
KAMPER KRONIEK 
1986 

1 September. Burgemeester E. van Voorden opent de 18e IJsselmuider 
Huishoudbeurs op het Gem. Sportterein van Kampen, Burgem. van 
Engelenweg. 

— De IJsselmuider raad kiest in meerderheid mevrouw Cobi Schambach 
(PvdA) tot wethouder en verwelkomt Jan Wieten als haar opvolgend 
raadslid en fractievoorzitter. Koert Meuleman (fractievoorzitter SGP) 
vond de benoeming van mevrouw Schambach "ondemocratisch": 40% 
van de bevolking werd aldus buitenspel gezet, zei hij. 

— Kampenaar Henk IJzerman 25 jaar dirigent van het Heerder Mannen-
koor. 

3 september. Het jaarverslag van de Gemeentepolitie te Kampen spreekt 
van een jaar 1985 met weinig "records", maar ook onrust over de groei 
van de kleine criminaliteit. Er werden in Kampen 267 bingo's gehou-
den. 

4 september. Negen drugsdealers in Zwolle (7) en Kampen (2) gepakt. In 
Kampen was hun depot gevestigd. 

— Ben van Oosten concerteert in de Bovenkerk. 

5 september. Het IJsselmuider duo Fieke van 't Riet en Hanneke van Vil-
steren boekt succes met hun poppentheater "Roza". 

— De Zwolse rechtbank veroordeelde P.V. uit LIsselmuiden tot negen 
maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, voor het aan-
nemen van bijna een miljoen gulden, door de Kamper bankbediende 
J.H.T. verduisterd bij de Bondsspaarbank. 

— Drie patrouillevaartuigen van de Kon. Marine, uit de Balder-klasse, 
bezoeken Kampen en voeren demonstraties uit. 

— Met de try-out van de musical "Publiek" (Seth Gaaikema/Bob Zimmer-
man) heeft Kampen weer eens een theaterprimeur in de Stadsgehoor-
zaal beleefd. 

6 september. Prof. dr. Willem Kolff (kunstnier, kunsthart), Salt Lake 
City, kreeg bij de 83 onderscheidingen, die hij reeds ontving, in zijn 
geboortestad Leiden de "Speurwerkprijs" van het Kon. Instituut van 
Ingenieurs. 

— De Stichting Philadelphia Voorzieningen (in Kampen en IJsselmuiden 
thans beheerder van de tehuizen De Schelp, De Terp, De Rietgors, De 
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Stolpen en De Bevernel) bestaat 25 jaar. Dat wordt met de bewoners 
gevierd. Binnenkort zal het te verbouwen tehuis "De Meerburg" aan de 
reeks worden toegevoegd. 

— De Vrijwilligers Vacature Bank zal verhuizen van Boven Nieuwstraat 
71 naar het oude VVV-kantoor, naast het Gotische Huis. De Algemene 
Hulpdienst verhuisde reeds van de De la Sablonièrekade naar (tijde-
lijk) "De Amandelboom"; later wordt het adres het Van Gelder Com-
plex aan de Kennedylaan. 

— "Oranje" houdt de jaarlijkse taptoe in lJsselmuiden. Instructeur 
Berend van Dijk uit Kampen was 25 jaar met vrucht aan het korps ver-
bonden. Verplaatsing van de taptoe naar het midden van het dorp 
bracht het verloren publiek terug. 

— De Kalveropfokclub "Jeugd en toekomst" oogst stijgende belangstel-
ling bij zijn keuringen, zoals die van vandaag. 

— Jeugdwielerdag KWC een groot succes. 
— Ook de tweede NCRV-kerkepad-dag bracht geweldige drukte in Kam-

pen. 

8 september. Grietje Hooisma-Bosman, atlete, opent ludiek (in een 
grote plastic zak) de IJsselmuider zwemvierdaagse. 

9 september. Ook in Kamper zwembad De Steur start een zwemvier-
daagse. 

11 september. Bij de opening van het academische jaar aan de Vrijge-
maakte Hogeschool draagt prof. dr. J. van Bruggen het rectoraat over 
aan prof. dr. C. Trimp. Dr. A.N. Hendriks spreekt over "Pastoraat en 
pneumatologie". 

— In de Bovenkerk rondt vaste organist W.H. Zwart de concertenserie 
van de Concertcommissie Herv. Kerk Kampen, af. 

— Het Waterschap LIsseldelta is — volgens de Raad van State — niet ver-
plicht mee te betalen aan verlegging van de drinkwaterleidingen ten 
gevolge van dijkverhoging. Een strop van f 150.000,— voor de 
gemeente Kampen. 

12 september. In Kampen vestigden zich vorig jaar 103 nieuwe bedrijven 
en 70 hielden op te bestaan. LIsselmuiden kreeg 24 nieuwe bedrijven 
en raakte er — ook in 1985 —15 kwijt. 

13 september. In de Synagoge zijn van heden af reliefs van Rein Kamp-
horst en linosneden van Katja Bosch te zien. 
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— Het 90-jarig CNV houdt een districtsbijeenkomst in een tent om het 
jubileum te vieren. 

— Gospelfestival in de Open Hof. 
— Tweede Egerlander Blaaskapellenfestival in de Kamper binnenstad, 

georganiseerd door hun Kamper vertegenwoordiger "d' Isellander 
Muzikanten". 

— De Stichting Promotie Kampen heeft een vernieuwd, en van negen tot 
veertien personen uitgebreid bestuur. Rob Alferink volgt Wicher Dal-
sem op als voorzitter, Bert Hofman neemt het secretariaat over van 
Klaas van 't Ende, die kantoorhouder wordt. Nieuwe leden zijn de 
dames Dragt en Smit, de heren T. v.d. Weerd en Bert Voortman; er 
moet nog één benoeming volgen. 

— Op het voormalige Sportpark Seveningen wordt eenjaarlijks ponycon-
cours gehouden van De Deltaruiters te IJsselmuiden. Deelname door 
300 combinaties uit 25 rijverenigingen in Overijssel, Gelderland en 
Flevoland. Ook veel ereprijzen voor de gastheren. 

— Schietvereniging "Op de Korrel" krijgt een weekeinde bezoek van de 
vereniging "Sportschuz Soest Sad". 

16 september. De Sociale Dienst van Kampen kreeg het ook in 1985 veel 
drukker. In de laatste vijfjaar is het aantal mensen, dat de Dienst nodig 
heeft, verdubbeld. Directeur F. v.d. Werf klaagt zijn nood. 

— De Raad van State wees bezwaren van 30 centrumbewoners af tegen 
achtergrondmuziek ("muzak") bij het winkelen in het centrum. 

— Opgericht werd de Vereniging Aangespannen Paard, afdeling Kampen. 

17 september. De Hervormde Mannenver. op Geref. grondslag begint met 
een serie bijbellezingen over "De Formulieren". 

— Kampen stuurt een delegatie naar de Internationale Hanzedag in Duis-
burg. 

— Ook IJsselmuider ouders protesteren tegen de bezuinigingsmaatrege-
len van onderwijsminister W.J. Deetman; er worden "petitiekaarten" 
getekend. 

18 september. Nachtelijke uitslaande brand in de Gasthuisstraat. 
Bewoonsters werden via de dakgoot gered. 

19 september. De historische postvaart tussen Urk en Kampen wordt nog 
érimaal comfortabel herhaald in de motorboot Prins Claus. Zulks in 
verband met de verschijning van het boekje "Parate post", uitgave van 
de Stichting Urker Uitgaven. 
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— In Kampen werd een plaatselijke steungroep gevormd voor maat-
schappelijke en financiële hulp aan zwarte studenten uit Z. Afrika. Er 
wordt samengewerkt met het Landelijk Overleg Steungroepen. 

— De rechtbank te Zwolle veroordeelt een 27-jarige Kampenaar tot 15 
maanden met aftrek van voorarrest, voor 42 inbraken. 

— Burgemeester E. van Voorden van IJsselmuiden zal per 1 oktober 
optreden als wnd. burgemeester van Genemuiden. 

— Restauratie van het C.F.A. Naber-orgel in de Lutherse kerk door Maar-
ten Oranje (adviseur Jan Zwanepol) in volle gang. 

22 september. Een uit de oorspronkelijke onderdelen gereconstrueerde, 
16e eeuwse bedstee uit Kampen is als bijzonder pronkstuk te zien op 
de tentoonstelling "Kunst voor de beeldenstorm" in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. De bedstee is afkomstig uit het huis van de textielhan-
delaar en musicus W. Theo van Dijk, Oudestraat 91. 

23 september. De Stichting Vrouwenraad Kampen bepleit bij het gemeen-
tebestuur de bouw van een openbaar damestoilet. 

24 september. Oud-Kampenaar Dik Kiel, eens bekend voetballer van Go-
Ahead doet in Nijmegen zijn doctoraal examen orthopedagogiek. 

— Het Circus Aladdin treedt drie dagen op in Kampen. 
— De veiling KZY heeft de primeur van paarse bloemkolen in haar aan-

bod. Ze komen uit een proeftuin in Lelystad. 
— Een delegatie van musici o.l.v. Jan Quintus Zwart bezoekt Kampen ter 

voorbereiding van een groot, tweedaags bezoek in 1987. 

25 september. Huisarts H. Bodde9s vond in zijn tuin aan de Cellebroe-
dersweg een fragment van een fraai bewerkte steen, met een voorstel-
ling van het paradijs, wellicht afkomstig van het Cellebroederskloos-
ter. 

— Oud-stadgenoot dr. G. Mulder (48) is benoemd tot hoogleraar sociale 
wetenschappen/arbeidspsychologie te Groningen. 

— De Kulturele Onderwijs Kommissie (KOK) presenteerde het nieuwe 
programma voor het basis- en voortgezet onderwijs. 

26 september. Theo van Mierlo wijdt zijn (geslaagde) doctoraalscriptie 
aan "De verdedigingswerken van Kampen, v66r de 15e eeuwse stads-
uitleg: een reconstructie". Hij studeert aan de RU te Utrecht. 

— Adjunct-hoofdbrandmeester Dirk Leurink neemt afscheid van de 
Kamper Brandweer. 
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27 september. Nabestaanden van gesneuvelde Indiëgangers maken 
bezwaar tegen de voorgenomen verplaatsing van het Indië-monument 
in het 3e plantsoen naar de De la Sablonièrekade. 

— Onder en rond de verzinkerij Moniko b.v. aan de 2e Ebbingestraat 
wordt grondvervuiling met zware metalen aangetroffen. 

— Kees Kieft exposeert zijn recente schilderijen in de Catharinakapel te 
Harderwijk. Hans Wiersma opent de tentoonstelling. 

28 september. Intrede ds. A.C. Hogenhuis bij de Geref. Kerk (syn.) te IJs-
selmuiden. 

29 september. Kamper winkeliers zamelen chemisch afval in, als reactie 
op de in Kampen aanwezige laboratoriumboot "Gifexpres". 

— De scheidende rector W. van Koldam (64) van het Almere College 
draagt de leiding over aan zijn opvolger R. Onderweegs, die al 5 jaar 
conrector is van de school. 

— De bekende Brunneper Thijs Vinke (o.m. tien jaar voorzitter van de 
wijkvereniging Brunnepe) op 50-jarige leeftijd overleden. 

— Wim Izaks exposeert in het Grafisch Atelier aan de Hofstraat. 

30 september. Tentoonstelling "De Vredesbeweging in Oost-Europa" van 
het IKV in de Koornmarktspoort. 

— De 121/2  jarige Stichting Kinderopvang IJsselmuiden kan de behoefte 
niet aan. 

1 oktober. De begroting van de gemeente Kampen voor 1987 sluit met 
een batig saldo van f 265.000,— voor nieuwe activiteiten en bestedin-
gen. Voor kleine investeringen is bovendien f 80.000,— en voor onder-
wijs f 60.000,— beschikbaar. 

— De IJsselakademie in nood: opheffing dreigt door financiële tekorten. 
— Wim van 't Oever, hoofdleider van 't Speelwerk, 25 jaar in het onder-

wijs. Dat wordt herdacht in de Juliana van Stolbergschool. 

2 oktober. Ds. J.H.C. Olie, NH predikant te IJsselmuiden, begint een 
serie bijbellezingen over de Romeinenbrief. 

3 oktober. In de Schepenzaal van het Oude Raadhuis hoorde J.F.Sievers 
uit Dalfsen, hoofd A-kring van de BB in Overijssel, dat hij benoemd was 
tot ridder in de orde van Orarije Nassau. Burgemeester mr. L.A. van 
Splunder van Hardenberg speldde hem de versierselen op. 

— In Galerie 3 exposeert Hans van der Horst uit Haarlem. 
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— Voorzitter Wicher Dalsem neemt afscheid van de Stichting Promotie 
Kampen v/h Comité Kamper Ui(t)-dagen. Hij bepleit meer financiële 
armslag via het gemeentebestuur. 

4 oktober. Piet de Jong, districtsbestuurder van de Prot. Chr. Onderwijs-
vakorganisatie, werkzaam als onderwijzer in Kampen, stelt zich te 
weer tegen minister Deetman's bezuinigingstactiek. 

5 oktober. Vanaf vandaag houden de Confessionelen binnen de Her-
vormde Kerk van Usselmuiden eigen kerkdiensten in de Gerefor-
meerde kerk aan de Dijkgraafstraat, omdat de meerderheid van het 
kerkbestuur voor hen geen zelfstandige plaats, met eigen predikant, 
wil inruimen. Die meerderheid behoort tot de Geref. Bond. 

6 oktober. Op maandagmarkt wordt Joop Bottenberg gehuldigd omdat 
hij 50 jaar in de vishandel is geweest. Vorige week vierde hij met zijn 
Annegien het 40-jarig huwelijksfeest. 

— De Willem Alexanderschool bestaat 40 jaar. 
— Het ziet er naar uit, dat het Kamper huisvuil zal moeten worden gestort 

in Zwolle-Zuid (Sekdoorn). 
— Veertien Kamper basisscholen nemen deel aan een boekenweekpro-

ject ("Boeven"), samen met de Openbare Leeszaal en 't Speelwerk, 
gesubsidieerd door de "Kulturele Onderwijs Kommissie". 

— Huldiging namens het Carnegie Heldenfonds en de Mij. tot redding van 
drenkelingen, door burgemeester H.C. Kleemans, van Freddy Anneese 
(18) en Johny Knul (16), die op 25 februari de jeugdige Brammetje Jon-
ker van de verdrinkingsdood redden. 

— De IJsselmuider raad voteert geld voor aanpassing van de nieuwe 
sporthal in de Oosterholthoeve voor het muziekonderwijs. 

7 oktober. Gemeentesecretaris J. Knol (61) na ziekte van enige maanden 
overleden. 

8 oktober. De KWC huldigt Arieta Minnema voor haar bronzen medaille, 
behaald tijdens het WK fietscross in het Engelse Slough op 17 augus-
tus. 

