
KAMPER KRONIEK
1987

september. H. Dokter uit Kampen werd viskampioen van Groot IJsselmuiden (421
ern)en kreeg de Kortescniel-bokaal.
Een groep van 36 jonge Zwitserse aqrariers was een week te gast van de CPJ.

2 september. De2500ste woning van de woninbouwvereniging 'Kampen' wordt met
een bescheiden bijeenkomst ofticieel opgeleverd; de woning staat in Hagenbroek.
Het aantal autokraken rijst de pan uit. In de eerste helft van '87 was het al het
dubbele van het gehele jaar '86.
Uit eenonderzoek van het NEI,ingesteld inopdracht van belanghebbende gemeen
ten en provincies, blijkt het gewenst de vaargeul in Ketelmeer en Ketelmond uit te
diepen tot 5 meter beneden NAP, voor bereikbaarheid van Haatlandhaven en
Loswal voor moderne binnenschepen.
KampenaarGerrit van Dijk, 25 jaar vooraanstaand lid van showband 'Oranje', kreeg
de zilveren bondsspeld.
De Onderlinge Uitvaartvereniging OSKO ('Ultimus Honor') ging per 1 september
zelfstandig werken met complete uitvaartverzorgingen.

3 september. John Propitius uit Barneveld bespeelt het Bovenkerkorgel.
_ M.W. Sijbrand, directeur Berk Becon, 40 jaar in potten en pannen.

4 september. Verlichtingswedstrijd op 'Onze Tuin'.
Overhevelingvan de eigen schoolartsendienst Kampen e.o. naarde DGGD,district
Zwolle e.o., kost na 1 januari '89 de gemeenten Kampen en IJsselmuiden twee
gulden per inwoner meer (f 6,25), omdat het rijk minder bijpast.

5 september. Roelf Herfst exposeert in 'Galerie 3'.
De KZBO bestaat 12'h jaar en denkt er niet aan te fuseren met de SLOK, al wil de
gemeente dat graag.
De Sociale Dienst verwacht na 1 januari 1987 (herzieningstelsel sociale zekerheid)
meer cllenten in flnanciele problemen. Directeur F.van der Wert zegt in jaarverslag,
dat de harde kernvanwerklozen blijft groeien.
Therese Wilmink is terug in de Nederlandse turnploeg voor internationale wed-
strijden.
Het IJsselcoliege (volwassenenonderwijs in de IJssel-Vecht-regio) groeit in leer-
lingental tegen de trend in.

6 september. Intrede ds. R.S.E.Vissinga (36)bij de Geref. Kerk (syn.)van Kampen.

7 september. Kampen wil verbetering van de verkeersveiligheid en ontving daartoe
een startkapitaal van 32.000 gulden van het rijk.
Rijkswaterstaat geeft de nieuwe IJsselbrug een nieuw wegdek.
Veiling KZIJ (Kampen-Zwolie-IJsselmeerpolders) biedt het via fusie overgenomen
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veilingcomplex te Twello te koop aan. Aile produkten uit Deventer e.o. worden reeds
in IJsselmuiden geveild.

8 september. Het Arbeidsbureau stelt voor langdurig werklozen een orientatie-cursus
technische vakken in.
Van prof. dr. J. Douma verschijnt een boekje 'Aids meer dan een ziekte'.
Opgericht wordt de COSBO Kampen/IJsselmuiden, als 'paraplu' voor de drie
ouderenbonden in hun plaatselijke organisatie.
Eerste schooldag hogere klassen Pieter Zandt Scholengemeenschap in het v.m.
Almere College/Sociale Academie. Totaal aantalleerlingen (mavo/havo/atheneum)
660. Directeur D. Vogelaar, verwacht over vijf jaar, in de volgroeide school, 1100 a
1200leerlingen.

9 september. 'Theologische Hogeschooldag' van de Geref. Kerken Vrijgemaakt. De
belangen van hunTheologische Universiteit in Kampen staan in het midden van de
belangstelling van circa 8800 bezoekers, die op zeven locaties door 21 sprekers
worden toegesproken.
Oud-raadslid en -wethouder PeVinke op 82-jarige leeftijd overleden. Hij maakte 24
jaar deel uit van de P.v.dA-fractie.
DeSchokkervereniging bepleit voor een raadscommissie in Noordoostpolder meer
aandacht voor 'de mens van Schokland' in het museum op het voormalige eiland.

10 september. Henk Albers, scheidende eerste elftalspeler van DOSK krijgt een uit
gestelde ballonvaart aangeboden.
DeKamper gemeentepolitie moet in 1988eenbedrag van 81.000 gulden (eenagent
en een lager cursusbudget) bezuinigen.:

11 september. Hongaren en Noren nemen deel aan het volleybaltoernooi van Reflex;
de Hongarenspeelden al enigedagen eerder dan de start van het toernooi tegen de
Kampers.
Begin van het Monumentenweekend in Kampen. Het stedelijk museum in het
Gotische Huis laat ook de oud-Hollandse keukenen de rosmolen zien.Op de IJssel
wordt een show van de 'bruine vloot' gehouden, waaraan voorts het koninklijke
jacht 'Piet Hein' en de zeesleper 'Maarten' deelnemen. Gedeputeerde mr. A.PH.
Hertog onfhult een uithangbord aanhet stadhuis en brengt een provinciaal subsidie
van 30.000 gulden mee voor soortgelijke 'historische' verfraaiingen. Er verschijnt
ook eenspeciaal wandelgidsje. DeMonumentendagen trokken enorme belangstel
ling: 30.000 bezoekers geschat.
Bij de Stichting Welzijn, waar grote bedragen voor het Jongeren Centrum 't Ukien
zoek raakten, was geen sprake van fraude maar van een chaotische boekhouding,
zeggen twee accountants.
Koninklijk zilver voor Evertv.d. Steege (58)na40 jaren arbeid bij Berk Becon en vele
jaren actieve deelname aan het sociale leven binnen het bedrijf en in IJsselmuiden.
Uitgeversmij J.H. Kok stoot haar afdeling drukkerij en zetterij af, deze worden
overgenomen door Zalsman Grafisch Bedrijf. Het laatstgenoemde bedrijf gaat
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daartoe uitbreiden; kosten 2,5 miljoen. De overname moet uiterlijk 1 juli 1988 een feit
zijn.

12 september. Een blaaskapellenfestival, georganiseerd door de 'Isellander Muzikan
ten', begeleidt met zo'n 280 muzikanten het Kamper monumententoerisme muzi
kaal.
In de Synaqoqe exposeren zes kunstenaars uit Kassel.
De regionale pers wijst op de exclusiviteit van het succesvolle, voortgezette
'Tientjesplan' voor de Stadsgehoorzaal, van schouwburgdirecteur Hans Smit.

15 september. Stadsbuslijn 12 wijzigt route: nieuwe halte bij Huize Margaretha/Myo
sotis.
De miljoenennota van de regering geeft aan, dat de A50 in de peri ode 1993-1997 in
plan klaar moet liggen voor het gedeelte Kampen-Ramspol-Emmeloord, inclusief
bruggen over de IJssel en bij Rampspol.
Aan de Haatlandhaven stichtte Henk Meijer een recyclingbedrijf voor sloopafval, dat
dagelijks 700 kub verwerkt.
Het raadslid Sjaak Poot (SGP) loopt een dag stage bij de gem.reinigingsdienst om in
't vervolg te weten waar hij ten aanzien van deze dienst over praat.

16 september. Open huis Kamper roei- en zeilvereniging 'De IJssel'.
- Rijschoolhouder D.J. Wijmer vond een pasfoto-perforator uit.
De nieuwe Kamper gemeentesecretaris mr. Okke Pol wordt in de gemeenteraad
beediqd.

17 september. Kampen heeft een riante begrotingspositie: nieuwe activiteiten kunnen
ondernomen worden tot een jaarlast van 400.000 gulden en het eigen kapitaal
bedraagt 13 miljoen gulden.
De Kamper brandweer bleek bijzonder druk in 1986: 140 keer rukte zij uit voor brand
en 248 keer voor andere hulpverleninq, Aldus het jaaroverzicht.
Kampen blijft bij de minister protesteren tegen het weghalen van de academies uit
Kampen voor centralisatie in Zwolle. Totnogtoe is aileen de Sociale Academie 'De
IJsselpoort' al vertrokken.

18 september. Nico Zikken uit Zalk exposeert in de Stadsgehoorzaal.
- Ook de Buitenkerk zal in de verlichtingsactie worden betrokken.

19 september. De 'Bristol University Singers' treden op in de Buitenkerk.
- Circus Renz geeft voorstellingen in Kampen.

20 september. De Hongaarse predikant ds. Borzsonyipreskt in de Westerkerk en de
Open Hof, ter gelegenheid van de vredesweek, en in overleg met het IKV.

21 september. De generale synode van de Vrijgmaakt Geref. Kerken benoemde aan de
Kamper Theologische Universiteit van deze kerken drs. M. te Velde uit Enschede tot
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hoogleraar kerkgeschiedenis, als opvolger van prof. dr. D. Deddens. Tevens werd
tot docent kerkgeschiedenis drs. F. van der Pol uit Hattem benoemd.
Martinique Koridon (De Steur) zwom een nieuw kring- en speedorecord 100 m
vlinderslag voor meisjes van '77 in Emmeloord: het absolute hoogtepunt van de
speedowedstrijden aldaar.
Cafe Last in Grafhorst - een begrip bij aile schaatsenrijders in de omtrek, voor
goed gesloten
De sigarenfabrikanten Karel van Susante en Aart Dooijes huldigden P. ten Hove
(88) uit Huize Margaretha om zijn kwaliteiten als sigarenmaker.

22 september. 'Modefestival' van samenwerkende plaatselijke ondernemers in de
Stadsgehoorzaal.
De Culturele Commissie Kampen vraagt B en Ween bed rag van circa 1 miljoen
gulden voor culturele voorzieningen in 1988.

23 september. Het Stedelijk Museum in het Gotische Huis kan het beheer van de 8000
museumstukken niet aan, en in de collectie ontbreken herinneringen aan de Kam
per industrie van de jongere periodes, aid us de jongste museumnota; een tussen
tijdse rapportage.
Op het KZIJ-terrein heeft zich een bloemengrossier gevestigd, die 'een gat in de
markt' meent gevonden te hebben.
Aanvang van de voorbereidingen voor een nieuw Kindermuziektheater; een samen
werkingsproject van de Stadsgehoorzaal en de Expressie-academie.

24 september. Bouwbedrijf Wensink en Prins gaat 15 premie-D woningen bouwen aan
de Groenestraat in het project Meeuwenplein.

- Mevrouw T. Zeilstra 25 jaar lerares aan de Juliana van Stolbergschool.

25 september. Prof. dr. G.Th. Rothuizen neemt afscheid van de Theologische Hoge
school (Koornmarkt) als hoogleraar ethiek, encyclopedie en evangelistiek. In een
zeer goed gevulde Bovenkerk spreekt hij zijn afscheidsrede uit. Hij kreeg een voor
hem verschenen feestbundel overhandigd geheten: 'Het leven is meer dan ethiek'.
Bij de IJsselakademie verschijnt een bundel toneelteksten in dialect, getiteld 'De
aandere wereld'.
Piet Wiersma concerteert op het Burgwalkerkorgel.
G.J.Westendorp (82)krijgt een gouden penning wegens 40-jarig lidmaatschap van
de Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

27 september. NederlandseKampioenschappen van de Karate-do Bond in DeReeve.
Veelvoudig Nederlands kampioen KeesMossel moet hetwegens eeneuvel aanzijn
gebit laten afweten. Dudley Jesepa wordl kampioen bij de heren en Guusje van
Mourik bij de dames.
Jens Hengst uit Amsterdam wint de kanomarathonApeldoorn-Kampen; 1188deel
nemers!
Os. J.w. Delwig preekt afscheid bij de Vrije EvangelischeGemeente.

224



In het Duitse Bergkamen behaalt de Steur-ploeg twaalf gouden plakken. Zwemster
Kira Bulten nam er vijf en Margriet van Staveren vier voor haar rekening.

28 september. De veertiende Kamper zwemvierdaagse gestart. Topsporter Dries van
Wijhe en zwemster Kira Bulten fleurden de openingsceremonie op. De zwem
vierdaagse staat ditmaal in het teken van Unicef.

30 september. Dr. G. Heitink te Kampen werd benoemd tot hoogleraar praktische
theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij voigt er prof. dr. J. Firet op.

oktober. Toegenomen belangstelling voor lessen aan de Gemeentelijke Muziek
school. Er moest voor zang- en dwarsfluitlessen een wachtlijst van 34 personen
worden aangelegd.
Amateur-historicus Kees Schilder heeft het manuscript klaar van de verklaring van
aile grafstenen in de Bovenkerk. In zijn jarenlange genealogische studie voor het
manuscript ontdekte hij ook de zerk op het graf van kroniekschrijver Arent toe
Boecop. Deze studie is een opstap voor een allesomvattend werk over het Kamper
patriciaat.
De Kamper raad besluit tot verlichting van de Bovenkerk en de Nieuwe Toren.
Oud-gemeentevoorlichter John Kummer doet zijn intrede als lid van de gemeente
raad, fractie van de P.v.d.A.. Hij neemt de plaats in van Guus Swillens, die wet
houder is geworden in de vacature C.A. Kranenburg.

2 oktober. In de strijd teqen klein chemisch afval in het milieu, plaatsen 40 Kamper
ondernemers speciale verzamelvaten. Wethouder Swillens reikt het eerste exem
plaar uit aan 'fotoman Voerman', t/o het stadhuis.
Op de fundamenten van het failliete plaatverwerkende bedrijf Rowit, bouwden drie
werknemers een goed renderend nieuw plaatverwerkend bedrijf: DPA (J. Dillen, R.
Peters en D. Abma).
- Het nieuwe Museum Schokland houdt open huis.
TurnsterThereseWilmink(RKDOS)beslootnietnaardeWKturnen(19tim 25 oktober,
Rotterdam)te gaan. De ziekte van Pfeifferen een enkel-blessuremaakteneen einde
aan een achtjarigetraining, die inmiddels had geleid tot 5 nationaletitels, en een 32e
plaats bij de WK '85 in Montrealals eenvan de besteW.Europeseturnsters.
Mevr. P.G.Witteveen-Gengler namafscheid van de Hanzeschool, die zij als docen
te en als ooordinatrice van de opleiding MDGO-VZ diende.
Frans Strikkers legt na 12 jaar de voorzittershamer neer bij de korfbal-vereniging
Wit-Blauw. Hij was 40 jaar bestuurslid en zet die traditie nu voort als secretaris.
Harry de Goede werd voorzitter.

5 oktober. DeAigemene Hulpdienst Kampen gaat zich naast hulp in de huishouding
meer richten op het verzorgen van maaltijden.

6 oktober. Joop Siebrand (TijlZwolle) ontvangt koninklijk goud uit handenvan burge
meester H.C. Kleemans,wegens 40-jarig dienstverband.
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Schrijfster Auke de Vries treedt op in de Open bare Bibliotheek in het kader van de
Kinderboekenweek, waaraan bijna 1300 kinderen van 14 basisscholen meedoen.
De Gereformeerde Synode wijst een nadere samenwerking tussen de Theol. Uni
versiteit in Kampen en de (theol. faculteit van de) Vrije Universiteit te Amsterdam, af
op gronden van eigen karakter, met name van de VU.

7 oktober. Heropening van het vernieuwde en gereorganiseerde gebouwencomplex
van de Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland aan de Burgwal en in de
Geerstraat. Burgemeester H.C. Kleemans neemt de geldautomaat (de eerste in
Kampen) in gebruik. De op deze dag geboren Kamper baby's varen daar wei bij.
Bovendien krijgt de burgemeester uit handen van directievoorzitter mr. W.F. van
Leeuwen een cheque voor illuminatie van de oude IJsselbrug. In het Frans Walkate
Archief van de Bank is een expositie over de geschiedenis van de Nuts-, later
Bondsspaarbank te zien.
De Abva Kabo onderscheidt de heer G. Boer uit Kampen (79), die 55 jaar lid van de
vakbond is. Onderscheiden werden ook H.J. van Putten (50 jaar lid), J. Regelink en
R.A. Rooth (40 jaar lid) en tien 25-jaar aangesloten leden.
De Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland benoemt aan de (thans
aldus genoemde) Theologische Universiteit in Kampen twee hoogleraren en een
docent. Dr. G. Maneschijn zal optreden in de vacature Hothuizen als hoogleraar
ethiek; dr. G.W. Neven treedt op in de vacature Bakker als hoogleraar dogmatiek (hij
werkt al144 jaar in Kampen); drs. H. Mintjes wordt universitair docent godsdienst
wetenschap-zendingswetenschap.

