
KAMPER KRONIEK
1988

1 december. 'Sport en Recreatie' zal als zelfstandige secretarie-afdeling ophouden te
bestaan en worden ondergebracht bij de afdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn,
bureau Welzijn. Aanleiding tot de opheffing is een ODRP-onderzoek, dat negatief
voor de zelfstandigheid uitviel.
Gelijktijdige tentoonstellingen geopend van 'Vogelweelde' in de Open Hof en 'De
Voliere' in het Parochiehuis te IJsselmuiden. De datum werd gekozen door de twee
(verschillende) bonden, waarbij de verenigingen aangesloten zijn.
Het Transportbedrijf Raamsman b.v.uit Raalte gaat zichvestigen aan de Haatlandha
yen in Kampen: een direct gevolg van de komst van MBI Beton uit Raalte naar
Kampen.
Nadat de PCOB-afdeling Kampen een voorzet had gegeven, kreeg ook Wilsum een
eigen PCOB-afdeling.
Het CDA-statenlid W.F.H.Smeenk opperde op werkbezoek de gedachte Kampen en
IJsselmuiden tot een gemeente samen te voegen. 'Een ernstig bedoeld grapje', zei hij
later.

2 december. Verkoop van de Kamper Gem. Nutsbedrijven aan de IJsselmij dreef de
leden van de Vereniging van Intercommunale Nutsbedrijven in N.O. Nederland
(VINON)bijeen om een vuist te maken tegen de IJsselmij.

3 december. De Buurtbus Wilsum-Zalk (met 49 vrijwillige chauffeurs) rijdt voor het
eerst. Het wordt een geweldig en blijvend succes.

5 december. Rimmert Zelle te SneekIHeerenveen wordt per 1juli '89 hoofdtrainer van
DOSK.

6 december. Het City-theater (bioscoop) en het er naast gelegen eetcafe De Moriaan
zijn verkocht aan de Kamper horeca-ondernemers Martin en Peter Ekkel, in samen
werking met B.J. van der Steeg uit Genemuiden.
In de Rotterdamse Ahoyhalwerd een kater van mevrouw Ekkel uitgeroepen tot 'beste
van de show'.
De Kamper Persclub legde een eresteen in het Koeplein voor Jan. B. Keuter, die 40
jaar geleden als 'Driekus' zijn dialectrubriek 'Ei'j 't ook 'eurd' in de Kamper Pers
(respectievelijk Strijdend Nederland, het VrijeYolk en het Nieuw Kamper Dagblad)
begon.
De glastuinbouw boerde goedmaar iets minder dan in 1987.Met de melkveehouderij
ging het weer wat beter dan voorheen.
Prof. dr. G.W.Neven houdt zijn inaugurele rede als hoogleraar in de dogmatiek op de
134ste dies natalis van de Theologische Universiteit der Geref. Kerken in Nederland
(Koornmarkt). Titel: 'Schepping als profetie; over de betekenis van het denken van
Franz Rosenzweig voor de christelijke theologie', Prof. Neven volgt prof. dr. J.T.
Bakker op.
Ook aan de Vrijgemaakte Theologische Universiteit werd de 134ste dies gevierd en
wel met een rede van prof. dr. J. Douma over de ontwikkelingen op biologisch
medisch gebied. Hij zette vraagtekens bij genetische manipulatie. Hij veroordeelt
'eugenetiek': niet mensen beter maken maar betere mensen maken betetkent het.
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8 december. De gemeente Kampen gaat grootschalige autosloperijen saneren en een
centraal inleverterrein voor autowrakken inrichten naast het overlaadstation op het
industrieterrein.
Meer dan verdubbelde belangstelling voor 'Indoor Kamper Ui' in het Hippisch Cen
trum Kampen aan de Zwartendijk. Henk Wieberink won de belangrijkste Zilveren Ui.
Trainer Gerard Diender vertrekt aan het eind van het seizoen bij de voetbalclub
'Kampen'.
Vanwege de verbouwing van de Stadsgehoorzaal zal de 'tientjeskaart' een 15 guldens
kaart moeten worden.

9 december. VVVschakelt over op de computer voor informatieverstrekking en eigen
administratie.

10 december. In Galerie 3 exposeert Ap Sok.
Amnesty International viert met fakkeloptocht veertigjaar Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens.
Brassband Excelsior uit Zalk tweede op nationaal concours te Zutphen.
De Stichting Culture Ie Moriaan wil de City-bioscoop op niet-commerciele basis gaan
exploiteren.