9 oktober. De Kamper bluegrass-formatie "Groundspeed" o.l.v. Jan Roe-
lofs vertrekt voor een 23-daagse, Europese tournee door zeven landen. 
Slot wordt een concert in de Stadsgehoorzaal met de befaamde Ameri-
kanen Kenny Baker en Josh Graves. Daarvan wordt een live-lp 
gemaakt. 
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— De supportersvereniging van KHC bestaat 40 jaar. Oprichter Henk 
Post gehuldigd met de erepenning van de gemeente Kampen. 

— De Kamper acteur Theo Versteeg treedt op in de tv-filmproduktie van 
Veronica "De Verleiding", naar een verhaal van Guy de Maupassant. 

— Korte maar hevige, zeven uur durende bezetting van de Chr. Academie 
voor de Journalistiek door de studenten. Ze wilden afschaffing van de 
presentieregeling, betere inspraak en beter onderwijs. 

10 oktober. De Hout- en Bouwbond CNV Kampen/lJsselmuiden huldigt 
17 jubilarissen. Erevoorzitter W. Schinkel, 40 jaar lid, 25 jaar afde-
lingsvoorzitter, kreeg het gouden insigne met lauwertak. 

— Het Hervormd Kerkkoor vertrekt voor een tweeweekse concertreis 
naar Hongarije en Oostenrijk. Onderweg worden elf concerten gege-
ven! 

11 oktober. De bouvier Amber (van Margriet Reilman) en de rottweiler 
Bronke (van Henk v.d. Sluis), beide getraind onder leiding van Tinus 
Selles van de VDH-kring IJsselmuiden, mogen zich Nederlands kam-
pioen binnen hun rasvereniging noemen. 

— Amsterdam Loeld Stardus Quartet in Lutherse Kerk. 

13 oktober. De Oranjevereniging 's-Heerenbroek bestaat 50 jaar. 
— Tommy, de hond van de fam. Bras in de Visseringstraat, heeft tijdens 

wandelingetjes met zijn baas, in acht jaar tijd 2000 verdwaalde tennis-
ballen gevonden en geapporteerd. De KJLTC zorgt voor een huldiging 
bij elke mijlpaal. 

— De Kamper Ondernemers Vereniging plaatst een pagina-grote adver-
tentie in de locale kranten om het gemeentebestuur er van te overtui-
gen, dat er haast moet worden gemaakt met bestemming van de "Kok-
panden" voor een groot-winkelbedrijf (V&D). 

— De raad vergadert over de Kok-panden maar is niet eenstemmig, 
ofschoon een meerderheid (met CDA en PvdA) het college z'n "huis-
werk" over laat maken. 

14 oktober. In Grafhorst wordt weer de Biestemark gehouden. De 653ste! 
— Van de Kamper Almanak verschijnt de 50e editie en wordt aangeboden 

aan burgemeester H.C. Kleemans. Er is inmiddels ook een register op 
vijftig jaren Kamper Almanak verschenen. 

— Gait L. Berk brengt "Zuiderzeevaria" voor de Museumvrienden. 
— Mevr. Van 't Zand-Boerman, die als 20ste lid van de Museumvrienden 

wordt ingeschreven, schonk de vereniging een oude "hooiweger". 
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— Twee belangrijke leden van de Museumcommissie, Eelco Elzenga te 
Apeldoorn en Henk Slechte te Deventer, trekken zich terug. Te geringe 
personeelsbezetting, onvoldoende deskundig kader en de positie van 
het stedelijk museum binnen een te bureaucratisch apparaat zijn hun 
klachten. 

15 oktober. T. Oldersma, inspecteur van politie, nieuwe voorzitter Sport-
raad. 

— De Kampereilander Orarijevereniging voert "Sil de strandjutter" op. 
— De eerste produktie "De Blauwe Zebra" van het Kamper/Overijsselse 

toneelgezelschap, dat onder deze naam het wegens financiële moei-
lijkheden opgeheven "Lijn Negen" opvolgt, wordt enthousiast ontvan-
gen. 

— Ds. J.M. de Raad, sinds 1977 N.H. predikant in IJsselmuiden, herdenkt 
zijn 25-jarig ambtsjubileum. 

16 oktober. De Cellespoort wordt tijdelijk als studentensoos gesloten. De 
"Stichting Welzijn Kampen" moet als beheerder aangebrachte schade 
herstellen eer de poort onder voorwaarde van voorzichtiger gebruik 
weer open gaat. 

— VVD-Kampen wijst mevr. Jackie ten Hove aan als kandidate voor het 
Statenlidmaatschap. Op Overijssels niveau is de kandidatuur van het 
oud-raadslid van Kampen Henk Krans daarmee niet van de baan. 

— Een korting van bijna 45% op de uitkeringen van het rijk aan de 
gemeente Kampen in 1987, voor sociaal-cultureel werk, zal wellicht 
het eerst de Muziekschool, 't Speelwerk, 't Ukien en Samenlevingsop-
bouw treffen. 

17 oktober. Jan Zwanepol opent een reeks demonstratieve bespelingen 
van het Naber-orgel (in restauratie) van de Lutherse Kerk. 

18 oktober. Oud-wethouder van Sportzaken A. Deuzeman en voorzitter 
Landaal van de Kon. Ned. Roeibond openen samen het nieuwe clubge-
bouw van de Kamper Roei- en Zeilvereniging aan het Ganzendiep. 

— Het Stedelijk Orkest o.l.v. Gert van Veldhuizen concerteert samen met 
de Zwolse "Lowland Brigade Pipe Band", het Kamper operettekoor 
St. CaecWa, de Avercamp-zangertjes en de bariton Herman Nagelmae-
ker. 

— R.J. Krudop, beheerder van de provinciale kunstcollectie te Zwolle, 
opent de tentoonstelling van "De Varfdeuze" in de v.m. Synagoge. 
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— Teunis Kooiman van De Gemzen uit Heerde, wint de halve marathon in 
Kampen. 

— Pieter Bas Alferink (16) naar de Malediven voor deelname aan het 
nationaal kampioenschap surfen voor de reiswereld. 

20 oktober. Het Stedelijk Museum in 't Gotische Huis wordt tot 9 april '87 
gesloten voor werkzaamheden. 

— Het Kamper Nieuwsblad, samen met de oude Kamper Courant 150 jaar 
oud, herdoopt zich in "Kamper Courant", en gaat in 't vervolg op maan-
dag, woensdag en vrijdag (i.p.v. dinsdag, donderdag en zaterdag) ver-
schijnen. 

— Jan Aarten 25 jaar docent aan de W. de Zwijger-mavo. 

21 oktober. Lammert ten Klooster, ambachtelijk medewerker en popzan-
ger, verbetert ten overstaan van VARA-radio het wereldrecord haring-
eten: 22 in één uur. 

— Jubilate Deo o.l.v. Harm Jansen geeft in de Buitenkerk een gevarieerd, 
serieus koorconcert met solisten en orkest: het orkest "Contra Fac-
tus". 

— Muziekproject "Carnaval des animaux", opgezet door de Kunst- en 
Expressie-academie en het Zwols Conservatorium, zeer succesvol bij 
uitvoering voor 1400 schoolkinderen in de Stadsgehoorzaal. 

22 oktober. De Schokkervereniging onderneemt actie om de beenderen 
van Schokkers, die in 1940 voor wetenschappelijk onderzoek werden 
opgegraven en naar de universiteit van Amsterdam vervoerd, op 
Schokland herbegraven te krijgen. 

— Henk Galenkamp, in Kampen geboren, zoon van een Zwolse huisarts in 
ruste, oogst succes als dirigent in Oost-Duitsland. 

— Wethouder J.D. Bossink plant een boom bij het bereiken van het hoog-
ste punt van "De Coeborch", bejaardenflats aan de Kennedylaan. 

23 oktober. Eerste uitvoering van de nieuwe chr. gemengde zangver. 
"Shalom" o.l.v. Jurrien Plender, in de NH Kerk van IJsselmuiden. 

— Gerrit Vos 25 jaar secretaris van "Wintervreugd" (Kampereiland) 
gehuldigd. 

25 oktober. "Capella Aequorea" uit Lelystad zingt in de Buitenkerk. 
— De Kamper Mandoline Club speelt o.l.v. Erik van de Weerd, in de Han-

zestad-zaal. Na de pauze de Isellander Muzikanten. 
— Werk van Fred Sieger is te zien bij Garage Van den Noort. 
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— De Sneker Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma zingt in de Burgwalkerk. 
— In de Koommarktspoort is een tentoonstelling te zien over Eritrea. In 

Kampen verblijven thans 22 Eritrese vluchtelingen. 
— De majorettes van "Oranje" (IJsselmuiden) behalen een eerste prijs op 

het top-showconcours van de CBSD te Franeker. 

27 oktober. Deventer is Kampen voorbijgestreefd als "meest monumen-
tale stad van Overijssel", met 490 monumenten (Kampen 485). Lande-
lijk staat Deventer op de 12e en Kampen op de 13e plaats. 

— De Chr. Gymra. ver. Pirouet schrijft haar 200ste lid in. 
— De raad van IJsselmuiden keurt de gemeentebegroting voor 1987 

onveranderd goed. 

28 oktober. Jongerencentrum 't Ukien (weer) voor onbepaalde tijd dicht 
in verband met een lege kas, die niet meer gevuld wordt door de Stich-
ting Welzijn Kampen om onduidelijke redenen. Er is zo'n halve ton 
"zoek". 

— Wicher Dalsem, ex-voorzitter van de Stichting Promotie Kampen krijgt 
de legpenning van de gemeente uit handen van burgemeester 
H.C.Kleemans. 

29 oktober. De Hervormde Kerkvoogdij weigert voor de tweede maal de 
Bovenkerk af te staan aan de oud-Kamper acteur Henk van Ulsen. In 
'80 betrof het een voordracht uit het bijbelboek Prediker, thans een uit 
het bijbelboek Job. 

— Hervormingsdag, georganiseerd door het Herv. Geref. Verenigingsver-
band. 

30 oktober. Ben W van Kampen zwichten voor GS (onder protest van wet-
houder J.D. Bossink) en bepalen het Fonteinkruid als locatie voor vier 
woonwagens, nadat GS "achter De Reeve" hebben afgewezen. 

1 november. "Los Vast-spectakel" van de NCRV, popshow, in de KHC-
sporthal. 

— De heren G. Maurer en (directeur) B.H. Verbeek 25 jaar verbonden aan 
de Alg. Bank Nederland. 

— Slotconcert na Hongaars-Oostenrijkse tournee van het Hervormd 
Kerkkoor in de Bovenkerk. 

— Zesde "Groundspeed"-festival (ook de "Kamper Foiknacht" genoemd) 
in de Stadsgehoorzaal. Tevens het slot van "Groundspeeds" tournee 
door zes Europese landen. Josh Graves en Kenny Baker werken mee. 
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— Koffiebar "De Pruttelkan" geopend in Broederweg 23. Wim Pols trad 
op. 

— In het "Grafisch Atelier" aan de Plantage exposeert Margoth Engel-
man. 

— Het RIZA noemt het Ketelmeer "Nationale bezinkbak voor baggerslib". 
— Baby-reunie in zwembad "De Steur"; de moeders namen deel aan het 

zwangerschapszwemmen. 
— De heer Teensma (31) benoemd tot directeur van PTT in Kampen. 

3 november. Jan laosche neemt na 20 jaar afscheid als penningmeester 
van IJ.V.V. Hij was de eerste voetbalpenningmeester in Nederland met 
een computerboekhouding. 

4 november. Gerrit Jan Zwep uit Grafhorst 50 jaar lid van de Kleine-die-
ren-fokkersvereniging. 

5 november. "Het Oversticht" stelde voor de gemeente IJsselmuiden een 
lijst op van panden, die het behoud waard waren. Er kwamen 95 pan-
den op de lijst, waaronder vier zeer bijzondere. 

— Thérèse Wilmink eindigde in de strijd om de Ahoy Cup te Rotterdam 
als hoogstgeklasseerde turnster van West Europa op de negende 
plaats. 

— De majorettes van AMDG promoveerden in Hoogkerk naar de eredivi-
sie. 

— Kees Mossel (Sportschool Jetze van Dijk) raakte in Londen zijn Euro-
pese titel karate wado kwijt. 

7 november. De Zalker korenmolen "De Valk" uit 1860 staat te koop. De 
gemeente IJsselmuiden bereidt zich voor op koop. 

— Kamper Trompetter Korps viert 35-jarig bestaan met een "spetterende 
show" in sporthal De Reeve. G.L. Hooisma gehuldigd wegens 25-jarig 
lidmaatschap. 

— In een bijeenkomst van het CDA lanceerde burgemeester H.C. Klee-
mans de gedachte, wethouders niet meer uit de raad te benoemen, 
maar "van buiten". 

8 november. Dokter J. W. Jacobze jr. uit Kampen, directeur van de Prov. 
Raad voor de Volksgezondheid, verwijt Den Haag een bezuinigingsbe-
leid in de volksgezondheid zonder visie: "een hap-snap-beleid". 

— Wethouder W. Brink neemt voor de ZC'37 de nieuwe hellingbaan in 
gebruik. 
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— Première "La Belle Hélène" van Offenbach bij St. Caecilia. 
— De afd. IJsselmond van de Ver. van Radiozendamateurs houdt een 

demonstratiedag bij Garage v.d. Nooit 

9 november. Drie vandalen van 16 en 17jaar richten voor duizenden gul-
dens schade aan in Kampen. 

— Lange afstand-loopster Grietje Hooisma boekte in Oldenzaal haar 15e 
zege van het seizoen. 

— Harry Krommenhoek, chef-secretaris van het Leger des Heils bezoekt 
de brigade Kampen met echtgenote. 

10 november. In IJsselmuiden worden bekladde wanden van openbare 
voorzieningen gereinigd. 

11 november. Voor de "Museumvrienden" spreekt W.M. Oosterhof uit 
Kampen, archeoloog en hoofd Museum Schokland over het verre ver-
leden van het Zuiderzeegebied. 

12 november. Atlete Thérèse Wilmink is door de ziekte van Pfeiffer voor 
maanden uitgeschakeld van sportbeoefening. 

13 november. Het Hervormd Mannenkoor van IJsselmuiden zingt in de 
Bovenkerk en presenteert een nieuwe LP. Meegewerkt wordt door het 
mannenkoor "Stereo" uit Genemuiden en solisten. 

— Jaarlijkse regionale tentoonstelling van de Rassierduivenvereniging 
IJssehnuiden in de Buitenwacht. 

— In hun algemene beschouwingen tot de Kamper gemeentebegroting 
1987 verwijten fracties B en W èn raad traagheid in besluitvorming. 

— Het "Swingcafé" aan de Oudestraat t/o de Geerstraat moet van hoger 
hand dicht wegens geluidsoverlast in nachtelijke uren. 

14 november. De Sticht. Lokale Omroep Kampen (SLOK) zal in 1987 van 
de gemeente Kampen f 20.000,— krijgen: de helft eenmalig voor appa-
ratuur, de andere helft als jaarlijkse exploitatiebijdrage. 