8 oktober. Open huis Aigemene Hulpdienst Kampen/lJsselmuiden. De dienst ver
ruilde een wisselend onderdak voor een geriefelijke, vaste stek in De Coeborgh aan
het Van Gelderplantsoen.

9 oktober. Namens de kinderboerderij 'Cantecleer' neemt voorzitter ir. F.L. Dijkster
huis bijna 13.000 gulden in ontvangst van de Stichting Cornite Kinderpostzegels, uit
handen van mw. A.M. v.d. Brink-Visser.

10 oktober. Met een receptie besluit de KZBO een feestweek ter gelegenheid van zijn
12%-jarig bestaan.
De selectie van Go Ahead K neemt afscheid van Gert van den Akker, die wegens een
blessure op 29-jarige leeftijd de actieve voetbalsport vaarwel moet zeggen. Hij blijft
de A-junioren trainen.
Gustaaf van Zuiden wordt tafeltenniskampioen van Kampen.
De 25-jarige vereniging 'Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders' viert
feest op Schokland, maar toont tevens meningsverschillen over doelstellingen en
toekomst van de vereniging.
Het Hervormd Kerkkoor vertrekt voor een weekend naar Duitsland, waar in Bendorf
en Arzheim concerten worden gegeven en mee wordt gewerkt aan kerkdiensten.

12 oktober. De prot. chr. basisschool 'Het Kompas' adopteert het oorlogsmonument
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aan de De la Sablonierekade, zulks als antwoord op het initiatief van de Stichting
Februari 1941.
De horecabazen uit de binnenstad richten de 'Stichting Zes Tien Ka' op, die meer
levendigheid in de binnenstad wil brengen. Binnenstadbewoners vrezen overigens
lawaai overlast; naar later blijkt niet ten onrechte.

13 oktober. Aanvang van archeologische opgravingen in de 'Kok-panoen'. Er blijken
inmiddels 12 putten leeggeroofd te zijn.
Tentoonstelling van archeologische vondsten in het Stedelijk Museum in 't Gotische
Huis. O.m. worden de resultaten van een proefopgraving in de Kok-panden in 't
voorjaar getoond en die van een opgraving achter Oudestraat 172.
Het KOF-schip'PrinsesChristina'(opleidingsinstituutscheepvaart)voor de Kamperwal.
De koe Foekje35 van C.J. van Dijk op 't Kampereiland bereikt de 100.000 kg melk
en wordt gehuldigd.
Dr. Andre Lehr, directeur van de kon. klokkengieterij Eijsbouts te Asten, spreekt
voor de Museumvrienden over ons carillon. Hij is voor een restauratie waarbij de
beiaard zou worden aangevuld met thans noodzakelijke nieuwe klokken; dus geen
'historiserende' restauratie.
Amateur chrysantenkweker H. Bras meermalen met goud en zilver bekroond bij
keuring 'Onze Tuin'.

15 oktober. De gemeente Kampen is voornemens al haar diensten en afdelingen te
automatiseren.
'De Blauwe Zebra', winnaar van de Hans Snoek-jeugdtoneelprijs, geeft een extra
uitvoering van het stuk 'De stenenvanMoutsouna', waarmeede prijs werd behaald,
en krijgt de bronzen legpenning van de gemeente Kampen uit handen van wet
houder A. Hengeveld.
Type-IeraarJac. Meliesiejubileert na50 jaar activiteiten van 'Tikcentrale' tot 'Eerste
rijdende typeschool in Nederland'.

16 oktober. De Stuurgroep Ramspol, samengesteld uit vertegenwoordigers van de
provincies Overijssel en Flevoland, de zeven betrokken waterschappen en het rijk,
acht een keersluisbij Ramspolof eenzelfdesoort voorziening benoorden Zwolle ter
hoogte van de NieuweWetering, de enige reele mogelijkheid om West-Overijssel
afdoende tegen instromend IJsselmeerwater te beschermen.
Kinderen van de MLK-school 'De Hoeksteen' brengen 2000 gulden bijeen voor
Unicef en overhandigen dat aan vertegenwoordigster Yvonne Kalsbeek van het
Kamper oornite.

17 oktober. Kunstenaar en zakenman Johann van den Noort is omgezwaaid van een
fijnschilderstijl naar spontaner werk van grotere kunstzinnige waarde.
Ab Sok exposeert grafisch werk in Galerie 3.
B en W denken over herhuisvesting via nieuwbouw van de korpsen AMDG en
'Volharding', thans respectievelijk gehuisvest in de v.m. Helenius de Cock-school
en op Hofstraat 78-80, in het jaar 1988.
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De pony Nathasja van Gerrit van Dijk uit Kampen wordt in Ambt Delden uitgeroepen
tot 'kampioen der kampioenen'.
Minirettes en majorettes van 'Volharding' worden Nederlands kampioen tijdens de
kampioenschappen van de NFCM, te Enschede. De AMDG-majorettes eindigen als
derde.

19 oktober. Slechte verwachtingen voor 1988 en volgende jaren inzake de woning
bouw in Kampen. Men verwacht in 1987 zo'n 300 woningen rijker te worden, maar
daarna stokt de voortgang.
Nederlands kampioene turnen Therese Wilmink eindigde met topsport, maar be
zoekt nu de WK-turnen in Rotterdam als ... columniste van het Nieuw Kamper
Dagblad en andere dagbladen.
Kampen krijgt 2,8 miljoen en IJsselmuiden ruim 5 ton voor stads-(dorps) ver
nieuwing in 1988.
Binnenkort start een forse opknapbeurt voor de Broederkerk.
Bewoners van het Penningkruid - winkelcentrum - klagen steen en been over
vernielingen en inbraken.

21 oktober. Jaarlijkse toneelavond van de Kampereilander Oranjevereniging in de
Stadsgehoorzaal. De plattelandscomedie 'Beloofd is beloofd' wordt opgeyoerd.

23 oktober. Gert Winkler gekroond tot 'koningsvisser' van de KHV.
Ook de Doopsgezinde Kerk ondergaat een grondige restauratie.
Bij Kok verschijnt, als eerste deel in een voorgenomen serie van 25 nieuwe com
mentaren op het Nieuwe Testament, van prof. dr. J. van Bruggen (Vrijgemaakte
Theol. Universiteit): 'Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en
tijdgenoten. '
De Kamper Almanak 1987/1988 wordt gepresenteerd.

24 oktober. Contactavond van KTK en DJT in de Stadsgehoorzaal.
Tijdens het 'Uurtje kerkmuziek' in de Burgwalkerk treedt het Klein Bachkoor van
Charles de Wolff op.
Enorme belangstelling voor de Kamper Triathlon, met skeeleren in plaats van
zwemmen als onderdeel.
Marjan Derksen uit DeZande exposeert in de Synagoge. De tentoonstelling wordt
geopend door kunstkriticus Wim van der Beek.
Het nieuwe speelterrein aan de Buiten Hofstraat wordt geopend door de jeugdige
initiatiefneemsters Elise Renesen Riannevan 't Hul.
Martinique Koridon van zwemclub De Steur, zwemt in Emmeloord, tijdens een
Speedo-wedstrijd, een nationaal record in de groep meisjes uit '77, 200 meter
wisselslag. Ze is nu viervoudig Nederlands Speedorecordhoudster.

25 oktober. In dichte mist botsen op de IJssel bij Kampen tweemaal twee schepen op
elkaar. Geen persoonlijke ongelukken.
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26 oktober. De Sneker Cantorij en het Engelse 'The Lincoln Chorale' concerteren in de
Burgwalkerk.

27 oktober. De belastingdienst Kampen introduceert wielklemmen om door de dienst
in beslag genom en auto's immobiel te maken: goedkoper dan wegslepen en
minstens even effectief.
President-regent H.N.J. Kuijer onthult een gedenksteen bij het gereed komen van
12 'aanleunwoningen' in de hoek Boven NieuwstraatiMorrensteeg. De gemeente
geeft - bij monde van burgemeester H.C. Kleemans een - waarderingssubsidie
van 10.000 gulden voor dit 'particulier initiatief'.

29 oktober. De SLOK start rechtstreekse radio-uitzendingen van de Kamper gemeen
teraad bij de begrotingsbehandeling.
Surfers krijgen achter 't Haasje te Roggebotsluis een eigen strand.
Borrias Beheer BV. neemt aan de Gildestraat een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik.
Directeur Gerrit Borrias waarschuwt de gemeentebestuurders voor actueel gebrek
aan droge industriegrond.

30 oktober. Hoofd wetenschap van de IJsselakademie drs. Henk Bloemhoff bepleit in
interview meer aandacht voor 'het echte wetenschappelijke onderzoek'.
Het vergrote manegecomplex aan de Zwartendijk wordt heropend door burge
meester H.C. Kleemans en wethouder Guus Swillens.
In de Chr. Hogeschool 'Windesheim' te Zwolle wordt het 25-jarig jubileum van de
afdeling Zwolle e.o. van de samenwerkende (dertig) postduivenhoudersverenigin
gen in de regio gevierd.

31 oktober. Poppenbeurs in de Buitenwacht.
Contactavond Kamper Mandoline Club in zaal Hanzestad.
'Les Nations'treedt op voor KMKlNut in de Lutherse Kerk.
Dispuut 'Exodus' herdenkt zijn 40-jarig bestaan.
Het Stedelijk Orkest concerteert in de Stadsgehoorzaal.
Het 'Veluws Senioren Orkest' speelde in De Vijverhof.

2 november. Kamper raadsfracties niet meer tegen overdracht Gemeentelijke
Nutsbedrijven aan grotere, verticale organisaties. Maar wei onder bepaalde condi
ties.

3 november. Na de verschijning van fietstochten met Kampen als uitgangspunt, gaf
de VVV-Kampen nu ook een autopuzzeltocht uit.
De IJsselakademie viert haar tweede lustrum in de Stadsgehoorzaal. Voorzitter drs.
H. Smit reikt de eerste IJsselakademieprijs uit aan 'Kleusien uut Zalk'. Drs. J.H.M.
de Waardt, lid van de Studiegroep Hekserij en Toverij in Nederland hield een
inleiding over het onderzoek, en er werd 'Een spel rond Gaitdiene' opgevoerd. Ook
oud-burgemeester drs. S. van Tuinen, initiatiefnemer, was er en sprak.
Ter hoogte van Groenestraat 37-39 blijkt de grond ernstig vervuild te zijn door
garagebedrijven.
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Drie studenten van de Kunstacademie, Gera v.d. Leun, Jaap Elgersma en Han
Hodes, ontwerpen een stageproject voor basisscholen over portretten in de kunst.
Na de studentenzender 'Free Wave' komt nu ook een studentenzender 'Hotline' in
de ether. Studenten van de HICO, ofwe I de .Joinnalisten-academie en een paar
theologen ondernemen deze zender.

5 november. Het archeologische graafwerk in de Kok-panden is gestaakt. De vond
sten hebben duidelijk gemaakt dat de grand pas eind 13e eeuw bouwrijp gemaakt
en rond 1300 voor het eerst bebouwd is. Putvondsten wijzen op zeer welgestelde
bewoners, zegt stadsarcheoloog Hemmy Clevis.
Naast de 32 reeds aanwezige asielzoekers wi! de gemeente Kampen er nog eens 30
opvangen. Over meer opname in de toekomst wil men vooralsnog geen beslissing
nemen en eerst een jaar ervaring opdoen.
De officier van Justitie te Zwolle eiste 4 maanden gevangenisstraf en 3 maanden
ontzegging van rijbevoegdheid tegen de man.die in november 1986 onder invloed,
met te hoge snelheid, door het rood licht en op de verkeerde rijstrook. de 80-jarige
Kampenaar H.J. Overweg doodreed. (De uitspraak, die op 19 november volgde
luidde: 150 dagen dienstverlening en 3 maand ontzegging.)

6 november. De gemeente Kampen zal wei meewerken aan de komst van een
speciale turnaccommodatie, maar pas over enige tijd. Een echte 'turnhal' zoals RK
DOS wil,acht men echter te duur.
De SLOK is bereid ook de KZBO op de kabel toe te laten. Oat is beslist na overleg
o.l.v, burgemeester Kleemans.

7 november. Arjan Vinke opgenomen in de nieuwe Giant wieler-ploeg van Arie Has
sink.
'De Varfdeuze' exposeert in de Stadsgehoorzaal.
Het eerste lustrum van de toneelclub 'komma' wordt gevierd met het toneelstuk 'De
Grate Stilte' en nadien de luidruchtige Big Band Kampen.
'Prinsenbal' van d' Uidelvers in de Buitenwacht. De nieuwe graotvorst van het
komende carnaval heet Prins Jan (Hanekamp).
De voetbalvereniging 'Kampen' heeft nu ook - als laatste - een nieuwe accom
modatie. Erelid Theo ter Steeg en burgemeester H.C. Kleemans verrichten de
opening ..

9 november. Eerste groep van 20 jonge werklozen aan de slag bij de gemeente
Kampen. Een project als voorloper van het Jeugd Werk Garantieplan.

- Schotse aardappeltelers op bezoek bij landbouwwerktuigenfabriek Schouten B.V.

10 november. De samenwerking tussen de Rabo-banken in KampenIWilsum en IJs
selmuiden is een feit. Oat zegt directeur G. Gunnink bij de heropening van het
gerenoveerde kantoor in Wilsum.
Drs. Eelco Elzenga behandelt voor de Museumvrienden de befaamde, zeer zeld
zame 16e eeuwse bedstee in het huis van W. Theo van Dijk aan de Oudestraat.
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Bij garage Van den Noort exposeert Robert Weddepohl uit Apeldoorn.

11 november. Heropening van het 'jongerenactiviteitencentrum' 'tUkien. De instelling
valt niet meer onder de Stichting Welzijn Kampen met haar chaotische boekhou
ding, maar onder de Stichting Jongerenwerk Kampen. De accommodatie is ver
bouwd en verbeterd.
Broodbezorger Theo Goossen van bakkerij Nijland viert zijn 25-jarig jubileum. Hij is
uniek in Kampen.
In de maand oktober werden meer dan honderd processen verbaal gemaakt op de
Oudestraat-promenade wegens verkeersmisbruik.

12 november. Kees Schilder, amateurhistoricus, voltooide zijn boekje over de graf
zerken in de Bovenkerk en krijgt een gemeentelijke subsidie van 1500 gulden voor
qetllustreerde uitgave.
Het vormingscentrum 'Kreavorm' start een computerclub.
Denegendetentoonstelling van de Rassierduivenclub IJsselmuidene.o.wordt inde
Buitenwacht te Kampendoor burgemeester E. vanVoorden geopend; 556 duiven te
zien.

13 november. 'be Lofstem' (Kampereiland) houdt haar jaarlijkste uitvoering weer in
gebouw DeZaaier in IJsselmuiden.
Premierevan St. Caeciliamet 'La fille de MadameAngot' van Charles Lecocq in de
Stadsgehoorzaal. Terecht zeer succesvol.
Degemeente Kampen gaat bezuinigen: geen nieuwe buurtwerker voor Hanzewijkl
Brunnepe,enzowel de Stadsgehoorzaalals deOpenbare bibliotheek ende Muziek
school moeten inleveren. Maar ook de sector sport en recreatie worden gekort.
B enW van Kampen willen via een motie, te richten tot de vaste kamercommissie
voor welzijn en cultuur, negatief reagerenop het voornemen vanminister Brinkman,
inzake de opheffing van Forum Filharmonisch.
De dijkverzwaring van de oostelijke IJsseloever, tussen Zwolle en Wilsum, is on
danks ongunstige weersomstandigheden, op schema.
Degemeente Kampen wil het fouragebedrijf Boer in de Prinsenstraat uitkopen. De
stichting Stadsherstel zal dan de hele hoek Prinsenstraat-Burgwal renoveren. Er
komen 10 tot 15 wooneenheden, vooral voor ouderen.
Het gemeentebestuur van Kampen gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de
uitspraken van de Rechtbank Zwolle en het Gerechtshof in Arnhem inzake de
eigendomvan hetmelkquotum vanveehouderA. Kasper, pachter van de gemeente
op het Kampereiland. Degemeente, die dezeeigendom claimt, werd in het ongelijk
gesteld.
Aankomst Sinterklaas in Kampen.
Lucas Lindeboom concerteert in de Burgwalkerk in 'Een uurtje kerkmuziek'.
Er is een stichting Archeologie IJssel-Vechtstreek opgericht, die financieel en
materieel het werk van stadsarcheoloog Hemmy Clevis wil ondersteunen.
De Kamper Sportraad is bezorgd over de uitwerking van de bezuinigingen op de
sportbeoefening in Kampen.
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16 november. Oud-CDA-kamerlid Jan Nico Scholten gast ter jaarvergadering van de
P.v.dA-afdeling.