12 december. R.K. DOSkrijgt van de gemeente aan de J. Ligthartstraat geen volledige
turnhal, maar aIleen een 'valkuil met toebehoren'.
Zonnepanelen zullen warmte leveren voor het zwembad Sonnenberch in IJsselmui
den.

13 december. Het Studentenkoor van de Koornmarkt en de Meppeler Cantorij, beide
geleid door Nico Verrips, zingen carols in de Buitenkerk.
Koster/archiefbewaarder H.C.Diender spreekt voor deMuseumvrienden over 'Hand
schriften en wiegedrukken'.
Het Jongenskoor van D.E.V.o.l.v.A. Versteeg uit Emmeloord zingt in de Open Hof.
De afdelingKampenvan de Chr. Plattelands Jongeren hield haar toneelavond wegens
sluiting van de Stadsgehoorzaal in de Zwolse Buitensociet,
Tijdens de begrotingsvergadering van de raad werden B en W van Kampen bijna
unaniem aan de schandpaal genageld wegens gebrek aan kwaliteit. Overigens werd
de begroting ongewijzigd goedgekeurd.

14 december. De Kamper schilder Kees Kieft is prominent aanwezig in de Beurs van
Berlage in Amsterdam, waar Nederlandse bedrijven hun kunstaankopen tonen. TIj
dens de opening toonde KoninginBeatrix haar belangstelling met name voor Kieft's
werk.
De Kamper Cantorij laat zich horen in de Lutherse Kerk o.l.v.Goos ten Napel.

15 december. In het pand Oudestraat 217 wordt een 'Jongeren Informatie Post' (JIP)
geopend.
BijUitgeverij Kokverschijnt het boek 'De Mannenbroeders door de bocht', ontstaan
door interviews van de journalist Dick Houwaart met oud-burgemeester dr. W.P.
Berghuis (77), voornamelijk als oud-voorzitter van de ARPartij.

16 december. De Stichting Kruiswerk IJssellZwartewater, de instellingen voor maat
schappelijke dienstverlening 'Noord-Veluwe en IJsselmond' en 'IJssel-Vecht-delta'
en de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen zijn tot een samenwerkingsverband
gekomen. De samenwerking geldt voor Kampen, IJsselmuiden en de Zwartewater-
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steden.
In 't Ukien geeft de Kamper Blues-rockband B.E.Cause o.l.v. de Canadees Ron zijn
afscheidsconcert wegens vertrek van de leader naar Canada.
De Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland heeft van de Nederlandse Bank
vergunning gekregen voor het verstrekken van bedrijfskredieten.
Na het Regionaal Ziekenfonds Zwolle wijzen ook Gedeputeerde Staten een samen
werking tussen de Ziekenhuizen N.W. Overijssel (Kampen en Emmeloord) met het
Lelystadse Zuiderzeeziekenhuis af.
Kleine dieren-fokkers van 'Kampen en Omstreken' exposeren in de KHC-hal tijdens
hun 'Hanzeshow'.
Chauffeur Gerrit van Dijk (60) neemt na 33 jaren afscheid van de VAD-bus.

17 december. Mew. drs. H.J. van Hagen-van Hoorn (voorzitster CORAL) opent het
nieuwste controlelaboratorium voor apotheken, aan de Plantage te Kampen, geleid
door apotheker drs. O.C.S. Codfried.
De Kamper oud-voetballer Henk Albers wordt trainer van 'Nunspeet'.
Het Hervormd Wijkkoor o.l.v. Ton Adema concerteert in de Bovenkerk samen met het
Elburger Stadsknapenkoor.
De combinatie Kerk en Muziek KampeniNutsdepartement sluit haar seizoen in de
Lutherse Kerk met het optreden van 'Combatti-mento Consort Amsterdam'.
Georganiseerd door RK DOS houdt het KNGV in De Reeve de Nederlandse Kam
pioenschappen groepsspringen voor bene den 12-jarigen. Er namen ruim 20 ver
enigingen deel. Drie titels voor RKDOS!
AMDGbesluit haar jubileumjaar (65) met een receptie in de Margrietschool.

20 december. Vier dagen examen van de Theaterschool met het toneelstuk 'Zusjes'.
De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Arnhemzuivert de veilig KZIJ van
beschuldiging van geknoei met jaarstukken.

21 december. Nieuwe verkeerslichten bij de kruising Europa-allee-Acacialaan,
22 december. 'Jubilate Deo' o.l.v. Harm Jansen voert in de Buitenkerk Handel's 'Mes

siah' uit, met Forum Filharmonisch als begeleidend orkest.
Officieuze opening van het 'tropisch zwemparadijs' in het Sportfondsenbad 'De
Steur': enorme belangstelling.
De raad besluit tot aankoop door de gemeente van de 'Kok-panden' en de smederij
van Wensink.