— Twaalf wooneenheden in drie gerenoveerde panden aan de Broeder-
straat, eigendom van de Stichting Stadsherstel werden met officieel 
vertoon in gebruik genomen. 

— Drie afgestudeerden van de CABK exposeren in Galerie 3. 
— Het Joh. Calvijn Lyceum kreeg in het kader van het NIVO-project van 

het ministerie van 0 en W elf computers toegezegd. 
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— Het Kamper Nieuwsblad verschijnt voor het eerst met de nieuwe kop: 
"Kamper Courant" ("waarin opgenomen het Kamper Nieuwsblad"). 

— De 16-jarige leerling van het Calvijn Lyceum Roel Janssen werd in het 
Utrechts Universiteitscentrum "De Uithof" Nederlands wiskunde-
kampioen. Dat betekent uitzending naar een wereldwijde bollebozen-
ontmoeting op Cuba. 

15 november. Carla van Baaien (27) uit Leiden schreef een belangwek-
kend proefschrift over de Noordoostpolder in oorlogstijd. Zij schat het 
aantal onderduikers in de polder voorzichtig op 15 á 20 duizend en 
meent dat de Duitsers niet ingrepen omdat de NOP voor de voedsel-
voorziening te belangrijk was. 

— De Martin Gasmangroep van de RK Padvinders krijgt er een groep "Be-
vers" bij. 

— De Kampenaar Ben Verbeek krijgt op Papendal de gouden NEVOBO-
speld voor acht jaar hoofdbestuurslidmaalschap. 

17 november. Inwoners van Oosterholt protesteren schriftelijk tegen de 
aansluiting van de Oosterlandenweg en de Oosterholtseweg: een "do-
denkruising" zeggen zij. 

— De meerderheid van Ben W concipieert een raadsvoorstel waarbij het 
50 meter-bad in De Steur gehandhaafd blijft. De Sportraad verspreidt 
affiches, die tegen "verknippen" protesteren. 

— De Kamper raad stelt na zeven uur praten de gemeentebegroting 1987 
vast. 

— Een Kamper rechercheur schoot een inbreker in zijn been. 
— Er komt nieuw meubilair in het stadhuis. Als ongewild bewijs van de 

noodzaak, zakte burgemeester Kleemans door zijn stoel. 

19 november. De woningbouwverenigingen "Eenvoud" en "Kampen" los-
sen enkele grote en dure leningen af en nemen andere met een bedui-
dend lagere rente; de gemeente staat garant. 

20 november. De Commissaris van de Koningin mr. J.L.M. Niers stelt offi-
cieel de Oosterlandenweg in IJsselmuiden open voor het verkeer. 

— "Groot IJsselmuiden in oude ansichten, deel 2", aangeboden door 
auteur A.K. Versteeg aan de Commissaris. 

— AMDG en "Vollenhoofsch Fanfare" samen o.l.v. Albert Hoekman in de 
Open Hof. 

— Joop Pater uit Kampen behaalde in Amsterdam met zijn bouvier Fil-
lette Diana van de Overstort het Nederlands kampioenschap; Kim 
Simca van de Overstort werd reserve kampioen. 
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21 november. "Eenvoud" zegt in haar jaarverslag, dat ruimte en kwaliteit 
van de nieuwbouw in de woningsector zijn afgenomen bij tien jaar 
geleden. 

— De tafeltennisvereniging 's Heerenbroek bloeit: het eerste team pro-
moveerde naar de tweede klasse. 

— De senaat van de Vrijgemaakte Theol. Hogeschool beklaagt zich bij 
staatssecretaris Girijaar over de kennis van de klassieke talen bij VWO-
gediplomeerden. 

— Anderhalf jaar voor 23—jarige Kamper heroïnehandelaar. 
— Oud-Gereformeerde Gemeente (Burgwal) trekt in goeddeels zelf ver-

bouwde kerk. 
— Uitbreiding van de Veiling KZIJ in gebruik genomen. Op open dag (za-

terdag 22 november) 5000 bezoekers. 
— De bekende Kampenaar J.H. Overweg (80) overlijdt ten gevolge van 

een aanrijding. 

22 november. Burgemeester E. v. Voorden opent de derde Hervormde 
basisschool in IJsselmuiden: de "Ichtusschool". 

— B.J.B. Kok 50 jaar lid van het IJsselmuider RK Kerkkoor. 
— Sinterklaas in Kampen ontvangen. 
— De "Wereldwinkel" heeft pied á terre in het pand Oudestraat 2. 
— "Euphonia" Wilsum (vaandelafdeling) krijgt hoogste eer op Bondscon-

cours in Hattem. "Excelsior" Talk (ere-afdeling) wordt tweede. 

24 november. Intrekken subsidie van de provincie Overijssel aan het fail-
liete "Lijn Negen" is eigen schuld, spreekt de Raad van State uit. 

26 november. Van Heel neemt in nieuw kantoor 40 personeelsleden uit 
Leeuwarden over. 

— Voorzitter Reinier Siebrand en bestuurslid Harrie Keijzer gehuldigd 
wegens hun 25-jarig bestuurslidmaatschap van TOG. 

— Tweehonderd politiemensen in de 12e Singelloop van de KPSV. 

27 november. De Geref. Synode benoemde aan de THHK mevrouw drs. 
J. Dijk te Amsterdam tot half-time docente theologische vrouwenstu-
dies. Voorts benoemde de Synode dr. P.N. Holtrop te Amsterdam tot 
hoofdleraar zendingswetenschappen. 

— Door raadsbesluit wordt het 50 meter-bad van De Steur gered. 
— Het "Stadsknapenkoor OBK Elburg" o.l.v. Pieter Leusink zingt Engelse 

kerkmuziek in de Bovenkerk. 
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28 november. Notaris J. Herweij er eervol ontslagen per 1 december. Hij 
wordt opgevolgd door notaris mr. Roeland Heule. 

— Zalk en Wilsum zullen van de provincie een "bel-bus" krijgen. 
— Lezenswaardig maar geruchtmakend boeide over de Tweede Wereld-

oorlog in Kampen, geschreven door zeven studenten aan de Academie 
voor de Journalistiek in Kampen verschenen. Titel: "De strijd tussen 
goed en kwaad". 

— Kinderboerderij "Cantecleer" officieel geopend. 
— Eredoctoraat aan de Universiteit Twente voor prof. dr. W.J. Kolff (75) 

uit Salt Lake City, die zijn eerste kunstnier in Kampen ontwikkelde. 
— Afscheid aan de THHK van prof. dr. G.P. Hartvelt. 
— Kunstverkoop in de Synagoge, deels voor de Stichting Paardrijden 

Gehandicapten. 

29 november. Sinterklaas ook in IJsselmuiden ontvangen; aan de Graf-
horster wal. 

— Het Ganzendiep en de Goot krijgen in 1987 van het Waterschap een 
beschoeiïng. 

— Bestuur van het Waterschap Usseldelta bepleit een keersluis bij 
Ramspol. 

— Prinsenbal van de carnavalsvereniging De Uidelvers onder leiding van 
Prins Bobo Bos. Nico Haak en The Sturgeons treden er bij op. 

— Pianodocente Miep Boem 25-jaar aan de Kamper Gemeentelijke 
Muziekschool verbonden. 

— Gesualdo Consort in de Lutherse Kerk. 
— Gert Dolfsma won zijn zevende wielerronde, op 't Loo in Oldebroek. 

1 december. Directeur R. Paddinge 25-jaar in dienst van de Theodora 
Elisabeth Stichting te IJsselmuiden (Verzorgingstehuis Engelenberg). 

— De tot sporthal en muziekschool verbouwde Oosterholthoeve 
gebruiksklaar. 

2 december. Ondanks een procedurefout mag de Stichting voor Voort-
gezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag voor Kampen en 
Omgeving een nieuwe prefab-school bouwen aan de Rembrandtstraat 
in IJsselmuiden. 

— Annet Kranenburg ("Mister DOS") biedt ten stadhuize het eerste 
exemplaar van het gedenkboek "Zestig DOS-jaren" aan B en W aan. 
Sportwethouder C.A. Kranenburg neemt het in ontvangst; een verre 
verwant van Annet. 

— Oud-directeur van gemeentewerken ir. C.H. Grooten overleden. 
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— De "Verzinkerij Kampen" te IJsselmuiden mag uitbreiden. 

4 december. De fracties van RPF en SGP in de Kamper raad besloten tot 
een zekere mate van samenwerking. 

— Kamper vestiging van Cleo Hairfashion BV failliet verklaard. 
— Tijdens een bezoek van de CDA-Statenfractie aan Kampen verklaart 

Gedeputeerde R. Lanning dat Kampen zeker zijn eigen waterleidingbe-
drijf kwijtraakt. 

— Voorzitter J. Schuur van deze CDA-fractie wil hulp zoeken voor verwe-
zenlijking van het ontmoetingscentrum op 't Kampereiland. 
Gedeputeerde C.P. van Rossum verklaart dat afgezien wordt van de 
fusie-verplichting tussen het Kamper Stadsziekenhuis en het Sophia-
ziekenhuis in Zwolle. Wel wordt samenwerking Zwolle-Kampen-
Emmeloord nagestreefd. 

— CAI brengt 10.000ste antenne-aansluiting in Kampen tot stand; in 
Hagenbroek. 

6 december. Kampen komt een miljoen tekort voor het doorzetten van 
de stadsvernieuwing. 

— Rector prof. dr. K.A. Schippers van de THHK onthult, dat er een 
"zwarte lijst" circuleert in de Gereformeerde Kerken van "onbetrouw-
bare" theologische studenten met "ethisch afkeurenswaardig" gedrag. 

— Jan Broldcelkamp exposeert schilderijen bij Garage Van den Noort. 

9 december. Managerswisseling bij Hillhout/Reflex: Lamberts wordt 
Willem Westerink. 

— Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat schoof de "Zuiderzee-
lijn" (spoorlijn Noordoostpolder-Groningen) op de lange baan. Zulks-
tot ergernis van de provincie Flevoland, die er niet mee accoord gaat. 

— De provincie Overijssel en een groot aantal gemeenten heeft de in 
financiële nood geraakte "IJsselakademie" meer financiële hulp toege-
zegd en daarmee gered. 

— In de laatste vergadering van de "Museumvrienden" vertelt de werk-
groep archeologie over haar werkzaamheden rondom een put in de 
Broederstraat en de stailcmuur onder de Koornmarkt (Theo van Mier-
lo) en de vondsten (Errol v.d. Werdt), en spreekt K. Janssen over dia-
lectonderzoek. 

10 december. De leeuwen uit de Koornmarktspoort verhuizen naar het 
Gotische Huis. Zij kwamen van oorsprong van de IJsselbrug. 
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— De Commissie Nieuwe Kamer van Koophandel in Flevoland bepleit 
uitbouw van de RW 50 naar Emmeloord en verwezenlijking van 
RW 10A Lelystad-Dronten-Kampen. 

11 december. B en W van Kampen kraken de provinciale museumnotitie 
van GS als "onevenwichtig, onlogisch en vol toevalligheden". 

— Voor het eerst in december asperges aan de Veilig KZIJ. 

12 december. Achtste afdelingstentoonstelling van "De Volière" in het 
Parochiehuis te IJsselmuiden. 

— Presentatie van de videofilm "Ken je stad", gemaakt door groep 6 van 
de Geref. School Noord in samenwerking met de groepen 6 en 7 van de 
Geref. School Zuid. 

—De 55-jarige CPJ speelt koldertoneel in de Stadsgehoorzaal. 

13 december. Samuël Milslo Leputu (Sportschool Jetze van Dijk) Neder-
lands kampioen C-klasse tot 69 kg Box Savate Française geworden in 
Amsterdam. 

— Oud-stadgenoot kapitein-vlieger Paul van Leersum, die omkwam bij 
een vliegongeluk op de basis Twenthe, werd deze week in Kampen met 
militaire eer ter aarde besteld. 

— De 40-jarige Rotary Club Kampen verkoopt etsen van Joh. van den 
Noort en bestemt de opbrengst voor een inentingsprogramma tegen 
kinderverlamming in Indonesië. 

15 december. Erepenning van Lelystad voor de heer J.W. v.d. Berg (61) te 
Wezep, achtereenvolgens directeur van het Regionaal Ziekenfonds te 
Kampen, later te Zwolle, en wnd. directeur Beheer van het Zuiderzee-
ziekenhuis in Lelystad. Hij is thans nog directeur van de Rode Kruis 
Trombosedienst te Kampen. 

16 december. De Chr. Academie voor de Journalistiek te Kampen, die 
naar Zwolle zal verhuizen, gaat zich HICO (Chr. Hogeschool voor 
Informatie en Communicatie Onderwijs). noemen. 

— De Stichting Promotie Kampen neemt na 10 jaar afscheid van mede-
werker Ko Wijna (69). 

— In de Steenijker Oudheidkamer presenteerde de IJsselakademie het 
boek van de Kamper auteur drs. J. ten Holt, waarin het Keurboek van 
Steenwijk van 1579, na een eeuw, opnieuw werd herschreven. 

— B en W benoemen drs. Hemmy Clevis tot stadsarcheoloog. Hij zal 
zowel in Zwolle als in Kampen fungeren. 
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— Ing. G.W. Kamp van de Woningbouwvereniging "Kampen" wordt pro-
jectleider rayon Oost van de Nationale Woningraad. 

— Veearts G.H. Mensen volgt de vertrekkende veearts G. Fennema op. 

17 december. De Raad van State stelt de Kamper ondernemers in het 
gelijk ten aanzien van hun bezwaar tegen een tapijthal op het industrie-
terrein. 

— Mevrouw W. Beverwijk-Londo neemt na 23 jaar afscheid als admini-
stratrice van de Hanzeschool. 

— "Anti-vandalisme-project", na vier jaar succes, opnieuw ter beschik-
king gesteld van het voortgezet onderwijs. 

18 december. Kampen krijgt van Den Haag een woningcontingent voor 
1987 van 107 woningen; 84 minder dan de meerjarenplanning aan-
geeft. En er moeten al 38 "geleende" woningen terug naar Hellendoorn. 

— Het CIMK rapporteert, dat het winkelcentrum "Hanzewijk" zijn levens-
vatbaarheid verliest als geen bijzondere maatregelen worden geno-
men. 

— Na zeven jaar strijd kan de heer W. Dalsem zijn bouwmarkt op het 
industrieterrein openen. 

— De Vereniging voor Veehouderijbelangen Kampen e.o. is aangesloten 
op de computer van het Rundvee Informatie Systeem in Arnhem. 

19 december. In het rayon Kampen van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
(Kampen, Llsselmuiden en Genemuiden) daalde het aantal werklozen 
sinds enige jaren naar beneden de 2000. 

20 december. Receptie 60-jarige Sportvereniging DOS. Gemeentelijke 
erepenningen voor Engela van Dijk en Annet Kranenburg als zeer ver-
dienstelijke veteranen. 

— De "Veluwse koren" zingen o.l.v. Marinus Brandsen in de Oosterhol-
hoeve. Klachten over matige akoestiek. 