- Het torentje op het Kamper stadhuis wordt gerestaureerd.

17 november. Mevrouw N. Keijzer krijgt op de dag van haar 25-jarige huwelijksfeest
met de heer J.H.G. Keijzer, de legpenning 'De barmhartige Samaritaan' voor haar
25-jarige bestuurs-lidmaatschap van de Kruisvereniging (Stichting Kruiswerk IJs
sel- Zwartewater).
De heer H. Withaar, nestor van de Nederlandse makelaars en assuradeurs, overlijdt
op 86-jarige leeftijd.

18 november. Officiele presentatie van het nieuwe samenwerkingsgebied Regio
IJssel-Vecht in Zwolle. Prof. dr. HA Brasz (VU) prijst de kwaliteit van de bunde
ling.

19 november. Geneesheer-directeur A. van der Hoevenhoudt een persconferentie ter
gelegenheid van de algemene bestuurvergadering 'Ziekenhuizen N.W. Overijssel'
in Emmeloord. De nieuwe functiegerichte budgettering per 1 januari '88 werkt niet
nadelig voor het Kamper stadsziekenhuis, ondanks de reductie tot 100 bedden. -
Tegen eventuele samenwerking met Almere zijn ernstige bezwaren vanwege de
afstand. (De provincie Flevoland wil samenwerking van aile ziekenhuizen in de
provincie.) Mogelijkheden tot samenwerking met Lelystad worden onderzocht.
In Kampen komt een tweede gynaecoloog. - De verpleegduur in Kampen ligt
beneden het landelijk gemiddelde hetgeen is te danken aan verbetering in behan
delmethodes en diagnostiek.

20 november. De Vrijwilligers Vacature Bank (naast het Gotische Huis) schrijft haar
1000ste vrijwilliger in.

21 november. Tijdens de springkampioenschappen, kring IJsselstreek-Noord van het
KNGV,gehouden in Steenwijk, behaalt 'Wilhelmina' tien gouden medailles.
Inde Buitenwacht wordt de najaars-bridgedrive van de KBCqehouden, Nel Botten
berg werd Kamper kampioen.
DerdeRegenboog (Zaalvoetbal)-toernooi. Deopbrengst isvoor het tehuis DeReeve
en werd door de gemeente verdubbeld tot 600 gulden.
Het Edo Hammers-dierenasiel aan de Bovenbroeksweg - wordt gesloten. De
laatste nog aanweziqe dieren gaan naar Beilen en Harfsen.

24 november. In het Kamper Stadsziekenhuis zal volgend jaar door de gynaecoloog
Henk Franke en zijn collega W.J.B. Beekhuis zwangerschapsbevordering volgens
de GIFT-techniek worden toegepast: een tussenvorm tussen natuurlijke en rea
geerbuis-bevruchting.

25 november. B en W willen een grafdelfmachine aanschaffen omdat thans de af
werking van graven op de begraafplaats te lang op zich laat wachten.
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De veilingen KZIJ en WFO (Wevershoof) willen gaan 'tele-veilen' met gekoppelde
veilingklokken.
De pop-musicus Herman Brood brengt in de nieuwe oefenruimte van de vereniging
'Kamper Popbelang' een spontane wandschildering aan.

26 november. De gemeente Kampen stimuleert het ophalen van oud papier door de
marktprijs aan te vullen tot 5 cent per kilo.
Studenten blokkeren de oude IJsselbrug om te protesteren tegen de beknotting van
de studieduur door minister Deetman.
Op de helling van scheepswerf Peters brandt een transportschip volledig uit.
De gemeenteraad besluit mee te werken aan de sloop van 264 woningen in de
Hanzewijk, Complex I van de bouwvereniging 'Kampen'. Onzeker blijft de renovatie
van 144 andere woningen in het complex.
Schoolkinderen overhandigen voor ruim 1000 gulden aan speelgoed aan de kinder
afdeling van het Stadsziekenhuis.

27 november. Commissaris van de Koningin mr. J.L.M. Niers ontbijt op't Provinciehuis
gezond (veel brood!) met de kinderen van groep 6 van de Geref. School Noord.
Wereldreiziger-zeezeiler Henk de Velde uit IJsselmuiden bracht zijn derde boek uit:
'Navel der Aarde'.
Veertig leerlingen van de Muziekschbol concerteren op blokfluiten in de aula van
hun school.

28 november. Op initiatief van de Apothekers Combinatie IJsselmond zal op de hoek
Silene/Wederiklaan een medisch centrum verrijzen, waarin zich een apotheker, een
tan darts en een huisarts, en misschien ook nog een fysiotherapeut en een ver
loskundige zullen vestigen.
In de Lutherse Kerk treedt voor KMKlNut het blokfluit-ensemble 'Brisk' op.
Acht aspirant-toneelschrijvers uit Overijssel beeindiqen met succes een cursus
'Schrijven voor toneel' in Kampen. Peter van Lint gaf de cursus, samen met Kees
Hardeman en Jetje Pauw.

29 november. De RK DOS-jazzballetgroep neemt deel aan de Demogyjada van het
KNGV, in Den Haag.

30 november. Een 38-jarige Kampenaar haalde in vier jaar tijds 60.000 gulden van de
bankrekening van een 89-jarige plaatsgenoot, wiens vertrouwen hij misbruikte ten
eigen bate. Het geld is op ...

december. Wisseling van de wacht bij de NMB-bank. WA Weghorst gaat en
J.W. Kleute komt.
De Jazzgroep van 'Wilhelmina' geen kampioen bij KNCGV-kampioenschappen te
Bergum (Fr.) door pech.
De nieuwe illuminatie van de IJsselbrug brandt.
Huldiging van jubilarissen in de Rode Kruis-colonne Kampen/lJsselmuiden. Hans
van Hall is met 30 jaar trouw de meest opvallende jubilaris.
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3 december. De afdeling NW Overijssel/Flevoland van de Vereniging van Natuurfoto
grafen exposeert in de Stadsgehoorzaal.

5 december. Jan Peter Muilwijk exposeert in Galerie 3.
De Wijkvereniging Binnenstad is wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. Het
buurtcornite Buitenkerk, dat wei actief is, wordt omgezet in een wijkvereniging.
Geert de Koning uit IJsselmuiden exposeert bij Garage Van den Noort.
Het IJsselcoliege gaat vanaf half januari taalles geven aan buitenlanders, die het
Nederlands beter willen beheersen.

6 december. Dick Kroon blijft nog een jaar trainer van eerste klasser DOSK.

7 december. De 133ste verjaardag van de Theologische Universiteit (synodaal) wordt
gevierd in de Bovenkerk. De nieuwbenoemde zendings-hoogleraar prof. dr. P.N.
Holtrop houdt er zijn inaugurele rede.
Oud-raadslid H. Krans wordt voorzitter van de SLOK; opvolger van Jan Leferink.

8 december. De oefenruimte van de Vereniging Kamper Popbelang wordt officieel
geopend door de wethouders A. Hengeveld en Guus Swillens.
Verbouwing van het zwembad 'De Steur' tot 'tropisch zwemparadijs' begonnen.
Voor de 'Museumvrienden' lanceert K. Janssen zijn gedachte een straatnaam te
noemen naar de eerste Neerlandicus, die het Kampers bestudeerde, dr. J. Gunnink.
De Sinterklaasverkoop van kunst in de Synagoge bracht voor de kinderboerderij
'Cantecleer' 700 gulden op.
Therese Wilmink van RK DOS nam afscheid van de tops port en haar mede
topsporters. Zij is nu, naast andere studie op Papendal en in Arnhem, bezig aan een
opleiding tot keurturntrainster en assisteert bij de nationale training.

9 december. Trainer Jan de Vries verlaat na bijna 14 jaar KHC.

10 december. Ook Kampen schiet - in navolging van andere gemeenten - de
kerstbijdrage aan 'de minima' voor,
De Kamper musicus Han Koek krijgt tijdens zijn bruiloftsfeest in 'Hanzestad'een
serenade van drie rnuzrekcorpsan. uit Hasselt, Dalfsen en Luttenberg. Hij is van aile
drie dirigent.
Luthine Postuma, sopraan uit Kampen, en haar begeleider Harm Hoeve uit Rou
veen, maakten een concertreis langs emigranten uit Nederland in Canada.

11 december. De Verzinkerij Kampen wil via nieuwbouw haar produktie verdubbelen.
Studenten van de Journalistenacademie (HICO) spreken in de Amerikaanse ambas
sade in Den Haag per sateliet met collega's in Washington over het INF-accoord.
'Jubilate Deo' zingt - begeleid door Forum Filharmonisch in de Buitenkerk werken
van Cimarosa, Mendelssohn en Puccini.

12 december. Studenten van de Kunstacademie houden een modeshow van eigen
ontwerpen in de hogeschool.
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Jos van der Kooy uit Amsterdam concerteert op het Burgwalkerkorgel in 'Een uurtje
Kerkmuziek' .

14 december. Directeur G. Gunnink neemt afscheid van de Rabobank Kampen/
Wilsum-Kamperveen en wordt opgevolgd door H. Eggink.
De Hervormde Kerk in Kampen benoemt een evangelist: de heer D. van Dijk uit
Maarsenbroek.

15 december. In de Theaterschool (Expressie-academie) aan de Vloeddijk spelen
eindexamenkandidaten het stuk 'Een telefoontje'.
Aan beide zijden van Rijksweg 50 zullen bij Zalk, ter hoogte van de Burgem.
Hardenbergweg benzinestations worden gevestigd.
Het verbod om rechtsaf te slaan vanaf de IJsselbrug in de richting van de Zwolse
weg blijft gehandhaafd na uitspraak van de Raad van State. Belanghebbenden bij
het industrieterrein van IJsselmuiden waren er tegen.
Korfballer Harry van de Burg, al 17 jaar in het eerste team van Wit Blauw, scoort in
een wedstrijd (tegen Achilles) tien doelpunten. Dat haalt de krant.
De autoriteiten in Etiopie weigeren de toegang tot hun land aan de AVRO-radiover
slaggever Wessel van Dijk, afkomstig uit Kampen, nu wonend in Kamperveen.
De schoolschakers van de W. van Oranjeschool kampioen van Kampen.

16 december. Wethouder Guus Swillens en raadslid Pieter Treep gaan sam en met
echte gehandicapten per rolstoel de stad in om obstakels in de straten en bij
openbare gebouwen te onderkennen. 'Mij zijn de ogen open gegaan', bekende de
wethouder na afloop.

17 december. In Zwolle slaat burgemeester G. Loopstra de eerste paal voor huis
vesting van de Journalistenacademie (HICO) te Kampen, die naar Zwolle zal moe
ten verhuizen vanwege minister Deetman's HBO-concentratie. Kampen stak de
vlag niet uit...
Promotie drs. S.P. Govender (Z.Afrika) aan de Joh. Calvijn Academie.
De gemeente Kampen gaat voor 't eerst een melkquotum kopen van een uit
tredende pachter (Voerman), voor 65 cent per liter.

18 december. Wethouder - president kerkvoogd A. Hengeveld onthult op het Munt
plein, in de schaduw van de Bovenkerk, een beeld voorsteliende een smid met
hamer en aambeeld, herinnerendaanVader Hengeveld, die smid was in de Graaf
schap. Het beeld werd ontworpen en aangeboden door architect Klaas van den
Berg, wiens bureau 20 jaar bestaat. Over de kwaliteiten van het beeld komen snel
de pennen los...
De CPJ speelt toneel in de Stadsgehoorzaal.

19 december. 'Op de Korrel' viert zijn 35-jarig bestaan. Jan van Wijhe (bijna 80)
gehuldigd als langjarig lid. Ook oud-voorzitter A. van der Meer (in 't ziekenhuis)zal
een huldeblijk ontvangen als oud-voorzitter.
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Het nieuwe clubhuis van 'De Loswal' (motorclub) geopend. Veellof voor zelfwerk
zaamheid van de leden.
In de Buitenkerk zingt het koor 'Kolkklanken' uit Blokzijl.
Tentoonstelling van Norwich kroppers (sierduiven) in de Buitenwacht.

21 december. In het t.v.-programma 'Ontdek je plekje' van regisseur - oud-Kampe
naar Joop Scheltens, aandacht voor Kampen. (Op zondag 27 december voigt een
aansluitende wandeling door Kampen).
Prof. dr. P.B. Boorsma, lid eerste kamer, spreekt voor het CDA.

22 december. Vandalen trappen op de Aigemene Begraafplaats aan de Bovenbroeks
weg zestien grafstenen om.

24 december. Het Kamper Slachthuis, nu qeexploiteerd door Wika B.V., is failliet.
Noodzakelijke miljoenenverbouwing, die niet geheel gefinancieerd kon worden, is
de oorzaak. Aan 32 personeelsleden werd ontslag aangezegd.
De gemeente Kampen start een onderzoek naar het functioneren van de gezond
heiszorg in de gemeente.
Jan Spijker krijgt de 'Jan van Veen-bokaal' van zijn wielercombinatie Swolland.
De classis Zwolle van de Gereforrneerde Kerken weigeren een predikante toe te
laten tot het ambt, vanwege onzuiverheid van leer. De particuliere synode van
Overijssel is het er niet mee eens.
Ali Jelsma-Rippen, echtgenote van prof. dr. A.J. Jelsma, heeft in het pand Buiten
Hofstraat 21, een 'atelier voor religieuze vormgeving' ingericht. Zij schildert ikonen.
Jan B. Keuter opent in De Reeve de show van 'kleine dieren' van de fokkersvere
niging Kampen e.o. (Volgend jaar verhuist de show naar de KHC-hal op De Venen.)

26 december. (Tweede Kerstdag). Het chr. mannenkoor D.E.V. concerteert als ge
woonlijk in een stampvolle Bovenkerk. Ais solist de tenor Adriaan van Limpt.
Ds, P. de Ruiter, Hervormd predikant te Franeker op 61-jarige ieeftijd overleden. Hij
diende voordien de Hervormde gemeente van Kampen, wijkgemeente 1.

28 december. De adviescommissie vestiging en praktijkomvang huisartsen consta
teert, dat er in Kampen nog plaats is voor twee huisartsen meer. Daar de gevestigde
huisartsen niet gedwongen kunnen worden hun te grote praktijken te verkleinen
komt het in realiteit neer op een vestigingsplaats.

29 december. Kampen heeft in 1988 voor stadsvernieuwing 3,7 miljoen beschikbaar,
maar behoeft 2 miljoen meer.
Nieuw uitvaartcentrum geopend in de Open Hof.
Vierhonderd deelnemers aan 'Oudejaarsloop' van RK DOS en KWC.

31 december. De vier kinderen van mevrouw Pieck-Oosting, schoondochter van de
kortelings overleden tekenaar Anton Pieck, leggen beslag op haar bezit en dat van
haar vriend L. Tholen. Eerder kwarn zij in het nieuws met beweringen over (ver
meende) diefstal van waardevolle kunstwerken en bedreigingen.
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1988

januari. 'Gladjes verlopen' jaarwisseling in Kampen en IJsselmuiden. De Kamper
politie hanteerde een 'gedoogzone' voor het melkbusschieten.
Dirk van Ommen, koster van de Nieuwe Kerk en bekende Kampenaar in het
verenigingsleven, overlijdt op 69-jarige leeftijd.
'Bigband Kampen' houdt traditioneel 'katerconcert'.

2 januari. Acteur Henk van Uisen (60)in Amstelveen gehuldigd vanwege zijn 40-jarig
toneeljubileum.

3 januari. Zeven keer goud voor Steur-zwemmers in Almelo.

4 januari. De Mr. dr. W. v.d. Bergschool na verbouwing heropend en herdoopt als
MLK-school 'De Ark'.

5 januari. Trainer Jan de Vries (KHC)zal aan het eind van het seizoenvertrekken. Met
spijt.

6 januari. Regisseur en toneelrecensent Dick van Ommen verlaat Kampen tijdelijk
wegens stages in 'het Westen des lands.
Kindermuziektheater na drie maand repeteren o.l.v. Erica Voortman en Hanneke
Stark klaar voor eerste 'echte' voorstelling in de Stadsgehoorzaal. Het stuk heet:
'Pokn'zpo Harmonie'.

