieuwe 380
kV-lijn om deze polder heengeleid.

6 november. De "British Petroleum Exploratiemij" uit Den Haag gaat
naar gas boren op de "Hollander Akkers" in Llsselmuiden, tussen de
Roobroeksweg en het Jan Boerswegje.
In Wezep overlijdt oud-notaris J. van Willigen op 84-jarige leeftijd.
Conflict tussen burgemeester H.C. Kleemans en de plaatselijke pers.
De burgemeester verschijnt niet in het wekelijkse perscontact en laat
mededelen, dat hij niet meer met de joumalisten wil praten, omdat hij
zich door hun publicaties over zijn sollicitatie naar het burge
meestersambt in Apeldoom en zijn medewerking aan een sigaren
advertentie beledigd acht. In 't vervolg zal voorshands gemeente
voorlichter E. Ehrhardt de contacten tussen B. en W. en pers
waamemen.

7 november. Curatoren van de THHK doen voorstellen tot een
altematieve opzet van de hogeschool, ter vervanging van de huidige
opzet, die nog stamt van Abraham Kuyper ("wetenschappelijke
opleiding tot de dienst des Woords").
Ilsselmuiden heeft een sluitende begroting 1986, vooral dankzij
positieve ontwikkelingen in de woningbouw en stijging van het
inwonertal.
St. Caecilia huldigt tijdens haar uitvoering (Paul Abraham's "Die
Blume von Hawaii") Nico Bos - 35 jaar lid - en souffieur Henk
Kwakkel- 40 jaar lid-.

8 november. Plannen van de veiling KZU voor een nieuwe, spectacu
laire uitbreiding, die 6h miljoen zal kosten.

9 november. De Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Marinus Brandsen
treden op in de Oosterholthoeve te Usselmuiden.
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"Open dag" voor het 100-jarige orgel in de Hervorrnde Kerk van
Ilsselmuiden. Organist Thijs Snoeier schreef een boekje over het
instrument, dat eerder in een U trechtse kerk stond, maar in 1880 voor
Genemuiden door Zwier van Dijk werd gerestaureerd en uitgebreid.
In 1885 werd het overigens in Hsselmuiden in gebruik genomen.
In de Synagoge exposeert Michael Buter.

10 november. "De Postduif" bestaat 75 jaar. Receptie en feestavond
waren op 9 november. Op 11 mei houdt men al een jubileumvlucht
vanuit Strombeek, Belgie. Op 30 november voigt eenjubileumshow en
op 18 januari 1986 een filmavond.
Therese Wilmink, de 18-jarige Nederlands kampioene tumen uit
Kampen (RK DOS), werd in Montreal23e bij de wereldkampioen
schappen en daarrnee de vijfde West-Europese.

11 november. Kampen bracht in de eerste helft van 1985 liefst 33,3%
van aIle afvalglas naar de glascontainers.

13 november. Pastoor H.J.M. Hunink en de R.K. onderwijskrachten Cor
Adema en Jos van Wiechen steIlen voor de jeugd een gebedenboekje
samen onder de titel "God, ik heb een vlinder gezien". Het verschijnt
bij uitgeverij Gooi en Sticht in Hilversum.

14 november. AIle Kamper raadsleden enthousiast voor het opnieuw
uitgraven van de oude Buitenhaven en het maken van een open
verbinding, met twee bruggen ter plaatse, tussen Burgel en U ssel.
B. en W. besluiten tot een proef met mini containers voor huis
houdelijk en klein bedrijfsafval in de binnenstad van Kampen en de
Flevowijk.
Therese Wilmink dreigt te stoppen met tumen als haar in de toekomst
(buitenlandse) invitatiewedstrijden worden onthouden.
De rassierduivenvereniging Llsselmuiden e.o. houdt een driedaagse
tentoonsteIling met nationale deelname.
Leo van der Veen gehuldigd wegens 40-jarig bestuurslidmaatschap
van de ijsclub TOG.

15 november. B. en W. willen de gerestaureerde Koommarktspoort een
tijdlang "naturelkleurig" laten, omdat geen afdoende witmateriaal
voorhanden is en witten kostbaar is. Deze periode geldt als proef.
De "Commissie Brandsma", die studeert op de beheersvorrn van
openbare nutsbedrijven, bepleit horizontale, geintegreerde organi
satie, zoals die thans in Kampen bestaat.
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Drs. J. Grooten zag zich, na afronding van zijn archivaris-studie,
behoudens raadsbesluit, met terugwerkende kracht tot 1 juli 1985
benoemd tot gemeente-archivaris van Kampen. Hij vervulde de
functie voordien tijdelijk.
F elle brand bij de fa. Vermeulen aan de Oudestraat (Van Heutsz
plein).
Ab Hofstee, oud-Kamper en bekend in vele tv.-rollen o.m. als "Boer
Voorthuizen", op 66-jarige leeftijd in Amersfoort overleden.

16 november. Echtpaar Wielink in Usselmuiden 74 jaar getrouwd.

18 november. Kees Kieft exposeert recent werk in Garage Van den
Noort.

19 november. Volgens het blad "De Boerderij" betaalt de Coberco zijn
boeren slecht voor hun melk: 1Y2 cent minder dan andere concerns.
"Jubilate Deo" 0.1.v. Dirk Hoekstra concerteert in de Buitenkerk met
werken van Vivaldi, Mozart en Joh. Chr. Bach.

20 november. "Groot Llsselmuiden in oude ansichten" van A.K.
Versteeg wordt in eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester
E. van Voorden.
Door een felle brand verliest de kunstenaar Ad Swier te 's Heeren
broek al zijn werk.

21 november. Eerste exernplaar van "Kleurrijk Kampen in zwart-wit",
een boekje persfoto's van Henk de Koning (oud-Kamper Nieuws
blad), aangeboden aan burgemeester H.C. Kleemans.
Vier jaar oude Prot. Chr. Ouderen Bond, afdeling Karnpen-Llssel
muiden haaltjuichend het 450ste en het 500ste lid binnen.

22 november. Het Kamper dierenasiel (Edo Hammers Dierentehuis) in
nood door aanhoudend geldgebrek en te weinig "verversing" van het
vrijwilligersteam.
Via de veiling KZU voor 't eerst een partij witlof geexporteerd naar de
V.S.

23 november. JaarJijkse uitvoering U.G.V. in sporthal Oosterholt
hoeve.
Sint Nicolaas in Kampen en Usselmuiden door kleumende kinderen
warm ingehaald.
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Wethouder Cees Kranenburg door de camavalsvereniging "D'Ui
delvers" geridderd in de "Gouden Orde van Politieke Lulla's".

26 november. Echtpaar J.C. Nagelmaeker-E.M. van Mierlo 70 jaar
getrouwd. De heer N agelmaeker was o.m. gerant van de Societeit
't College en kioskhouder.
De Gereformeerde Synode besluit, dat de THHK een docente
feministische theologie krijgt. Voorts wordt wijziging van de opzet (zie
7 november '85) goedgekeurd. Verder wordt voor een project over de
verhoudingjeugd en kerk de VU gekozen als samenwerkingspartner,
en de THHK gepasseerd.

27 november. Jacques Reuland, oud-directeur van het Zwols Conser
vatorium, begint een serie lezingen in Kampen over "muzikale
begrippen".
De Willem van Oranjeschool wordt na verbouwing heropend.
Klaas J. Mulder presenteert zijn populaire ensemble "Kajem" in de
Nieuwe Kerk op eenjongerenavond van de EO; presentator Jan van
den Bosch.

28 november. Sanering van het terrein van de oude gasfabriek (bestemd
voor nieuwbouw van de PTT) blijkt aanzienlijk ingrijpender te moeten
geschieden en miljoenen duurder te zullen zijn.
Bijzondere expositie van "Vogelweelde" geopend in de Open Hof.
Voorzitter G. Frank beklaagt zich over de onwil van de Sport- en
Recreatie-commissie, een sporthal aan fokkersclubs ter beschikking te
stellen.
Overval op een levensmiddelenwinkel (Poutsma); daders snel ge
grepen.

29 november. Lijs en Bosch graaft in het industrieterrein Haatland
Haven een voorraadtank van 1 miljoen liter in, voor loodvrije
benzine.
Vier leerlingen van hetAlmere College krijgen een prijs uitgereikt voor
werkstukken over Belgie, in het Vlaams Cultureel Centrum in
Amsterdam.
IJsclub Adsum te De Zande herdenkt 50-jarig bestaan.
Administrateur Zw. Holtland neemt na 36 jaar afscheid van het
Stadsziekenhuis als VUT-gerechtigde.

30 november. Receptie personeelsvereniging Berk Kampen wegens 40-
jarig bestaan op 1 november jl. Als PVBK had de vereniging vroeger
een grote naam in economisch betere tijden.
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2 december. Koninklijk goud voor Willem van Erven (65) bij zijn
afscheid uit de gemeentedienst. Hij is ook zeer bekend in het Leger des
Heils.
Paleisrevolutie binnen de Llsselmuider Oranje Vereniging om de
voorzitster, mevrouw H. de Maar-Nieuwenhuis, Ze zou echter later,
op de ledenvergadering, een motie van wantrouwen royaal over
winnen.
Bestuurders van Meinerzhagen op bezoek in Usselmuiden.
Na zijn vrouw werd ook M. Leurink te Llsselmuiden (oud-raadslid)
begiftigd met de "zilveren gesp met oorkonde" van het Rode Kruis,
wegens een dertigj arig verb and met de vereniging. Hij was administra
teur.

5 december. Milieuschandaal op 't Noordeinde: illegale vuilstort van
puin, afkomstig van de Kamper gasfabriek, in een weiland, waardoor
een forellenvijver wordt bedreigd.

6 december. Nieuw initiatief van de Stichting Artiesten voor Afrika
Kampen: klassieke langspeler met o.a. Matthijs Verschoor, voor de
actie "Child Alive".

7 december. Begin 1986 zal de Kamper Stichting Gezinsvervangende
Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten ophouden te bestaan. Alle
tehuizen van de Stichting in Kampen en U sselmuiden - De Schelp, De
Stolpen, De Rietgors en De Terp - worden overgedragen aan de
landelijke stichting "Philadelphia Tehuizen".
Kringkampioenschappen van het KNCGV in "De Reeve". De titels
gingen naar "Wilhelmina": Marcel Koster bij de heren, Greetje
Leraux bij de dames.
De snuffelmarkt aan de Reigersweg opent gewoon zijn deuren, al was
deze instelling de vorige dag door de politie met een proces-verbaal
getroffen. B. en W. verboden haar, op grond van het bestemmings
plan.

10 december. Algemene beschouwingen tot de begroting 1986 van de
gemeente Kampen verschenen: de krant spreekt van een koude (?)
oorlog tussen de partijen. Soms heeft de kritiek de geur van rotte
vis.
Conservator Errol v.d. Werdt en vormgever Jan Schilder spreken voor
de "Museumvrienden" over de inrichting van het Gotische Huis als
Stedelijk Museum. Oud-Kamper Gerrit Sleurink zette zijn afwijkende
thesen uiteen over het ontstaan van Kampen.
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11 december. Over de toekomst van het Stadsziekenhuis blijkt in de
algemene beschouwingen de PvdA pessimistisch en het CDA opti
mistisch. Zorgen baart de politici de slechte voortgang in de fusie
besprekingen met het Sophia-ziekenhuis in Zwolle.
Het PSP-raadslid Henri van Wezel zal uit de gemeentepolitiek
stappen.
Meningsverschil tussen de gemeente Kampen en het Waterschap
IJsseldelta, wie bij dijkverhoging de kosten moet dragen van verplaat
sing van de transportleidingen van het waterleidingbedrijf ter hoogte
van De Zande.

12 december. De Kamper plantsoendienst vindt de oorzaak van plotse
linge massale bladafval bij populieren: de ziekte roest.
B. en W. hebben (in meerderheid) besloten een beeldje ter herdenking
van de oud-Kamper romanschrijver Samuel Goudsmit te plaatsen op
het naar hem genoemde, door stadsvemieuwing ontstane hofje bij de
Bovenkerk.
Het Waterschap IJ sseldelta besluittot 5% verhoging van de algemene
omslag in het komende jaar.

13 december. Het Kamper gemeentebestuur vreest (terecht) vertrek van
bepaalde HBO-scholen (academies) naar Zwolle. Met name de
Academie voor de Joumalistiek en de Sociale Academie "De
IJ sselpoort" .
GS van Flevoland voelen niet voor de "Hanzelijn" (spoorweg) als
prioriteit, maar weI voor het opnieuw opvatten van Rijksweg lOA,
van Lelystad over Dronten naar Kampen ("Overijsselse baan").
Tentoonstelling van "De Voliere" in het Parochiehuis te IJssel
muiden.

14 december. "Open dag" van de kringloopwinkel, die op het terrein van
de BK-fabrieken goed gedijt.
Hervorind Kerkkoor geeft in de Bovenkerk een kerstconcert.
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Usselmuiden kreeg een
pijporgel; een gerestaureerd instrument, gebouwd in 1880 voor een
kerk in Londen.
Burgemeester E. van Voorden werd benoemd tot president-commis
saris van de vervoersmaatschappij "De Noordwesthoek".
B. en W. van Kampen achten het niet onwaarschijnlijk, dat minister
Deetman de Reformatorische Scholengemeenschap Pieter Zandt te
U sselmuiden, vandaar naar het tegenwoordige gebouw van de Sociale
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Academie (oude gebouw Almere College) zal dirigeren, als de Sociale
Academie naar Zwolle zal vertrekken.