— Pieter Treep dient klacht wegens smaad en smaadschrift in tegen de 
auteurs/uitgevers van het boekje "Nederland in de Tweede Wereldoor-
log; de grote strijd tussen goed en kwaad". 

24 december. Traditionele kersttentoonstelling van de kleine-dieren fok-
kersclub "Kampen en omstreken" in De Reeve. Ingeschreven 830 die-
ren. 

— De 9-jarige Martinique Koridon (De Steur) brak in Uden na het Neder-
lands record 50 meter vlinderslag ook dat op de 100 meter. 
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25 december. (Eerste Kerstdag). Bij Motorclub "De Loswal" treedt de al 
20 jaar populaire popzanger Armand op. 

26 december (Tweede Kerstdag). In de Bovenkerk zingt het Chr. Mannen-
koor DEV met jongenskoor en solisten, onder wie Luthine Postoma. 

29 december. De Overijsselse pers koos Thérèse Wilmink en Evert van 
Benthem als "sportlieden van het jaar 1986". 

— Amateurhistoricus Kees Schilder ontdekte, dat bij een ruzie in 1523 de 
Zwollenaren de Kampers uitscholden voor "blauwvingers". 

— Ds. J.W. van Estrik kreeg van zijn Mastenbroekse kerkeraad een beper-
king van predikbeurten opgelegd. 

— Eerste paal geslagen voor nieuwbouw en uitbreiding Drukkerij Borrias 
aan de Gildestraat. 

30 december. Het Edo Hammers-dierenasiel aan de Bovenbroeksweg is 
overvol: een maximum van 50 honden en katten. 

— Chef VAD-werkplaats Paul G. Zijlstra na 36 jaar uitgewuifd. 

31 december. Aan de (beregende) Oudejaarsdagloop namen 307 perso-
nen deel. 

1987 

1 januari. Oudejaarsviering in Kampen en IJsselmuiden: gezellig, nauwe-
lijks vernielingen, geen aanhoudingen! 

— Katerconcert in "Hanzestad" door de Bigband Kampen; 60-jarige 
"Ftamblers" geëerd. 

— Officiële ontstaansdag van de tegenwoordige gemeente IJsselmuiden 
50-jaar geleden. Dit jaar volgen feestelijkheden. 

3 januari. Duivententoonstelling KIJCC. 
— Nieuwjaarsconcert Forum Filharmonisch in de Stadsgehoorzaal zon-

der "La Deutekom": ze is plotseling met zingen gestopt. 

6 januari. De gouden erepenning van de stad Kampen voor sigarenfabri-
kant Karel van Susante. 

7 januari. De sintelbaan op 't Sportpark Hagenbroek bewees een stimu-
lerende werking op de atletiek te hebben in groeiende belangstelling 
en hogere prestaties. 

259 



— Provinciale steun voor De Blauwe Zebra, na faillissement "Lijn Negen". 
Er wordt gewerkt aan een project jeugdtoneel, geheten: "De stenen van 
Moutsouna". 

8 januari. Jan de Wilde volgt Wim Lensink op als trainer van Go Ahead. 
— Na veel aandrang wordt het sluitingsuur voor het Eetcafé De Moriaan 

verruimd. 
— Dé Kamper zangeres Femmy van de Weg treedt op in een EO-televisie-

programma. 
— De Koornmarktspoort zal na onderzoek toch weer een verf- of laklaag 

krijgen. De stenen zijn te poreus om op eigen kracht de weersinvloeden 
te weerstaan. 

9 januari. Het provinciaal bestuur van Overijssel meent de door Den 
Haag verplichte overplaatsing van Kamper Academies naar Zwolle niet 
tegen te kunnen houden, en laat B en Win de kou staan. 

— De Woningbouwvereniging "Kampen" kondigt aan vier blokken flats 
met 72 woningen in het complex I van de Hanzewijk te zullen slopen. 
B en W verklaren, dat zulks niet zonder hun sloopvergunning kan. 

— De Vereniging Popbelang krijgt f 12.000 uit het fonds Kinderpostze-
gels voor inrichting van een oefenruimte. 

12 januari. IJsbanen in Kampen e.o. open. 
— Tweede Chr. Nationale School komt in de Losse Landen, bepaalt de 

IJsselmuider gemeenteraad. 

13 januari. G.A. de Weerd, conservator van het museum Ketelhaven 
spreekt voor de Museumvrienden over scheepsarcheologie. 

14 januari. Aanleg van een kleine, toeristische haven bij Wilsum kan 
beginnen. 

— Ruzie met Genemuiden binnen de "Combinatie van IJsclubs". 
— In de Stadsgehoorzaal gaat opnieuw een Brecht-project van start op 

basis van het toneelstuk "De dagen van de commune". Vertegenwoor-
digers van de Expressie-academie en van de toneelamateurs (samen 
meer dan 60 personen) werken erin samen. De provincie Overijssel en 
de Raad voor de Kunst subsidieren. 

— Stuntman Lammert ten Klooster zit 12 uur onder één deken in een kar-
tonnen doos op de Oudestraat, om voor één gulden een kinderwagen 
te bemachtigen. 

— De IJssel vriest snel dicht. 
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15 januari. Ruiteravond van "De Deltaruiters" in de Stadsgehoorzaal. 

16 januari. Kampen ontsnapt aan overstromingsramp ten gevolge van het 
dichtvriezen van de IJssel. 

— Grote drukte voor het vrijwillige vogelasiel van de fam. V.d. Werf aan 
de Bovensingel. 

17 januari. Minister Smit-Kroes bezoekt de dichtgevroren IJssel. Talloze 
nieuwsgierigen doen in de loop van het weekeinde 't zelfde. 

— Kringfinale turnen mannen in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden. 
— In Galerie 3 exposeert Rolf Weijburg etsen. 

18 januari. Oudste Kampenaar, Wouter v.d. Wetering (100 jaar) overle-
den. 

20 januari. Wethouder C.A. Kranenburg in politiecel, verdacht van het ple-
gen van ontucht met personeel van de gemeente Kampen. 

22 januari. Massaal protest van winkeliers tegen de komst van een super-
markt aan het Meeuwenplein. 

23 januari. Raadslid Jan Kattenberg (SGP) besluit de raad teverlaten. 

24 januari. Oud-stadgenoot Jan Kok, kleinzoon van de uitgever J.H. Kok 
en zoon van diens opvolger J.A.G. Kok, is door de Wereldraad van Ker-
ken benoemd tot directeur van zijn communicatie-afdeling (in Geneve, 
waar Kok jr. al 14 jaar woont). 

— Gewestelijke springwedstrijden van het KNCGV in De Reeve. "Wilhel-
mina" verzorgde de organisatie. Er namen 900 turners van 30 vereni-
gingen in Overijssel en Gelderland deel. 

— Voor leerlingen van het Joh. Calvijn Lyceum treedt "'t Kliekske" op. 
— Gespreksgroep van Gereformeerden en Rooms Katholieken gestart 

over het gemengde huwelijk. 

26 januari. Wethouder C.A. Kranenburg, weer vrij uit hechtenis, bedankt 
voor zijn functie. 

28 januari. Saskia Westendorp (RK DOS) won 1000 meter veldloop tij-
dens de internationale Nikecross in Breda. 

— Het verzwaarde dijkvak tussen de Gelderse grens en de buurtschap De 
Zande wordt officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde drs. R. Lan- 
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ning deelt mede, dat minister Smit-Kroes geld beschikbaar stelt voor 
een onderzoek naar de wenselijkheid van een keersluis bij Ramspol. 

29 januari. In de vernieuwde anti-discriminatienota van de gemeente 
Kampen wordt gesteld, dat de Woningbouwvereniging "Kampen" 
onrechtmatig handelt door per portiek slechts één buitenlands gezin 
als huurder te accepteren. "Eenvoud" heeft dergelijke regels niet 
gesteld. 

— De Chr. Academie voor de Journalistiek neemt het boekje "De grote 
strijd tussen goed en kwaad" uit de handel. 

— De gemeente Kampen bij raadsbesluit accoord met grondoverdracht 
bij het Bolwerk aan PTT voor bouw van een postkantoor. 

— De raad besluit ook, het roken tijdens zijn vergaderingen te staken. 
— Kamper raad besluit tot invoering van de minicontainers voor de stads-

reiniging. 

30 januari. Studenten CABK exposeren in de Synagoge. 
— "Sporters van het jaar" gehuldigd in Sporthal De Reeve: turnster Thé-

rèse Wilmink, karateka Kees Mossel, fietscrosser Arieta Minnema, vol-
leybal-heren Hillhout Reflex. Dick Passchier presenteerde het evene-
ment. 

— Oud-stadgenoot/auteur Hans Werkman spreekt in de Ned. Geref. Kerk 
over moderne literatuur tot ouders van lezende kinderen. 

— Avercampschool voor de vijfde maal in successie schooldamkam-
pioen. 

31 januari. Surfersvereniging "The Surftube" opgericht. 
— De Kamperveense paardenfokker Herman v.d. Scheer ziet twee van 

zijn driejarige hengsten tijdens de WPN-keuring bij de beste 47 jonge 
hengsten van het stamboek geplaatst. 

— Kort geding bepaalt, dat de Combinatie van IJsclubs het Genemuider 
"Eensgezindheid" niet mag uitsluiten. 

— "Harpe Sions", 75-jaar oud, concerteert o.l.v. Herman Rekers in de 
Hervormde Kerk van IJsselmuiden. 

1 februari. Kern Noordeinde ging 121/2  jaar geleden over van de 
gemeente Doornspijk naar de gemeente Oldebroek en is daar nog altijd 
blij mee. 

— In Oosterbeek overlijdt op 49-jarige leeftijd dr.L. Oranje, gereformeerd 
industriepredikant in Gelderland. Hij was zeven jaar wetenschappelijk 
hoofdmedewerker aan de THHK. 
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— Een 30-jarige Kempenaar gedood door overdosis heroïne incombina-
tie met alcohol. Een 32-jarige kameraad aangehouden op verdenking 
van "dood door schuld". 

— De Zwollenaar Jan Voerman, bekend jazzmusicus en fotohandelaar 
met ook in Kampen een winkelbedrijf, op 65-jarige leeftijd overleden. 

2 februari. Door het ijs beschadigde en in Haatlandhaven gezonken 
sleepboot geborgen. 

3 februari. Kamper kunststudenten krijgen jaarlijks expositieruimte 
aangeboden in de Synagoge. 

— De "Lutherse steeg", tegenover de Geerstraat, verbindende de Oude-
straat en de Voorstraat, wordt na sinds mensenheugenis in particulier 
gebruik bij aanwonenden geweest te zijn, opengesteld voor iedereen. 
Aan de steeg stond eens een Lutherse schuilkerk, die afbrandde. 

4 februari. Thérèse Wilmink en Dries van Wijhe sportvrouw en -man van 
de regio Zwolle. 

— Bejaardendag van de Stadsgehoorzaal - de elfde al- door meer dan 250 
mensen bezocht, en met veel waardering. 

— Langs de Buitenbroeksweg sneuvelen 162 zieke wilgen. Ze zullen wor-
den vervangen door 250 jonge populieren. 

5 februari. De Vrouwen Advies Commissie heeft zichzelf opgeheven. 

6 februari. De Kamper politie grijpt een met een mes gewapende over-
valler van een winkelier in de Tholenstraat. 

7 februari. De Kamper Orgelbouwers Kaat en Tijhuis voltooiden de res-
tauratie van het ruim honderd jaar geleden door de Kempenaar Zwier 
van Dijk gebouwde orgel in de NH-Kerk van Genemuiden. 

— Wethouder A. Hengeveld opent bij Garage v.d. Noort een expositie van 
grafiek, in eigendom van de Gemeente Kampen. Gastheer J.H.R. v.d. 
Noort bekritiseerde de geringe inhoud van het gemeentelijke aankoop-
potje. "Adeldom verplicht in een stad met een kunstakademie". 

— De "Broederband" concerteert onder de nieuwe dirigent P.C. van Uffe-
len, militair kapelmeester buiten dienst. 

— Karateka Wim Mossel (29) uit Zwolle - vroeger te Kampen - voormalig 
jeugd- en seniorenkampioen die op 12 EK's uitkwam, zet een punt ach-
ter zijn carrière ten behoeve van zijn Zwolse sportschool. Hij is nog 
trainer van het Rayon Oost. 
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10 februari. Voor de "Museumvrienden" spreekt drs. G.B. Janssen over 
vestingbouw. 

11 februari. Als opvolger van wethouder C.A. Kranenburg zal de gemeen-
teraad op 26 februari het lid van de P.v.d.A.-gemeenteraadsfractie 
Guus Swillens benoemen. Hij kwam bij de raadsverkiezingen van 1982 
in de raad en werd in 1986 voorzitter van de P.v.d.A.-fractie. De heer 
Kranenburg legde het wethouderschap neer, maar twijfelt nog over de 
vraag of hij ook als raadslid zal bedanken. 

— De ambassadeur van de Bondsrepubliek Otto Graf von der Gablentz 
informeel op bezoek in Kampen, op uitnodiging van Uitgeverij Kok. 
Ook burgemeester Kleemans en Commissaris van de Koningin Niers 
kwamen in het geweer. 

— B en W verbieden de volleybalvereniging Reflex haar sporthal aan de 
scholengemeenschap De Gilden (v/h LTS + Hanzeschool) te verhu-
ren. De school hoort - volgens B en W - in de sporthal De Reeve, maar 
vindt die te veraf gelegen. 

— VU-studenten o.l.v. dr. J.R.J. van Asperen de Boer onderzoeken het 
schilderij "Het Laatste Avondmaal" van Mechteld toe Boecop. 

13 februari. Crisis bij de Deltaruiters. Een groep leden protesteert tegen 
de schorsing van instructeur Herman Kroon. 

— De Vereniging Milieudefensie beklaagt zich over een te hoog zinkge-
halte in het afvalwater van de Verzinkerij Kampen. 

— Medewerkster Lia den Toom gaat weg bij de SLOK 
— Duitse boeren en tuinders, wonende rond Wilsum (het Duitse stadje 

welbegrepen) willen hun produkten afzetten via KZY. Het is echter 
door formaliteiten niet mogelijk. 

— Heel 's Heerenbroek nu achter de vernieuwde verkeersplannen van 
Rijkswaterstaat. 

— Ontstemde huurders, tegen sloop in Complex I van de Hanzewijk, 
overhandigen directeur J.B. 'Cremer een "zwartboek". 

14 februari. In het Van Gogh-museum in Amsterdam hangt van 27 
februari af de Jan Voerman-collectie van Henk van Ulsen. Er is een 
luxueuze tentoonstellingsgids bij verschenen. 

— Bij de SOND-all round-danskampioenschappen wordt het danspaar 
Coen van Mierlo/Wendy Brokkelkamp uit Kampen overtuigend kam-
pioen in de topklasse. Het evenement vindt plaats in de Buitenwacht. 

— In Wilsum (gastheer "Euphonia") houdt de Overijsselse Chr. Bond een 
druk bezocht solistenconcours. 