7 januari. Ahold betaalt 132 parkeerplaatsen achter de nieuwe vestiging van Albert
Heijn aan het Meeuwenplein.
De beroemde hoornsolist Hermann Baumann, die.met Forum Filharmonisch in
Kampen zou concerteren, verdwaalde in Zwolle... Een Kampenaar in Zwolle hielp
hem op het goede pad, zodat hij (verlaat maar) toch nog in Kampen arriveerde.

8 januari. De Kringloopwinkel 'Welvaart'op het terrein van Berk wordt een professio
neel bedrijf met twaalf betaalde werknemers.

9 januari. Vier uur durend sport-jaaroverzicht voor de SLOK.
'Vogelweelde' Nederlands Kampioen in Zutphen met inzending Harzer-kanaries.
Oud-wereldkampioen Ton Sijbrands speelt simultaan bij de Kamper Damclub SSS;
hij versloeg aile 12 tegenspelers.

12 januari. Fusieagrarische scholen Zwolle, Kampenen Hardenberg geremd door een
'identiteitscrisis' .
Mr. HAH. Reinders spreekt over het ontstaan van de Ebbingestraten voor 'Mu
seumvrienden'.
Tweede Kamerlid G.J. Schutte (GPV)spreekt in Kampen.
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13 januari. Wethouder W. Brink slaat eerste paal voor verbouwing zwembad 'De
Steur'.

- Ahrend/Bomefa krimpt personeelssterkte in.
14 januari. Ruiteravond Deltaruiters en - ruitertjes in de Stadsgehoorzaal.

Kampen mag dit jaar 78 woningen bouwen.
- Kinderen van de W. deZwijgermavoverzamelden900guldenvoor deActieAfrikaNu.

15 januari. Gemeentelijk rapport (ir. R.G. Busser) bepleit het sparen van het huidige
postkantoor (bouwmeester C.H. Peters)als de PTI het zal hebben verlaten.
Praktijkweek aan de school voor de journalistiek - met kranten zowel als radio- en
t.v. uitzendingen - geslaagd.

16 januari. Henkvan Uisenspeelt het jubileumstuk 'No Exit', waarmee hij zijn 40-jarige
toneelcarriere viert, in Kampen. Burgemeester H.C. Kleemans spreekt hem toe en
overhandigt hem een geschenk onder pakpapier.
De Kamper popgroep Common Sense treedt op voor NCRV-radio.

19 januari. Bewoners Joh. Willem Frisostraat boos op de gemeente, die betonnen
vuilcontainers op hun stoepen plaatste.
In de Kunstacademie wordt een tentoonstellinq geopend onder de titel 'Raumplan
versus Plan Libre' (Adolf Loos - Le Corbusier).
DeAvercampschool is - met Turks kwartet - weer schooldamkampioen.
Prof. dr. L. Bak van de VUsteekt de Kamper ondernemers een hart onder de riem in
de concurrentie met Zwolle.

22 januari. De legendarische popgroep 'Eart & Fire' treedt op in 't Ukien.
Expositie werken Bouke Peterson (Kampen)bij GarageVan den Noort.
Tijdens het Politiek Cafe werd wethouder Guus Swillens wederom tot politicus van
het jaar gekozen.

23 januari. Reunieoud-Ieden wandelsportvereniging Favorita.

25 januari. Prof. J. Kamphuis, emeritus hoogleraar aande VrijgemaakteTheol. Univer
siteit, 40 jaar predikant.
De Noord Ned. Watersport Bond protesteert tegen een lage (12meter), vaste brug
over de IJssel tussen Kampen en Ramspol, bij doortrekking van rijksweg 50.
De Kamper Gem. Plantsoendienst plant een 'Beatrixboom', vlakbij de v.m. Mar
grietschool.

28 januari. De Doopsgezinde Kerk krijgt haar torentje gerestaureerd terug.
Degefuseerde HBO-school 'Constantijn Huygens', waarin het Zwolse Conservato
rium, de Kamper Kunstacademie en de Kamper Theaterschool samengaan, voelt
zich verzekerd van voortbestaan. Min. Deetman zegt, dat zeker de he1ft van de
Kamper studenten nog tien jaar in Kampen blijft, al is de hogeschool juridisch in
Zwolle gevestigd.
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De Kamper gemeenteraad verkoopt - tegen een eerder besluit in maar onder druk
van hogerhand - de Gemeentelijke Nutsbedrijven in principe aan of de GAZO, of de
IJsselmij. 'Een zeer bittere pil', zeggen de fracties.

29 januari. Bewoners protesteren tegen een groot -onderhoudsplan van de Woning
bouwver. 'Kampen' voor bejaardenwoningen in J.H. Kok- en Volcmarstraat en
A. toe Boecopsingel.
Gemeente en Bondsspaarbank vinden elkaar inzake gegarandeerd voortbestaan
van de Kamper Almanak. De gemeente geeft geen steun aan comrnerciele con
currentie. Degemeente neemt deel in de uitgave van de KamperAlmanak, die vanaf
nu huis aan huis, rondom de jaarwisseling, zal worden verspreid. Gemeentelijke
gegevens van Kampen zullen worden uitgebreid; IJsselmuider gegevens zullen
daarmee verdwijnen uit de tekst.
Kamper Sportnacht in Sporthal 'De Reeve'. De Kamper sporttitels waren voor: het
eerste voetbalelftal van DOS, Grietje Hooisma (marathon), Kees Mossel (karate),
Martinique Koridon (zwemster). Nico Klappe (voorzitter RK DOS) kreeg de 'uit
stralingsprijs'. Bezoekersaantal 1500 en de 'Dolly Dots' ter opluistering.

30 januari. Prof. dr. H.J. Jager, emeritus hoogleraar van de Vrijgmaakte Theol. Hoge
school en lid van de Ned. Geref. Kerk van Kampen, wordt ter aarde besteld in
Kampen. Hij overfeed op 88-jarige leeftijd.

3 februari. In IJsselmuiden zegt men dat Kampen met een bouwgrondprijs van
f 151,- per vierkante meter zeer duur is. IJsselrnuiden verhoogde zijn grondprijs
tot f 125,- per vierkante meter.
Bejaardendag in de Stadsgehoorzaal. Geopend door weth. Warner Brink.

5 februari. Gemeente Kampen komt met 'Anti-hondepoep-nota'.
Prof. dr. J.T. Bakker neemt afscheid van de Theol. Universiteit (Koornmarkt). In de
Open Hof wordt te zijner ere eensymposium gehouden en hemeen boek aangebo
den.
D.E.V.huldigt zijn trouwste koorleden: B. Vinke (59jaar lid), D. Lentink (50 jaar), K.
Hoorn, E. v.d. Berg, G. Fidder en H. Drost en de afwezige H. Breukelman (40 jaar).
De gemeente Kampen besluit de discussies over de verkoop van de Gem. Nuts
bedrijven - hetzijaandeGAZO,het zi]aande IJsselmij - achter gesloten deurente
houden!

6 februari. Het Kamper corntite BoaYentot ziekenhuishulp aanGhana.schonk 8mille
ter versterking van de identieke actie van het Zwolse ziekenhuis DeWeezenlanden.
Drugsverslaafde Kampenaar (36)stond terecht voor 33 inbraken.
In de Synagoge exposeren Elsje van Heck (vri]e grafiek) en Hans Deen (beelden)
onder het motto: 'Op zoek naar het Bruidsvertrek'.
Onderwijsinspecteur H. Hofstra opent de verbouwde MLK-school 'De Ark' (vh Mr.
dr. W. v.d. Bergschool). Dr. J. van Weelden hield een feestrede.
Tijdens de all round danskampioenschappen, georganiseerd door danscentrum
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Gerrie van Dijk onder auspicien van de SOND, behaalde het danspaar Coen van
Mierlo en Wendy Brokkelkamp de titel.

8 februari. Veiling KZIJ adviseert akkerbouwers inzake het overschakelen op tuin
bouwgewassen als rendabeler tee It.

9 februari. Lies van Vliet spreekt voor de 'Museumvrienden' over de stadsboekhou
ding van Kampen in de 17e eeuw.

11 februari. De IJsselakademie begint een tentoonsteliingstoernee over haar tienjarig
bestaan, in IJsselmuiden.
Daar het Kamper dierenasiel gesloten is, moet de gemeente Kampen aangebrachte
zwerfdieren naar Harderwijk sturen.
Conflict tussen Kamper International Trade b.v. en Van der Sluis Verenigde Tabaks
en Sigarenfabrieken b.v. over plagiaat inzake sigarenmerken en logo's, voor de
Zwolse rechtbank.
Het eerste damteam van De Gilden (techn. school) kampioen voortgezet onderwijs
in Kampen.

13 februari. Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP), ontworpen door het
Ingenieursbureau Oranjewoud, biedt gedachten over het (her-) inrichten van 't
Groene Hart.
Uitbundig carnavalsfeest van 'd' Uidelvers'.
Het eerste team van de korfbalvereniging Wit Blauw promoveert naar de eerste
klasse zaalcompetitie.
'Living Blues' succesvol in 't Ukien.

14 februari. NederlandseB-kampioenschappen karate in Kampen.Succes voor sport
school Mossel-Boot te Zwolle: kampioenschappen voor Kenan Karakis (tot 60 kg)
en AirAktepe (tot 70 kg).
Fotograaf Ton Kruithof exposeert in de Stadsgehoorzaal.

15 februari. Conrector Gerard Vos per 1 augustus benoemd tot rector van het Joh.
Calvijn Lyceum; opvolger van rector D. Runia.
Grote, leegstaande boerderij aan de Siaper uitgebrand.
De jeugdige hoornist Arian Holtland van AMDG hoogstbekroonde op solistencon
cours te Urk.

17 februari. Drie autosloperijen aan de Wielstraat, opgezet als project voor vijf jaar op
voorstel van de minister, moeten nu na vijf jaar verdwijnen. Het project is mislukt,
aldus de minister. De exploitanten zijn kwaad.
'Op de korrel' vraagt, op instigatie van de KNSA (Kon. Ned. Schutters Associatie),
het gemeentebestuur medewerking voor de aanleg van een regionale schietbaan.
Protestants christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Kampenen IJsselmui
den gaan fuseren.
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18 februari. Meer scholen adopteren oorlogsmonumenten in Kampen onder leiding
van de 'Stichting Februari '41'.
Geruchten over het opzetten van een diagnostisch centrum in Dronten door het
Zuiderzeeziekenhuis te Lelystad, en hechtere samenwerking van het ziekenhuis
met het Dr. Jansen-ziekenhuis in Emmeloord.

20 februari. Rei om restauratie orgel Broederkerk, tussen Monumentenzorg en de
plannen makende Kerkvoogdij. Jan J. v.d. Berg als adviseur door het rijk gede
savoueerd.
Negen provinciale titels voor RK DOS in provinciale kampioenschappen in 'De
Reeve'.

21 februari. Radio Oost besteedt aandacht aan het Frans Walkate Archief van de
Bondsspaarbank.
Vijf medailles voor zwemster Monique Koridon (De Steur) bij Speedowedstrijden in
Leiden.

24 februari. Bedrijfsleven en scholen voor lager beroepsonderwijs voeren samen actie
voor opleiding jonge vakmensen.

25 februari. De HBO-raad wil Kampen ook beroven van zijn Expressie Academie
(Theaterschool); er is geen ruimte voor toevoeging van een vakopleiding 'drama'.
Directeur Vreeken gelooft niet in resultaat. .
Adjudant J. Dillen verlaat politie met pensioen.
De Kamper gemeenteraad aanvaardt het TROP-rapport als kader voor het te voeren
beleid inzake recreatiebevordering.
Driekwart van de Kamper boeren wil op korte termijn een mestsilo of -kelder
bouwen.

26 februari. 'M en R Micro-reprografie' opent nieuw bedrijfspand aan Dieselstraat.

27 februari. Sigarenhandel Kampen International Trade b.v. (KIT) moet haar verpak
king van de rechtbank wijzigen na klachten van plagiaat van Van der Sluis b.v.
In Galerie Arti Shock te Zwolle exposeren drie artistieke Kampenaren: Thea, Egbert
en Jennemarieke Bleijenburg.
Zwemster Kira Bulten (De Steur) veroverde te Emmen bij de Ned. Winterkampioen
schappen twee nationale titels.
Zaalconcert AMDG.
Reinder Homan exposeert etsen bij Galerie 3. De Pooise Ida Konarzewska stelt
gevarieerd werk tentoon in de Stadsgehoorzaal.

29 februari. RK DOS jeugdturners met drie maal goud terug uit Goes.

maart. Vervoersmij. De Noordwesthoek zal eind mei (nieuwe dienstregeling) 'bel
bussen' inzetten in haar gebied; o.m. op het traject Kampen-Zwartsluis.
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Er wordt archeologisch grondonderzoek met radar verricht onder de Kok-panden.
Eerste vondst is een stadsmuur, die wellicht de oudste van Kampen is.
Amazone Carolien Landman (Toi Toi) wint op het nationaal concours hippique in de
Zwolse IJsselhal de klassieke wedstrijd in de B-klasse.

3 maart. Kruispunt 3e Ebbingestraat-Flevoweg/Meeuwenweg wordt grondig gere
construeerd v66r opening AH-vestiging op het Meeuwenplein.
'De Vijverhof' gaat verse warme maaltijden leveren aan zelfstandig wonende bejaar
den.
Zeezeiler Henk de Vel de haalt de super-catamaran 'Jan de Boer' vanuit Engeland
(Woolverstone) naar Nederland.

4 maart. Theatergroep 'De Blauwe Zebra' krijgt 260.000 gulden provinciale subsi
die.
Burgemeester H.C. Kleemans opent 'De Kogge', chr. school voor voortgezet spe
ciaal onderwijs, in de vroegere G. van Wouschool aan de Noordweg.
Wederom in Emmen behaalde Kira Bulten een en Margriet van Staveren (De Steur)
twee gouden medailles bij nationale zwemwedstrijden. Kira Bulten (14) kwam in de
kandidatenploeg voor de Olympische spelen.

5 maart. Twee kampioenschappen (met promotie) voor Kamper korfbalploegen: voor
Wit-Blauw (2e klasse C) en DOSKA (3e klasse D).Groot feest!
Meer dan honderd deelnemers aan de Kamper Damdag.
Bij een Speedo Jaargangenwedstrijd in Nijverdal behaalde Martinique Koridon
tweemaal, en Ronald Fijn eenmaal een eerste plaats.
Sigarenfabrikant Aart Dooyes neemt met succes als sigarenherkenner op geur en
smaak deel aan het tv-spel 'Wedden dat'.
Anton Stivarius, medeoprichter van DeVarfdeuze op 89-jarige leeftijd overleden.
Bouwhistoricus Chr. J. KolmanGr.)spreekt voor de Museumvriendenover restanten
van Middeleeuwse bouw in Kampen.

9 maart. Oud-Gereformeerde kringen in Grafhorst en Kampenwillen een Reformato
rische basisschool stichten in IJsselmuiden.
DeSticht. Kamper Sportaccommodaties (SKS)is niet meer in staat de 5 jaar oude
badmintonhal op 'De Maten' zonder tekorten te exploiteren.
Expositie over Israel en het Jodendom in de evangelische boekwinkel De Rank
(Venestraat).
DeWillem Alexanderschool wordt in Raalte provinciaal damkampioen.

10 maart. Het Nederlands Kamerkoor zingt in de Burgwalkerk o.l.v. Jan Boeke.

11 maart. Gemeentebestuur zet scholen en verenigingenmet huurachterstand inzake
sportaccommodaties de pin op de neus.
Het Joh. Calvijn Lyceum houdt knappe muziekavond in de Burgwalkerk.
C en A heeft een bod uitgebracht op de Kok-panden.
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12 maart. In de Synagoge exposeert Eric Adsera Riba.
De vereniging van emigrantenouders 'Weerzien Overzee' houdt een reunie in De
Buitenwacht.
De NCRV maakt tv-opnarnen, in het Oude Raadhuis en aan boord van een schip van
de Hanzestad Compagnie, van kamermuziek door W. Theo van Dijk, clavecimbel,
Joop Bremer, fagot en Hannie Koopmans, hobo.

13 maart. Het Hervormd Kerkkoorviert, aan de vooravond van zijn 50-jarig bestaan, dit
jubileum met een kerkdienst in de Bovenkerk. Jaap Neuteboom dirigeert, Femmy
v.d. Weg zingt en ds. Joh. Dijkstra gaat voor in de dienst.
Claudia Vinke en Lia Diender (RK DOS) vooraan bij provinciale en gewestelijke
turnkampioenschappen (KNGV) in Dronrijp (Fr.). Turnster Greetje Le Roux (Wil
helmina) pakte een dag eerder een titel bij het KNGV in Aalten.