26 december. Mannenkoor DEVo.l.v.KlaasJ. Mulder zingt als gebruikelijk in de (stamp
volle) Bovenkerk. Afscheid van de tenor Peter Baillie.

- Proef met de Kamper Zieken- en Bejaarden Omroep (KZB·O)op de kabel.
27 december. Onderzoeksbureau toont aan, dat bewoners van Burgwal en Vloeddijk

hinder ondervinden van de stadsbus.
28 december. B en Wbesluiten verzetsstrijder Henk Steenbeek (73 jaar oud en emstig

ziek) een straatnaam waardig te keuren.
29 december. In de Lemkerzaal zal een pijporgel komen, afkomstig uit de kerk van de

VrijHervormde Gemeente te IJsselmuiden. Voordien stond het in de Gereformeerde
Kerk van Rouveen. Het werd in 1820 als kabinetorgel gebouwd.
Kamper atleten hebben in 1988 niet minder dan 36 plaatselijke records scherper
gesteld.
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President-regent van de Verenigde Gasthuizen H.N. Kuijer (70) werd benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje Nassau.

31 december. De balans van de Oudejaarsnacht: een licht gewonde melkbusschutter,
zeker 20 vernielde ruiten en een arrestatie.
Ruim 500 deelnemers aan de Oudejaarsloop van RK DOS en KWC.

1989
2 januari. Verbouwingvan de Stadsgehoorzaal za141.000 gulden duurder worden dan
de voorgenomen 4,2 miljoen.
Devoetbalvereniging 'Kampen' heeft er een volledigTurks elftal bij op verzoek van de
Sportraad Overijssel en de KNVB,
Tegen Sinterklaas en Kerstmis maakten 6500 mensen gebruik van gratis stadsbus
ritten.

3 januari. Het CBR wil Kampen schrappen als oproepplaats voor rijexamens. De
rijschoolhouders in en om Kampen protesteren hevig.
Zeezeiler Henk de Velde wil zijn soloreis per catamaran om de wereld toch door
zetten, en wel op 26 november 1989,vanuit de Franse Haven Sables d' Olonne.
Ds.A. den Besten uit Kamperveen schreef het geschiedenisboekje van de (Hervorm
de) kerk aldaar.
De Geref.Kerk (Vrijgemaakt)wil een tweede kerk bouwen inDeMaten.De gemeente
telt ruim 1200leden. De kerkeraad vraagt de gemeenteleden een eenmalige bijdrage
van een maand salaris, plus voor de exploitatie 40%verhoging van de vrijwillige,
kerkelijke bijdrage.

4 januari. Ook de gemeente IJsselmuiden heeft weer een voorlichter. Gerard van
Emous (26) heet de collega van de Kamper voorlichter h.t., Eduard Ehrhardt.

- Erica Beton (opvolger van Schokbeton Kampen) werd overgenomen door bran
chegenoot Beton Son uit het Brabantse Son.

5 januari. Een 'manunoetschool' in IJsselrnuiden?De besturen van de reforrnatorische
scholengemeenschappen 'Pieter Zandt' in IJsselrnuidenen 'WillemSluiter' in Rouveen
besloten inprincipe te fuseren. In IJsselrnuidenzou daarrneeeen levensvatbarevoorzie
ningvoor heel het Noorden komen,maar dat kreeg nogweIwat voeten in de aarde.
Ondervoorzitter A.S.van Hulzen uit Kampen verliet na 23 jaar het bestuur van de
Karner van Koophandel voor Noordelijk Overijssel, waarin hij het CNVvertegen
woordigde, met een gouden legpenning.

6 januari. Buurgemeente IJsselmuiden betaalt Kampen 110.000gulden in de kosten
van de Openbare Bibliotheek, over 1988.