264 



— Receptie van de 80-jarige Ver. van Vrijzinnig Hervormden. 
— De vereniging "Botterbehoud" houdt een winterreunie in Kampen. 

De IJsselakademie begint een onderzoek naar "stinzenplanten". 
— De veiling Twello zal op 1 september sluiten. De produkten worden bij 

KZIJ geveild. 

16 februari. Het Beursorganisatie- en evenementenbureau SBK uit IJssel-
muiden is boos op het gemeentebestuur van Kampen. Dat verbood de 
organisatie van een vlooienmarkt in Sporthal De Reeve. 

— Oud-stadgenoot dr. J.C. Reuyl, hoofddocent aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen, is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van 
marketing van diensten. 

— Tweede Kamerlid Frans Weisglas (VVD) spreekt in Kampen. 

18 februari. De tuin van de v.m. R.K. pastorie aan de Burgwal wordt 
gereed gemaakt voor de bouw van 15 bejaardenwoningen. De eeuwen-
oude muur verdween evenals drie woningen aan de Buiten Hofstraat. 

— Op het erf van de heer Zwier Stoel, Mandjeswaard, wordt de schade 
van wilde ganzen aan het grasland gemeten door deeltjes van het land 
met buizen en gaas tegen de ganzen te beschermen. 

— De Avercampschool gaat als enig Kamper team naar de provinciale 
damfinale in Raalte. 

19 februari. Zeezeiler Henk de Velde zal het boek naar aanleiding van zijn 
wereldreis presenteren op de HISWA in Amsterdam. De titel: "Ganzen 
trekken in troepen". 

— Op de hoek Boven Nieuwstraat/Morrensteeg zullen door de Verenigde 
Gasthuizen acht bejaardenwoningen worden gebouwd en vier 
bestaande panden gerenoveerd. 

— Vandaag en morgen de "Grote Avond" van het Almere College, geleid 
door de docenten Van Loon en Hagt. 

20 februari. Na een sluiting van vijf maanden zal de Cellebroederspoort 
volgende maand weer open gaan als studentensociëteit. Schade zal 
worden hersteld en er werd een toegangsbewijs alleen voor studenten 
ingevoerd. 

— De Hervormde Kerk van Kamperveen hoopt op 27 maart een nieuw 
orgel in gebruik te nemen. 

— Een trappenhuis aan de Beekmanstraat verzakt: schadepost voor de 
woningbouwvereniging "Kampen". 

— Kampen had op 1 januari 1986 als inwonertal 32.230. Op 1 januari 1987 
was dat 32.526, zijnde 15.846 mannen en 16.680 vrouwen. 
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21 februari. Uitvoering van AMDG in de Starisgehoorzaal. 
— Kamper scouts "De Hanzeluiden" vieren Baden Powelldag. 

23 februari. Schotte Verpakkingen raakte door reorganisatie uit de rode 
cijfers. 

24 februari. In de Kamper SGP-raadsfractie keert Sjaak Poot terug, daar 
Jan Kattenberg zich terug wil trekken. 

— Margriet van Staveren en Kira Bulten van zwemclub "De Steur" behaal-
den goud op de "Nederlandse Winterkampioenschappen" te Emmen. 

25 februari. In het jaarverslag over 1986 van de Kamper gemeentepolitie 
verklaart commissaris R. Verkerk, dat de druk op het politie-apparaat 
steeds groter wordt, en de slagvaardigheid afneemt. 

— "Scheepswerf Peters Ijsselmeer" is weer familiebedrijf, los van part-
ner Amels in Makkum, waarmee in 1981 een fusie werd aangegaan. 

— Een groepje stadgenoten heeft zich via de pers tot de Kampenaren en 
IJsselmuiders gericht om hen er van te overtuigen, dat het voortbe-
staan van het Kamper stadsziekenhuis in de eerste plaats van hen 
afhangt. Onnodige verwijzing van patiënten naar ziekenhuizen buiten 
Kampen ondermijnt de positie van het Kamper ziekenhuis. 

— Kamper mannequin Ineke van Werven werkte in Japan. 
— Avercampschool in de finale met haar damteam. 

26 februari. Het Kon. Wegenbouwbedrijf Volker Stevin gaat zich in Kam-
pen vestigen met een grote asfaltfabriek. 

— De gemeente Kampen stuurde een klaagbrief over het aanstaande ver-
lies van academies aan minister-president Lubbers, min. Deetman, 
min. De Koning en staatssecr. Heerma. 

— De raad besluit toe te staan, dat de Modelvliegclub Noordoost Veluwe 
gebruik blijft maken van het Kamper Waterwingebied in Wezep. 

— De Vrijwilligers Vacature Bank opent een nieuw onderkomen: het 
vroegere VVV-kantoor naast het Gotische Huis. 

— De Kamper raad besluit f 24.000, — te besteden aan het huwelijksjubi-
leum van Prinses Juliana en Prins Bernhard. 

27 februari. Wegens sluiting van het Overijssels Kanaal verhuist MBI-
beton van Raalte naar Kampen. 

— Koster W. Groenhof (69) van de Vrije Evangelische Gemeente ont-
vangt koninklijk zilver bij zijn 40-jarig jubileum. 
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— De Chr. Gerei. Kerk van Kampen en de Ned. Geref. Kerken van Kampen 
en IJsselmuiden willen hun onderlinge band verder versterken. 

— Geslaagde carnavalsviering o.l.v. Prins Bobo de Eerste. 
— In IJsselmuiden wordt een "Patientenvereniging" opgericht. 
— Het Veluws Seniorenorkest o.l.v. Minze Jansma speelt in basisschool 

Het Kompas, ter kennismaking met muziekbeoefening. 

28 februari. "Tjoen Up" speelt bij MC "De Loswal". 

2 maart. Problemen bij "Tuinlust" in IJsselmuiden. Het bestuur beticht 
van zwendel. 

3 maart. De WMO zal in augustus filters hebben geplaatst, waardoor het 
drinkwater in IJsselmuiden smakelijker zal worden. 

— Eerstejaars studenten van de CABK exposeren in Epe. 

4 maart. Prof. dr. ir. E. Schuurman, lid Eerste Kamer, spreekt voor de 
RPF in Kampen. 

— In een interim-rapport van de Kamper Brandweer klaag commandant 
L.M. Harland, dat zijn korps het werk niet aankan. Opkomsttijden te 
lang, onvoldoende reactie van vrijwilligers op alarm, te kleine staf en 
ook de BB-taken er nog bij! 

— Opname van een milieufilm voor de basisscholen met acteur Piet Hen-
driks in een hoofdrol. 

5 maart. De regio Kampen heeft een "stadspostdienst", opgericht door 
Bruno Karel. 

— De watersportvereniging ZC'37 bestaat 50 jaar. 

6 maart. De overkoepelende watersportorganisatie "De Hanze" dringt 
aan op meer afmeermogelijkheden langs de oevers van Ganzediep en 
Goot, die verbeterd zullen worden. 

7 maart. De traditionele, 26ste "Kamper Damdag" trok bijna honderd 
deelnemers uit wijde regio. 

— Slagwerker Arie van Unen van het Kamper Trompetterkorps wordt in 
een solistenconcours te Apeldoorn van de Chr. Bond "beste deelnemer 
van het concours". 

— In de Synagoge exposeren Otto Hetterscheid en Henk Tichelaar. 
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— Voor de vierde achtereenvolgende keer wordt de groep jeugdturners 
van RK DOS Nederlands kampioen paardspringen. Ditmaal in Glaner-
brug. Trainer Hans Adema. 

— Nico de Vries (RK DOS) wordt oostelijk crosskampioen in het Zwolse 
Bos. De districts- en provinciale kampioenschappen leveren RK DOS 
vier districts- en zes provinciaal kampioenen op. 

8 maart. Vier Overijsselse titels voor leden van dezwemclub "De Steur" 
in Oldenzaal. 

9 maart. Proefprogramma van de Kamper Kabelkrant, geëxploiteerd 
door de Boompers. 

— Het 10-jarige "Komitee Stop Kernenergie Kampen" verandert zijn 
naam in "Energie Komitee Kampen" en wordt een stichting. 

— Showband "Oraiije" terug van het opluisteren van feestelijkheden in 
het Duitse IR5ntrop, voorstad van Bochum. 

10 maart. Bij Go Ahead volgt Peter van Knijff als trainer Wim Leussink op. 
— Voor de "Museumvrienden" spreekt dr. R.J. Kolman over de Kamper 

"Jeruzalem Broederschap". 

12 maart. Herwaardering van functies kost de gemeente Kampen zes ton 
aan achterstallige lonen, en structureel veel meer dan de gereser-
veerde zeven ton... Dat deelde burgemeester H.C. Kleemans mee aan 
de pers. 

— Kapel op de RK Begraafplaats te IJsselmuiden tot "beeldbepalend 
pand" verklaart, maar de gemeente heeft geen geld voor restauratie-
subsidie. 

13 maart. De bekende "Profronde van Kampen" zal wegens gebrek aan 
publieke belangstelling van de wielerkalender verdwijnen. 

— Schoolconcert Calvijn Lyceum in de Burgwalkerk. 

14 maart. Er is een afdeling van de "Kath. Bond van Ouderen" in oprich-
ting. Voorlopig voorzitter is de heer J. Konijn. 

— Wethouder Guus Swillens heit eerste paal voor een nieuwe acccom-
modatie voor de voetbalver. "Kampen", op Sportpark De Maten. 

17 maart. "Koos Koster"-lezing in de CAJ over ethnische groepen en de 
media. 
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18 maart. De "Kamper Vereniging tot Behoud van de Vrije Natuur" belooft 
een particuliere kolk aan de Hogeweg van vervuiling te reinigen. De 
provincie heeft een subsidie toegezegd. 

— Statenverkiezingen brengen twee Kampers in de Staten: Henk Krans 
(VVD) en R. de Boer (GPV). Laatstgenoemde bij herhaling. 

— Na uitspraak van de Raad van State plaatste staatssecretaris Ginjaar-
Maas het Reformatorische Atheneum te IJsselmuiden opnieuw op het 
scholenplan '87/'89. 
In Heerde adviseerden uiterwaardenboeren de deskundigen de "zand-
rug tussen Kampen en Harculo" uit de IJssel te halen. 

19 maart. Door een speciaal rechercheteam van gemeente- en rijkspolitie, 
dat werkte vanuit Kampen werden 110 woninginbraken opgelost. Zij 
werden gepleegd door twee Arnhemmers. 

— De Kamper chansonnier en cabaretier Ariean de Bie ontvangt posi-
tieve reacties op de première van zijn nieuwe programma "Volledig 
achterhaald". 

— Ook Zeik heeft een "100.000 liter-koe": Joke, van Henk Dokter. 
— Concert van het chr. mannenkoor DEV en de sopraan Renate Heems-

kerk in de Bovenkerk, voor "Vervolgd Christendom". 

20 maart. Harry Hamer, docent orgelspel aan de Gem. Muziekschool 
bespeelt het orgel in de Lutherse Kerk. 

— Twee Eerste Kamer-leden, mevr. Bolding (CPN) en mevr. van Leeuwen 
(PSP) bepleiten bij min. Deelman terugdraaien van het besluit, de 
Kamper academies naar Zwolle te verplaatsen. 

21 maart. Kempenaar Jacob Vis debuteert met een roman "Prins Desi", 
gebaseerd op de gebeurtenissen rondom Bouterse en Bronswijk in 
Suriname. 
In de Buitenwacht maakt de KRO opnamen voor het programma 
"Country Time". 

— Receptie jubilerend (50) ZC'37 met feestavond, in 't Veuronder. 
— Uitvoering gymnastiekver. RK DOS. 

22 maart. Zangdienst in de Bovenkerk ter gelegenheid van 25 jaar Herv. 
Kinderkoor. 

— Kees Mossel (Sportschool Jetze van Dijk) wordt Nederlands kampioen 
karate Wado Kai, in Purmerend. 

23 maart. LIVV besluit een tribune te bouwen op het sportpark aan de 
Bergweg. 
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24 maart. Uit de binnenstad van Kampen zullen 77 parkeermeters ver-
dwijnen en worden vervangen door mini-automaten. Reden: van de 
177 parkeermeters werden er 99 gekraakt. 

— Koninklijk zilver voor Frederik van Dijk (57), die 40-jaar verbonden 
was aan het bedrijf Berk-Beccon. 

25 maart. DOSK/Hooisma verzekerd van promotie naar de eerste klasse 
zaalvoetbal. 

— Kort geding over het recht van verkoop van het melkquotum tussen 
pachter A. 'Casper (bedrijfsbeëindigend) en de gemeente Kampen. 

26 maart. Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van het uitdiepen 
van de vaarroute Kampen-Kornwerderzand. 

— Kamper Kabelkrant (Boom-Pers) start officieel. 
— Lisselmuidenaar Jan Kamphuis internationaal bekend keramist. 
— Expositie werk D. van Sliedrecht, interieur-architect, meubelontwer-

per en eerste directeur CABK, in het gebouw van de acadèmie. 
— De Kamper raad stelt kredieten beschikbaar voor reorganisatie-ver-

bouwing van het Zwembad De Steur, en een ingrijpende verbouwing 
van het stadhuis. 

27 maart. Meederheid B en W wil in de Hanzewijk van Complex I van de 
woningbouwvereniging "Kampen" voor 192 woningen een sloopver-
gunning geven. Daarvoor konden dan 120 nieuwe huizen gebouwd 
worden. De resterende 216 woningen zullen moeten worden gereno-
veerd. 

— Eerste paal voor nieuwbouw internaat "De Reeve" in Hagenbroek. 

28 maart. Café-restaurant 't Haasje (Roggebotsluis) breidt uit met twaalf 
hotelkamers en zaalaccommodatie. 

— De Algemene Hulpdienst verhuist van de De la Sablonièrekade naar 
"De Coeborch". 

— In Galerie 3 exposeert Charles Donker etsen. 
— Xiphophorus blijkt in het District IJsseldelta van de Aquariumbond 

NBAT de meeste kwaliteit in huis te hebben op de districtsdag in 
Emmeloord. 

— Zaalconcert "Volharding" in nieuwe uniformen. Dirigent Wim Brehler. 
— De chr. gymnastiekver. "Wilhelmina" hield drie drukbezochte uitvoe-

ringen in Sporthal De Reeve. 
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30 maart. Bij de veiling KZLJ werd de eerste "winterpostelein" aange-
voerd. 

31 maart. Houthandel G. Wijma en Zonen BV plaatst twee unieke waaier-
sluisdeuren in het antieke Korenbrugsluiscomplex in Gorinchem. 

— Uitgeversmij. J.H. Kok b.v. verzelfstandigt haar drukkerij. 

1 april. Sigarenfabriek "Oud Kampen" krijgt gezelschap van Tabaksfa-
briek "De Olifant", die produktie van sigaren hervat. 

— Schooljeugd plant 80 jonge populieren langs de Buitenbroeksweg. 