16 december. De gemeenteraden van Kampen en Llsselmuiden vreed
zaam accoord met de concept-begrotingen voor 1986 van hun
colleges.

18 december. Ds. G. van den End, Hervormd predikant, neemt beroep
aan naar Huizen.

19 december. Het gemeentebestuur van Kampen overweegt uittreding uit
het Recreatieschap West-Overijssel, omdat het "nooit iets voor
Kampen heeft kunnen of willen betekenen".

20 december. Directeur Gerrit van Dijk (60) van "Onze Werkplaats"
neemt met VUT afscheid van zijn "onmisbare instelling". Hij wordt
geridderd.
De Stadsgehoorzaal bracht, met hulp van de Expressie-academie,
vierhonderd scholieren van de Hanze- en Jui. van Stolbergschool in
contact met theater.
Tijdens het "Politiek Cafe", weer met Huib Strengers als presentator
en Theun Bleeker als pianeur, werd Cees Kranenburg gekozen als
politicus van hetjaar 1985. De winnaar van vorigjaar, Leo Elfers, nu
burgemeester van Koudekerk a.d. Rijn, kwam hem de wisselbeker
overhandigen.
De Kamper Cantorij geeft een advents concert in de Lutherse Kerk
o.l.v. Wim van Pelt.

21 december. Mevrouw Ditty Weill-Bouman schreef een genealogische
studie over de familie Weill, "een familie van schippers en mole
naars".
Zeezeiler Henk de Velde, enkele maanden terug van zijn wereldreis,
heeft zijn catamaran "Orowa" verkocht aan een Oostenrijker.
Directeur -eigenaar John Dokter heeft faillissement aangevraagd voor
zijn hotel-restaurant "De Stadsherberg". De belastingen willen, zegt
hij, niet meewerken aan een mogelijkheid tot instandhouding van het
bedrijf.
Vijf gospelgroepen treden gezamenlijk op in de Oosterholthoeve.
De gospelgroep "Arise" geeft 0.1. v. W olfried Kaper een kerstconcert
in de Nieuwe Kerk.
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24 december. De Stichting Promotie Kampen tevreden over het succes
van (herhaalde) kerstmarkten in de Kamper binnenstad.
Gait L. Berk opent de expositie van de kleine-dieren-fokkersc1ub
"Kampen e.o.", in de dojo van "De Reeve". Het bestuur beklaagt zich
bitter over gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur bij het
vinden van goede ruimte voor exposities.

26 december. Jaarlijks kerstconcert van D.E.V. Klaas J. Mulder 25 jaar
als dirigent aan het mannenkoor verbonden.

27 december. Rechercheurs van de Gemeentelijke Sociale Dienst
rondden in de afgelopen twee jaar 50 fraude-onderzoeken met succes
af. De dienst werd voor enkele tonnen opgelicht.
GS van Overijssel verzetten zich tegen het voomemen van de staats
secretaris van WVC om het gezinsvervangend intemaat De Reeve
met 10 plaatsen te reduceren tot 73 plaatsen. "De Reeve" vervult naar
hun mening een overloopfunctie voor Groningen, Friesland en
Drente.
De succesvolle Kamper wieleramateur Jan Spijker werd na 13 over
winningen ditjaar, door zijn sponsor Batavus aan de kantgezet wegens
inkrimping van de ploeg.

28 december. De gemeente Kampen kijkt zorgelijk uit naar voortzetting
van de stadsvemieuwing. Tot 1990 vreest men miljoenen tekort te
komen.

30 december. De huurcommissie in Zwolle sprak uit, dat "Beter Wonen"
in Usselmuiden de rente over ontvangen waarborgsommen aan haar
huurders moet terugbetaien.
De Usselmuider P.v.d.A. benoemt voorzitter Dries v.d. Wetering
(57) tot lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen. Het nog
zittende - en scheidende - raadslid Gerrit van Dieren wordt nu
voorzitter.
Voor de 52 inaanbouw zijndehuurappartementen van deVanGelder
Stichting aan de Kennedylaan hebben zich circa 150 gegadigden
aangemeld!

31 december. De "Oudejaarsloop" van RK DOS en KWC trok 400
deelnemers van her en der.
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1986

1 januari. Kampen en Usselmuiden gaan het nieuwe jaar in zonder
noemenswaardigeproblemen en in een zeer gemoedelijkesfeer.

2 januari. De Engelenbergschool (schoolbekerwinnaar) en De Weg
wijzer (tweede) samen naar de N.K. tafeltennis voor basisscholen.

3 januari. Officieleopeningvande nieuwe,psycho-geriatrischeafdeling
van Huize Myosotis (onderdeel Verenigde Gasthuizen), met zestig
bedden en zestig nieuwe arbeidsplaatsen. Mevrouw G. Lindeboom,
bewoonster van de Gasthuizen, onthulde een plaquette met een
gedicht van Ida Gerhardt, in de tunnel onder de Burgwalstraat door.
President-regent H.N.J. Kuijer ontving van burgemeester H.C.
Kleemans de erepenning van de stad Kampen.
Politiek Kampen presenteert zich in het Turks Trefcentrum aan zo'n
90Turkse stadgenotenmethetoogopdekomenderaadsverkiezingen,
waaraan voor het eerst ook buitenlandse stadgenoten mogen deel
nemen.

4 januari. Topvolleybaldriekamp in de hal van HillhoutiReflex; o.m.
nam "1860 Munchen" deel en werd winnaar. .

5 januari. ZwemsterMargriet van Staverenbehaalt driemaalgoudop de
nationale zwemwedstrijden in Almelo. Ze was er met 17 Steur
zwemsters.

7 januari. Het recreatiepark "Het Anker" in Roggebotsluisis, sinds de
mislukteopenbare veilingin augustus' 85, nogsteeds nietverkocht.Er
bleef maar een serieuze aspirant-koper over. Nu gaat de eigenaar
vooralsnog gewoonweer over tot verhuur van barakken en caravan
standplaatsen.

8 januari. Koster H.C. Diender, tevens archiefbewaarder van de RK
Buitenkerk,uit in "De Panne" (orgaanMuseumvrienden)reelekritiek
op het "wegrestaureren" van de historie in het kader van de
stadsvernieuwing.
De gemeente Zwolle dwingt haar conservatorium te onderhandelen
met de (openbare) Hogeschool Usselland te Deventer over fusie. Er
zijn reeds fusiebesprekingen gestart met de (christelijke) HBO
scholen in Kampen.
Eerste ijsbanen in en om Kampen open.
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9 januari. Het restaurant van het vm. hotel De Stadsherberg zal- na het
faillissement in verb and met grote belastingschuld - worden voort
gezet door L. Wessels, directeur van een schoonmaakbedrijf in
Kampen.
Cor Mellema te Amsterdam, bekend arrangeur van blaasmuziek, op
74-jarige leeftijdoverleden. Hij begon als muzikant bij "De Broeder
band", die hem later" erelid" maakte.

10 januari. De Stichting Bejaardenwerk publiceerde cijfers over de
huisvestingsbehoefte- deels ook huisvestingsnood- van bejaarden:
70 urgentegevallenbetreffendepersonen tussen 65 en 90jaar, en 230
ouderen die naar verhuizingnaar een passender woninguitzien.
Houthandel G. Wijma en Zonen b.v. maakte een 24 ton wegende
sluisdeur voor de nieuwe schutsluis te Almere-Haven, voor verbin
ding met de IJsselmeerpolders. Het gevaarte is er per dieplader van
Kampen af heengebracht.

11 januari. Actievoerders van Kritisch Faunabeheer en het Anti-Bont
Comite verstoren met gewelddadigeactie een legale ganzenjachtvan
de fam.W.A. Leefferste Kampen. De Kon.Ned. Jagersver.spant een
kort geding tegen de StichtingKritisch Faunabeheer aan.
De kanariekwekerFrans Kist (51), lid van "Vogelweelde", behaalde
op het nationale kampioenschap in Zutphen de titel in de categorie
Harzers. De tweedenationale kampioen inhet circa 60-jarigebestaan
van "Vogelweelde"!
Piet Diender blijft nog eenjaar trainer van IJVV.
Open huis van de Stichting Stadsherstel in het gerestaureerde Soete
Naeme Jhesushuis (Hofstraat).

13 januari. IJsselmuidens raad besluit de overeenkomstmet de NS over
een nieuwe spoorwegovergang in de nieuwe "Oosterlandenweg",
kosten voor de gemeente 700 ton, te tekenen.
De Combinatie van IJsclubs (in en rond Kampen) bestaat 45 jaar en
bleef uniek.

14 januari. Acht HTS-studenten uit Zwolle bieden de gemeente IJssel
muiden een plan aan voor een gecombineerd politie- en brandweer
gebouw.

16 januari. B. enW. bevestigenin een nota het succes van het "Tientjes
plan" voor de Stadsgehoorzaal: toegenomen bezoekersaantal, in
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relatie tot het aanbod, met 50%. Tegelijkertijd staat versoepeling op
het programma van de huurtarieven voor amateurverenigingen.
Kampen en Steenwijk zijn negatieve toppers in de Overijsselse
werkgelegenheid. De werkloosheid bedraagt in Steenwijk 19% en in
Kampen 18,1% van de beroepsbevolking.
Eerste repetitie van het nieuwe "Chr, Gemengde Zangkoor" o.l.v.
J. Plender in Usselmuiden.
Start van de proefmet minicontainers voor het ophalen van vuilnis in
de Flevowijken de oude binnenstad.Niet iedereen is er gelukkigmee,
met name kleinbehuisden in trapwoningen niet. De ruimer behuisde
ondernemers vinden het een uitkomst.

17 januari. De directeurvan Gemeentewerken, L.M. Harland, vroegper
nota het gemeentebestuureen "systeern voor rationeelwegbeheer" in
te voeren. B. en W. willen voor het operationeel maken van een
systeem, opgesteld met hulp van een extern bureau, een ton uit
trekken.
In de Stadsgehoorzaaloefenthet gezelschapvan "SteppingOut", met
Hans van Willigenburg, tv.-presentator, als debutant, voor de pre
miere elders.

18 januari. De Broederband geeft een zaalconcert o.l.v. Dick Groenen
berg, die Hans Oosterwijk is opgevolgd. Afscheid na 25 jaar van
muzikant-bestuurder Joh. Winter.
In het Gotische Huis (Stedelijk Museum) opent Gait L. Berk een
tentoonstelling over klederdrachten.
Op Tijl's Sportgala werd Therese Wilmink uitgeroepen tot sport
vrouwvan hetjaar, en Nico Klappe (RK DOS) tot clubman van het
jaar. Dat geschiedde in 't Heem te Hattem.

21 januari. De eerste bezwaren tegen toedeling in de ruilverkaveling
Mastenbroek c.a. dienen voor de Zwolse rechtbank.
De Kamper Sportraad heeft zijn kantoor ingericht in het vm.
Gezondheidscentrum (eerder Groene Kruis-gebouw) aan de Boven
Nieuwstraat.
Voor het Genootschap Nederland-Israel spreekt de journalist Hans
Knoop over de Joodse Raad in de oorlogsjaren.
De Kamper wielrennerJan Spijker,criterium-specialist,keert terug in
de Batavus-ploeg.
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22 januari. Op het Kampereiland werden de eerste ET-kalveren ("em
bryo transplantatie") geboren; wellicht de start van een grote, nieuwe
ontwikkeling.
De Zwolse raad keurt in meerderheid een fusie van het Zwols
Conservatorium met de twee chr. academies voor Kunstonderwijs en
Expressie in Kampen goed.
Ook in "Onze Werkplaats" wordt een werkonderbreking gehouden
tegen de plannen van staatssecretaris De Graaf tot loonkorting.

23 januari. DOSK verlengt hettrainerscontract met Dick Kroon voor een
jaar.
Verzet tegen de jacht mag, spreekt de Amsterdamse rechtbank
president uit, maar wat in Kampen gebeurde niet (zie 11 jan. '86).

24 januari. "Usselmuiden wordt beslist geen tweede Slochteren", zei de
British Petroleum Exploratiemij. naar aanleiding van de boringen
naar gas in de gemeente sindsnovember. "De kans op het vindenvan
een exploitabele hoeveelheid gas is I op 20."
Vier jonge Kamper beeldende kunstenaars exposeren samen in
"Galerie 3".

25 januari. Het NCRV-radioprogramma "Koploper Kaffee" komt
ditmaal uit de Chr. Academie voor de Joumalistiek. Presentator
Gerard Oonk was daar eens student.
Harm Jan Broekhuis (89) wordt gehuldigdwegens 70-jarig Iidmaat
schap van de FNV Industriebond, die 100jaar bestaat.
Kringkampioenschappen heren- enjongenstumen KNGV in Ussel
muiden.
Wim Mossel slaagde men glans als "rijksgediplomeerdkarateleraar
van de Karate Bond".

27 januari. Het "Kamper straatnamenboek" van H.W. van den Hoven,
K. Schilder en D. van der Vlis, staat op verschijnen. Uitgave Repro
Holland b.v. te Alphen a.d. Rijn.