15 maart. Bouwver. 'Kampen' geeft opdracht een begin te maken met de sloop van 72
flatwoningen in de Hanzewijk (Colijnstraat/Dr. Damstraat). Gemeentebestuur boos.

- De Japanse Jeugd-badminton-selectie speelt in de Phoenixhal tegen de Neder
landse Jeugdselectie een oefeninterland.

16 maart. De bouw van elf herenhuizen tussen de De La Sablonierekade en de
Bovenhaven uitgesteld wegens vervuilde grond.
Bestuurder Jan Slik (74) neemt afscheid van de Sticht. Paardrijden voor Gehandi
capten in de Manege aan de Zwartendijk.
Gemeentebestuur laat sloopwerk in de Hanzewijk stilleggen.

17 maart. Een deel van Kampens oud-archief zal wegens dreigend verval achter glas
moeten.
Van de psychologe Aleid Schilder, dochter van wijlen prof. H.J. Schilder, verscheen
reeds vorig jaar een boekje 'Hulpeloos maar schuldig'. Nu sprak zij tijdens een
themadag voor Overijsselse pastores in de St. Franciscushof te Raalte.

18 maart. 'Volharding' en AMDG zullen samen een nieuw onderkomen bouwen aan de
Singel, behoudens medewerking van de gemeente.

- Bij Ahrend/Bomefa zullen 33 werknemers worden ontslagen.

19 maart. De gemeente IJsselmuiden gaat meebetalen aan de Kamper bibliotheek:
jaarlijkse bijdrage op basis van led ental 110.000 gulden.
In de Open Hof wordt de rock-opera 'The Passion' van Adrian Snell uitgevoerd o.l.v.
Wim van Lenthe uit Dalfsen.
'Vol harding' geeft haar uitvoering in de Stadsgehoorzaal. Voorzitter Cees Boom
krijgt koninklijk zilver opgespeld vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van het korps.
Twee andere 40-jarige jubilarissen zijn Teunis Ringenier en Arie Witman.
Het Almere College wordt provinciaal damkampioen van het voortgezet onderwijs.
Uitvoering qyrnnastiekver.Tl+Oft in Sporthal 'De Reeve'.

22 maart. De gospelgroup 'Arise' o.l.v. Wolfried Kaper geeft een knappe uitvoering van
Bachs Matthaeus Passion in de Buitenkerk.
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23 maart. Koos Koster-Iezing aan de TU-Koornmarkt, met Adriaan van Dis en twee
Z.Afrikaanse gasten.
Ook dit seizoen zullen de Synagoge en het Stedelijk Museum op zondagen ge
opend zijn.

25 maart. Leerlingen van de Geref. Mavo halen 10.000 gulden bij elkaar voor leprabe
strijding in Nigeria.

26 maart. Zestigjarige Kamper Rederijkers krijgen de legpenning van de stad Kampen
tijdens hun jubileumuitvoering in de Stadsgehoorzaal.
Marianne Bos (Lelystad) exposeert in de Stadsgehoorzaal.
Zeldzaam slechte uitvoering van Engels jongenskoor in Lutherse kerk.
Henrite Rusch (RK DOS) provinciaal jeugdturnkampioene.

28 maart. Zaalvoetbalteam DOSKlHooisma kampioen der eerste klasse.

30 maart. Waterstand in de IJssel op hoogste punt; geen overstromingsgevaar in
Kampen.

31 maart, Een stuw bij Arnhem, qeopperd door weth. Guus Swillens. wordt door
dijkgraaf A. van Ittersum van het waterschap IJsseldelta 'onzin' genoemd.
Begin verbouwing Stadsgehoorzaal.
Kamper gemeentebestuur protesteert met Amnesty International tegen de kwaliteit
van het Nederlandse vluchtelingenbeleid.
Overijssel oordeelt, dat IJsselmuiden terecht tot 1999 gas mag afnemen van de
gemeente Kampen en niet naar de GAZO hoeft.

april. Het hoge water overspoelt de IJsselkade net niet.

2 april. De 16-jarige Anita Keijzer (KWC)rijdt deze zomer in de Oranje jeugdselectie.

4 april. (Tweede Paasdag)Jaarmarkt op 'De Heugte' trekt 30.000 bezoekers.

5 april. Koninklijk zilver voor C. Aalderink bij diens afscheid - na 40 jaar - bij Eeka
Meubelen in IJsselmuiden.

7 april. P.v.dA fractie presenteert nota tegen het tot nu gekozen trace voor RW50,
tussen bebouwing en Zwartendijk.
Schip met giftige en explosieve lading botst tegen de oude IJsselbrug maar explo
deert niet.
DeKamper RotaryClub gaat voort met inzamelingenin het kadervan de actie 'Polio
de Wereld uit'. Men heeft al f 31.500 en wil naar f 54.000.

8 april. DeNMB-vestiging in Kampenbestaat 25 jaar enschenkt HuizeDeReeve2500
gulden.
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G.J. van Ommen - ruim 50 jaar bestuurder 'Wilhelmina' - krijgt de erepenning van
de stad Kampen.
Landbouwwerktuigenfabriek Schouten b.v. bestaat 50 jaar. Drs. J.J. Schouten,
voorzitter KNBTB, spreekt op het feest zijn toekomstvisie uit.

9 april. In het Stedelijk Museum (Gotische Huis) is de tentoonstelling 'Kampen ont
vangt Oranje' te zien. Oud-KOV-voorzitter A. Renes opent deze. In 't kader van het
'Museumweekeinde' is de toegang zelfs gratis. Ook in de Schepenzaal.
In Galerie 3 exposeert Marten Klompien.
Tuinders houden weer een actie 'Kom in de kas'. Ook de veiling KZIJ doet mee. Er
komen 5000 bezoekers.
Poloploeg De Steur kampioen in district Gelderland/Overijssel.

11 april. Vanaf vandaag geldt het afslagverbod voor motorvoertuigen vanaf de oude
IJsselbrug, richting Zwolle.
Het Alternatieve Gezondheidscentrum 'Oase' (Zwolle/Kampen) in een crisis door
meningsverschil met Belastingdienst over BTW.
Waterpoloploeg De Steur kampioen eerste klasse, district heren. Tevens promo
veert zij naar de derde klasse van de Bond.
De kapitein A. Kuiper uit Kampen, van de kustvaarder Emsliner. in Nijmegen ver
mist. Wellicht verdronken.
DeWerkgroep Rijksweg 50 wordt door de gemeente IJsselmuiden gesteund met
10.000 gulden.

12 april. Schaatscoach Henk Gemser (CIOS Heerenveen) spreekt voor de Kamper
Sportraad.
Gait L. Berk spreekt voor de Museumvrienden over de geschiedenis van de BK
fabrieken en de familie Berk.

13 april. Kamper Muziekschool presenteert haar big band en vocal group in de koffie
kamer van de Stadsgehoorzaa!.

15 april. Politiecommissaris R. Verkerk bepleit in een nota het 'sneller maken' van de
Europa-allee en het belemmeren van verkeer op sluipwegen.
DeKringKerkmuziekvandeTU-Koornmarkt concerteert inde Buitenkerk o.l.v. Nico
Verrips.
De Stichting Terminale Thuiszorg heeft haar officiele status.

16 april. Vandaag en morgen is het Posaunenchor van de Evangelische Kirche van
Hessenen Nassau in Kampen te gast bij de jubilerende (60)Jeugddienstcommissie
van de NH Kerk.
Het Stedelijk Orkest geeft zijn jaarlijkse concert met aile medewerkers in de Stads
gehoorzaal.
Wilbert Hazelzet, traverso, en Konrad .Junqhanel,barokluit, concerteren voor de
Stichting Kerk en Muziek Kampen/Nutsdepartement in de Lutherse Kerk.
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Oud-wethouder Cees Kranenburg werd voorzitter van de nieuwe belangenver
eniging van campinggasten op Seveningen. Uitgangspunt voor een poging tot
terugkeer in de gemeentepolitiek.
Nieuw Turks jongerencentrumin de Groenestraat geopend door weth. Guus Swil
lens.

18 april. Officiele datum van de adoptie van oorlogs- en verzetsmonumenten in Kam
pen door scholen.

19 april. De Stichting Archeologie klssel- en Vechtstreek geeft een Kamper brochure
met actuele gegevens uit. Tekst Hemmy Clevis, stadsarcheoloog.
'De Blauwe Zebra' maakt zich met provinciale premiere in Kampen (,Het Tuinhuis')
weer helemaal waar.

21 april. Huize 'De Reeve' aan de Cellebroederweg staat leeg. De pupillen van het
kindertehuis zijn verhuisd naar hun nieuwe gebouw in Hagenbroek. Een project
ontwikkelaar kocht het leegstaande pand.

22 april. De gemeente Kampen laat een 'beeldenfolder' verschijnen.
Het feest van de Stichting Zestien Kroegen in een tent bij de Buitenhaven wordt om elf
uur door de organisatoren zelf beeindigd wegens talloze klachten over geluidsoverlast
door de geengageerde popformatie 'Blues Connection': te veelleven in de brouwerij' ...

23 april. Uitvoering kinder- en jeugdkoor van 'Jubilate Deo' o.l.v. Jan Koopman, die
Cobi de Wilde opvolgde.

24 april. Grietje Hooisma wint met groot machtsvertoon de halve marathon van
Utrecht.
In zwembad De Steur 400 zwemmers in de Overijsselse voorronde voor de [ubi
leumwedstrijd in Amersfoort t.g.v. het 100 jarig bestaan van de KNZB.

26 april. Een voorlichtingscampagne onder jongeren, door de Stichting IJssel-Vecht
delta voor Maatschappelijk Werk, brengt het aantal jongere hulpvragenden van 8
op 15 procent.
Vierduizend leerlingen van aile 21 basisscholen plus 3 scholen voor speciaal onder
wijs schreven samen aan een boekje 'Hoog Bezoek' op initiatief van onderwijzer
Daan van Driel van basisschool Noord. Het boekje zal worden aangeboden aan
Koningin Beatrix bij haar bezoek aan Kampen op 30 april '88.

28 april. Het Kamper Stadsziekenhuis verzet zich niet tegen de beddenreductie (50
minder) maar wei tegen de bezuinigingsmaatregelen van staatssecretaris D.J.
Dees. Ook wordt overwogen de opleiding van leerlingen te staken.
Voorzitter B. Verhoef van de PCOB-afdeling verklaart, na de ingebruikneming van
De Coeborch als bejaardenhuisvesting, wei dankbaar maar niet tevreden te zijn. De
lijst van woningzoekende ouderen groeit nog steeds.
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29 april. Koninklijk zilver voor J. van Boven na 40 jaar Coberco. Ook in kerk en
vakvereniging was hij actief.
Muziekorpsen AMOG en 'Volharding' krijgen van de gemeente 362.500 gulden voor
nieuwbouw van oefenruimte.

30 april. (Koninginnedag). Koningin Beatrix, vergezeld door Prins Claus, Prinses Mar
griet en mr. Pieter van Vollenhoven (66k jarig), bezoekt na Genemuiden Kampen,
waar een enorm feest ter gelegenheid van haar bezoek is georganiseerd. Kampen
laat zich in al zijn geledingen van zijn beste kant zien: een versierde stad vol muziek,
levendige demonstraties door het verenigingsleven, en een grootse koormanifesta
tie in de Bovenkerk. Ook Kroonprins Willem Alexander, zijn broer Prins Constantijn
en zijn neef Prins Floris waren onder de gasten. Via tv en radio beleefde heel het land
het koninklijk bezoek mee.
Commissaris der Koningin mr. J.L.M. Niers neemt het nieuwe vlaggeschip van de
Kamper bruine vloot, 'De Almaght', in gebruik.
Op weg naar Kampen maakte de Koningin welwillend een korte tussenstop in
versierd en uitgelopen IJsselmuiden.
Go Ahead Kampen promoveert naar de eerste klasse zaterdagvoetbal, na gelijk spel
(1-1) tegen SWN.

mei. Claudia Vinkeen Therese Verdoorn (RK ~OS) plaatsen zich in Joure voor de NK
turnen 1988.
FNV, P.v.dA en VARA houden samen het 1 mei-feest in De Hagen, met als spreker
Henk Mulder, woordvoerder FNV.
Oanspaar v.d. Kasteele (Oansschool v.d. Berg) wint de 'Rating-beker' tijdens de
SONO-slotkampioenschappen in Siagharen.
Vijf keer goud voor De Steur tijdens Overijsselse zwemkampioenschappen in het
gelijknamige Kamper zwembad.

2 mei. Eerste Kamerlid prof. Schuurman (RPF) hield spreekbeurt in Kampen.

3 mei. De HBO-raad wil de Theaterschool in Kampen (voorheen zelfstandig als
Academie voor Expressie in Woord en Gebaar) opheffen.

4 mei. Oodenherdenking weer met declamatie van Henk van Uisen.
In ruimer verband: het krantenconcert Wegener te Apeldoorn (president-commis
saris oud-stadgenoot G. Spanhaak) fuseert met het andere regionale krantencon
cern Tijl te Zwolle, dat in Kampen het Nieuw Kamper Oagblad uitgeeft.
'Het Oversticht' inventariseert jonge bouwkunst in Kampen.

5 mei. Gerard Mentink (Oaventria) wint de Bevrijdingsloop.
K. SChilder's 'Inventaris van de zerken in de Bovenkerk' verschenen.

- Jubileumconcert (45) Hervormd Wijkkoor o.l.v. Ton Adema in de Bovenkerk.

6 mei. Praags Meisjeskamerkoor in de Burgwalkerk.
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Statenlid Henk Krans opent tentoonstelling schilderijen van Kees Kieft in Ommen.
Uitvoering 'De Lofstem' op 't Kampereiland.

7 mei. Bijna 250 leerlingen van Overijsselse muziekscholen spelen sam en in Kampen.
Annemarie Vink exposeert bij Garage van den Noort.
'Dopo Emilio' speelt barokmuziek in de Lutherse Kerk voor 'Kerk & Muziek Kam
pen'/Nut. De aangekondigde 'Gruppo Bandista' moest door een ongeval verstek
laten gaan.
Echtpaar Hultermans (Dansschool v.d. Berg) wordt nationaal kampioen ballroom
dancing in Den Haag.

8 mei. Grietje Hooisma (36) wint zilver in de Amsterdamse marathon.
9 mei. De IJsselmuidenaar Koert Meuleman sr. (78) nam afscheid als hoofdbestuurdslid

van de landelijke SGP. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Koert Meuleman jr.

10 mei.De sociale recherche ontdekte een steuntrekkend echtpaar, dat sinds 1983
een effectenpakket van zeker 40.000 gulden opbouwde en een levendige handel in
auto-onderdelen, schoeisel, sieraden en elektronische apparatuur dreef.
De Engelse coaster Nordica Star ramt de oude IJsselbrug duchtig.

11 mei. Afscheid prof. drs. D. Deddens aan de Vrijgemaakte T.U. Hij doceerde er sinds
1979 kerkgeschiedenis en kerkrecht.

13 mei. De jaarlijkse Schaaknacht van O. en O. herleeft in de koffiekamers van de
Stadsgehoorzaal. Erik Hoeksema uit Baflo winnaar.
Ook Kampen stemt met andere gemeenten in de Regio IJssel-Vecht in met actie
voor aanwijzing Zwolle als stedelijk knooppunt.

14 mei. Gemeente Kampen stemt niet in met plan commissaris R. Verkerk inzake de
Europa-allee en belemmering sluipwegen: te duur.
Wei krijgt Kampen verkeerszones met lage (30km) maximum snelheid, op proef.
De 27ste Flevotour, een juniorenklassieker van de KWC van start. Niet favoriet Eric
Naberman (18) maar Jeroen van Gisbergen uit Nijmegen winnaar.
De volledige concertenserle van de Concertcommissie Herv. Kerk Kampen is
gepubliceerd. Reeds passeerden in de Bovenkerk Herman van Vliet (2e Paasdag),
W.H. Zwart (Koninginnedag), Peter Eilander (Hemelvaartsdag). Volgen zullen: K.J.
Mulder (16 juni), Wim v. Beek (23 juni), Charles de Wolff (30 juni), W.H. Zwart (7 en 21
jul., 4 en 18 aug. en 8 sept.), K.J. Mulder (14 jul.), Jan Zwanepol (28 jul.), John
Propitius (11 aug.), K.J. Mulder (25 aug.), Piet Wiersma (1 sept.).
DOSK wordt kampioen eerste klasse zaterdagvoetbal na 0-1 zege op Heerjansdam.
Reuze feest!