2 april. Taxibedrijf Stoel verhuist uit de binnenstad (Hofstraat) naar het 
industrieterrein. 

— Restauratie van de kapel op het RK kerkhof in 1..Isselmuiden kan begin-
nen. 

— Ook tweede LP van Klaas J. Mulder's popcombo "Kajem" succesvol. 
— De journalistenacademie verdwijnt nu zeker uit Kampen: deminister 

gaf groen licht voor nieuwbouw in Zwolle. 

3 april. De Kamper popgroep "Sweap the Dust" treedt op in De Hagen. 
— De Buitentoren blijkt gevaarlijk bouwvallig te zijn. 
— Bij een zware explosie in een boerderij aan de Broeksteeg in Zalk werd 

de bewoonster, mevr. Schut, zwaar gewond. Zij overleed enige dagen 
later. 

4 april. Het Kamper bedrijf "M en R micro-reprografie" floreert als 
grootste bedrijf in zijn soort in Nederland. Het zet documenten van 
vele Nederlandse bedrijven van wereldformaat op microfilm. 

— De CPJ krijgt als landelijk voorzitster de Wilsumse Willi Marskamp 
(26). 

— Kees Kieft exposeert in de gemeentelijke tentoonstellingsruimte van 
Heerenveen. Diapresentatie over zijn leven en werk van Geert Aemout 
zeer geslaagd. 

— Eerste vrouwenteam Hillhout Reflex terug in de landelijke volleybal-
competitie. 

6 april. Het jaar 1986 bleek, wat bezoekersaantal betreft (24.000!) zeer 
succesvol voor de Synagoge. 

— Twee Perzische katten van moeder en dochter Ekkel/Sijbrand-Ekkel 
behaalden het internationaal kampioenschap in Zeist. 
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7 april. Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat voor een keer-
sluis bij Ramspol in plaats van dijkverhogingsplannen in het IJssel-
meergebied. 

— Behoudens accoord van de raad wordt de Hattemer T. van der Ziel de 
nieuwe gemeentevoorlichter van IJsselmuiden. 

— Martinique Kortdon (De Steur) zwom een nieuw Speedorecord in Raal-
te: 1.11.5 min. op de 100 m vrije slag voor in '77 geborenen (meisjes). 

8 april. De Oldebroeker wethouder J.P.M. Rietkerk (51), tevens leraar 
aan de Geref. Mavo in Kampen, benoemd tot burgemeester van Gene-
muiden. 

— Sportver. DOS is uit de nijpende belastingzorgen door verlaging 
omzetbelastingaanslag '80-'84 met 50% en versoepeling leningsver-
plichtingen. 

10 april. De Nationale Woningraad rapporteert, dat Kampen tegenover de 
behoefte ter plaatse te veel flats en grote eengezinswoningen in de 
huursector heeft. Vervanging hoogbouw in de Hanzewijk door eenge-
zinswoningen wordt geadviseerd. 

— De Kampenaar Hans van Luit (33) promoveert te Nijmegen tot doctor 
in de sociale wetenschappen. 

11 april. IJsselmuider pianosolist Matthijs Verschoor breekt door naar 
nationale en internationale bekendheid. 

— Tentoonstelling over het Jodenkamp Westerbork in de Synagoge 
geopend door oud-burgemeester G. Londo (oud-IJsselmuidenaar). 

— Kamper Safate-boksgala. Leputu en Boldewijn sterke winnaars. 
Samuel Leputu (Sportschool Jetze van Dijk) gaat binnenkort terug 
naar Z-Afrika. 

— Het IKV voert actie tegen Shell bij een tankstation aan de IJsseldijk. 

13 april. De gemeente gaat gronden in de Losse Landen onteigenen voor 
centrumvoorzieningen (school, brandweer/politie) en een ontslui-
tingsweg. 

— IJsselmuidenaar Pieter Mondria uit Beekbergen terug als landskam-
pioen tafelvoetbal. 

14 april. Gospelgroup "Arise" geeft o.l.v. Wolfried Kaper een passiecon-
cert in de Open Hof. Het programma was samengesteld en deels 
gecomponeerd door de dirigent. 

— Gemeente en woningbouwverenigingen zijn het eens over een vijfja-
renplan voor de volkshuisvesting in heel Kampen. 
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15 april. "Jubilate Deo" concerteert o.l.v. Harm Jansen in de Nieuwe Kerk, 
samen met het jeugdkoor o.l.v. Cobi de Wilde. Er werd een gevarieerd 
programma uitgevoerd. 

16 april. Opnieuw meningsverschil tussen de ziekenhuizen van Kampen 
en Emmeloord enerzijds en het Regionaal Ziekenfonds Zwolle ander-
zijds over de hoogte van het budget van de ziekenhuizen. 

— Uit naam van de Kamper Persclub leggen de acteur Henk van Ulsen en 
de journalist Hans Wiersma een eresteen in het "Koepleintje" voor de 
dichteres en Kamper oud-docente klassieke talen Ida Gerhardt (81). 

17 april. De IKON wijdt een film aan het gezin van wijlen prof. H.J. Schil-
der onder de titel "Hete hoofden, koude harten". Van dochter Aleid 
Schilder verscheen een autobiografisch boekje over de materie. De 
gevolgen van de scheiding van "binnen- en buitenverbandse" Vrijge-
maakt Gereformeerden is hoofdonderwerp hi de publicaties. 

18 april. Schepenklokje luidt bij heropening van het Stedelijk Museum in 
het Gotische Huis. 

— "The Continental Singers" treden op in de Oosterholthoeve. 

20 april. (Tweede Paasdag). Recorddrukte van circa 30.000 bezoekers bij 
de traditionele Paasmarkt op De Heugte in Brunnepe. 

22 april. Dankzij subsidieverhogingen na de noodkreet van het bestuur, 
werkte de "IJsselakademie" haar tekort bijna weg. 

— In de Stadsgehoorzaal repeteert een bont gezelschap acteurs met o.a. 
Henk van Ulsen, Bernhardt Droog en Ellen Vogel, Lessing's "Nathan de 
Wijze". 

23 april. B en W besloten bij wijze van proef het Stedelijk Museum en de 
Synagoge open te stellen op o.m. ongeveer tien zondagen(!) in de 
periode tussen juli en september. 

— Sportraadvoorzitter/politie-inspecteur Tjibbe Oldersma opent de 
"Sport- en informatiemarkt" van de Kamper sportverenigingen, die 
vandaag en morgen wordt gehouden. 

24 april. Proefopgravingen in de Kok-panden door amateurs o.l.v. stads-
archeoloog Henuny Clevis. 

— Ds. Jabuk Koopmans (39) uit Kampen naar het Middenoosten in 
opdracht van de "Stichting Pastoraat Werkers Overzee". 
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— Presentatie milieufilm voor de basisscholen in THHK. 
— Drukbezochte receptie 50-jarig DOSKA (korfbalafdeling DOS). 

25 april. (Bruine) Vlootshow "Hanzestadcompagnie": 15.000 bezoekers. 
— Henk Witman (40) liep op klompen f 4.000,— bij elkaar voor het Diere-

nasiel. 

28 april. Er vielen in de "lintjesregen" koninklijke onderscheidingen in 
Kampen, Wilsurn en Zalk: oud-directeur Almere College Wilko van Kol-
dam (officier 0.N.), oud-koster en bestuurslid KOV Dirk van Ommen 
(zilver), plv.dir. ABN Geert Maurer (goud), chef Rijksplanologische 
Dienst Zwolle Lammert Plander (ridder), hoofdboekhouder THHK 
Theodorus van den Ven (ridder), oud-voorz. THOR Herman Hup (zil-
ver), lid Grondkamer en oud-raadslid Andries Kasper (goud), NH-
ouderling H. Kok uit Wilsurn (zilver), dirigent G. van Gelder uit Zalk 
(zilver) en maatschappelijk werkster mevr. W.J. Smit Reyken-van Olst, 
woonachtig in Kampen, werkzaam in Bunschoten (goud). De in deze 
omgeving bekende musicus-dirigent Henk Plender sr. uit Wezep werd 
ridder. 

— De firma Goosen (sigaren, speelgoed, lectuur) bestaat 50 jaar, waarin 
het bedrijf uitgroeide tot een drietal winkelbedrijven in Kampen. De 
stichters, de heer Th. Goosen (72) en mevrouw G.W. Goosen-Mulder 
(71) zijn gelijktijdig 50 jaar getrouwd. 

— Gevelbekleding van het grote flatgebouw aan de Wortmanstraat stort 
in. 

— "Koninklijke wimpels" voor de LIsselmuider, Kamper en Brunneper 
Orarijeverenigingen die langer dan 50 jaar (de huwelijksperiode van 
Prinses Juliana en Prins Bernhard) bestaan. 

30 april. Als afgevaardigden van Overijssel nemen 50 schoolkinderen uit 
IJsselmuiden en Diepenveen deel aan de grote manifestatie in de tuin 
van het Paleis Soestdijk ter gelegenheid van de gouden bruiloft van 
prins en prinses. 

— Gezellige Koninginnedagviering met goed gevulde programma's van 
KOV, BOV en IJOV, met veel muziek en shows, een antiekmarkt in 
De Hagen, en een zeskamp. 

— De Stadsgehoorzaal bleef in het afgelopen seizoen "Tientjestheater", 
en zal dat bij raadsbesluit ook volgend seizoen onveranderd blijven. 
Hier een overzicht van het seizoen '86f87 met vantevoren vastgestelde 
en later bijgeprogammeerde voorstellingen, in telegramstijl: 
"Publiek", try out (6-9), Madame Arthur (19-9), Idem (20-9), Rigoletto, 
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Forum (24-9), "Top gris" (25-9), I.A.S., amat. ton. (27-9), Laurens van 
Rooyen (1-10), "Bode", try out (2-10), Forum Filh. (3-10), Breuker 
Collectief (4-10), "Tunnel zonder vluchtstrook" (7-10), Kampereil. 
0.V., amat. ton. (15-10), "De Huisbewaarder" (16-10), "De Hebbert", 
kind. voorst. (17-10), "African-Indian and World Fusion" (22-10), 
"Rien ne va, plus" (23-10), "Komma", amat. ton. (25-10), Groundspeed 
Festival (1-11), St. Caecilia, amat. open (7-11), Idem (8-11), Baldwin 
Consort, koffieconc. (9-11), "En voort gaat ie weer" (11-11), St. Caeci-
lia (14-11), Idem (15-11), Opname EO (18-11), "De koning sterft" (20- 
11), "En jou kies ik" (21-11), "Kussen" (22-11), Bejaardendag (26-11), 
"EHBO is mijn lust en mijn leven" (27-11), Politiek Café (28-11), 
"Wolfsklem" (29-11), "De moeder van David S." (8-12), De Blauwe 
Zebra (9-12), "De firma List en Bedrog" (10-11), CPJ (12-12), Revival-
progr. 1985 (13-12), G.J. v.d. Weerd en Chr. Bunting, koffieconc. (14- 
12), BOV (16-12), "En jou kies ik" (19-12), "Een trouwring mag niet 
knellen" (20-12), Forum Filh. (3-1), PIP (13-1), Deltaruiters, amat. ton. 
(15-1), Idem (16-1), Beef Squad (17-1), koffieconc. (18-1), Typhoon 
(22-1), Politiek Café (23-1), "Allemaal leugens" (24-1), Idem (26-1), 
"Cupido" (27-1), Jozef v.d. Berg (29-1), "Nu of nooit" (31-1), "Toppers 
van toen" (4-2), "Dr. Omen mateloos" (5-2), Robert Paul (6-2), "Het 
kan vreemd gaan" (10-2), "Een wonderbaarlijke nacht, try out (12-2), 
Idem (13-2), Kleine Komedie, amat. ton. (14-2), Forum, Mozart (17-2), 
"Zak & As" (19-2), Hoofdstad Operette (25-2), Idem (26-2), "Een 
nieuwe dood" (28-2), Jet Heffing, koffieconc. (1-3), "Reidans van hel-
dendaden" (3-3), Politiek Café (6-3), "Gekkenwerk" (7-3), "Over leven" 
(10-3), "Op het lijf geschreven" (12-3), "Valstrik voor een man alleen" 
(14-3), "De stenen van Moutsouna" en "Volledig achterhaald" (17-3), 
Forum Filh. (18-3), Laios (19-3), Harry Sacksioni (20-3), De vijf van 
Purper (21-3), Jolivet harpkwintet, koffieconc. (22-3), Modeshow (24- 
3), Agnes van God (25-3), Boefje (26-3), "Het kind of de vernieling van 
Nw. Zeeland" (1-4), De Kat, amat. ton. (4-4), Reisadviesavond (7-4), 
Politiek Café (10-4), "Over leven" (11-4), Tro Opus 87, koffieconc. (12- 
4), Ann Burton en Mark Murphy (16-4), Nathan de Wijze, try out (27-4), 
Henk van Ulsen, Job (4-5), Balletschool Hanni Dokter (8-5), Idem (9- 
5), Cabaret THHK (13-5), Politiek Café (15-5), Jubilate Deo, amat. 
zang (16-5), Politiek Café (27-5), "Welvaartsstaatproject" (12-6), Ama-
teur-festival (18-6), Idem (19-6), "Zwanen trekken verder", schoolmu-
sical (24-6), Idem (25-6). 

1 mei. Verruiming openstelling bruggen en sluizen in het IJsselmeerge-
bied. 
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— "Kindermuziektheater" in de Stadsgehoorzaal. 
— Faillissement plaatverwerkend bedrijf Rowit; 35 werknemers op 

straat. 

3 mei. Johann van den Noort exposeert in "De Westfriese Munt" in Enk-
huizen. 

— Ds. P.E.G. Wiekeraad uit Kampen bevestigd in Duitse gemeente 
Bromskirchen. 

4 mei. Dodenherdenking. In Kampen met medewerking van Wim Rama-
ker en Henk van Ulsen, in IJsselmuiden kranslegging door burgemees-
ter E. van Voorden, ex-KNIL-militair H. Mout en jeugdvertegenwoordi-
ger L. Mijnheer. 

— Afscheid van burgemeester Van Voorden als waarnemer te Genemui-
den. 

5 mei. Hervormd Wijkkoor zingt in de Bovenkerk. 
— Gerard Mentink won de 32ste Kamper Bevrijdingsloop. 

6 mei. Timmerfabriek Van der Maat aan de Trekvaart is te luidruchtig, 
zegt de Raad van State. 

— Amsterdam eert de Kamper verzetsstrijder Hilbert van Dijk met een 
straatnaam. 

— Dr. Damstraatwinkeliers beklagen zich over besluiteloosheid gemeen-
tebestuur. 

8 mei. Vandaag en morgen uitvoering Balletschool Hanni Dokter. 
— Concert studentenkoor THHK, o.l.v. Nico Verrips in de Buitenkerk. 
— Rechtbank stelt jachthavenvoorzitter R. Lensink in het gelijk tegen-

over bestuur Z.C. '37. 
— Badmintonnacht KBC in Sporthal Cellesbroek. 