30 januari. Het CIMK adviseert toch positief over de vestigingvan een
grootwinkelbedrijf in de "Kok-panden" (Oudestraat) en B. en W.
willen daar in principe aan meewerken.
Kampen telde op 1 januari 32.230 inwoners (vorig jaar 32.025).
Vrouwen zijn met 16.522 in de meerderheid.
De Kamper raad besluit tot structurelevoortzettingvanhet "Tientjes
plan" voor de Stadsgehoorzaal.
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31 januari. Sportnacht in een volle Sporthal De Reeve, met titels voor
karateka Kees Mossel (sportman van het jaar), tumster Therese
Wilmink (sportvrouw van het jaar), fietscrosser Hannes Schmidt
(sporttalent van het jaar) en de jongens-tumploeg van RK DOS
(sportploeg van hetjaar).

1 februari. Opening suggestieve poppententoonstelling van Henriette
van Ditmarsch in de Synagoge, door Henk en Ans Boerwinkel met
hun "Figurentheater Triangel".
Nationale kampioenschappen "Subbuteo-voetbal" (tafelvoetbal) in
IJ sselmuider Oosterholthoeve.
Tien koren uit de gemeente Llsselmuiden houden 's avonds een
"Korenfestival" in de Oosterholthoeve.
De Kamper schilder Henrie Vogel exposeert bij Garage Vanden
Noort.
De Avercampschoolbehaalde dezeweekhet darnkampioenschapvan
de Kamper basisscholen.
In Kampen werd opgericht de StichtingNationale Puppy Centrale,
die streeftnaar eengarantiecontract bij aankoopvanjonge rashonden.
Vrijwilligmanager van de Stichting is W.H. Poortier.

3 februari. Ofschoon pet maandag is draaien de medische specialisten
"zondagsdienst" uit protest tegen plannen tot wettelijke tariefs
verlaging.
Kampen kocht een schilderij aan, voorstellende de bevrijding van
Kampen, geschilderd door Willem van der Yen, die enige oorlogs
jaren in Kampen verbleef.
Milieu-ambtenaar Erik Gerdink vertelde Tweede Kamerlid Jan te
Veldhuis(VVD)hoevervuilddebodemvanUsselmondenKetelmeer
zijn.
Het dagelijks bestuur van de SCHO is voor verhuizing van de
Academie voor Joumalistiek en de Sociale Academie "De IJssel
poort" naar het Zwolse HBO-cluster.

4 februari.Amateur-houtsnijderJ.D. Kroneman exposeert indeBonds
spaarbank.
De sportzaal Oosterholthoeve wordt uitgebreid tot sporthal en blijft
daarbij ook concertzaal.

5 februari. Het CDA werkt verder aan een plan voor volkstuinen op
Seveningensvoormalige sportvelden.
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"Bejaardendag" in de Stadsgehoorzaal kreeg recordbezoek: 240
ouderen.
Bijna 200 onderwijzers en anderen bezoeken de informatiemarkt van
de Prot. Chr. Schoolbegeleidingsdienst "Centraal Nederland" in de
Jul. van Stolbergschool.
De boeren aan de Melmerweg reageren zeer boos op de afwijzing door
de gemeenteraad van verbetering van hun (zeer slechte) weg.

6 februari. De Kamper brandweer had een drukjaar. Zij rukte 229 keer
uit voor brand- en ander alarm.
In de ban van de tweede vorstperiode in dit winterseizoen. De meeste
ijsbanen in de regio Kampen/Llsselmuiden zijn weer geopend.

7 februari. Oud-raadslid en -wethouderA, Veltman overleden op 75-
jarige leeftijd.

8 februari. In Llsselmuiden steeg het aantal inwoners in twee jaar met
ongeveer 600. De gemeente moet het woningbouwprogramma af
remmen om een opgelegde bouwstop te voorkomen.
Veehouder J. Hoksbergen uit Kampen door "De Boerderij" bekroond
als uitvinder van een diervriendelijke spanriem voor jonge koeien, die
aan het melken moeten wennen.
Kampens oudste gymnastiekvereniging, THOR, gaf in "De Reeve"
een wervelende show op de jaarlijkse uitvoering.
Burgemeester H.C. Kleemans overhandigt een stadssleutel(tje) aan
prins Bemardus de Tweede van de camavalsvereniging d'Ui-delvers
op het Koepleintje, en daama barst in De Hanzestad het feest een
weekend-lang los.
G. Diender 40 jaar in dienst van Uitgeverij Kok.

12 februari. Kampen en Hsselmuiden hebben samen een "gascollege"
gevormd, voorgeschreven in de gemeenschappelijke regeling gas
voorzi~ning van beide gemeenten.

14 februari. Er wordt bij Zalk volop gewerkt aan de dijkverbetering langs
beide zijden van de II ssel, tussen Zwolle en de riviermond, zo'n kleine
40 km, goeddeels uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het
Waters chap II sseldelta. De complete operatie, waarvan het laatste
dijkvak, langs het Kampereiland, in 1998 gereed moet zijn, gaat
volgens de begroting ruim 77 miljoen kosten. De waterkering voor het
Ilsselfront van Kampen wordt tussen 1990 en 1992 aangepakt.
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Korfballer Henk Jan v.d. Wetering (Wit Blauw) wederom opgesteld
in de nationale juniorenselectie, weer tegen de Belgen.
De Ned. Geref. Kerk van Kampen telt 2551 leden.

16 februari. De jongensploeg (met veel uitvallers) van RK DOS werd
nationaal kampioen minitramp in Helmond.

17 februari. Berend Last uit Grafhorst behield in Zalk de kortebaan
schaatstitel van Groot I1sselmuiden.

18 februari. De nieuwe Avercampschool aan de Troelstrasingel geopend
door de inspecteur van het basisonderwijs J. Visser.
De C.O.V. "Immanuel" viert haar 70-jarig bestaan en huldigt negen
veeljarige leden. Naar ancienniteit de oudste is de heer D. de Groot,
56 jaar lid, die een wandbord van de Bond krijgt.
H.L.G. v.d. Burg, bekend Kamper begrafenisondememer in ruste, op
87-jarige leeftijd overleden.

19 februari. Pastor Jos Droste vertrekt eind deze maand uit de parochies
Kampen, 11sselmuiden en Hasselt naar Gendt bij Nijmegen. Hij
kwam in 1980. .
De financiele toestand van de RK parochie Kampen is precair door
verdere terugloop van inkomsten.
Kamper delegatie neemt deel aan traditionele "Hanzedagen" in
Duisburg.
Nanda Kragt (net 16) kortebaan-kampioene dames-senioren van
Kampen, op de baan van VZOD.

20 februari. De Zwolse officier vanjustitie eist tegen twee Kampenaren
van respectievelijk 26 en 27 jaar, een en twee jaar gevangenisstraf
wegens het toedienen van een dodelijk shot heroine aan een plaats
genoot, Paultje N.F. De jongste had overigens ook 40 inbraken op zijn
geweten. (Uitspraak op 6-3-'86: resp. 6 maand en 1Y2jaar.)

21 februari. Door laagstaande zon ramt een zware vrachtwagen de
Kamper trein bij 's Heerenbroek. Geen doden.
Symposion over stadsvernieuwing, georganiseerd door de Stichting
Stadsherstel Kampen, ter viering van 10 jaar stadsvemieuwing in
Kampen. Staatssecretaris mr. G.Ph. Brokx en gedeputeerde J. Dijk
stra als eregasten.
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De Confessionele Vereniging in Usselmuiden krijgt geen speciale
kerkeraadscommissie en geen confessionele predikant op de nieuwe,
derde predikantsplaats.

22 februari. Het jeugdtheatergezelschap "De Blauwe Zebra", dat de
werkzaamheden van het "failliete" "Lijn Negen" heeftovergenomen,
kreeg van de provincie Overijssel een subsidie van 245.000 gulden.
De Chr. sociale academie "De Usselpoort" bestaat 10 jaar en viert ~
dat, in het zicht van het vertrek naar Zwolle.
Oud-stadgenoot Jaap Bakker, vergevorderd medisch student, woon
achtig in Zwolle, schreef het eerste, grote "Nederlands Rijmboek",
verschijnend bij Bert Bakker: 400 bladzijden met 60.000 rijm
woorden.
Eerste toertocht over het Ganzendiep vanuit Grafhorst.
Hillhout Reflex in Sporthal De Reeve over de drempel van de
eredivisie volleybal, na overwinning op Sudosa Assen.
Kees Mossel voor de achtste achtereenvolgende keer Oostelijk
karatekampioen.
Rubbergigant Hertel bouwt nieuwe fabriek aan de Industrieweg.

23 februari. Twintig jubilarissen onderscheiden bij de Hout- en Bouw
bond FNV. Onder henL.H. Welsman, 40jaar liden 23jaar afdelings
penningmeester.

24 februari. Deiningom een verkiezingsprognose,voor het PolitiekCafe
uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau Bode, Bosman
en Co. De nogal opzienbarende voorspelling over de verdeling van
raadszetels na 19maart as. maakt emoties los bijbetrokken politieke
partijen.
Jan Ilbrink, initiatiefnemer en promotor van de KWC-fietscross
afdelingbegraven. Hij overleed vorigeweek op 44-jarige leeftijd.
Onderscheidingen voor trouwe ABVA/KABO leden in de afdeling
Kampen/lJsselmuiden. Huldiging van de 86-jarige J. van Dijk:
60 jaar lid.

25 februari. De Stichting "Kerk en Muziek Kampen" en het Nuts
departementKampen begonnenaan hun seizoensprogramma.Na een
concert vanjonge musici volgen nog:Wilbert Hazelzet, Ton Koop
man, Ageet-Zweistra (1 mrt.), "Brisk" (12 apr.), Fiori Musicali
Bremen (10 mei), "Amsterdam Loeki Stardust (11 okt.), Gesualdo
Consort Amsterdam (29 nov.).
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Programma van de concerten in de Bovenkerk, georganiseerd door de
Concertcommissie Herv. Kerk Kampen: Piet Wiersma (26 juni), Jan
J. v.d. Berg (3 juli), W.H. Zwart (10,24 juli), Wolfgang Seifer (31
juli), W.H. Zwart (7 aug.), Kl.J. Mulder (14 aug.), W.H. Zwart
(21 aug.), Wim v.d. Panne (28 aug.), Ben van Oosten (4 sept.),
W.H. Zwart (11 sept.). Ben van Oosten zou aanvankelijk op 17 juli
optreden, maar wegens een verkeersongeluk ruilde hij toen met Wim
van Beek.
"Een uurtje kerkmuziek" in de Burgwalkerk, onder auspicien van de
vaste organist aldaar, W. Theo van Dijk, brengt het komende seizoen
de volgende uitvoerenden: Charles de Wolff (1 mrt.), K.J. Mulder
(15 mrt.), Piet Wiersma (12 apr.), W. Theo v. Dijk met meisjeskoor
uit Gyor (3 mei), Jan Jongepier (24 mei), Ab Weegenaar (14 juni),
Wim van Beek (5 juli), Lucas Lindeboom (30 aug.), Theo Theunissen
(20 sept.), Theo v. Dijk met Sneker Cantorij (25 okt.), Bert Matter
(22 nov.).

26 februari. Wim Rieck, coordinator Bejaardenwerk, pleit op een voor
lichtingsmiddag voor bejaarden van PCOB en ANBO voor een
"ouderenwethouder" in Kampen.

27 februari. Het particuliere vogelasiel van Hennie v.d. Wen aan de
Bovensingel kan de vorstslachtoffers niet aan. Er werden twee
kleedkamers van DOS op het Sportpark De Maten ter beschikking
van het asiel gesteld.
Trainer Helmich de Vente (42) blijft nog eenjaar bij K8C.
Het "Overleg van Kamper bibliothecarissen" brengt een gemeen
schappelijke informatiegids uit.
"Wilhelmina" geeft verrassende uitvoering in sporthal "De
Reeve".

maart. De gesloten Stadsherberg gaat opnieuw open als "D'Olde
Brugge". Cafe-restaurant en hotelafdeling worden apart geexploi
teerd.
Hans van Zuiden (15) geselecteerd voor het Nederl. scholieren
voetbalteam, dat in het Wembley-stadion zal spelen. Hij komt uit
GoAheadK.
Petra van Staveren kreeg van de KNZB het gouden bondsereteken
voor haar prestaties in 28 interlandwedstrijden.
Bijna 100 deelnemers aan Kamper Damdag. Wiemer Dekker kreeg de
wisselbeker in de hoofdklasse.

353



3 maart. De nieuwe Chr. Gem. Zangveren. te Usselmuiden heeft 100
leden en koos zich een naam: 'Shalom" (zie 16 jan. '86).

4 maart. Het bestuur van de Chr. sociale academie "De Ilsselpoort"
maakt definitiefvertrek naar het Zwolse HBO-cluster bekend. Maar
men vindt toch Kampen "een betere studentenstad".

5 maart. Kampen start het derde anti-vandalisme-project op 25 basis
scholen.
F.D. Zeiler (36) begon in Kampen als hoofd afdeling cultuur. Hij
studeerde middeleeuwse geschiedenis en archeologie aan de VU en
diende voorheen de Culture le Raad Overijssel.