17 mei. Bij archeologische opgravingen op het bouwterrein tussen Hofstraat en Bov.
Nieuwstraat, ter hoogte van Huize Margaretha, zijn resten van huizen blootgelegrl,
voorlopig gedateerd in de veertiende eeuw. Vijftien vrijwilligers o.l.v. archeologie
studente Mieke Smit, verrichten het graafwerk.

248



18 meL 'Immanuel' o.l.v. Klaas J. Mulder zingt Brahms en J.S. Bach met instrumentale
hulp van het Amsterdams Begeleidings Orkest.

19 mei. Het Wheaton Male Chorus treedt op in de Nieuwe Kerk.
Overijssels Commissaris der Koningin mr. J.L.M. Niers neemt afscheid van Kampen
en IJsselmuiden.
De Zwolse officier van justitie eiste celstraf tegen de directeuren van een Zwolsel
Kamper dameskapperszaak, wegens het uitbetalen van zwarte lonen.

20 meL De Kamper popgroep 'Rod Harry and the Decibels' presenteert eerste Ip in 't
Ukien.

21 meL Oude IJsselbrug functioneert weer na de aanvaring.
In de Synagoge exposeren Johann van den Noort (schilderijen) en John Spek
(beelden); in Galerie 3 laat Thijs Buit recent werk zien.

24 mei. Honderden Christenvrouwen beluisteren in de Bovenkerk ds. Sipke v.d. Land,
ds. Jaap Zijlstra en de dichteres Nel Benschop.

26 rnei, De korfballers van DOSK promoveren in Joure naar de eerste klasse, door een
overwinning op '\Plug en Vaardig'.

27 mei. Vierde Kamper filmnacht van de Kamper Filmclub in het City-theater.
De Kamper raad wi! twee ton op welzijn bezuinigen, ondanks een meevaller van
110.000 gulden: de IJsselmuider bijdrage in de Kamper bibliotheek.

28 meL 'Cantate Domino' uit Zwolle, dirigent Gerard Keilholtz, treedt op in de Buitenkerk,
terwijl 'Musica Vocales '85' uit Hattem, dirigent Harm Jansen, zingt in de Burgwalkerk.

- Trainer Jan de Roos - ook bij KHC geen onbekende - in Berkum uitgezwaaid.

29 mel. Claudia Vinke (RK DOS) haalt brons op NK turnen in Zuidwolde, jeugdklasse.

30 mel, 'Breman Meubel' opent op het Kamper industrieterrein een bedrijf waar 66k
zwakbegaafden als werknemers welkom zijn.
'Bouwoffer' bewijst, dat gevonden bebouwing langs de Bov.Nieuwstraat rond 1400
te dateren is, aldus stadsarcheoloog Hemmy Clevis.

31 meL De 'Laurentiuscantorij' uit Neuendettelsau (BRD) zingt in de Bovenkerk, op
uitnodiging van het Herv. Kerkkoor.
B en W van Kampen besluiten tot bouw van een stadskantoor over vier jaar. De
locatie is echter nog een zaak van meningsverschil: aan de Buiten Haven of op de
plaats van het tegenwoordige postkantoor? Of tach in het Groene Hart?

juni, Acht dagen lang 'Brechtspektakel' in de Stadsgehoorzaal met de uitvoering
van 'De dagen van de Commune'.
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Tijdens de beediqinq van twee agenten hekelt politiecomissaris R. Verkerk in een
toespraak het rijks-politiebeleid.

3 juni. GS van Overijssel verhinderen het afgeven van een bouwvergunning aan de
Verzinkerij Kampen B.V. aan de Zwolseweg.

4 juni. In de Bovenkerk wordt een 'Liedboekdag' gehouden.
De fam. Hoogstede staat 40 jaar met fruit op de markt.
Deagrarische scholen in Kampen, Zwolle en Hardenberg gaan toch een bundeling
tot een 'Agrarisch Opleidings Centrum Zwolie/Hardenberg/Kampen' aan. Men
kwam een 'algemene grondslag' overeen.
Drs. Catrien Santing (29)opvolger van drs. Henk Bloemhoff als wetenschappelijk
hoofd van de IJsselakademie.
Twee Kamper theologen, prof. dr. K. Runia (Geref. syn.) en drs. J.C.L. Starreveld
(Chr. Geref.) vertoeven in Harare (Zimbabwe) ter Geref. Oecumenische Synode
aldaar. Hun standpunten verschillen.

6 juni. Het bouwterrein aan de Bovenhaven moet grondig gifvrij worden gemaakt
alvorens er door Mateboer mag worden gebouwd, beslissen GS van Overijssel,

8 juni. De jeugdige turnselectie van RK DOSwordt tijdelijk getraind door eenAmeri
kaanse gast, Kevin Nee.
De Buitentoren zakt in versneld tempo scheef! Eenextra uitgave bij de toch al dure
restauratie.

9 juni. De Kamper Avondvierdaagse eindigt opgewekt, maar in de regen.

10 juni. De Kamper Wieler ('Wielren') Club blijkt al in 1900 te hebben bestaan uit een
krantenbericht over een wegwedstrijd Kampen-Wezep op 10 juni van dat jaar.
De Stichting Lokale Omroep Kampen zal verhuizen naar de Bouwmanschool en
gaat daartoe 2 maanden uit de lucht.

11 juni. DOSKpakt de lancJstitelbij de zaterdag-voetbalamateurs nagelijkspel (4-4)bij
Bennekom.

13 juni. Vijfentwintig jaar erkenning voor de opleiding ziekenverzorger (-ster) o.m. bij
Huize Myosotis.

14 juni. Nieuw onderkomen geopend voor asielzoekers door de Stichting Vluchtelin
genwerk Kampen, aan de Wortmanstraat.

15 juni. DeWatersportvereniging 'De Buitenhaven' bestaat 12'12 jaar en groeide uit van
een chaos tot een 'visitekaartje voor Kampen'
Groep studenten blokkeert vijf uur lang de ingang van het postkantoor. Politie
beeindiqt blokkade, die tegen minister Deetmanwas bedoeld.
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'De Oldenhof' werd 50 jaar gel eden door burgemeester H.M. Oldenhof in gebruik
gesteld voor bejaardenhuisvesting.
Olympisch kampioene Petra van Staveren trouwt met Bennie van Kleef.

16 juni. Martin van Dijk (Kampen) bondscoach KNWU veldrijders.
Drs. M. te Velde promoveert aan de Vrijgemaakte T.U. op een proefschrift over de
Gereformeerde voorman Anthony Brummelkamp.

17 juni. De werkgroep Kind en Ziekenhuis ook actief in Emmeloord.

18 juni. Laatste onderdeel van de permanente tentoonstelling in het Stedelijk Museum
in 't Gotische Huis ter bezichtiging gesteld. Tevens presentatie promotiefolderl
affiche.
Eenentwintiqste K & G ronde.

22 juni. MBI-beton wil een goede aansluitingsweg, als rijksweg 50 niet wordt door
getrokken. MBI concentreerde zijn bedrijven te Raalte en Assen aan de Haatland
haven te Kampen.
Archeologen stuiten tussen Hofstraat en Bov.Nieuwstraat op zeer interessante
houten funderingen.
Drie KWC-fietscrossers naar de EK in Siagharen: Robert de Wilde, Arieta Minnema
en Paul Bergman.
Een Kamper topografische fotoserie, in 1938 door J. van Zoomeren gemaakt voor
het Walkate Archief, kreeg een hedendaagse pendant via de camera van mevr. L.J.
Steunenberg-Veldhuizen van Zanten.
Het binnenbad van De Steur wordt zes weken gesloten voor attractiebouw. Zuivel
fabriek Van Heel zorgt voor verwarming van het buitenbad in die peri ode.
Leerlingen 'De Gilden' viermaal met een flitsend theaterspektakel 'Wij samen, jij en
ik', in de Stadsgehoorzaal.

23 juni. Het nieuwe ontmoetingscentrum 'Ons Erf' aan de Heultjesweg op 't Kamperei
land wordt officieel ingebruik genomen.
De Kamper raad voteert geen geld voor een Islamitische Gebedsruimte: Kerk en
staat moeten gescheiden blijven.
Henk Sleurink 50 jaar organist in de Nieuwe Kerk.

24 juni. In de Synagoge opent Lambert Tegenbosch een omvangrijke, hoogwaardige,
uit een particuliere collectie afkomstige tentoonstelling van moderne kunst.
Huize De Reeve, na 12 jaar Cellebroedersweg, nieuw en passender gehuisvest in
Hagenbroek. De kinderen wonen er inmiddels al.
De Hanzeschool (MDGO) gaat op 1 augustus fuseren met de Zwolse school 't
Knooppunt. Sam en zo'n 2000 leerlingen.

25 juni. Het Fluit Ensemble Wezep concerteert in de Lutherse Kerk op uitnodiging van
de 10 jarige 'Galerie 3'.
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Afscheidsreceptie ds. Sicco Landheer, Geref. predikant. Hij was 9 jaar in Kampen.
Overwinning van het Nederlands elftal (Europees kampioenschap) en van DOSK
(algeheel Nederlands (!) amateurkampioenschap) wordt in Kampen allerwege luid
ruchtig gevierd. DOSK-keeper Marinus Faken neemt afscheid.

26 juni. Afscheidspreek ds. H. Stolk, Ned. Geref. predikant, in de Nieuwe Kerk.

28 juni. Raad van State geeft detailhandelaars gelijk in hun strijd tegen een tapijt
handelaar aan de Industrieweg.

29 juni. Er worden tien grote schilderijen van Kamper schilders in de Burgel geplaatst
tussen Meeuwenbrug en Broederbrug om een nieuwe, milieuvriendelijke verfsoort
te testen.
Groots openingsfeest van Albert Heijn aan het Meeuwenplein.
Ter opening van de Kamper Ui(t)-dagen gaat de fopkoe aan de Nieuwe Toren.
In de affaire Klaas Zwanepol versus burgemeester Kleemans ter zake van diens niet
optreden ter voorkoming van een Oudejaarsbrandstichting in Klaas' patatkraam,
kiest het Gerechtshof in Arnhem voor de burgemeester.
Afscheid van rector D. Runia van het Joh. Calvijn Lyceum. Hij diende het 26 jaar als
respectievelijk docent en rector. .
Scherpe snelheidscontrole ('Leef met 80') op de Zwolseweg.

Terugblik op 't programma ('tientjesseizoen') van de Stadsgehoorzaal in het laatste
seizoen voor de algehele sluiting wegens verbouwing. 'Droom van een vrouw' (19-9),
modeshow (22-9), Forum Filharm. (24-9) Hans de Booij (25-9), Gratama en Cox (26-9),
'Haye Solo' (29-9), Politiek Cafe (2-10), 'Mens en gevoelens' (6-10), 'Victoria' (9-10),
'Agnes van God' (10/12-10), Gisela May (14-10), Midzomernachtsdroom (15-10), 'Blij
zijn!' (16-10), 'Meeder in de wolken' (17-10), KOV (21-1 0), Forum Filharm. (22-10), KTK
(24-10), 'Laat mij maar even' (27-10), 'Les Liaisons dangereuses' (28-10), 'Heimwee'
(29-10), Stedei. Orkest (31-10), 'La Finta Semplice' (4-11), Seth Gaaikema (5-11),
Politiek Cafe (6-11), Komma (7-11), Caecilia (13/14/20/21-11), 'Een bijzonder prettig
vergezicht' (17-11), Laurens van Rooyen (18-11), Hedda Gabler (24-11), Hans Liberg
(28-11), 'Nonsens' (1/2-12.), Welvaartsstaatproject (3-12), 'Helder als glas' (9-12), 'Oh
Neus' (10-12), Max Havelaar (11/12-12), Martine Bijl (15-12), C.P.J. (18-12), Folki.
Danstheater (19-12), 'Hond op het ijs' (22/23-12), Kindermuziektheater (6-1-'88), Fo
rum Filharm. (7-1), 'Drie is te veel' (8-1), 'The song is you' (9-1), 'Benjamin in het leger'
(12-1), Deltaruiters (14/15-1), 'No Exit' (16-1), Wiener Blut (19/20-1), 'Ik hou van zingen'
(21-1), Politiek Cafe (22-1), Kleine Komedie (23-1), 'Mijn zusteren ik' (27-1), 'Ja Deelder'
(28-1), Broederband (30-1), Bejaardendag (3-2), 'Den Haag Vandaag' (4/5-2), Forum
Filharm. (6-2), De Getemde Feeks (10-2), 'Het meisje van de slijterij' (11-2), De Klusjes
man (13-2), Koffieconcert (14-2), 'Tien in topvorm' (19-2), JAS (20-2), Candide (23-2),
'Het Nut van de NeushoOrn (24-2), 'Noisy Neighbours' (25-2), AMDG (27-2), Nibelungen
(1-3), 'In de Piste' (3-3), Politiek Cafe (4-3), 'Plotseling thuis' (5-3), 'De komst van mooie
babbel' (9-3), 'I' Elisire d'amore' (10-3), Open Huwelijk (11-3), Cafe dantant (12-3),
Koffieconcert (13-3), De Fantast (15-3), 'Kat in een vreemd pakhuis' (16-3), IJ Colom
baioni (17-3), 'Volharding' (19-3), 'Neem je een apie voor mee mee' (22-3),Het Verhaal
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(23-3), Forum Filharm. (24-3), 't Speelwerk, toneelgroep (25-3), Introdans (30-3), 'Die
Lustige Witwe' (6-4), Wierdense Revue (7-4), 'Van Vroedvrouw, heks en maangodin'
(9-4), Muziekschool (13-4), Reisbureau (14-4), Politiek Cafe (15-4), Stedelijk Orkest
(16-4), 'Een half tuinhuis' (19-4), Jeugd Jubilate Deo (23-4), Kindervoorstelling (30-4),
'Kinderen van een vaderland' (4-5), Schorriemorrie? (6-5), Politiek Cafe (6-5), geva
rieerd concert (7-5), Kunstacademie (11-5), Kamper Schaaknacht (13/14-5), Bejaar
denmiddag (17-5), Brecht-project: 'De dagen van de commune' (2/3/4/8/9/10/11-6),
'Wij samen, jij en ik' (DeGilden)(24-6),DeRiette (25-6),en daarmee is de Stadsgehoor
zaal voor een seizoen gesloten en is de verbouwing begonnen.

STADSGEHOORZAAL GISTEREN
OOKVANDAAG
EEN PROGRAMMA VOL

Trailerhelling aan 't Ganzendiep en surfstrand bij Roggebotsluis officieel in gebruik
gesteld door wethouder Guus Swillens van Kampen en wethouder B. Gritter van
Hardenberg als vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband Regio IJssel
-Vecht.

juli. Erzal geenwaterkerende damwand komen bij het station van Kampen, belooft
het waterschap IJsseldelta de gemeente Kampen.
Kinderkoor 'Lenteklokjes' o.l.v. Harry Hamer zong voor 't eerst in 'Ons Erf' op 't
Kampereiland.

2 juli. Hongaarse en Sneker gasten in 'Uurtje Kerkmuziek' in de Burgwalkerk.
Twintig kinderen uit het Pooise Katowice houden drie weken vakantie in Kampen.

- Kamper kunstenaar Rino Perdon maakt 'textielmonument' voor Haaksbergen.

4 juli. In de Buitenkerk is een expositie te zien over kerkelijk leven rond orgel en
zangkoor in de Kamper parochie.
Bij Ramspol en bij Westerveld (ten noorden van Zwolle) moet een keersluisworden
gebouwd. Aldus adviseerde een zware stuurgroep van rijk, provincie en water
schappen de minister.

5 juli. Het terrein van de Helenius de Cockschool aan de Bov. Nieuwstraat is ten
minste een halveeeuw eerder bebouwd geweest dan dat tussen Hofstraat en Bov.
Nieuwstraat, meent stadsarcheoloog Hemmy Clevis.

6 juli. De IJsselakademiestelt een 'Sybren van Tuinen Fonds' in, genoemd naar haar
initiatiefnemer, oud-burgemeester van Kampen.

7 juli. Kampen krijgt vooralsnog geen turnhal. Veel te duur, vindt het gemeente
bestuur.
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Eerste Kamper Ui(t)-dag 1988.