9 mei. Hardrock-nacht met "Elise" en "Vengeance" in't Ukien start 
nieuwe serie activiteiten. 

— In Galerie 3 exposeren Annemarie Vink en Wendela de Vries. 
— KWC's "Flevotour" voor de 26ste maal; 300 coureurs. 
— "Het Stedelijk" speelt samen met Musikverein 1842" uit Georgsmariën-

Mate in Hanzestad. 
— Ook de Vrijgemaakte Theol. Hogeschool wordt "Theologische Univer-

siteit". 
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— De fa. Van der Sluis, groothandel in sigaren, verhuist nog dit jaar in 
haar geheel naar de Ritmeesterfabrieken te Veenendaal. 

— De nieuwe burgemeester van Genemuiden, J.P.M. Rietkerk opent de 
"stoomdagen" in en om het Oude Stoomgemaal van Mastenbroek in 
Kamperzeedijk. 

— Danspaar Jongman van Dansschool v.d. Berg wordt in Den Haag kam-
pioen van Nederland in de goudklasse N.A.D.B. 

10 mei. Marten Klaas Holtland (67) overlijdt. Hij was o.m. 30 jaar bestuur-
der van Huize Engelenberg, bejaardentehuis in IJsselmuiden, en een 
bekende persoonlijkheid in de regio. 

11 mei. Opening Huishoudbeurs op het Bgm. Berghuisplein; bijna 60 
standhouders. 

— Raadsbesluit tot restauratie van de torenklokken van Wilsum en Zalk. 

12 mei. Inner Wheel Kampen (30 jaar) schonk "Snoezelmatrassen" aan 
"Klimop". 

13 mei. De Verzinkerij Kampen begint uit te breiden. Een onderzoek naar 
Bodemverontreiniging op komst. 

— Bij Kok verschijnt een encyclopedie over secten, godsdiensten en 
geestelijke groeperingen. 

— Gemeente IJsselmuiden en grondeigenaar G. Netjes vinden elkaar net 
voor de aanvang van een onteigeningsprocedure. 

— Voetbalelftal van de Dirk van Dijkschool wordt regionaal kampioen en 
zal naar het KNVB-sportcentrum te Zeist gaan als vertegenwoordiger 
van de Afd. Zwolle. 

— Nieuwe roman over Schokland, "Het Leugenschip van Schokland", 
auteur Jacob Starreveld (pseud. voor Henk Licher) verschijnt. 

14 mei. Prinses Margriet opent de manege van de Stichting Paardrijden 
Gehandicapten IJsselmuiden. 

— Afscheid prof. J.P. Lettinga van de Vrijgemaakte Theol. Universiteit. 
Tot opvolger, maar dan als "universitair docent", benoemde de Gene-
rale Synode G. Kwakkel. 

15 mei. Filmnacht van de Kamper Filmclub. 
— Nieuw bedrijfsgebouw aan de Industriestraat geopend voor de 40-

jarige aannemersfirma Wensink en Prins. 
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— Het personeel van de Sociale Dienst Kampen dreigt met staking als 
achterstallig salaris niet met spoed wordt uitbetaald, nu de functie-
waardering is afgerond. 

— Nieuw "Blank"-orgel in NH-Kerk Kamperveen in gebruik genomen. 

16 mei. Grote finale Concours Hippique van De Deltaruiters wegens 
hevige regenval afgelast. 

— Jan des Bouvries opent in de Synagoge een expositie van Ans Markus. 
— Jeugdkoren van "Jubilate Deo" met musicals in de Stadsgehoorzaal. 

Afscheid van de dirigente Cobi de Wilde. 
— Fietscrossbaan KWC ingewijd en genoemd naar de overleden ijveraar 

voor deze accommodatie Jan Ilbrink. 

17 mei. Ook Kampen viert het 100-jarig bestaan van het Leger des Heils. 
Er wordt een jubileumboek over de brigade Kampen aangeboden aan 
de burgemeesters in de regio. 

— De KNZB benoemt Petra van Staveren, Olympisch kampioene maar nu 
gestopt met topzwemmen, tot erelid van de Bond. 

19 mei. In IJsselmuiden wordt het "Schinkelpad", een voet-fietspad nabij 
Grafhorst, in gebruik genomen. Het werd genoemd naar de bekende 
tuinbouwpionier uit de Koekoekspolder Gerrit Schinkel sr. 

20 mei. AH en de Rabo-bank kregen een bouwvergunning om te bouwen 
op het Meeuwenplein. 

— In IJsselmuiden start de Avondvierdaagse. 
— C.O.V. "Immanuel" voert een gevarieerd programma van oratorische 

koorwerken uit in de Buitenkerk, o.l.v. Klaas J. Mulder. 

21 mei. Kamper raad benoemt mr. 0. Pol (43) uit Leerdam tot gemeente-
secretaris. 

— Tegen de verwachting in maakt de raad de bouw en exploitatie van een 
ontmoetingsruimte op het Kampereiland mogelijk. 

— Gem. Kampen weet 50 tijdelijke banen te vinden voor jongeren. 

22 mei. Dankzij een subsidie van WVC zal de toren van de NH Kerk te Mas-
tenbroek worden gerestaureerd. 

— Door de ontdekking van een oud notulenboek blijkt de IJOV niet in 
1938, maar in 1936 te zijn opgericht. En er zat al een jubileumfeest voor 
1988 in de pen... 
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23 mei. Lunapark met 22 attracties bij de Buitenhaven. 
— Wielrenner Jan Spijker boekt eerste seizoenzege in Vianen. 

25 mei. Een regionaal rapport "Reorganisatie Energiedistributiesector" 
spreekt uit, dat het Kamper Nutsbedrijf terzake zou moeten opgaan in 
een groter geheel, met name de "IJsselmij". Een boze gemeente Kam-
pen zegt, dat alleen een samenwerkingsverband bespreekbaar is. 

— Voor 't eerst in 75 jaar drong de KBC door tot de nationale biljartfinale. 
— Het Los Vast Artiestenteam speelt voetbal tegen Dansschool '84 voor 

"Klimop". 

26 mei. Het bureau TERP b.v. uit Amersfoort rapporteert over Kampens 
toeristische kwaliteit. Kampen moet zich beter verkopen. De samen-
werking tussen ondernemers, VVV, gemeente en Stichting Promotie 
Kampen moet beter, aldus het rapport. 

— Afscheidscollege van prof. J. Kamphuis, hoogleraar aan de Vrijge-
maakte Theol. Universiteit. De synode benoemde tot zijn opvolger zijn 
zoon, drs. B. Kamphuis (36). 

— Henk Albers (42) van DOSK speelt zijn laatste wedstrijd. 

27 mei. Kampen haalt 15 burgemeesters, afkomstig uit Kampen, voor een 
reunie naar de stad terug. Zij nemen o.m. deel aan een boottocht en een 
Politiek Café. 

— Uitgestelde eerste paalslag voor de oefenruimte van de Stichting "Pop-
belang", door wethouder A. Hengeveld. 

28 mei. (Hemelvaartsdag). Rutger van Mazijk bespeelt het Bovenkerkor-
gel. 

1 juni. Berry Selles speelt in de Stadsgehoorzaal zijn eindexamencon-
cert op gitaar samen met "Panhandle Swing" en Julien Bo Coco. 

— Tandarts J. van Luit stopt en draagt zijn praktijk over aan drs. J.F. Net-
tekoven (Dravik). 

— Aanvang van een feestweek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de gemeente (Groot-)IJsselmuiden. Aanbieding van A.K. Ver-
steeg's derde fotoboekje, ditmaal geheten "Kent u ze nog...?" 

— De ANBO-bejaardensoos verhuisde tot tevredenheid van de bezoekers 
naar het gebouw van de school "De Kogge". 

— Specialisten van het Kamper ziekenhuis "doen een beetje mee" met de 
landelijke actie van de specialisten in de vorm van "weekenddienst". 
De patientenvereniging is niet gelukkig met de actie. 
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— Claudia Vinke en Minjam Ruhs (turnsters RKDOS) behaalden Neder-
landse kampioenschappen in Zwijndrecht. 

— Kamper Avondvierdaagse van start. 

2 juni. Bij Siebrand werd het 40-jarig werkverband van Jan Post, hoofd 
laboratorium, vaak vaste ceremoniemeester bij ontvangsten, gevierd. 

3 juni. Grietje Hooisma wint de City-loop van Zwolle. 

4 juni. Volgens de project-manager van de Flevolijn, ir. J.C. van Hasselt, 
is de aftakking Lelystad-Kampen van de Zuiderzee spoorlijn "nog niet 
helemaal uit het gezichtsveld verdwenen". 

— Elfde "Tour d' IJsselmeer". Opbrengst bestemd voor een rolstoelbus. 

5 juni. Delegatie van de vriendschapsstad Meinerszhagen in feestend 
IJsselmuiden. 

6 juni. Een terugblik op het seizoen van de Stadsgehoorzaal leverde de 
wetenschap op, dat meer dan 20.000 bezoekers (een record!) de kassa 
passeerden, en dat de schouwburg regionaal veel belangstelling 
geniet. 

10 juni. De dependance van school "De Kogge" aan de Silene wordt afge-
broken en zal plaats maken voor een apotheek. 

— De officier van justitie bij de Zwolse rechtbank eist drie maand voor-
waardelijk en f 5.000,— boete tegen ex-wethouder C.A.K. wegens het 
plegen van ontucht met drie vrouwelijke ambtenaren, op 't Kamper 
stadhuis werkzaam. 

11 juni. Drie dagen "Welvaartsstaatproject" in de Stadsgehoorzaal, m.m.v. 
30 amateurs en aankomende professionals in podiumkunsten. 

— Uitvoering van de ambtelijke functiewaardering kost Kampen 2,9 mil-
joen. 

12 juni. Drs. L.W. Mazamisa promoveert aan de Joh. Calvijn Academie tot 
dr. in de theologie. Hij is reeds benoemd tot hoogleraar aan de Univer-
siteit van Kaapstaad in Nieuwe Testament 

— Van drs. G.W.M. van Vugt, chef afd. OCW ter secretarie van Kampen, 
verschijnt een geactualiseerde uitgave van diens boek "Naar een sterke 
gemeenteraad". 
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— Hillie Koops (DOSKA) lid van verdienste van het Kon. Ned. Korfbal 
Verbond afd. Overijssel. 

13 juni. Jubileumtoernooi (60) DOSKA op De Maten. 
— "The Euphonion Singers Project" treedt op in Oosterholthoeve. 
— Dirk S. Donker concerteert op het Burgwalkerkorgel. 

14 juni. Fotograaf Ton Kruithof exposeert in 't Heem te Hattem. Wim 
Ramaker, directeur Radio Noord verricht de opening. 

15 juni. Majorettes van "Volharding" promoveerden naar de eredivisie. 
— Eerste paal voor bouw op het Meeuwenplein - AH en Rabobank - de 

grond in. OVK ziet af van een AROB-procedure tegen het gemeentebe-
stuur. 

17 juni. In de Open Hof wordt het 74ste zangconcours gehouden van de 
Kon. Chr. Zangersbond, afdeling Zwolle, die 65 jaar bestaat. Er namen 
32 van de circa 200 aangesloten koren deel. 

18 juni. Verbouwd kantoor van de Kamper Courant (v/h Kamper Nieuws-
blad) heropend. Samenwerking met de Chr. Academie voor de Journa-
listiek inzake een opleiding "Nieuwe Media" (docent Ton Plekkenpol). 

— Het CIMK noemt Zwolle "het absolute koopcentrum van West-Overijs-
sel". De trek vanuit plaatsen als o.m. Kampen is nog steeds groeiende. 
De winkelfunctie van Kampen laat sterk te wensen over. Bovendien 
heeft Kampen te lijden gehad onder de versterking van de positie van 
Zwolle op het gebied van de mode, aldus het CIMK. 

— Charles de Wolff speelt in de Bovenkerk een J.S. Bach-programma. 
— Theodora Elisabeth Stichting (Huize Engelenberg) na belangrijke ver-

bouwing heropend. 
— Start Kamper Amateur Festival in de Stadsgehoorzaal. 

19 juni. Opening expositie Jozef Israëls in de Synagoge. 
— Staatssecretaris A.J. Evenhuis heropent Architectenbureau Klaas van 

den Berg. 
— Twee controleurs van de Ver. voor Veehouderijbelangen nemen 

afscheid: Luug van Werven en Joh. Hup. 
— Kampen zal — zegt het gemeentebestuur — bij ongewijzigd beleid in 

1991 een tekort op de begroting hebben groot bijna 2.600.000 gulden! 

20 juni. KG-wielerronde met circa 300 deelnemers. 
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— Eindexamenkandidaten van het Gem. Lyceum (Almere College) anno 
1947 houden een geslaagde reunie in Kampen na 40 jaar! Bijna allen 
aanwezig. 

— Grietje Hooisma-Bosman wordt in Enschede weer Oostelijk mara-
thon-kampioene. 

21 juni. VVV houdt wandelingen onder leiding van een gids, 66k op zonda-
gen. 

22 juni. Eerste paal voor betonsteenfabriek MBI aan Haatland Haven. De 
nieuwe fabriek vervangt vestigingen in Raalte en Assen. 

— Kamper Fietsvierdaagse begint. Er wordt door gasten van "De Pub" 
deelgenomen met een 12-persoons tandem! 

23 juni. De Zwolse rechtbank veroordeelt ex-wethouder C.A.K. tot drie 
maanden voorwaardelijk, zonder boete. Hij gaat in hoger beroep. 

24 juni. Een deputatie van Kamper bestuurders en ambenaren reist af 
naar de jaarlijkse Hanzedagen in het Zweedse Kalmar. Kampen presen-
teert zich daar op de "Hanzebeurs". 

25 juni. Ben van Oosten speelt in de Bovenkerk. 
— LIsselmuiden krijgt een nieuwe hoofdgasleiding. 
— Kamper Openbare Bibliotheek gaat samen met die in Zwolle en de 

Centrale Bibliotheekdienst West-Overijssel uitleen-, catalogus- en 
ledenadministratie automatiseren. 

— Kampen wil milieutoezicht verscherpen. 
— Heropening Bos Boeken levert Pax Christi 2946 gulden op voor vakan-

tie Poolse kinderen. 
— Einduitvoering Gemeentel. Muziekschool in de Open Hof. 

26 juni. Oud-stadgenoot R.L. Kamman promoveert in Groningen tot doc-
tor in wiskunde en natuurwetenschappen. 

— Coen Rietman nieuwe instructeur van de Van Limburg Stirum Band uit 
Wezep. 

27 juni. Rijkswaterstaat constateerde, dat het slib in het Ketelmeer vóór 
de IJsselmond sterk vervuild is. 

— Het "Kamper Vakantie Komitee" begint zijn activiteiten programma 
voor de komende vier weken. 
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29 juni. Zwemvierdaagse in IJsselmuiden begonnen. 

30 juni. Opnamen Franse documentaire over de Bourgondische tijd in 
Elburg en Kampen. 