6 maart. B. en W. verlagen de prijs van industrieterrein op een deel van
het Haatland met 30 gulden. De nieuwe prijs is! 41,25 de meter.

7 maart. Burgemeester H.C. Kleemans overhandigt de eerste nieuwe
LP van "Groundspeed", met breder repertoire dan de gebruikelijke
country-music, aan leader Jan Roelofs.

8 maart. Gert en Hermien Timmerman en "The Burning Candles"
concerteren in de Usselmuider Oosterholthoeve.
"Grote avond" van het Almere College met muziek, cabaret en
toneel. Leiding de docent handvaardigheid Emiel van Loon.
Dirk Jan Jonker, oud-leerling CABK, exposeert in Galerie 3.
De Gait Berk-Punterprijs wordt uitgereikt aan onderwijzer en punter
promotor Hans Houkema uit Kampen.
Rimco Schrijer (RK DOS) wordt in Almelo provinciaal kampioen
toestelturnen met ruime voorsprong op no. 2.

9 maart. In Den Haag behaalden Wim en Kees Mossel wederom
nationale karate-titels.

10 maart. Ook in Kampen wordt de "Internationale Vrouwendag"
gevierd, door het "Vrouwencafe Anna" en de Sociale academie "De
U sselpoort".
Rijkswaterstaat gelast de gemeente Kampen de industriele lozingen
op de Haatland-Haven te stoppen.

11 maart. Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak" neemt een eigen
onderkomen in gebruik aan de Veerweg (voorheen 't Olt-ekke).
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Herman Bode, oud-vicevoorzitter FNV, bezoekt de PvdA-Kampen
in de bejaardensoos van de ANBO.
In het IJ sselmuider Parochiehuis wordt een forumbijeenkomst van de
plaatselijke politi eke partijen gehouden.
Theo M. van Mierlo spreekt voor de "Museumvrienden" over de twee
uitgaven van de kaart van Joan Blaeu en haar verschillen.

12 maart. D.W. Arends (76) neemt afscheid als voorzitter van de
ANBO.

13 maart. De bouw van een reinwaterkelder voor de Kamper gemeente
lijke waterleiding zal 4,1 miljoen kosten en verhoging van water
tarieven noodzakelijk maken.
"Woningbeurs" bij Garage Van den Noort.
Concert van docenten en leerlingen van het Calvijn Lyceum in de
Lutherse kerk.

15 maart. Fon Klement uit Amsterdam exposeert in de Synagoge.
De basisschool voor LOM-onderwijs "De Hoeksteen" heeft haar
intrek genomen in de vroegere Avercampschool op de Hanzewijk.
Lydia Brink wordt clubkampioene bij de Deltaruiters.
De mannenformatie van de jazzdansgroep van RK DOS toont voor
het eerst kwaliteit, als de beste groep op de Demogyade te Assen.
"Volharding" gafhaar jaarlijkse uitvoering o.l.v. Wim Brehler in de
Stadsgehoorzaal.

17 maart. De Stichting Lokale Omroep Kampen wil haar studio inrichten
in de Stadsgehoorzaal.
De zaalvoetbalvereniging Haweka wordt kampioen in de hoofdklasse
district Zwolle door gelijkspel tegen RP Combinatie uit Zwolle.

18 maart. Doorredacteurprof. dr. C. v.d. Kieftwordteenexemplaarvan
de Historische Stedenatlas van Kampen, samengesteld door
Ph. Rothfusz en drs. B.M.J. Speet, overhandigd aan burgemeester
H.C. Kleemans.

19 maart. Gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA steeg met een zetel
naar 8 zetels. De PvdA van 5 naar 7 zetels. D'66 verdween uitde raad
en het GPV verscheen. De VVD verloor een zetel en behield er 2. De
RPF behield 3 zetels. De SGP verloor een van de 2 zetels. De PPR!
PSP verloor een zetel en behield er een.
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In Llsselmuiden steeg het CDA van 5 naar 6 zetels, en verdween het
inmiddels al zonder raadslid geraakte U sselmuider Gemeentebelang
van het toneel door niet aan de verkiezingen deel te nemen. Zijn
kandidaat F.1. Draaijer, die al overgegaan was naar de VVD, bleef in
de aldus ontstane en nu gehandhaafde tweemansfractie van de
VVD.
Eerste "Koos Koster-lezing" in de Academie voor Journalistiek. De
lezingen werden genoemd naar de in Midden Amerika vermoorde
journalist Koos Koster, die eens in Kampen studeerde, en hebben als
thema "1ournalistiek en engagement".

20 maart. De bodemsanering ter plaatse van de vm. gasfabriek blijft
beperkt: voor het duurste deel is geen geld, zodat het moet blijven
liggen.

21 maart. B. en W. protesteerden bij Provinciale Staten tegen de wijze
van behandeling van bezwaren tegen annexatie van het Kamper
Gemeentelijk Waterleidingbedrijfdoor de WMO.
De Wilsumer muziekvereniging"Euphonia" o.l.v. Henk Heldoorn
concerteert in De Meulenbelt.
B. (Bernhard) H. van Mierlo (73) overleden. Hij was een bekende
figuur in Kamper sportkringen,o.m. als secretaris van "Het Kamper
Sportpark" en initiatiefnemer tot de "Bevrijdingsloop".
Huize De Reeve start eenwoongroepin het pand 2eEbbingestraat 4.
De adjunct-inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheidmevr.
K.N. Harmsen verricht de opening.

22 maart. Slecht bezocht concert van het StedelijkOrkest en de fanfare
"De Klimop" uit Berlikum in de Flevokerk, waar de akoestiek zeer
slecht bleek. Dirigent van beide orkesten Gert van Veldhuizen.
Patricia Wongsodikromo (THOR) districtskampioene Oost, turnen,
tijdens kampioenschappen in Zuidwolde.
1eugduitvoering"Wilhelmina" in sporthal De Reeve.

24 maart. Ds. P. Lok, Vrijgemaakt Geref. predikant, 40 jaar in het
ambt.

26 maart. AMDG concerteert o.l.v. Albert Hoekman.
Een haalbaarheidsrapport zegt, dat de eventuele komst van een
"Hanzelijn" (spoorwegZwolle-Lelystad over Kampen) pas na 2000
mogelijkzou zijn.
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GS accoord met de bouw van recreatiewoningen op Seveningen en
een jachthaven aan de Kamper oever van het Ganzendiep. Ook
II sselmuider havenplannen kregen goedkeuring van GS. - Het CDA
blijft aan volkstuinen op Seveningen voorkeur geven, maar burge
meester Kleemans vindt het recreatieplan "een juweel".

27 maart. Controverse tussen het betuur van "De Steur" en een groepje
"verontrusten" onder wie beide trainers Andries Strieker en Barry
Hofsink.
Benoemd tot adjunct -gerneentesecretaris van Kampen mr. P.J.N. v.d.
Geyn te Zwolle.

28 maart. G. Brands stopt als voorzitter van KHC.
De minister van WVC zegde aan Kampen voor 1990 een budget voor
restauratie van monumenten toe groot 1,2 miljoen. Als continuiteit dat
vordertmaguit dat budgetookvoorgefinancierdworden.B. enW. zijn
voornemensdat te doenten aanzien van restauratie vandeBroeder-en
Doopsgezinde Kerk.
Tijdens het 55-jarigjubileumvan "Ons Vermaak" werden 9 ereleden
benoemd: W. Bartelink, J. Bosman, J. Drost, G. Lohman, C. Stil,
T. Tuinman, B. v. 't Veen en H. Winkeler, plus voorzitter F. Kranen
burg. Zij waren allen 25 of meer jaren lid.

29 maart. Het jeugd-judoteam van Jetze van Dijk wordt in Twello
kampioen van Oost Nederland.
Tijdens een druk bezocht Savate-boksgala in "De Reeve" won de
Kampenaar Cafer Tan (Jetze vanDijk) op punten van de Steenwijker
Frank Knieroe.
Grietje Hooisma (RK DOS) wint inVeessen inKamper recordtijdde
30km.

31 maart. Talloze mensen flaneren opDe Heugte tijdens de traditionele
Paasmarkt.
De Hervormde Kerk van Llsselmuiden wijst een initiatief van de
Gereformeerde Kerk om "samen op weg" te gaan van de hand.
De aspiranten-selectie van de kortbalvereniging Wit-Blauw werd
kampioen van Overijssel.

1 april. "Galerie 3" gaat samenwerken met een tweedehands boek
handel in kunst- en literaire boeken.
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3 april. Bijna 13.000 bezoekers bezochten vorig jaar de tentoon
stellingen in de Synagoge. Die van Karel Appel was het best bezocht,
maar 77% van de bezoekers kwam van buiten Kampen.
In het zwembad De Steur zijn surflessen mogelijk!
Guus Swillens gekozen tot fractievoorzitter van de PvdA in de
Kamper raad.
I1sselmuiden opgeschrikt door een inval van de Fiscale Inlichtingen
en Opsporings Dienst bij een groothandel in groenten en fruit.
Het CDA en de PvdA leveren in Kampen voor de komende vier jaren
de wethouders, te weten de heren Arend Hengeveld en J.D. Bossink
van het CDA en de heren Warner Brink en C.A. Kranenburg van de
PvdA.

4 april. Kand. K. de Vries uit Kampen neemt een beroep aan naar de
lang vacante, kleine Geref. Kerk Vrijgemaakt te I1sselmuiden.
Een vereniging van natuurfotografen voor de regio N.W. Overijssel te
Kampen in oprichting.

5 april. De organist van de Bovenkerk, Willem Hendrik Zwart, groots
gehuldigd wegens 40-jarige professionele verbondenheid aan de
Nederlandse orgelcuituur. Tijdens een concert van de jubilaris in de
Bovenkerk kreeg hij een gouden insigne van de NH kerkvoogdij en een
gouden plaat van de maatschappij Dureco.
De Kamper politie rolt een heroinebende op van zeven Kamper
verslaafden, die in totaal 58 inbraken bekenden.
Stralende uitvoering van "Excelsior" Zalk o.l.v. Jan de Lange.

6 april. Steur-zwemster Kira Bulten behaalt tweemaal goud op zwem
interland in Luxemburg.

7 april. Een schip ramt de oude 11sselbrug: flinke schade aan beide
partijen.
Het CDA I1sselmuiden kiest Hetty Slurink-Schinkel (34) als voor
zitter.
"Orne Gait" Leurink (84), oudste practiserende muzikant, na 72jaar
Stedelijk Orkest overleden.

8 april. De Nederlandse Hartstichting schenkt video-apparatuur aan
het Stadsziekenhuis in het kader van activiteit voor hartrevalidatie.

9 april. Prof. dr. J. Douma 25 jaar predikant.
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Deining in's Heerenbroek over het plan van Rijkswaterstaat tot
aanleg van parallelwegen van de Zwolseweg.
Het "Swingcafe" aan de Oudestraat (t/o de Geerstraat) moet het
wegens geluidsoverlast zonder hinderwetvergunning doen. De swing
is er uit.
Het 70-jarige "Immanuel" voert in de Buitenkerk o.l.v. Klaas Jan
Mulder Mendelssohn's "Paulus" uit.
Dijkgraaf A. van Ittersum van het Waterschap I1sseldelta gaf het
startsein voor dijkverbeteringswerken bij Zalk.

10 april. De Rabo-bank Kamperveen bestaat deze maand 75 jaar.

12 april. In de Hervormde Kerk van I1sselmuiden geven drie koren een
gemeenschappelijk concert: het Herv. Jeugdkoor o.l.v. Adrie Ver
steeg, het Stadsknapenkoor uitElburg 0.1. v. PietJ. Leurink en het Chr.
Mannenkoor o.l.v. Jo Schrijver.
De Lions Club organiseert een inzameling ten bate van de nieuwe
kinderboerderi j.
Lustrum-manifestatie van de CKMT in "De Reeve", met vooraf een
groots buitengebeuren in de stad en op het Burg. Berghuisplein.
De zaalvoetbalvereniging Haweka recipieert ter gelegenheid van het
kampioenschap in de hoofdklasse, maar vele prominente verenigingen
bleven weg. Burgemeester Kleemans en de KNVB-vertegenwoordi
gers waren er weI.

14 april. Studiedag in THHK over "Feminisme en theologie",
Het CDA is zeer boos op Cor Adema vanwege de actie voorvoorkeur
stemmen, die hem toch nog op een raadszetel bracht. Het hoofd
bestuur werd om advies gevraagd.
Tafelvoetballer Rob van Santen uit I1sselmuiden, nationaal kam
pioen, naar de wereldkampioenschappen in Athene.
Prof. drs. K.A. Schippers (THHK) zei in Assen, dat de Gerefor
meerde gezindte gezamenlijk een nieuwe, kort-en-bondige belijdenis
moet opstellen, die richting geeft aan het geloofsleven van de
christenen op de drempel van de 21e eeuw.
ExpeditiechefWiechert Mulder nam na 40 jaar afscheid bij Uitgeverij
Kok.

16 april. Er worden woningen gesloopt aan de Burg. Van Engelenweg
vanwege de aansluiting van de nieuwe Oosterlandenweg.
Ds. M. Janssen, vrijgemaakt emeritus predikant te Kampen en bekend
meditatieschrijver van het Nederlands Dagblad, 60 jaar predikant.
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- Kampen krijgt een afdeling van de Reformatorische Politieke Jonge
ren Organisatie.