Tweehonderdvijftig kinderen maken samen een straattekening van bijna 1200 me
ter lengte! Een wereldrecord.

8 juli. Pjotr Rob van Dalfsen hoofdtrainer KJLTC.
Mevr. J. de Zeeuw neemt na 35 jaar doktersassistente te zijn geweest bij ver
scheidene respectieve schoolartsen. afscheid met VUT. Grote belangstelling.
'Cumulus' neemt nieuw clubterrein aan de Haatlanderdijk in gebruik met een
luchtshow.
Ir. J.C. v.d. Brink, oud-dir. Gemeentewerken, opent in het Walkate Archief een
tentoonstelling, gewijd aan een van zijn illustere voorgangers: hoofdopzichter A.J.
Reijers.
Eindexamen-expositie (90 deelnemers) in gebouw Kunstacademie. Op het exa
menfeest laat zich de 'Workshopband' o.l.v. popartist Daniel Sahuleka voor 't eerst
horen.

10 juli. IJsselakademie, Staringsinstituut en Twente-academie bundelen krachten om
een vuist te kunnen maken naar het ministerie toe.
JUIi. Mevrouw Ekkel uit Kampen kreeg voor haar raspoes op een internationale
kattententoonstelling in Wirges (BRD) de onderscheiding 'Beste van de besten'.
Fietscross-ster Arieta Minnema haalt zilver tijdens EK in Siagharen.

11 juli. Taxibedrijf v.d. Wetering, dat ook Kampen bedient, mag van de IJsselmuider
raad naar de Losse Landen verhuizen.

12 juli. Oud-Kampense mevrouw J.G. Sleurink-Rabbinge (51) benoemd tot burge
meester van Middelharnis, na zes jaar eerste. burger van Loppersum te zijn ge
weest. Daarvoor was ze fractievoorzitster van de P.v.d.A. in de raad van Oldebroek.

14 JUIi. Ais gevolg van een landelijke reoganisatie dreigt de belasting-inspectie uit
Kampen te verdwijnen.
Ifb Kampri schept zich nieuwe mogelijkheden op de Amerikaanse markt waardoor
het aantal werknemers en de omzet is verdubbeld.
Verregende tweede Kamper Ui(t)-dag. De vliegshow slaagde nietternin. maar
'Riverpop' rnet Roberto Jacketti & the Skooters trok te weinig publiek.

16 juli. Posthume tentoonstelling van werken van Wobbe Alkema in Galerie 3, geopend
door Hans Wiersrna.

18 juli. Na 38 jaar treedt het echtpaar Braaksma 'wegens DOP' terug als onder
wijzersechtpaar van de MLK-school De Ark.

19 juli. De SLOK zal niet naar de Bouwmanschool gaan maar naar een flat aan de
Wortrnanstraat.
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Veiling f<ZIJ behaalde vorig jaar een ruim 9% hog ere omzet: bijna 68 miljoen gulden
ofwei bijna zes miljoen meer dan in 1986.

20 juli. De Kamper brandweer rukte in 1987 vaker uit dan ooit: 165 keer voor branden
125 keer voor hulpverlening. Aldus het jaarverslag.
Directeur (schoolhoofd) Gerrit de Jager en lerares Jeanet Bos nemen nostalgisch
afscheid van de O.L. Englenbergschool in 'Ot-en-Sien-stijl'.

21 juli. Derde Kamper Ui(t)-dag. Gezellig druk in de zonnige middag. In de Buitenkerk
de fantastische 'Richard Eaton Singers' uit Edmonton, Alberta (Canada).
Neerlands grootste motorblokken-sloper Brink uit Apeldoorn wil zich vestigen aan
Haatlandhaven.

22 juli. Het Kampereiland heeft, na een eigen verenigingsonderkomen, nu ook een
eigen sportctub.
De Verenigde Gasthuizen moeten hun statuten wijzigen voor het nieuwe jaar,
omwille van democratisering. Vertegenwoordigers van bewoners, personeel en
vrijwilligers moeten in het bestuur kunnen worden opgenomen.

23 juli. Lucas Lindeboom, orgel, en Ab Weegenaar, orgel en fagot, concerteren samen
in de Burgwalkerk.
lise Verkerk van de Haatlandruitertjes provinciaal kampioen op haar pony Survivor,
in Wierden.
Gisteren en vandaag een massale vechtpartij in de Broederstraat. Oorzaak drank en
overmoed.

25 juli. Na 8 maanden sluiting weer beperkte openstelling van het Kamper Edo Ham
mers-dierenasiel.
Het 'Kamper Vakantie Komitee' begint een drieweekse activiteit voor de Kamper
schooljeugd.

26 juli. Gemeentebestuurders van Zwolle (weth. H. Dijkstra) en Kampen (burgem. H.C.
Kleemans) manifesteren hun ergernis over het verlies van rijks-ambtenaren in beide
steden.

27 juli. Voor't eerst een Kampereilander volksfeest rond 'Ons Erf' en niet meer op het
terrein van Gerrit van de Weg.

28 juli. Vierde Kamper Ui(t)-dag met o.m. kerkorgelpad, campingspelen, minder kra
men dan de uitbreidingsstunt van vorige keer; nadruk op de actie Kampen-Tan
zania. Braderie-kramers ontevreden.
Een aanvaring met een Belgische tanker, in 't begin van dezemaand, blijkt de oude
IJsselbrug meer kwaad te hebben gedaan dan aanvankelijk werd vermoed.
Prof. G.Th. Rothuizen,sinds vorig jaar emeritus hoogleraar aan de TU Koornmarkt,
overlijdt op 62 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt door velen zeer betreurd.
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30 juli. Er is sprake van de komst van een epilepsiekliniek voor Noordoost Nederland
naar Kampen.

augustus. Verhuizing van de HICO (Journalistenakademie) van Kampen naar Zwolle
wordt volgend jaar april verwacht. In Zwolle wordt voortvarend gebouwd door de
Chr. Hogeschool Windesheim op de campus in Zwolle-Zuid.

2 augustus. Archeologen vinden resten van het Enser kerkje, ongeveer 2 km ten
westen van het middeleeuwse kerkje op de zuidpunt van Schokland.

3 augustus. Basisschool 'Het Kompas' schenkt 13.500 gulden aan Unicef en Huize
De Reeve.
Het Natuurmuseum in Zwolle nam het beheer op zich van de foto-collectie (natuur
en vooral vogel's) van de in 1975 overleden oud-Kamper journalist en vogelfoto
graaf Jo Sollie. In het museum wordt een interessante en typerende expositie over
zijn werk gehouden.
Besturen en directies van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad, het Dr. Jansen
ziekenhuis in Emmeloord en 'De Engelenbergstichting' te Kampen presenteren
vergevorderde plannen om zo mogelijk al in 1989 volledig te gaan samenwerken.
Een voordeel: meer specialisten, die reizend aile drie ziekenhuizen ten goede
komen. De eerder nagestreefde fusie met de Zwolse ziekenhuizen door het Kamper
ziekenhuis is van de baan. - De Zwolse ziekenhuizen reageren 'stomverbaasd'.

4 augustus. Vijfde Kamper Ui(t)-dag.

10 augustus. Binnenbad De Steur een week eerder dan gepland, weer opengesteld.

11 augustus. 'Open huis' in een schuur aan de Hofstraat door stadsarcheoloog Hem
my Clevis en zijn opgravers. De vondsten van opgravingen tussen Hofstraat en
Bov.Nieuwstraat zijn er te zien en de tweede editie van de brochure over de
opgravingen is er te krijgen.
De VVVzoekt vrijwilligers voor haar kantoor.
Zesde Kamper Ui(t)-dag.

13 augustus. Het in Kampen gevonden rudiment van een zeer oud houten huis blijkt
een unicum te zijn: het is zo goed bewaard gebleven, dat de wanden nog compleet
zijn en bijvoorbeeld verbindingsconstructies bestudeerd kunnen worden, aldus
Hemmy Clevis.
Ook in Kampen een omruilproject voor niet schone injectiespuiten van drugs
gebruikers.

16 augustus. Gemeenten in de regio Zwolle - ook Kampen - protesteren gezamen
lijk tegen voor hen schadelijke reorganisatie van de belastingdienst.
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18 augustus. Laatste Kamper Ui(t)-dag zonder braderie, maar met campingspelen,
straattheater en vuurwerk.

20 augustus. In Kampen begint het IJsselcollege een opleiding voor de Stichting
Beroepsgerichte Volwasseneneducatie, in de 'adrninistratief-secretariele' sfeer.
Het Ministerie van WVC voteert twee ton voor de 'Blauwe Zebra', voor het project
'Matthaeus' .
Museum-veerdienst per salonboot naar Ketelhaven feestelijk in gebruik genomen.
Country festival van de horeca-ondernemers onder wisselende weersomstandig
heden.

22 augustus. Nu de RABO-bank is verhuisd naar het Meeuwenplein, zal in het vrijgeko
men pand apotheker Codfried zich vestigen. Daar aan de Plantage zal ook regio
naal laboratoriumonderzoek worden verricht.
Dominicus Joseph ('Do') Karel, bekend Kamper musicus en vakbondsman, op
78-jarige leeftijd overleden.

25 augustus. Het na faillissement gesloten slachthuis te Kampen functioneert weer,
onder John Winkelman jr.
De provincie draagt 30 mille bij aan het onderzoek in de Hanzewijk naar de bouw
kundige kwaliteit.
Bertus Kosmeijer, oud-adminstrateur Woningbouwver. 'Kampen' en bekend ver
enigingsman, op 61-jarige leeftijd overleden.

27 augustus. Aan de Loswal vierden de motorrijders van de club van die naam met
talloze geestverwanten van heinde en ver een gezeliig feest.

31 augustus. Staatssecretaris L. de Graaf bezoekt 'Onze Werkplaats' en toont zich
zeer qemteresseerd.

september. Oud-nationaal turnkampioene Therese Wilmink wordt trainster bij haar
oude club RK DOS.
Een werkgroep gaat de wenselijkheid en haalbaarheid van een spoorlijn Kampen
Lelystad bekijken.
Concours van de Deltaruiters trekt ruim 500 combinaties naar Seveningen voor
goede paardesport.
Een Jeugd Informatie Post (JIP) wordt gevestigd in de Bouwmanschooi.
Skeelerrace van IJsselmuiden. Rene v.d. Meulen (Kampen) wint.

4 september. Jubileumfestival filmclub Amfika (10 jaar). De club hoopte op een
nominatie voor het landelijke NOVA-festival, maar kreeg die niet.

6 september. Het kinderdagverblijf De Klimop uitgebreid met een dagverblijf voor
volwassenen, speciaal voor de bewoners van het gezinsvervangende tehuis Bever
nei.
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7 september. De Stichting Terminale Thuiszorg, gevestigd in 'Coeborch', begint haar
arbeid.
Theologische Hogeschooldag van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken: circa
7000 bezoekers, 28 referaten. Aan de vooravond de rectoraatsoverdracht van prof.
dr. J. Douma aan prof. drs. H.M. Ohman.

8 september. Gemeente Kampen gaat komende drie jaar voor 2 miljoen gulden
apparatuur voor automatisering aanschaffen.

9 september. Gemeente stimuleert met extra subsidies een facelift voor de omgeving
van de Buitenkerk, op aandringen van de Stichting Stadsherstel.
Vrijgemaakte Theologische Universiteit gaat voor 275.000 gulden uitbreiden in de
buurt van het hoofdgebouw.

10 september. Het 25-jarig onderwijsjubileum van docent R.U. Stam aan de Juliana
van Stolbergschool gevierd; hij is de toekomstige opvolger van directeur Gerrit
Frank. '
In de Burgwalkerk concerteren Charles de Wolff, orgel, en de sopraan Jose Vermey.
Werk van Kees van Bohemen (t 1986) in de Synagoge. De opening van de tentoon
stelling verricht kunstrecensent Wim van der Beek.

12 september. Sloop Helenius de Cockschool aan de Bov. Nieuwstraat begonnen. Op
de openvallende plaats komen 22 aanleunwoningen en 14 parkeerplaatsen.

13 september. Najaarslunapark op de IJsselwerf, bij de Buitenhaven.

14 september. De aquarelliste Frouke (Evink-) Botma exposeert in het Elburger ge
meentemuseum.
Ex-directeur PA ten Hove van de vroegere sigarenfabriek Smit & ten Hove thans
tabaksadviseur van 'De Olifant'.
Steeds meer Kampenaren in geldnood zoeken hun toevlucht bij de Stadsbank in
Zwolle.
In Kampen werden voor theologie en hbo 540 eerstejaars studenten ingeschreven.

15 september. Een aangepaste vervoersdienst voor gehandicapten begonnen door
Van de Wetering Personenvervoer B.V. IJsselmuiden.
Van minister Smit-Kroes hoeft de Zuiderzeespoorlijn niet meer ...
Problemen in de Stadsgehoorzaal tussen directeur en personeel.

16 september. Dr. Okke Jager neemt afscheid als docent van de Theol. Universiteit
Koornmarkt.
Saxofoniste Candy Dulfer speelt in 't Ukien.
De Stichting Stadsherstel opent een tentoonstelling over haar belangstellingssfeer
in de Koornmarktspoort.
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Grootse huldiging voor meester Wim Beelen van 't Kampereiland, die er 25 jaar
schoolhoofd was.
Begin Monumentenweekend in Kampen. Vanaf zaterdag ook expositie van oude
handschriften in de RKBuitenkerk. Zo'n 30.000 bezoekers inKampen. 'Piet Hein' en
de bruine vloot trekpleisters.

17 september. In Kampen vierde Blaaskapellenfestival. Bonkenbargkapel won.
Mozartprogramma onder de titel 'Amadeus II' in de NieuweKerk door Rotterdamse
zingende en Zwolse spelende gasten o.l.v. Jan Mulder; een Rotterdamse Mulder.
In Galerie 3 voigt Peter Durieux zijn collega Maarten 't Hart op met een exposi
tie.
Zang en orgelavond voor de Stichting 'Woord en Daad', die 15 jaar bestond, in de
Bovenkerk.
'Marsconcours' van 'Volharding' trekt 20 korpsen van her en der.
Regionaal heftruc-concours van de EVOin de Veilinghal van KZIJ.
Hanzedag in Keulen valt de Overijsselse deelnemers tegen.

21 september. Gerrit v.d. Weerd (61)herdenkt 50-jaar lidmaatschap van De Broeder
band als hoornist. Hij krijgt de legpenning van de stad Kampen.
Veertigjarig bestaan van 'Onze Werkplaats' herdacht. Meteen wordt de naam
gewijzigd in 'Industrie & Mens' (I&M) en verschijnt er een boekje met de ge
schiedenis van het jubilerende instituut, vande hand van HansWiersma.
Circus Bassie en Adriaan in Kampen.

22 september. Dekrant publiceert, dat de KamperAlmanak (algemeenverspreid in de
gemeente Kampen) voortaan in januari verschijnt in plaats van in oktober.

23 september. DeDirectieZuiderzeewerken acht uitdiepen vaargeul Kampen-Urk niet
haalbaar vanwege de kosten.
'Hoofdmeester' Gerrit Frank neemt afscheid van de Juliana van Stolbergschool en
wordt geridderd.

24 september. De Kamper ontwerp-begroting 1989 sluit met 286.000 gulden voor
nieuwe activiteiten.
Directeur Jan de Maar legt de historie van 'De Faam', opgeheven groenteconser
venfabriek, vast.
M.J.G. Bos en Bruno Kareljubileren bij het Stedelijk Orkest, na respectievelijk 40 en
25 jaar blazen.
'Kjeldens kunst/design' opent - achter in Galerie3 - met een tentoonstelling van
Kat]a Bosch.

25 september. Achtste motortoerrit van M.C. De Steur.

28 september. Pafa-beheer (o.a. eigenaressevanVan Kempen & Begeer)heeft Berk
Beccon overgenomen.
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Mavo-Ieraar JA v.d. Kamp viert aan de Wiliem de Zwijgerschool zijn 30-jarig
jubileum.

29 september. Door meerderheidsbesluit van de Kamper Raad blijft de Gemeentelijke
Sociale Dienst gehuisvest aan de Vloeddijk, waar uitbreiding voigt.