— Dordt College Choir zingt in de Bovenkerk. Het koor komt uit Sioux 
Center, lowa, USA. 

1 juli. De Leeuwarder Ziekenhuisschool is ook in de ziekenhuizen van 
Kampen en Emmeloord actief. In Kampen voor 25 leerlingen. 

— Vier dagen oranjefeest in Grafhorst begonnen. 

2 juli. De PCOB, afdeling Kampen, richtte een "Werkgroep Terminale 
Thuiszorg" op. 

— B en W van Kampen wenden zich om behoud academies tot vaste 
kamercommissie, die door min. Deetman bij zijn besluitvorming werd 
gepasseerd. 

— Herman van Vliet speelt in de Bovenkerk. 
— Aan de Bisschopswetering in Mastenbroek werd begonnen met de aan-

leg van hoogspanningsmasten in de lijn Dodewaard-Ens, 380 kV. De 
lijn wordt om de polder De Koekkoek heen geleid. 

— Amateurfotograaf G.J. Bast won de eerste prijs van een fotowedstrijd, 
uitgeschreven door Foto International te Brugge. Er waren 22.000 
deelnemers uit Europese landen. 

3 juli. De IJsselmuider Muziekschool presenteert zich in de sporthal van 
de Oosterholthoeve. 

— Het "Soester Kinder- und Jugendchor" met DEV in de Buitenkerk. 

4 juli. De provincie Overijssel en het Waterschap IJsseldelta staan klaar 
voor het aanbrengen van beschoeiïng en afrastering langs de oevers 
van Ganzendiep en Goot. Kosten 700.000 gulden. 

— Organist W. Theo van Dijk en trompettist Leo Torn concerteren in de 
Burgwalkerk. 

6 juli. De Rabo-banken van Kampen, Wilsum en IJsselmuiden zijn het in 
principe eens over een fusie. 

— Ton Kruithof houdt zijn foto-expositie "Fortnight Dream" bij Garage 
Van den Noort. 

7 juli. De jazzdansgroep van RK DOS naar de "Gymnastrada" in het 
Deense Herning. 
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9 juli. De gemeente Kampen betaalt 45.000 gulden subsidie aan de 
Motorclub "De Loswal" voor de bouw van een nieuw clubhuis. 

— Het ministerie van sociale zaken zegt Kampen vijf ton toe voor vijftig 
arbeidsplaatsen voor jonge werklozen. 

— De gemeente Kampen wil voorkomen dat pachters bij bedrijfsbeëindi-
ging hun melkquotum aan derden verkopen, waardoor voor de 
gemeente "waardeloos land" overblijft. B en W denken voor het quo-
tum een vergoeding van 65 cent per liter vast te stellen. 

— In Ossenzijl werd de eerste stalen zeepunter gebouwd voor de Kamper 
punter-bevorderaar Hans Houkema. 

— Margriet van Staveren en Kira Bulten (De Steur) Nederlands kampioen 
100 meter schoolslag in hun leeftijdsklassen. 

— Ex-wethouder C.A. Kranenburg bedankt, na zijn veroordeling in eerste 
instantie door de rechtbank, ook als lid van de gemeenteraad. John 
Kummer volgt hem op in de fractie. 

— Zeventien Poolse kinderen op vakantie in Kampen. 
— In de Hanzeschool worden de eerste diploma's Middelbaar Dienstver-

lenings- en Gezondheidszorg Onderwijs uitgereikt. 

10 juli. Concert voor orgel en panfluit door Sander van Marion en Costel 
Puscoiu, in de Buitenkerk. 

11 juli. Opening van een Schokland-tentoonstelling in het Walkate 
Archief, mede onder auspiciën van de in 1985 opgericht "Schokkerver-
eniging". 

— De Kamper duivenmelkers Coen en Dik Jansen wonnen met een van 
hun duiven het bondsconcours vanaf het Franse Ruffec. 

13 juli. Te waterlating bij Scheepswerf Peters van het langste schip ooit 
op deze werf gebouwd, de "Tafelberg", voor de Kamper gebr. Koelink. 

16 juli. In het eerste van de reeds zomerconcerten op het Bovenkerkorgel 
herdenkt Willem Hendrik Zwart de sterfdag van zijn vader, de organist 
en groot orgelpropagandist Jan Zwart. 

— De schutting rondom de bouwvallige Buitentoren, geeft — donker 
geverfd — de omwonenden aanstoot. De gemeente zal er, in overleg 
met hen, wat aan doen. 

17 juli. Op korte termijn moet het Kamper Stadsziekenhuis waarschijnlijk 
50 van zijn 150 bedden inleveren als bezuinigingsmaatrregel. De 
extreem korte verpleegduur en het bezettingscijfer van de bedden 
reden van de maatregel. 
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— Bakker J.L.B. Mazeland door Rode Kruis gehuldigd, wegens 60 maal 
optreden als bloeddonor. 

— Ook Kamperveen heeft een 100.000 liter-koe: Pietje 49 van Wim en Kor 
van Ittersum aan de Hogeweg. Groot feest natuurlijk. 

18 juli. Willem v.d. Hulst (70) exposeert bij "Galerie 3". Ds. Hans Bouma 
opent de expositie. 

— Cécile van Assen (Haatlandruiters) dressuurkampioene van Overijs-
sel, geworden in Avereest. 

— Kampereiland ontkomt net aan een vernielende windhoos. Gelijktijdig 
met die, welke in Oldebroek veel schade opleverde. 

21 juli. De Stichting Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland 
boerde in 1986 beter dan ooit tevoren. Groei op alle fronten met een 
netto winst van 11 miljoen gulden, toegevoegd aan de reserve. Het 
eigen vermogen steeg tot 138 miljoen. Aldus staat in het thans versche-
nen jaarverslag. 

23 juli. Eerste Kamper Ui(t)-dag met koehijsen, braderie, wagenspelen, 
artiesten, straatparade en taptoe. Zwolse alpinisten luisteren het koe-
hijsen op. Ze dalen af van de Nieuwe Toren. Peter Eilander concer-
teerde 's avonds op het Bovenkerkorgel. 

— Leo Torn dirigent "Volharding" als opvolger van Wim Brehler. 

24 juli. Behoudens goedkeuring van de Rijksluchtvaartdienst krijgt het 
Stadsziekenhuis een helicopterterrein. Snelle overbrenging van pasge-
borenen naar het AMC in Amsterdam is het voornaamste doel van de 
luchtverbinding. 

— Feestelijk afscheid van directeur Jan Winters van de Willem van Oran-
jeschool voor basisonderwijs. 

— Met receptie en feestavond wordt de feestviering rondom het 50-jarig 
bestaan van de voetbalvereniging "Wilsum" besloten. Gerrit Heldoorn 
en Willem van Dieren krijgen de bondsspeld. 

— De raad benoemt D.J. Post als opvolger ván de scheidende W. van Kol-
dam in het bestuur van de Ziekenhuizen N.W. Overijssel. 

27 juli. Roel Jansen (17) met een tweede prijs terug uit Cuba, van deel-
name aan de "Wiskunde Olympiade" aldaar. 

29 juli. Vandaag en op 5 en 12 augustus worden in de Bovenkerk "zang-
diensten" gehouden, waaraan wordt meegewerkt door het chr. man-
nenkoor "Stereo" uit Genemuiden. 
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— Volksfeest op het Kampereiland. 

30 juli. Tweede Kamper Ui(t)-dag met straattheater en campingspelen. 
"Festival of Fools" heeft veel succes met "Uienfestival": W.H. Zwart 
concerteert op het Bovenkerkorgel. 

— NOVIB-directeur Max v.d. Berg neemt 60.000 gulden in ontvangst voor 
Tanzania. 

— Ben W stellen 10.000 gulden beschikbaar voor kunstaankopen. Dat is 
meer dan de jaarlijkse 2000, maar minder dan de 30.000 die de Advies-
commissie Beeldende Kunst had gevraagd. 

31 juli. Presentatie van het boek "De laatste bever van Zalk" in het 
gemeentehuis van Llsselmuiden. AuteurJan van den Berg uit het Belgi-
sche Tervuren. 

1 augustus. Afgestudeerden van de CABK krijgen gelegenheid te expose-
ren in het Ponypark Slagharen met afgestudeerden van de academies 
uit Enschede, Arnhem en Groningen. 

— Namens de Federatie Paardrijden voor Gehandicapten kreeg de Kam-
per gelijknamige Stichting een pony met wagen. 

— Grietje Hooisma-Bosman behaalt zevende seizoenzege op de halve 
marathon; in Noordseschut (Hoogeveen). 

3 augustus. De winnende postduif van Coen Jansen blijkt zijn baas voor 
de tweede maal in drie weken de voordelen van een gewonnen over-
nachtvlucht te hebben opgeleverd, o.m. een auto. Er was zelfs uit 
Japan kopersbelangstelling voor de duif. 

4 augustus. Jan Spijker blijkt in de Ronde van Epe behoorlijk door een 
val geblesseerd te zijn. 

5 augustus. Op vrijdag 31 juli is, zoals vandaag bekend wordt, de theo-
loog (oud-Kampenaar) prof. dr. M.A. Beek op 78-jarige leeftijd overle-
den. Hij groeide op in Kampen en was van 1946 tot 1975 hoogleraar 
Hebreeuws, Hebreeuwse Oudheden, uitleg van het Oude Testament en 
geschiedenis van de Israëlitische godsdienst aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij was oprichter en eerste voorzitter van het Genoot-
schap Nederland-Israël. Ofschoon hij van vrijzinnig protestantse over-
tuiging was, werd hij ook in orthodoxe kringen gewaardeerd. 
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6 augustus. Derde Kamper Ui(t)-dag met mini-auto-rally, Edwin Rut-
ten's "Film van Ome Willem", speedboten en vliegshow, campingspe-
len enz. Piet Wiersma speelt in Bovenkerk. 

— Het aantal toeristische overnachtingen valt in en om Kampen tegen. 

8 augustus. Afsluiting trainingsweek in Kampen van volleybalsters "Jong 
Oranje". Zaterdag oefeninterland tegen België. Zondag naar Dwingelo 
voor oefeninterland tegen Zweden. 

— "Hanzestedentocht" van KWC en "Swolland" uit Zwolle trekt 300 fiet-
senden. 

11 augustus. Mini-expositie bouwfragmenten van Kamper Kerken in Ste-
delijk Museum het Gotische Huis. 

12 augustus. Drie personeelseleden van drukkerij en kantoorboekhandel 
Bouwes, zetten, zelfstandig het drukkerij-gedeelte van de zaak voort 
op het industrieterrein. De kantoorboekhandel blijft o.l.v. de heer Bou-
wes in de Oudestraat. 

13 augustus. Vierde Kamper Ui(t)-dag met helicopterrondvluchten en 
Friese paarden in de Oudestraat. W.H. Zwart bespeelt het Bovenkerk-
orgel. 

— Arieta Minnema (12) met tweede prijs terug van de WK-fietscross te 
Bordeau (Fr.). 

15 augustus. Rond 1 augustus 1988 zal de autoweg Hattemerbroek-
Tweede IJsselbrug bij Kampen (A50) klaar zijn en officieel worden 
geopend. 

18 augustus. De PCOB afdeling Kampen bereidt een "Stichting Bejaar-
denwerk" in IJsselmuiden voor. 

— Duizendste bezoeker in het Walkate Archief voor de Schokland-ten-
toonstelling. 

19 augustus. Volgens een enquête van de SLOK geeft het publiek gemid-
deld een 5 als rapportcijfer aan de Kamper Ui(t)-dagen. De bezoekers 
zouden voorts voornamelijk de Kampers zijn. De betrouwbaarheid van 
de enquête-uitkomsten wordt overigens door betrokkenen betwijfeld. 

— De Stadsgehoorzaal heeft voor het nieuwe seizoen al 21 uitverkochte 
voorstellingen geboekt. Het "Tientjestheater" draait nog steeds goed. 
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20 augustus. Vijfde (en laatste) Kamper Ui(t)-dag met de originele "Fa-
beltjeskrant", het "Skeelercircus om de Tijl Cup" en vuurwerk toe. 
Klaas J. Mulder speelt in de Bovenkerk. De campingspelen werden 
door Roggebotsluis gewonnen na "zinderend gevecht" met de Kamper-
eilanders. In het Speelwerk organiseert de Geref. Kerk Vrijgemaakt een 
evangelisatieproject. 

22 augustus. Magere belangstelling voor goede "Thuisvlijtshow" in IJssel-
muiden. 

24 augustus. Begrafenisondernemer en winkelier Theo Goosen (72) over-
leden, kort na zijn 50-jarig huwelijks en zakenjubileum. 

25 augustus. Vanaf heden drie dagen feest in Wilsum. Maar helaas: krui-
denier Evink gaat er met pensioen en zal wellicht zijn zaak moeten slui-
ten. 

— Damclub SSS huldigt vier jubilerende leden: S. Dorgelo (77) vijftig 
jaar, Jacob v.d. Kolk (77) veertig jaar, Egb. Westerveld (58) veertigjaar 
en Roelof Lok (65) vijfentwintig jaar. 

26 augustus. Op de lijn Kampen-Heerde (VAD) komen kleinere bussen te 
rijden. 
Drukke "Knolletjesmarkt" van de jeugd in de beurstenten aan de IJssel-
muider Burg. van Engelenweg. 

— Eerste Nederlandstalige boek over schrijven voor toneel verschenen 
en aangeboden aan burgemeester Kleemans. Auteur Peter van Lint. 
Tevens gaat in de Stadsgehoorzaal een cursus toneelschrijven van 
start o.l.v. Van Lint, wiens herkomst is uit de "Groninger theateroplei-
dingen". 

— Winkeliers uit de binnenstad van Kampen willen klantenbinding met 
de Kampenaren en IJsselmuidenaren bevorderen via een eigen vereni-
ging voor "harde, verkoopgerichte acties". Zulks na het CIMK-rapport, 
dat matige binding aan het plaatselijke klantenpotentieel constateer-
de. 

— Grietje Hooisma snelste dame bij "Stoppelhaeneloop" in Raalte. 

29 augustus. Nieuwe LIVV-tribune in gebruik gesteld. 
— Tiende seizoenzege voor Grietje Hooisma in Bolsward-Sneek-Bols-

ward. 
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30 augustus. Politie voorkomt dodensprong van een 17-jarige, die van-
wege een weddenschap van de tweede Llsselburg wilde springen. 

31 augustus. In Joure overlijdt de musicus Piet Zwart, zoon van de 
bekende organist Jan Zwart, op 66-jarige leeftijd. Hij woonde enwerkte 
verscheidene jaren in Kampen, waar hij het Geref. Kerkkoor dirigeer-
de, muziekleraar was aan de LTS en organist van de Burgwalkerk. Na 
uit Kampen weggetrokken te zijn ging hij achtereenvolgens te Lemmer 
en te Joure in de handel in muziekinstrumenten. Daarnaast bleef hij als 
organist en koordirigent actief. In Kampen adviseerde hij bij de aan-
koop en restauratie van het orgel in de kerk van de Geref. Gemeente. 
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