17 april. Per 1 augustus start een nieuwe scholengemeenschap, ontstaan
uit een fusie van de LTS met de LHNO-afdeling van de "Hanze
school", die haar middelbare afdeling behoudt. Er zijn 600 leerlingen
bij de fusie betrokken.
Muzikanten van buiten Kampen, die les aan de Kamper muziekschool
willen hebben, moeten straks 225% betalen van het tarief voor
Kamper muzikanten. De gemeente U sselmuiden reageerde met een
flinke financiele steun voor de particuliere, Llsselmuider muziek
school.
Burgemeester A.P. Buijs van Urk zaaide paniek als bestuurder van de
"Ziekenhuizen Noordwest Overijssel" door te verklaren, dat hij voor
de ziekenhuizen van Kampen en Emmeloord een "kiIle sanering"
vreesde. Bij nadere informatie viel dat gelukkig mee.
Kampens honderdjarige, Wouter v.d. Wetering, met zijn echtgenote
(84) in het zonnetje gezet. Ze wonen in De Vijverhof.
Het jongerencentrum 't Ukien staakt na het weekeinde aIle activi
teiten. De schuld bij de bank is opgelopen totl 50.000 ennu draait de
bank de geldkraan dicht. Het bestuur zegt nog160.000 te goed te
hebben van de StichtingWelzijn Kampen, maar daarover is verschil
van mening.
Nieuw zadel voor gehandicapte ruiters, ontwikkelddoor TNO-Delft
en een zadelmaker in Papendrecht, in de manege van de Stichting
Hippisch Centrum te Kampen gepresenteerd door de gehandicapte
amazone Lenie Selles.
Oud-Kampenaar H.S. Top (45) benoemd tot burgemeester van
Zwartsluis.
Oud-directeur van Sociale Zaken en Overijssels inspecteur Sociale
Werkplaatsen in Overijssel, J. de Pree (84) overlijdt.

19 april. In "Galerie 3" exposeert de graficus Peter Drenth.
Koffiebar 't Kompas (indeOpenHot) stopt ervoorlopigmeevanwege
teruggelopen belangstelling. Op deze laatste avond treedt gospel
singer Jaap Booy op.
In Llsselmuiden zullen CDA en PvdA de twee wethouders leveren:
voorhetCDA drs.Aart v.d.Maat envoor dePvdA nieuwkomerDries
v.d. Wetering. De VVD gingonwilligmet laatstgenoemde accoord,
omdat men anders een CDA/SGP-college vreesde.
Een 21-:iarigeKampenaar bekent 22 aanrandingen in Kampen en
elders.
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Een autostunt van het (Kamper) stuntteam Moreno mislukt in Zwolle:
zeven licht gewonden onder de toeschouwers.
VoIleybaIlers van Hillhout/Reflex kampioen eerste divisie, dus ook na
twee jaar terug in de eredivisie.

21 april. Werkonderbreking bij BK vanwege onderhandelingen over de
36-urige werkweek.
Burgemeester E. van Voorden slaat de eerste paal voor een miljoenen
uitbreiding van de veiling KZD.
De "Stichting Kampen helpt Polen" heft zich op wegens getaande
beiangstelling.
De Vogelbescherming beijvert zich het Keteleiland te vrijwaren van
de jacht.
Problemen bij de voetbalvereniging DVV: het complete bestuur stapt
op.

23 april. Kampen's jongste wijk, Hagenbroek, krijgt een gezicht. In de
komende zes jaar zullen er 890 woningen worden gebouwd, maar er
komen geen scholen en winkels. Wei vijf woonwagenstandplaatsen.
De opzet van de wijk wordt wat traditioneler dan Cellesbroek
Middenwetering. De gemiddelde huurprijs van de woningen is! 450,
permaand.

25 april. Kamerlid C. van Dijk (RSV -enquetecommissie) spreek bij het
CDA.
Kamper Amateur Festival in de Stadsgehoorzaal, met medewerking
van de gemeentelijke muziekschool en 't Speelwerk. Thema: "Tegen
stellingen" .
Bestuur en ledenraad van de woningbouwvereniging "Kampen"
willen sloop van het 408 woningen tellende Complex I van de
Hanzewijk. Geleidelijke sloop en herbouw van 270 nieuwe woningen.
Tot op heden zien B. en W. meer in renovatie.

26 april. De "Jeugd van Jubilate" o.l.v. Cobi de Wilde geeft een
uitvoering in de Stadsgehoorzaal.
Het "Komitee Stop Kemenergie Kampen" geeft op velerlei wijze
"energievoorlichting" in de komende weken.
Gedeputeerde Staten van Overijssel achten de provincie te weinig
beveiligd door haar dijken tegen Ilsselmeerwater, Zij dringen bij de
minister aan op verbetering, ook tussen Ilsselmuiden en Gene
muiden. De kosten zouden beperkt kunnen worden door een keersluis
tussen Ketelmeer en Zwartemeer.
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"Hanzedag": de bruine vloot van de "Hanzestad Compagnie" houdt
een imposante manifestatie op en aan de II ssel. Staatssecretaris
P. van Zeil hijst een zeil, waarmee de toevoeging aan de vloot van twee
nieuwe schepen, een twee- en een driemaster, een feit is. De totale
sterkte bedraagt nu 28 schepen.
Patricia Wongsodikromo (THOR) bereikte een eerste plaats op de
Golden Cup Grand Prix te Alkmaar.

29 april. Tien jaar chr. sociale academie "De II sselpoort" gevierd met
ingebruikname van het geheel gerestaureerde schoolgebouw (voor
heen Almere College), in het zicht van vertrek naar Zwolle ... En een
discussiebijeenkomst over: "Welzijnsonderwijs -wie een zorg en zorg
voor wie?"
Koninklijk goud voor de heer J. v.d. Meer (62) in Dronten, hem
uitgereikt in Lelystad. Een van zijn vele activiteiten was het voor
zitterschap van het Hervormd Kerkkoor in Kampen.
Van mevrouw E.G. van Vliet verscheen in de reeks "Kamper
Genealogische en Historische Bronnen", uitgegeven in samen
werking met het Gemeente-archief, een deel, getiteld: ,,De stad van
Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw. Gezondheidszorg".
Lampionoptocht KOV /BOV aan de vooravond van Koninginnedag.

30 april. Koninginnedag. Bommelding tijdens de zeskamp o.l.v. Dick
Passchier.
"Euphonia" Wilsum huldigtJ an v.d. Streek (62) die na een lange staat
van dienst om gezondheidsredenen afscheid moest nemen.
Vandalistische relschoppers in Llsselmuiden slaags met de politie.

mei. Werkonderbreking bij Van Heel in verband met CAO-onder
handelingen.

2 mei. Eerste uitvoering van de jonge chr. gymnastiekvereniging
"Pirouet", onder de titel "Majada", in De Reeve.
Officiele opening van het II sselmuider tennis park met clubhuis aan de
Grafhorsterweg door wethouder A. v.d. Maat.

3 mei. Premiere in de Stadsgehoorzaal van een toneelstuk "Dwaal
gasten" door het nieuwe "educatieve jeugdtheater Duizel", opgericht
door oud-leerlingen van de Expressie-academie.
Debuut van de "Isellander Muzikanten" o.l.v. Erik v.d. Weerd. Ze
spelen z.g. Egerlander muziek.
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Dodenherdenking in I1sselmuiden (vervroegd om die niet op zondag
te laten vallen).

4 mei. Grootse dodenherdenking bij het monument in Kampen. Henk
van Ulsen treedt nadien op in de Synagoge met het bijbelboek Job.

5 mei. Prof. J.P. Lettinga, die in 1986 zou worden geemeriteerd, gaat
nog een jaar door om een buitengewone generale synode voor
benoeming van een opvolger overbodig te maken. Prof. Lettinga is
sinds 1952 verbonden aan de Vrijgemaakte Theo1. Hogeschool als
lector en later hoogleraar semitische talen en culturen.
Op de kandidatenlijst voor de tweede kamerverkiezingen voor de
"Groenen" komt op een verkiesbare plaats een Kampenaar voor:
Rein van Meeteren, docent politicologie aan de CAJ. ("De Groenen"
zullen overigens geen zetels behalen.)
De Rijkspolitie I1sselmuiden neemt 360 liter melk in beslag van een
Ilsselmuider boer, die zijn dieren niet op stal had gezet na het
desbetreffende gebod in verb and met nuc1eaire besmetting vanuit
Rusland. De koeien liepen echter op onbegroeid land en werden
gevoerd met onbesmet kuilvoer.
De leden van de Oud-Gereformeerde Kerk aan de Burgwal knappen
zelf - en uit eigen zak - hun kerkgebouw op voor ruim een half miljoen
gulden.
Ret Hervormd Wijkkoor o.1.v. Steven Wuite zingt in de Bovenkerk,
samen met het chr. mannenkoor "Salvatori" uit Nunspeet o.1.v.
G. Bosman.

6 mei. Opening nieuwe Dr. R. Boumanschool aan de Troelstrasinge1.

7 mei. Vishandelaar Douwe Abma uit Kampen 25 jaar in Dronten.

8 mei. Meer geld voor verbouwing van de Oosterholthoeve, waardoor
het begin van de werkzaamheden -spoedig kan volgen.

9 mei. Sigarenmag. 't Moortje bestaat 90 jaar. De 3e generatie
V.d. Werdt voert het bedrijf nu.

10 mei. Slechts 159 deelnemers vanuit Kampen aan de (landeJijke)
"F ietsdag" .
Laatste bewoners uit "Meerburg" in II sselmuiden verhuisd. Ret
gebouw blijft in gebruik voor zwakzinnigenzorg.
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Aspiranten kortbalvereniging "Wit-Blauw" kampioen in de hoofd
klasse.

11 mei. Therese Wilmink wint 3e en laatste wedstrijd van het Grand Prix
tumcircuit in Zwijndrecht.

12 mei. Minister De Koning spreekt voor het CDA in de Buitenwacht.
De gemeentelijke accountantsdienst en zijn directeur drs. T.B.M.
Schouten stellen zich in geschrifte te weer tegen de voorgenomen
opheffing van de dienst.
Afgetreden bestuur IJVV weer voltallig terug achter de bestuurs
tafel.

13 mei. In verband met de financiele problemen moet het jongeren
centrum 't Ukien ook van het projectbestuur van de Stichting Welzijn
Kampen met alle activiteiten stoppen.
Ook het Kamper Nieuwsblad schakelt over op tekstverwerking via
beeldscbermen.
IJ sclub "Eensgezindheid" in IJ sselmuiden krijgt geen nieuwe ijsbaan
maar wei vergrotingvan de bestaande baan, en laterwaarschijnlijk ook
een nieuw clubhuis.

14 mei. De Hervormde gemeente viert het tweede lustrum van baar
kerktelefoon met een concert in de Bovenkerk, waaraan bet Herv.
Kerkkoor, bet Hattemse koor "Jubilate Deo" en de sopraan Femmy
v.d. Weg deelnemen. Ds. P.J. den Admirant spreekt.
Minister Eelco Brinkman van WVC bezoekt Kampen in bet kader van
bet eerste lustrumfeest van de Chr. Academie voor de Joumalistiek.
Hij geeft groen licht voor de voortzetting van kabelkrant-experi
menten tot 1 juli 1988. Hij neemt deel aan een forumdiscussie en
ontvangt het eerste exemplaar van het boek "Het joumalistieke
ambacht" van adjunct-directeur Annette Roeters. In een gesprek met
B. en W. vooraf, zegtde minister een rijksbijdrage toe in de kosten van
een oefenruimte voor popmuzikanten, te bouwen achter jongeren
centrum 't Ukien, voor de Ver. Popbelang Kampen.
Klaas Jan Mulder en Louis van Dijk concerteren in de Nieuwe
Kerk.

15 mei, Bij het Almere College verrijst het kunstwerk "De gevallen
vleugelvan Icarus", vervaardigd door de kunstenaars Wim Korvinus
en Marcel Albers en de uitvoerende constructeurs gebr. Slegers.
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Het RPF -kamerlid Meindert Leerling bezoekt Kampen.
Na een uitspraak van de Raad van State zijn de Gem. Nutsbedrijven
van Kampen tenminste tot hetjaar 2000 verzekerd van een vergun
ning voor zelfstandige distributie van gas en electriciteit. GS wensten
"verticale organisatie" binnen IJsselcentrale en GAZO in plaats van
"horizontale" binnen de GNB.

16 mei, Het Almere College houdt "SOS-dag" voor kinderhulp in de
derde wereld.
Minister Brinkman heeft ook meegedeeld, dat hij, wat het voort
bestaan van het Stadsziekenhuis De Engelenbergstichting na 1988
betreft, niet vast zal houden aan een verplichte (maar mislukkende)
fusie methet Sophiaziekenhuis in Zwolle,mits het provinciaal bestuur
dat voortbestaan vordert.
De politieke (scherts)partij "Loesje" hield een expositie van affiches
in de stadsgracht. Burgemeester Kleemans was uitgenodigd tot de
opening: een nat ritueel, Hij liet verstek gaan.