30 september. Iser Koeperman, de zesvoudige Russische Wereldkampioen dammen,
zou simultaan spelen bij damclub S.S.S. Hij was echter ziek en werd vervangen
door Auke Scholma.
Weth. Swillens opent in de Huismanstraat een 'activiteitencentrum voor gehandi
capte kinderen', van de vereniging 'Dit Koningskind'.
De Ambulante Handel wil de Kamper Ui(t)-dagen boycotten maar de Stichting
Promotie Kampen vreest dit dreigement niet.

oktober. In de Burgwalkerk concerteert, op uitnodiging van het Herv. Mannenkoor
IJsselmuiden/Grafhorst, het Canadese koor 'Gloria Dei Chorale'.
De Raad van State bepaalt, dat 'Van 't VeenWoonrijck' zijn meubelhandel op het
industrieterrein van Kampen moet staken.
Dejubilerende watersportver. 't Koggeschip biedt gehandicapten een voortreffelij
ke dag op en aan het water aan.

3 oktober. Oud-Kampenaar A.F. Lorier uit Zeist in Kampen ter aarde besteld.

4 oktober. Minister N. Smit-Kroes opent rijksweg 50 tussen Hattemerbroek en Kam
pen. Detwee politiebonden grijpen de gelegenheidaanvoor een protestactie tegen
het politiebeleid van het huidige kabinet. Ze blokkeren de weg in plaats van het
geordende verloop van de plechtigheid te bevorderen.
Minister Smit-Kroes verklaart bij deze gelegenheid, dat Kampen vooralsnog het
definitieve eindpunt van de Rijksweg 50 blijft.

5 oktober. De Kamper basketballer Ben Heijenk als lid van de Nederlandse militaire
ploeg naar de WK voor militaire landenploegen in de Verenigde Staten.

6 oktober. Ais de oude IJsselbrug voor de scheepvaart geopend is mag zich
in verband met gebleken aanvaringsgevaar, geen verkeer meer op de brug be
vinden.
Oud-conservatrice van het Kamper Stedelijk Museum, mevr. A.T. Hoogendijk-van
den Berg van Saparoea in Graveoverleden. Zij werd 62 jaar, en was reeds geruime
tijd ziek.

7 oktober. Vier medewerkers van de Gildenschool namen afscheid wegens DOP:
adjunct-directeur W. Modders, concierge H.J. van Gelder, en de dames C.G. de
Munnink en J.C.M. van Mierlo.
Dr.G. Maneschijn ge'inaugureertaande TU Koornmarkt als hoogleraar in de ethiek.
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8 oktober. De Dronter vestiging van het Almere College verhuist naar de vroegere
Copernicus-mavo in Dronten.
De ontuchtkwestie tegen een Kamper (inmiddels ex-) wethouder speelt voor het
Gerechtshof in Arnhem. Eis 3 maanden voorwaardelijk en 2500 gulden boete.
(Uitspraak op 21 oktober: 3 maanden voorwaardelijk en geen geldboete; de officier
van justitie gaat in hoger beroep.)

10 oktober. Eetcafe 'De Moriaan' organiseerde een 'Russische Week'. Het liep uit op
een plezierige ontmoeting bij spijs en drank (op z'n Russisch), tussen B en W van
Kampen en de heren A.N. Boerlakov, plv. ambassadeur en S. Derenkov, econo
misch attache.
Fietscross-sterretje Arieta Minnema won in Doetinchem de AM EV-superbowl.

11 oktober. De grond onder de Verzinkerij Kampen in IJsselmuiden is ernstig vervuild
en er moet zeker 14.000 kub grond worden weggegraven; kosten 3 miljoen.
Ir. D.M. v.d. Schrier spreekt voor de Museumvrienden over een waterkering bij
Kampen in het kader van de dijkverhogingsactie.
De Hervormde Kerkvoogdij spreekt met Monumentenzorg over de impasse inzake
restauratie van het Broederkerkorgel.

13 oktober. Het Mannenkoor DEV uit Kampen, en de Brassband Excelsior uit Zalk,
zingen en spelen samen in de Oosterholthoeve voor de IJsselmuider Oranjevereni
ging, die 50 jaar bestaat. Het bezoekersaantal viel tegen.

14 oktober. Luthine Postuma zingt, begeleid door Janny Niemeijer een liederenrecital
in de Lutherse Kerk.
Het Statenlid Henk Krans (VVD) uit Kampen strijdt voor de identiteit van de
afzonderlijke inrichtingen, bij behandeling van het Pian bejaardenoorden 1989-
1992.
Feest rondom het 15-jarig jubileum van directeur S. Grijpstra van School Noord.

17 oktober. Hoofdinspecteur Tjibbe Oldersma benoemd als opvolger van politie
commissaris R. Verkerk, die per 1 februari in de VUT gaat.

20 oktober. De gevonden resten van houten huizen op een terrein tussen Hofstraat en
Bov.Nieuwstraat blijken een eeuw ouder (12e eeuw) te zijn dan werd verondersteld.
Sportinformatiemarkt 1988 in Sporthal De Reeve.
Oranjevereniging Kampereiland speelt voor het eerst toneel in het eigen gemeen
schapscentrum 'Ons Erf'.
CAl plaatst 20 nieuwe antennes op de Wortmanflat.

21 oktober. Zeilboot ramt oude Kamper IJsselbrug.

22 oktober. Amateur-archeologen vonden bij Kamper opgravingen zeer zeldzame
pelgrimsinsignes uit de 13e eeuw.
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Het Rode Kruis Kampen/lJsselmuiden gaat zijn 50-jarig bestaan feestelijk herden
ken met zijn honderd helpers(-sters).
De barokcellist Jaap ter Linden en de claveciniste Tini Mahot concerteren in de
Lutherse Kerk onder auspicien van de Sticht. Kerk & Muziek Kampen I Nuts
departement.
Het 65-jarige AMDG houdt een muziekmanifestatie in Sporthal De Reeve.

25 oktober. Kamper Ondernemers presenteren B en Ween parkeernota, opgesteld
door het Bureau voor Verkeerskundige Advisering in Raalte.'
Mevrouw Ekkel uit Kampenzag in Meppel haarkater internationaal bekroond als de
beste van de tentoonstelling.
Tot 1994zal de belastingdienst niet vertrekken uit Meppel, Kampenen Raalte,aldus
de directeur-generaal.
Secretaris Rens Jager van KHC kreeg de gouden bondsspeld van de Afdeling
Zwolle, uit waardering voor 25-jarig 'dienstverband'.
Beiaardier Leon van der Eijk speelde op verzoek van de VARA 'Steen-en-been
show", popmuziek op het carillon in de Nieuwe Toren.

26 oktober. Burgemeester H.C. Kleemans stelt aan de Haatlanderdijk de modernste
asfaltfabriek van Europa, qeexploiteerd door Kon. Wegenbouwbedrijf Stevin, in
werking.
De raad besluit tot verhoging van de OGB en de hondenbelasting; voor vervanging
van de oude IJsselbrug.
'Villa Mary' aan de IJsseldijk, gerestaureerd en verbouwd, opnieuw in gebruik
genomen door Bemog B.V. Projectontwikkeling.

28 oktober. Jan Zwanepol bespeelt het orgel in de Lutherse Kerk in een 'koopavond
concert'.

29 oktober. In Galerie 3 exposeert Theo Kooyman.

AMDG huldigt jubilarissen: Dicky Puttenstein-Plender en Chris Vedder (15 en 25
[aar), Klaas Sollie, Lub Post en Gerrit Heldoorn (50 jaar lid).
In de Synagoge wordt de jaarlijkse tentoonstelling van 'De Varfdeuze' geopend
door architect G.Oord, lid GemeentelijkeAdviescommissie BeeldendeKunst Kam
pen.

30 oktober. Tijdens zijn afscheidsreceptie in Emmeloord werd dokter A. v.d. Hoeven,
medisch directeur van de Ziekenhuizen N.W.-Overijssel geridderd.

31 oktober. DeVeiling KZIJ en de Veiling Wervershoof (NH)willen gaan 'televeilen'.
CNV-voorzitter Henk Hofstede spreekt in IJsselmuiden en in Kampen spreekt
P.v.dA-fractievoorzitter Wim Kok.

november. Opvolger van dokter A. van der Hoeven,onder de titel 'directeur patten-
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tenzorg' van de Ziekenhuizen N.W.-Overijssel, is dokter E.J.L. Prins, nu internist te
Emmen.
Het verontreinigde slib dat naar boven komt bij het uitdiepen en vergroten van de
jachthaven bij Ketelhaven, zal elders op de bodem van het Ketelmeer worden
gestort en afgedekt met een zandlaag.
Nieuwe directeur Hanzeschool, Ko Visser, feestelijk door de leerlingen ingehaald.

2 november. Melkkoe Elisabeth 86 van G.H. Zwakenberg op 't Kampereiland gehul
digd als 100.000 liter-koe.
Het Ziekenfonds RZZ tegen een fusie van de ziekenhuizen van Kampen en Emmel
oord met dat te Lelystad.

3 november. De IJsselakademie presenteert in het Kamper stadhuis de bundel feu il
letons uit het Nieuw Kamper Dagblad, geschreven door zijn oud-redacteur Hans
Wiersma. Deze droeg het boek op aan oud-burgemeester drs. S. van Tuinen. Het
eerste exemplaar kreeg burgemeester H.C. Kleemans.
Wijkverenigrng Flevowijk-Cellesbroek discussieert in het kleine eigen zaaltje aan de
Bumastraat met wethouder Swillens.
De Kamper gemeenteraad geeft boos een verklaring uit over een interview in de
Kamper Courant met ex-wethouder C.A. Kranenburg, waarin deze de zaken rond
om zijn aftreden etc. tracht te bagatelliseren.

4 november. 'De Lofstem' van 't Kampereiland zingt voor het eerst in 'Ons Erf', sam en
met het meisjeskoor 'De Blijde Stem' en het kinderkoor 'De Lenteklokjes'. Dirigen
ten resp. Henk Schaapman en Harry Hamer.

5 november. Weer eens een schadelijke opeenhoping van muzikale gebeurtenissen
in Kampen. De Kamper liefhebber kan kiezen uit: een orgelconcert door Piet
Wiersma in de Burgwalkerk, een jazzballet met 700 deelnemers georganiseerd door
'Pirouette' in Sporthal De Reeve, een jubileumavond van het Hervormd Kerkkoor in
de Bovenkerk met o.m. de Joan Willem Frisokapel, een concert van 'Arise' met 3
Belgische gastkoren in de Nieuwe Kerk, en het Ensemble Bouzignac onder auspi
cien van Kerk & Muziek / Nut in de Lutherse Kerk.

7 november. Deeigen bibliotheek voor IJsselmuiden gaat via de meerderheid van de
raad weer 'terug in het vriesvak'.

8 november. Landelijk voorzitter Jaap v.d. Scheur van de ABVA KABO huldigt in
Kampen jubilarissen: A. Bast (50 jaar lid), H. v.d. Belt (50), FA Kranenburg,
G. Kroes, M. Plender,G. v.d. Weerd (40),E.Belder, MA v.d, Belt, mevr.T. Kingma,
H. Tuinman, A. Wolfsen en H. IJben (25).

9 november. Het Stadsziekenhuis De Engelenbergstichting is aangesloten op een
moderneen uitvoerige rontqenvoorzieninq (eenCTofwei eencomputertomograaf),
die eens per twee weken voor komt rijden.
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Heden overlijdt op 90-jarige leeftijd de heer Gerrit Naberman, oud-sportverslagge
ver en scheidsrechter KNVB.

10 november. Koninklijk zilver voor Jelie de Vries (56), 40 jaar bij Drukkerij Borrias en
bekend als sporter en leider bij RK DOS.
Show van de Rassierduivenclub IJsselmuiden e.o. in de Buitenwacht; 631 qeexpo
seerde vogels.
De C.O.V. Immanuel en het Flevolands Symphonie Orkest treden samen buiten
Kampen op: op 10 november in Heerde, waar beschamend weinig publiek aan
wezig was; op 15 november in Dronten, waar de uitvoering ook wat bezoek betrof
slaagde.

11 november. Hanzeschooldirecteur I.F.Witteveen nam afscheid van zijn school.

12 november. Jaarlijkse KWC-jeugdveldrit met deelnemers van elf verenigingen.

14 november. Zo'n 70 politiemannen uit Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden heb
ben zich, bij wijze van protestactie, laten inschrijven als werkzoekenden bij het
Arbeidsbureau.
Studenten bezetten de Nieuwe Toren, uit protest tegen het beleid van minister
Deetman. 's Avonds vertrokken ze weer op last van de burgemeester van Kampen.

17 november. De Raadvan State bekrachtigt het verbod van de gemeente een 'snuf
felmarkt' te exploiteren in een loods hoek Reigersweg/Kievitstraat.
Het schoolgebouw aan de Vloeddijk, laatstelijk ingebruik als dependance van de
HICO (Journalisten academie), zal verdwijnen voor luxe woningen en appartemen
ten.

18 november. P.V. DeSnelpost viert haar 40-jarig bestaan. Deeigenlijke oprichtings
datum is 27 november.

19 november. Prinsenbal van 'd' Uidelvers'.
DeKamper Mandoline Club concerteert samenmet de vocal group 'Blue Harrnony'
van de Muziekschool.
De Big band Kampen treedt op voor de NCRV-tv. in 'Showmasters'.
Intocht Sinterklaas in Kampen.

21 november. Het bestuur van de plaatselijke P.v.d.A. adviseert C.A. Kranenburg zich
geen kandidaat te stellen voor de komende raadsverkiezingen, 'om in 1990zander
schandalen de verkiezingen door te komen'.
Kampen ligt goed voor de vestiging van een epilepsiekliniek bij de ProvoRaadvoor
de Volks.gezondheiden de Sticht. Epilepsiekliniek N. en O. Nederland.
Theo Piederiet voigt Jaap Mateboer op als voorzitter van Go Ahead K.
Twee gewonden bij spontane gasbrand op de Burgwal, bij de Meeuwenbrug.
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22 november. Het Comite 'Actie Kerkhofskapel' staakt zijn activiteiten en draagt de
inzameling voor de RK kapel over aan het kerkbestuur.
Het personeel van de Gem. Nutsbedrijven vraagt de gemeenteraad voor overdracht
van de bedrijven, niet voor de IJsselmij, maar voor de GAZO te kiezen, ofwei 'niet
voor centen maar voor mensen'.
KZBO en SLOK tekenen een samenwerkingscontract, dat het mogelijk maakt dat
ook de KZBO op de kabel komt.

23 november. De IJsselakademie presenteert het boek 'Bloemen op de IJsseldijken',
door H.H. van der Laan en drs. E. Roetman.

24 november. De gemeenteraad van Kampen besloot te gaan onderhandelen over de
overdracht van de Gem.Nutsbedrijven met de 'IJsselmij'. Zulks onder luid protest
van het GNB-personeel. De stemverhouding was: 12 voor, 11 tegen.
Raad en burgemeester Kleemans protesteren tegen inkrimping van ons politiekorps
met 15 man.
Een Franse visser neemt de 18 m lange catamaran van Henk van de Velde op
sleeptouw na schipbreuk. Zondag sloeg het vaartuig, waarmee De Vel de een
soloreis om de w'ereld wilde ondernemen, bij de Engelse kust tijdens stormweer om.
Een van de vrienden van De Velde kwam daarbij om het leven.

25 november. B. Vinke (80) gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van het Mannen
koor D.E.V.
Vanaf vandaag kunstverkoop in de Synagoge. Een deel van de opbrengst is voor
'Klimop'.
De Centrale Commissie Toewijzing Bejaardenwoningen zoekt contact met make
laars en beleggingsmaatschappijen ter verlichting van de blijvende behoefte aan
woningen voor ouderen.

26 november. Het Ensemble Antoine Watteau concerteert in de Lutherse Kerk onder
auspicien van de St. Kerk & Muziek Kampen / Nuts-departement.
Adj.-directeur L. Visscher van de Jul. van Stolbergschool 25 jaar in het onderwijs.
Dirk van Dijkschool schaakkampioen van de basisscholen in Kampen.
De Opera-en operettever. St. Caecillia kan, door tijdelijke sluiting wegens ver
bouwing van de Stadsgehoorzaal, geen uitvoering geven. In plaats daarvan kwam
een opera/operetteconcert in de Oosterholthoeve, met quiz, gepresenteerd door
Hans Simonis (AVRO-radio). Jan van den Oever won de quiz.

29 november. Vogend jaar 1 maart, zal cafe-restaurant 'De IJssel' (eens de 'Kamper
Bar') overgaan in handen van aannemer Joh. Geveke.
De jaarvergadering van TOG staat in het teken van het eeuwfeest, volgend jaar.
Weth. A. Hengeveld boort eerste paal voor nieuwe ABN-bank aan het Meeuwen
plein. De aloude vestiging aan de Oudestraat zal worden verlaten.
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