17 mei. Succesvolle rentree van Petra van Staveren na een schouder
operatie: in Monte Carlo won ze op de 100 en 200 meter school
slag.
De musicus D.J. Karel, recipierend als muzikant van het Stedelijk
Orkest gedurende 60 jaar, ontvangt de legpenning van de gemeente
Kampen uit handen van burgemeester Kleemans. En de KNF bracht
hem de gouden speld en een certificaat.

21 mei, Debuut van de SLOK (Stichting Lokale Ornroep Kampen) met
een lange uitzending over de tweede kamer-verkiezingen. Een goed
begin.
Voor die verkiezingen gingen de Kampers massaal (89,9%) naar de
stembus.
Ook de diensthoofden van de gemeente Kampen protesteren tegen de
opheffing van de gem. accountantsdienst, om personele redenen.

23 mei, Borrias Beheer b.v. gaat uitbreiden, Er komt een geheel nieuwe
drukkerij aan de Gildestraat. Investeringsbedrag 4,5 miljoen.
Gerard van de Weerd exposeert in Galerie 3; Harbert Booy opent zijn
tentoonstelling.

24 mei, Wethouder A. Hengeveld opent in de Synagoge de tentoon
stelling van werken van de Kamper kunstschilder Kees Kieft en zijn
veelbelovende dochter Anky Overduin-Kieft,
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De Vrijwilligers Vacature Bank neemt met een project landschaps
onderhoud deel aan een manifestatie op dat gebied in Oud-Avereest.
Begin Kamper actieweek bij het 25-jarig bestaan van Amnesty Inter
national.

25 mei. Met een foutloos optreden droeg Therese Wilmink (RK DOS) in
Lochem bij aan de N ederlandse overwinning in het toernooi om de
wereldkampioenschappen turnen met Engeland als tegenstander.

27 mei. Kamper huisartsen voeren actie tegen de regeringsmaatregelen
waartegen de Landelijke Huisartsen Veren. protesteert.
In het Broederhuis reikt voorzitter J .H. Gerritsen het duizendste
certificaat van .de (Hervormde) curs us theologische vorming van
gemeenteleden uit.
Ook de veiling KZIJ heeft apparatuur voor controle op radioactiviteit
van haar produkten.

29 mei. Jan van Erven (71) en Maria van Erven-Bos vierden hun 45-jarig
huwelijksfeest; de bruidegom was gelijktijdig 50 jaar Heilsofficier met
vele Indische jaren.
Laatste veiling van bloemen bij de veiling KZIJ .
De gemeente Kampen geeft opdracht tot onderzoek naar de toeris
tische zuigkracht van de stad.
Per 1juli zal toch het doek vallen voor de gem. accountantsdienst. Een
raadsmeerderheid besluit aldus, tegen de mening van burgemeester
Kleemans in.

30 mei. Organist Harm Jansen (Hattem) dirigeert "Jubilate Deo".
Actie in de binnenstad tegen minicontainers voor huisvuil. Volgens de
gemeente zijn de meeste stadgenoten er tevreden over.

31 mei. Aantallen vreemdelingen in Kamper bevolking, gepubliceerd in
gemeentelijke nota "Minderhedenbeleid 1985": Totaal699. Turken
592, Vietnamezen 33, Italianen 24, Ethiopiers 13, Surinamers 11,
Marokkanen 10, Afghanen 5, Ghanezen 4, Grieken 3, Spanjaarden 3
en Kaapverdianen 1.
"Modepresentatie 1986" door studenten van de mode-afdeling aan de
CABK.
CABK werkt mee aan een project voor een manifestatie van Amnesty
International in Drachten.
De kinderboerderij "Cantecleer" houdt open dag ter kennismaking,
vooral voor de kinderen, die 1400 in getal opkwamen! Vooral de Lions
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Club maakt zich druk voor het welslagen van deze jeugdvoorziening.
Officiele opening volgt waarschijnlijk in oktober '86.
Therese Wilmink behaalt tijdens de kampioenschappen in Kampen
voor de vijfde keer de nationale turntitel in successie. Haar eigen RK
DOS organiseerde het evenement in De Reeve. Tweede werd Carola
Eenkhoorn (DOD Utrecht), derde Miranda v.d. Borst (Veerkracht
Prinsenbeek) en vierde Pascale Bemelen (GVL Lelystad). - Aan het
begin van de wedstrijden (30 mei) overhandigde wethouder c.A.
Kranenburg de legpenningvande gemeenteKampen aan organisator,
voorzitter RK DOS Nico Klappe.

1 juni. Ds. G. van den End preekt afscheid in de Bovenkerk wegens
vertrek naar Huizen (NH).

2 juni. Vrijwilligers,onder wie veel scholieren, en personeel van de
gemeentebeginnen aan een grote.schoonmaakactiein de binnenstad.
Start Avondvierdaagse Kampen met recorddeelname van 3470
"meelopers".

3 juni. Start Llsselmuider Avondvierdaagse met 1165 deelnemers.

4 juni. De Zuidafrikaanse predikant Allan Boesak even terug aan de
THHK.

5 juni. Promotie prof. C. van Dam, docent aan het "Theological
College" van de Canadian ReformedChurch, te Hamilton (Canada),
aan de VrijgemaakteTheol. Hogeschool te Kampen. Proinotor prof.
drs. H.M. Ohmann.

7 juni. "Kampen Te Pop Festival" van de Ver. Popbelang Kampen.
Niet in een garage aan de Reigerstraat maar in sporthal De Reeve.
Weinig publiek.
De KWC brengt voor vier criteria ongeveer 350 renners naar
Kampen. Veteraan Joh. Hup wint de ronde van Kampen.
Monumentenambtenaar ir. Rob Busser schreef een nota over rehabi
litatie van het Muntplein na de sloop van Muntschool en hoofden
woning.
De minirettes van "Volharding" de beste van Drente en Over
ijsse!.
Voor de "stoomdag" in het oude gemaal te Kamperzeedijk 400
bezoekers.
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10 juni. De pas benoemde Ilsselmuider wethouder Dries v.d. Wetering
(57) overlijdtplotseling. Hij was de eerste wethoudervan de PvdA en
een nieuwkomer in de raad. Hij bekleedde verschillende functies in de
politiek en vakbeweging.

11 juni. Grietje Hooisma (RK DOS) wint de City Centrumloop over
10 km in Zwolle met grote overmacht. Het werd niet de enige over
winning in haar seizoen.
Tweede uitvoeringGem. Muziekschool in de Open Hof.

13 juni. Oud-wethouder H.J. Broek (75) overleden: een markante
Brunneper, die vele jaren - ook als raadslid - de CHU en later de
combinatie CHIAR diende.

14 juni. Het intemationaal bekende "Panhandle Swing" o.l.v. Berry
Selles speelt met de Amerikaanse gast Tiny Moore in de Hanze
stad.
De BigbandKampen o.l.v. Johan Winterviert z'n eerste lustrummet
een concert in de foyers van de Stadsgehoorzaal. Gasten: Henk
Meutgeert, eens leader van de befaamde Kamper bigband "Last
Moment", nu in dienst van de NOS, en de trombonist Gert Leurink.
Koffiebar "De Pruttelkan" voor het laatst inBroederweg5. De Ned.
Geref. kerk kocht een nieuw onderdak: Broederweg 23.
Tweedaagse,jaarlijkse surf- en zeilwedstrijdenvan de ZC '37. Grote
overwinnaar Gerrit Westerhof: voor de 3e achtereenvolgende keer
winnaar open klasse met z'n "Waarschip 730".

16 juni. Bij de Usselakademie verschijnt het boek "Vogels in de
Usseldelta" van Gerrit J. Gerritsen en Jan Lok.

- Start zwemvierdaagse in Usselmuiden.

17 .juni.Actie op de Juliana van Stolbergschoolvoor een kinderfondsten
behoeve van de derdewereld.De actie moet 2000 guldenopbrengen.

18 juni. Uitvoeringvan de LTS-musical "Knipoog" van Jan Lieftingen
BasvanVaessen, inde Stadsgehoorzaal.Ditmaal doenvoorhet eerst,
vanwegede fusie van LTS en LHNO, ook leerlingenvan de Hanze
school mee.
Ds. J .H.C. Olie te Opheusden nam het beroep aan naar deN.H. Kerk
van Ilsselmuiden als derde predikant. Zijn wijkgemeentekomt in en
bij Grathorst te liggen.Kerkbouw in de Losse Landen zal volgen.
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Jan Spijker beeindigt met een overwinning te Balkbrug, zijn negatieve
reeks wielerprestaties, geplaagd door lichamelijke omstandigheden.

19 juni. De nieuwe vleugel van Huize Engelenberg in Usselmuiden is
klaar. De desbetreffende bewoners verhuisden in drie dagen. Kosten
van de uitbreiding plus renovatie van het bestaande gebouw: acht
miljoen gulden.

21 juni. Wethouder A. Hengeveld opent in het stedelijk museum in
't Gotische Huis een expositie "Instellingen van Weldadigheid", die
overigens "nauwelijks af" genoemd kan worden.

In verband met het "tientjesplan" van de Stadsgehoorzaal en de
daardoor ontstane mogelijkheid tot het programmeren-ad-hoc bij
succesvolle uitkomsten, lieten wij in de vorige almanak het overzicht
van het aanbod aan het begin van het seizoen 1985/'86 weg en
publiceren wij dat nu, aan het eind van het seizoen, met daarin
verwerkt de extra's en de wijzigingen. - "Open huis", Nooy's
Volkstheater(28 sept.), Blauwe Zebra (1,2 okt.), Laurens v. Rooijen
(2 okt.), Jasperina de Jong (9,10 okt.), Hoofdstad-operette (11 okt.),
Shusaku & Dormu Dance Theatre (16 okt.), Kampereil. Oranjever.
(170kt.), Stedelijk Orkest (19 okt.), Josee Ruiter e.a. (22 okt.),
Vijverhofspelers(25 okt.), Joh. Blaaser (26 okt.), "Theater" (29 okt.),
Forum Filharm. (31 okt.), "Komma" (2 nov.), St. Caecilia (8,9,15
en 16okt.), Koffieconc.(10 nov.),Henk v.Uisen e.a. (12 nov.),Jango
Edwards (14 nov.), Hans Liberg (19 nov.), Mary Dresselhuys e.v.a.
(20 nov.), Tineke Schouten (22 nov),Amstel Toneel,jeugd (23 nov.),
Cabaret Klunder & Co (27 nov.), Willem Breuker Collectief (29
nov.), Manfred de Graaf en SjoukjeHooymaayer (30 nov.), Opera
Forum (7 dec.), CPJ (13 dec.), Herman Finkers (14 dec.), Koffie
cone. (15 dec.), Willem Nijholt (19 dec.), Forum Filharm. (4 jan.),
Cabaret Dubbel enDwars (8jan.), Hans v.Willigenburg,Hetty Blok
e.v.a. (17jan.), "Broederband" (18jan.), "Deltaruiters" (23, 24jan.),
Paul v.Vliet (25jan.), Koffieconc. (26jan.), Mies Bouhuys e.v.a. (29
jan.), Forum Filharm. (30 jan.), Nooy's Volkstheater (1 febr.),
Bejaardendag (5 febr.), Jules Deelder (7 febr.), "Introdans" (8 febr.),
"Theater" (12 febr.),Hans v.Willigenburge.v.a. (13 febr.), "Scorpio
Trio" (14 febr.), Folkloristisch Danstheater (15 febr.), Sjoukje
Hooymaayer en Manfred de Graaf (18 febr.), Seth Gaaikema (19
febr.), "Kleine Komedie" (22 febr.), Koffieconc. (23 febr.), Karin
Bloemen, Sylviade Leur e.a. (26 febr.),Hanzeschool (27 febr.),Ham
& Hoppa Cie (28 febr.), "De Kat" (1 mrt.), Blauwe Zebra (4 mrt.),
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Forum Filharm. (5 mrt.), Flairck (6 mrt.), "Groundspeed" (7 mrt.),
Kamper Tromp. korps (8 mrt.), Josine v. Dalsem en Jules Hamel (10,
11 mrt.), "Volharding" (15 mrt.), Martine Bijl (20 mrt.), Kamper
Rederijkers (22 mrt.), AMDG (26 mrt.), "Theater" (27 mrt.), Opera
Forum (5 apr.), Theater v.d. Lach (11 apr.), Turks theater "Kader"
(12 apr.), "Purper" (19 apr.), Hoofdstad Operette (22 apr.), Kamper
Amateur Festival (25 apr.), Jeugd Jubilate Deo (26 apr.), Kinder
muziektheater (2 mei), Educ. theater "Duizel" (3 mei), Henk v. Uisen
e.a. (10 mei), Ariean de Bie (14 mei), "Performances" (5 juni),
Muziekschool (6 juni), Kamper Rederijkers (7 juni), Bigband Kam
pen (14 juni), LTS-musical (18 juni).
Het aantal bezoekers is door het "tientjesplan" explosief gestegen,
oak uit de regio.

22 juni. Bij de Vrijgemaakt Geref. Kerk van I1sselmuiden doet als eerste
eigen predikant in het 17-jarig bestaan van de gemeente, kandidaat
K. de Vries intrede. Hij is een zoon van dr. W.G. de Vries en een
kleinzoon van prof. dr. K. Schilder.

24 juni. Mevrouw Kuiper, coordinatrice van de werkgroep scholen
project van het Gehandicaptenoverleg Kampen, overhandigt aan de
wethouders J.D. Bossink en C.A. Kranenburg de werkmap, die als
leermiddel is bedoeld voor 40 Kamper scholen in het komende school
jaar.

25 juni. De raad heeft grote bezwaren tegen het ontwerp van een
bouwplan van architect Kl. v.d. Berg en aannemer Mateboer, voor
woningbouw op de kop van de Bovenhaven stadszijde. Het past niet
aan bij het I1sselfront, vindt men.

26 juni. B. en W. en de Ondernemersvereniging gaan accoord met een
bouwplan voor het "gat" tussen Hofstraat en Boven Nieuwstraat.
Architect is Frans Verweij, beoogde bouwer Sanders te Groningen.
Het plan omvat circa 30 woningen en bijna 80 parkeerplaatsen.
Het Recreatieschap West -Overijssel heeft een plan gereed voor
inrichting van het "duinengebied" Roggebotsluis-Zuid voor dag
recreatie.
De gemeenteraad van Kampen besluit, op voorstel van "Groep 7 van
School Noord", in principe een stadsboerderij te kopen om die als
enige voor het nageslacht te bewaren. De schooljeugd schreef onder
leiding van hun onderwijzer Daan van Driel een boek "Een koe in de
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klas", waarin het onder andere over stadsboerderijen en koeboeren
gaat.
Er zijn plannen voor uitbreiding van de Hanzeschool (nu aileen nog
voor Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg-onderwijs)
met een afdeling "Modekleding, en Civiel- en constructietechnische
Diensten".

27 juni. De 170 leerlingen van de afdeling LHNO aan de Hanzeschool
verhuizen spectaculair naar de LTS. Deze school kreeg een nieuwe
naam: "De Gilden", die door twee leerlingen werd onthuld.
Het overkoepelend bestuursorgaan van de Chr. Academie voor de
Joumalistiek deelde het gemeentebestuur mede, zich alsnog aan te
zullen sluiten bij de SCHO-cluster in Zwolle. Dat betekent nu
definitief vertrek uit Kampen.
Opening van de tentoonstelling van werk van Rien Poortvliet in de
Synagoge. Uitgeverij Kok was mede-organisator.

28 juni. In een interview verklaarde olympisch kampioene Petra van
Staveren, dat zij na de wereldkampioenschappen in Spanje wilde
stoppen met topsport. De schouderblessure, waardoor zij een halfjaar
uit de running was, heeft daar zijdelings mee te maken.
Volgend jaar wordt het terrein van een houtveredelingsbedrijf in
Usselmuiden schoongemaakt van milieu-vijandige stoffen. Kosten
1,1 miljoen gulden.
In het Walkate Archief wordt een expositie van nagelaten werken van
de Kampenaar Gerrit Jan Kruishoop geopend door Hans Wiersma.
L. Evink, praeses van de kerkeraad der Oud-Geref, Gemeente,
metselt een gedenksteen in het kerkgebouw aan de Burgwal, dat
ingrijpend wordt verbouwd.
In de CABK start een expositie van veelzijdige werken van 70 eind
examenkandidaten.

30 juni. De Usselmuider raad besluit het UVV-sportcomplex "De
Uithoek" te noemen en niet "Bergweg", zoals B. en W. wilden. "De
Uithoek" is een oude veldnaam voor het terre in.
Er verschijnt een nieuwe bewerking van de aloude VVV-wandelgids
van Kampen. Oorspronkelijke tekst Hans Wiersma, bewerkers
mevrouw J. ten Hove-Jacobze en John Kummer.
Ook wordt bekend gemaakt, dat de VVV voor rondleidingen in de stad
speciaal geinstrueerde gidsen beschikbaar heeft: Kamper dames, die
dit moeilijke werk belangeloos doen.
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De Dorpsweg in U sselmuiden zal grondig worden gereconstrueerd .:
De U sselmuider raad geeft groen licht voor een nieuwe manege en
verbouwing van de bestaande, speciaal voor gebruik door gehandi
capten. Kosten 950.000 gulden, waarvan de gemeente 2 ton voor haar
rekening neemt.

1 julio De trombosedienst van het Rode Kruis, annex aan het Stads
ziekenhuis, bestaat 20 jaar. Mevrouw H.I. v.d. Bergjubileert mee: zij
was er van het begin af aan mee verbonden.
Directeur A.F.A. Piederiet verlaat met VUT de Dirk van Dijk
school.
Ds. Th. Peppink opent in Galerie 3 een tentoonstellingvan werkvan
Maarten 't Hart uit Balkbrug.
In de Buitenkerk is een tentoonstellinkjeopgesteld over de vroegere
Kamper St.Vincentiusverenigingdoor archiefbewaarder/kosterH.C.
Diender.
Het aantalleden vandeOpenb. Leeszaal enBibliotheekliepin' 85 iets
terug, ofschoon het ledental in Usselmuiden met 150 tot bijna 2000
steeg.
De Geert van Wouschool verhuist feestelijk naar de Avercamp
school.

2 julioDs. M. Ruster 25 jaar (Ned. Herv.) predikant.
De amateur-historicus Kees Schilder overhandigt het eerste exem
plaar van zijn lijvigejongste boek "Van Raad totMunicipaliteit" inde
Schepenzaal aan burgemeester Kleemans.

3 julioDeens koor "Kakafonia" uit Kopenhagen zingt op de Nieuwe
Markt.
Begonnen zal worden met uitbreiding en modemisering van het
Hippisch Centrum aan de Zwartendijkdoor aannemer Rook.Ook ten
behoeve van gehandicapte ruiters.
Sportver. DOS maghaar schuldvan 44.000 guldenaan de gemeente
in 10jaar afbetalen.
G.W. Kamp, hoofd technische dienst van de woningbouwver.
"Kampen", zorgt voor politieke deining met de verklaring, dat de
beruchte 408 woningenvan complex I op de Hanzewijk "gefaseerd
gesloopt zullen worden".
Cobi Schambach zal in Usselmuiden de plotseling overleden wet
houderDries v.d.Wetering opvolgen.IanWieten wordt raadslidvoor
de PvdA in haar plaats.
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4 julio Conrector R.P. Onderweegs (39) te Hattem wordt de nieuwe
rector van het Almere College in Kampen, als opvolger van W. van
Koldam, die met VUT gaat.

7 julio Via een uitspraak van de Raad van State mag de Pieter Zandt
scholengemeenschap in Llsselmuiden noodlokalen hebben in het
bestemmingsplan De Zodde.
Het Kamper Vakantie Comite begint zijn vier weken durende actie
voor 100 kinderen, met 12 it 15 begeleiders.

10 julioEerste Kamper Ui(t)-dag. Opening met veel tekst, veel muziek en
ingewikkelde koehijsing aan de Nieuwe Toren. Het motto is ditjaar
"Kampen Vakantiestad" omdat een eerder idee, "Kampen Strippen
stad", dat door een van buiten aangetrokken organisator zou worden
gerealiseerd, niet doorging.

12 juli, De Kamper orgelbouwers Kaat en Tijhuis hebben twee nieuwe
orgels voor plaatsing klaarstaan. Een voor een kerk in Grand Prairie
(Texas, USA), en een voor de kerk van de Geref. Gemeente in Den
Haag.
AHOB-beveiliging in functie bij de overweg in de Veilingweg te
IJsselmuiden.

14 julio De Raad van State sprak - tegen het besluit van staatssecretaris
mevrouw Ginjaar in - uit, dat de Pieter Zandt-scholengemeenschap te
Llsselmuiden mag worden uitgebreid met een afdeling voor VW.o en
Atheneum.

15 julio In 1985 groeide bij de Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland het spaartegoed met 39 miljoen gulden (3,5 % tegen 4,4% in
1984) tot 1205 miljoen gulden. De meest succesvolle rekeningsoort
was wei de Patentrekening, overigens mede ten koste van andere
rekeningsoorten. Er werden twee nieuwe kantoren geopend "Dronten
Zuid" en "Waterwijk" in Lelystad. Het aantal kantoren steeg
daarmee tot 59.
De jongste Kamper wijk, Hagenbroek, groeit sne!. Er wordt reeds
gewoond langs de Oldenhoflaan en de Frans Walkatehof.
Gait L. Berk verzorgde de uitgave van een boekje "Door storm en
stilte; de strijd van een Zuiderzeevisser". Het zijn de memoires van
een Harderwijker visser, Willem Foppen, die leefde van 1897-
1975.
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17 julio Tweede Kamper Vi( t)-dag. Wat minder bezoek dan op de eerste
Vi(t)-dag. De speedbootraces en de luchtvaartshow waren weer een
daverend spektakel.

19 julio Lunapark, voor het eerst nabij de Buitenhaven, en in 't vervolg
eenmaal per jaar. Qua bezoekersaantal blijkt de verandering van
plaats geen succes.
Het jaar 1986 dreigt voor de tuinders een rampjaar te worden. De
veilingomzetten kelderen door geweldige doordraai bij grote aanvoer.

21 julio In een ministeriele nota "Groenteteelt in de volle grond 1986-
1990" staat, dat volle-gronds-teelt rondom 7 veilingen moet worden
geconcentreerd. KZIJ is bij die zeven en reageert zeer instemmend
met de nota.
Het Hervormd Kinderkoor o.l.v. Jenny van Ark-de Leeuw voor de
NCRV-televisie in het programma "Zing een nieuw lied". De
befaamde oud-Kamper Henk Meutgeert in het begeleidende combo.

23 julio Voor de per 1 januari 1986 door "Philadelphia" overgenomen
gezinsvervangende tehuizen in Kampen/IJ sselmuiden bestaan plan
nen tot veranderingen. Zo wordt "De Stolpen" in Kampen uitgebreid
en het vrijgekomen "Meerburg" weer in gebruik genomen voor uit
Vierhouten atkomstige patienten.
Konijnenfokker Willem Leusink van het Kampereiland behaalde in
Apeldoom een nationale titel met zijn Witte Rex (ram).

24 julio Sponsors houden de Kamper prof ronde in het zadel, die op deze
derde Kamper Vi( t)-dag door Kampen raast als een gratis (!) attractie.
Winnaar werd de 35-jarige Zwanenburger Theo Smit. - Door de
regen had ook het "kerkorgelpad" extra veeIsucces.
Voor de Nederlandse tuinbouwers wordt, althans wat de volle
grondsteelt betreft, in het oogstjaar '85/'86 een gemiddeld verlies
verwacht van zo'n 53.000 gulden.
In deBuitenkerkconcerteert het 80musici tellende "Wolverhampton
Youth Orchestra": een uitstekendjeugdensemble.
Het Komitee Stop Kemenergie Kampen wil dat de raad zich tegen
kemenergie uitspreekt.
Een inbreker blijkt, in de drukte onopgemerkt, meer dan 20.000
gulden gestolen te hebben aan gelden voor de profronde plus gelden
van de penningmeester R. van Dijk persoonlijk, uit diens kantoor in
"Hotel Van Dijk".
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26 julio Een afdeling N.W. Overijssel van de Vereniging van Natuur
fotografen opgericht, met 26 leden.

- Bij de motorclub De .Steur crossen 120 motorrenners.

27 julio Dief leegt acht zendingsbussen in de Broederkerk.
Petra van Staveren verliest haar Nederlancts aspiranten zwemrecord
op de 200 m. schoolslag aan Linda Roes, in Oost-Berlijn.

28 julio Er is een "skeelerclub Kampen" in de maak. Officiele oprichting
zal op 18 augustus volgen.

31 julioDe Kamper amateur-fotograafG.l. Bast won een fraaie beker als
winnaar van een Europese fotowedstrijd van de Westduitse fotogigant
Enna Miinchen. Thema "Hanzesteden in Europa", onderwerp:
Kampens stadsfront aan de IJ sse!.
Slachterij Wika b.v., eigenaresse van het voorrnalige openbare
slachthuis, gaat de slachtaccommodatie belangrijk uitbreiden.
Drukbezochte vierde Kamper Ui(t)-dag met veel "straatverrnaak".

augustus. 1. Steunenberg, oud-directeur van Uitgeverij Kok, overlijdt
op 88-jarige leeftijd.Hij diende Kokonafgebroken van 1922 tot 1968,
van welke tijd tussen 1947 en 1968 als directeur, nadien als adviseur.
Zijn zoon mr. W.E. Steunenberg volgde hem in 1968 op.
Hoofdbode R. Meinema van het stadhuis gaat met VUT.

2 augustus. Rik Elings, jazzmusicus en eens dirigent van de Kamper
bigband "Last Moment", nu woonachtig in Zwolle, heeft inmddels
een drukke praktijk als arrangeur voor radio- en tv.-orkesten.
Motorcross om de "Bouwvakcup" beleeft drukke tweede wedstrijd
dag met o.m. Zwitserse belangstelling.

4 augustus. Dodelijk verkeersongeluk op de Burg. Van Engelenweg. De
16-jarige bromfietser Lydia Brink slachtoffer.

5 augustus. Vier populaire cafe's dicht. "Gesloten wegens vakantie" is
meestal een eufemisme. Ret gaat ze slecht. Voorzichtigheid met de
uitgifte van muziekvergunningen door het gemeentebestuur krijgt van
de jongeren de schuld. Ret "Swingcafe" in de Oudestraat, t/o de
Geerstraat, kreeg van de Raad van State geen toestemming voor
"overgangsmaatregelen" tot er een Kroonuitspraak in zijn geluids
hinderzaak is afgekomen.
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Aan de Venendijk worden de Autokolk en de N agelholt-kolk gedempt
voor viaductbouw in het kader van de aanleg van rijksweg 50. De
hengelaarsver. "Ons Vermaak" protesteert bij monde van voorzitter
C. Stil. Men acht zich onvoldoende gecompenseerd voor verlies van
viswater.

6 augustus. De woningbouwver. "Eenvoud" begint binnenkort aan de
renovatie van 181 eengezins- en 24 flatwoningen op de Greente
(complex 8), gebouwd in de jaren '60 en '61. - De woningbouwver.
"Kampen" gaat vijf woningen in de Wortmanstraat splitsen en 38
nieuwe woningen bouwen in Hagenbroek. Het bouwcontingent
daarvoor werd geleend van de gemeente Hellendoom.

7 augustus. De gemeente Kampen kocht Vloeddijk 77 en 79 voor
verbetering van huisvesting voor de Sociale Dienst.
De fa. Siebrand neemt een grote partij lichte wijn in flessen uit de
handel, wegens gebleken explosiviteit.
"Staal, plaat- en buisverwerkende Industrie b.v." is overgegaan in
handen van B.A. Visser, die de naam wijzigde in "Staal International
B.V." De nieuwe ondememer komt uit Giekerk. Hij wil aan produkt
ontwikkeling gaan doen.
"De F aam", conservenfabriek voor biologisch-dynamische tuin
bouwprodukten in Usselmuiden, heeft het na de kemramp in Tsjer
nobyl druk gekregen.
Laatste Kamper Ui(t)-dag met skeelermarathon, vuurwerk en in de
Bovenkerk o.m. het Duitse schoolkoor "Liineburg Herder-schule".
Jan Eise Kromkamp won de marathon.

8 augustus. Anette Minnema (11) reist de wereld af als nationaal
vertegenwoordigster in de strijd om het fietscross-wereldkampioen
schap. (Ze zal brons pakken in het Engelse Slough op 16 augustus.)

9 augustus. Er komen een nieuw wegdek en nieuwe waarschuwings
lichten voor de oude Usselbrug.
Exploitatietekort zwembad "De Steur" wordt voor 1987 geraamd op
880.000 gulden; 75.000 gulden meer dan het vorige jaar.
Het gezin van Cor en Marina Stam - met twee jonge kinderen -
vertrekt naar Curacao om daar in het kindertehuis "Hebron" te gaan
werken. Vijf jaar onbetaald werk uit christelijke naastenliefde.
Archivaris J. Grooten en zijn medewerkers beginnen aan een grondige
onderhoudsactie voor de middeleeuwse charters in Kamper gemeen
telijk bezit.
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14 augustus. Een leegstaande (studenten)woning aan de Buiten Nieuw
straat brandde uit. De brandweer werd gehinderd door waterdruk
verlies.

12 augustus. In Wezep boekte wielerveteraan Johan Hup in zijn 26e
seizoen de 250e overwinning!
Scheepswerf Peters werkt aan talrijke Ierse orders.

15 augustus. Het Landelijk Ombudsteam Stadsvemieuwing te Alkmaar
acht renovatie van complex 1 (Hanzewijk) van de woningbouwver.
"Kampen" aanzienlijk voordeliger dan afbraak en nieuwbouw.
Onderzoek werd verricht op verzoek van de "Huurdersver. Hanze
wijk".
Een inbrekersduo uit Kampen/Spijkenisse stond terecht voor rond 36
inbraken in drie jaar tijds. O.a. werd ergens een brandkast met
ingebouwd (en loeiend) alarm meegenomen. Totale buit meer dan
3 ton.
In Usselmuiden verongelukt de 84-jarige driewielerberijder
J. Wanders door aanrijding met een trekker met maaimachine.
"Onze Tuin" uitgeroepen tot mooiste tuin van Nederland door de
landelijke organisatie van volkstuindersverenigingen.

i6 augustus. Boer Zwier Stoel van 't Kampereiland voert actie tegen
't Waterschap IJsseldelta, dat ter plaatse ongebruikelijkepuntdraad
afrasteringen langs de sloten van 't Eiland heeft gelast.
Het Stadsziekenhuis zoekt nieuwe taken als poot onder zijn voort
bestaan. VoorzitterA. Hengeveld denkt aan een centrum voor drugs
verslaafden, revalidatie of psychiatrie.

17 augustus. Gert Steinbach (KWC) wint als wielerveteraan op het
autocircuit van Zandvoort het nationale kampioenschapvoor boven-
45-jarigen.
Ds. J.H.C. Olie doet intrede als 3e predikant van de N.H. Gemeente
te Usselmuiden.

18 augustus. "De Kogge", chr. school voor practische vorming, neemt
feestelijk intrek in de oude "Geert van Wouschool" aan de Noord
weg.

19 augustus. Illustratrice Lidia Postma exposeert in de Openb. Leeszaal
en Bibliotheek.
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Prof. J. Kamphuis (Vrijgem. Theo!. Hogeschool) breekt met de EO.
Hij voelt zich - en vele christenen met hem - gediscrimineerd door
EO-directeur drs. L.P. Dorenbos, in uitspraken over diens "Israel
visie". De directeur zei in Nijkerk dat "een ieder die een geestelijke
Israelvisie aanhangt een antisemiet is".

21 augustus. Nu de Zwolse raad heeft besloten 30.000 gulden salaris
kosten voor zijn rekening te nemen ten behoeve van een stads
archeoloog voor de II sselsteden, kan diens aansteIIing volgen.
De Zwolse officier van justitie eist 9 maanden gevangenisstraf,
waarvan 4 voorwaardelijk, tegen een 35-jarige IIsselmuider riet
dekker, wegens het incasseren van 1,2 miljoen van de Bondsspaar
bank, hem verstrekt door een frauderende, 35-jarige employe van de
bank, wiens zaak nog voor moet komen. (Uitspraak zal volgen op 4
september '86).
Wethouder Arend Hengeveld opent het 60-jarig jubileum van de
sportver. DOS, dat begint met een DOSK -voetbaltoemooi. Hij maakt
een vlucht in een hetelucht-baIIon.
De 50-jarige Oranjevereniging van's Heerenbroek viert drie dagen
feest. Hoogtepunt is wei een rondvluchtendienst per helicopter op 23
augustus.

22 augustus. Olympisch kampioene Petra van Staveren, die enige dagen
eerder een 12e plaats behaalde op de 200 m. schoolslag bij de WK in
Madrid, behaalt met de estafetteploeg op de viermaal 100m. wissel
slag een bronzen medaiIIe in de nieuwe, Nederlandse recordtijd van
4.10.70. De finale 100 m. schoolslag haalde zij niet.
Op 1 september '86 zal de IIsselmuider gemeenteraad mevrouw Cobi
Schambach-Scholten (PvdA) tot wethouder benoemen: de eerste
vrouweIijke wethouder in die gemeente.
Van 22 tim 24 augustus houdt de Motorclub "De Loswal" voor de
vijfde maal een "motorfeest", waaraan door een intemationaal
gezelschap motorrijders wordt deelgenomen, en dat steeds omvang
rijker en gezeIligerwordt.

23 augustus.Naast het bedrijfvan Schotte - en daarmee annex - zal een
nieuw bedrijfverrijzen, voorlopig te noemen Thogo B.V., dat kunst
stoffenvoor de medische wereld gaat produceren.
Een ambteIijkewerkgroepmoet de raad van Kampen adviseren over
de alofnietwenselijkheidvan eenEDAH-vestiging indeKok-panden
aandeOudestraat,eeroverdevoorgenomenvestigingbeslistzalworden.
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Wieleramateur Jan Spijker behaalt zijn ge zege van dit seizoen in de
Ronde van Klazienaveen; veteraan Johan Hup vult zijn overwin
ningen-totaal aan tot 16 bij de profronde in Assen.
Het DOS(K)-jubileum-voetbaltoernooi wordt gewonnen door
ROHDA-Raalte, zondag-hoofdklasser, met 2-3.

24 augustus. Tuinbouwpionier H. Schinkel uit IJsselmuidenoverlijdtop
89-jarige leeftijd.

25 augustus.Voor de TROS-televisie treedt Henk Meutgeert opmet zijn
"The Netherlands Concert Jazz Band" in een eigen compositie:
"Flying Dutch Saucer Concerto", suite in vier delen.
Het "Los-vast Artiestenteam" van de NCRV voetbalt tegen de
Kamper "Dans school '84", voor de KZBO en de kinderboerderij
"Cantecleer". Opbrengst zo'n 5.000 gulden.
De Stichting "Fibrosekinderen op kamp" ontvangt in Kampen van
"Inner Wheel Nederland" een schenkingvan 20.000 gulden.
Negen maanden gevangenisstraf,waarvan vijf voorwaardelijk, eiste
de Zwolse officier van justitie tegen de 35-jarige bankemploye, die
zo'n 1,2 miljoen gulden verduisterde van zijn werkgever, de Bonds
spaarbank, en het gaf aan een IJsselmuider rietdekker.Hij zou onder
morele druk door deze ontvanger hebben gehandeld en zelf in het
geheel niet van de fraude hebben geprofiteerd. Het geld werd
onttrokken aan tussenrekeningen en aan het "zwart-geld-circuit".
(Uitspraak zal volgen op 4 september '86.)

27 augustus. Te Delft promoveerde stadgenoot Matthijs Kok tot doctor
in de technische wetenschappen. Hij werkt aan hetWaterloopkundig
Laboratorium in de Noordoostpolder als specialist in computer
modellen, optimalisatietechnieken en het "stoichiastisch verwerken
van meetgegevens".
De Schokkervereniging,opgerichtinoktober '85, teltalmeerdan 700
leden. Zij stelde subbesturen in, in Friesland, Twente, Volendam en
Eindhoven. Kampen blijftde hoofdvestigingomdat de meeste Schok
kers na de ontruimingvan het eiland in Kampen terecht kwamen.
Afscheid van onderwijsmanM. van der Vlugt,directeur Flevo-mavo
gedurende 23 jaar en betrokke?-bij de Handelsavondschool.

28 augustus. Kampen protesteert bij de minister van VROM tegen
opname van het Kamper gemeentelijk waterleidingbedrijf in de
WMO.
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Kees Schouten, schilder/graficus uit Santpoort, exposeert bij Garage
Van den Noort.
De Reforrnatorische scholengemeenschap Pieter Zandt in IJ sse1-
muiden is niet welkom in Kampen voor definitieve vestiging, aldus
burgemeester H.C. Kleemans. De school zou in het gebouw van de
vertrekkende Chr. sociale academie "De IJsselpoort" komen, zo
werd beraamd in Den Haag.
De Raad van State besloot, op verzoek van betrokken ondernemers en
de "Ondernemersver. Kampen", de toestemming van B. en W. voor
vestiging van een "tapijthal" op het industrieterrein, op te schorten.
Berk-Beccon B.V. besloot haar verkoopkantoor in Utrecht en het
centrale magazijn in Doetinchem opnieuw in Kampen onder te
brengen.
De Raad besluit de St. Nicolaasdijk opnieuw aan een zijde af te
sluiten, tegen het advies van de politie en de wens van de meeste
bewoners in.

29 augustus. De "Interprovinciale Contactdag" brengt vier commis
sarissen der Koningin en meer dan honderd gedeputeerden, dienst
hoofden en griffiers der staten in Kampen bijeen voor een succesvolle
dag-uit.
Burgemeester Kleemans slaat eerste paal voor nieuwe fabriek van
Gockel Beheer B.V. aan de Industrieweg, producent van hoogwaar
dige kunststoffen voor medisch gebruik. (Zie ook 23 augustus.)
In het derde deel van "Zwolse Regesten (1426-1450)" toont de
Zwolse gemeente-archivaris F .C. Berkenvelder aan, dat Zwolle in het
jaar 1438 op oneerlijke wijze ten koste van Kampen essentiele
voorrechten heeft verkregen. Daartoe werd de bisschop van Utrecht,
Roedolph van Diepholt, door Zwolle om de tuin geleid.
De veiling KZIJ lijdt nog steeds door lage omzet onder de gevolgen
van de kemramp bij Tsjemobyl.

30 augustus. NCRV-kerkepad brengt 25.000 bezoekers naar Kampen,
die er de interessante kerkgebouwen, de Rien Poortvliet-tentoon
stelling in de Synagoge en het Stedelijk Museum in het Gotische Huis
wilden bezoeken en de zang van het mannenkoor DEV en een
Volendams gemengd koor, het orgelspel van Willem Hendrik Zwart
en anderen, plus een kerkdienst in de Bovenkerk wilden meemaken.
De Stichting Lokale Ornroep Kampen (SLOK) begint met haar
geregelde uitzendingen, dagelijks te beluisteren op 103 MHz, FM.
Voorzitter Jan Leeferink en burgemeester H.C. Kleemans voerden
officieel het woord.
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31 augustus. Drs. J.Westland doet intrede bij de Hervormde gemeente in
de Bovenkerk. Hij werd bevestigd door zijn broer dr. L. Westland van
Amersfoort,
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