7 januari. BigBand Kampen blaast in 'Hanzestad' een verlate oudejaarskater weg.
10 januari. Burgemeester E. van Voorden van buurgemeente IJsselmuiden is boos op

Kampen vanwege de verkoop van de Nutsbedrijven aan de IJsselmij. Hij had er bij
betrokken willenworden en zou dan trouwens de GAZOhebben gekozen.
Kampen heeft weer een amateur-syrnphonieorkest, initiatief van de dirigent Andre
van Putten. Het Chr. K.S.O.bestaat in feite al bijna eenjaar, maar timmert nu aan de
weg voor nieuwe leden.
Voor de Museumvrienden spreken twee kunststudenten, drs. L.M.Helmus en J.P.
Schoon, over natuurwetenschappelijk onderzoek van de Kamper schilderijen van
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Mechteld toe Boecop.
11 januari. Ook de Kamper jachthavens liggen vol ernstig vervuild slib. Uitbaggeren is

niet mogelijk, want er is nergens plaats voor het storten van het slib.
- Twintig dagen na heropening ontving Zwembad De Steur zijn 25.000ste bezoeker: een

Zwols echtpaar werd gehuldigd.
12 De VVVwil een hog ere status en deswege een derde vaste kracht op haar kantoor, te

betalen uit verhoogde gemeentesubsidie.
De IJsselmuider burgemeester E. van Voorden per 1 februari '89 benoemd tot
waarnemer in het burgemeesterloze Hasselt.
De verzetsstrijder Henk Steenbeek (73) overlijdt.

13 januari. In het Stedelijk Museum (Gotische Huis) is geen optimale klimaatbeheer
sing, die nodig is voor het behoud van de museumstukken. De gemeente kan de
kosten niet betalen.
Voorzitter Gerrit Frank van 'Vogelweelde' bezorgde zijn vereniging bij haar 65-jarig
bestaan, een derde (zelfs dubbele) nationale titel, met zijn Indische lachduiven.

14 januari. Het aantal bezoekers van de Kamper Filmclub groeide in 1988 tot ruim 6.000;
een record, dat het voortbestaan veilig stelt.
De KJLTC gaat de nieuwste competitie in met 35 teams; 10 meer dan in 1988.
RK DOS verovert drie kringtitels in Emmeloord.
'Het Stedelijk', nu in eerste divisie, concerteert in de Bolwerkzaal.

16 januari. De Stichting Stadsherstel kan minder dan zij wil door teruggeschroefde
subsidie. Voor de toekomst staan op de wachtlijst: het 'kleinste huis in Kampen', het
Buitenkerkkwartier en de hoek PrinsenstraaUBurgwal.
Calvijn Lyceum hield een themadag over geloof en onderwijs, ofwel behoud van
identiteit door de school.
Chauffeurs Texaco staken drie uur uit protest tegen plannen het vervoer los te maken
van de rest van de maatschappij Texaco Nederland.

17 januari. Het hulppostkantoor Zuid-Bovenbroek in de 'Meermarkt' aan de H. van
Viandenstraat met opheffing bedreigd.

- Kira Bulten en Ronald Fijn (De Steur) goed voor zes Overijsselse zwemtiteIs in
Oldenzaal.

18 januari. Directeur H. van de Akker van het Zwols Conservatorium vindt, dat 'kunst bij
kunst hoort' en juicht daarom de fusie van zijn school met de beide kunstscholen
(nog) in Kampen toe als de enig juiste keuze. Minister Brinkman stelde de vraag of
deze Hogeschool voor de Kunsten 'Constantijn Huygens' te Zwolle wel bestaansrecht
heeft.
Greetje Bijma, 'stemkunstenares', wil volgens een krantenreportage 'drama maken
van een hoog niveau; drama, waarbij haar stem de meest uiteenlopende emoties kan
losscheuren.'

19 januari. Burgemeester H.C. Kleemans beklaagt zich over de te hoge prijs, die betaald
moet worden voor krotten als bekend is, dat ze voor renovatie op de lijst staan.

- Aan de T.U. Broederweg wordt dr. M. te Velde benoemd tot hoogleraar kerkge
schiedenis (na 1700), kerkrecht en gemeente-opbouw.

20 januari. De gemeente heeft geen geld voor het stimuleren van sportdeelname.
Zalsman Grafisch Bedrijfbrengt samen met de Kunstacademie een kalender uit, die
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een grafische knipoog is naar de aloude 'Kamper Uien'. Echt Kampers, op de hoogte
van de tijd, en op een hoog technisch en artistiek niveau.
Bij de veiling KZIJ draait een nieuwe sorteerlijn voor appels, die 5 a 6 ton per dag
aankan.

21 januari. Commissaris van Politie R. Verkerk houdt afscheidsreceptie en wordt ridder
in de Orde van Oranje Nassau. Op 1 februari gaat hij met pensioen. Hij beklaagt zich
er over dat B en W 'nauwelijks gebruik maken van de verzamelde diensthoofden als
adviesorgaan' .
Het Politiek Cafe, met als nieuwe presentator naast Huib Strengers nu Wessel van
Dijk,koos wethouder Guus Swillens opnieuw als 'politicus van hetjaar'.

22 januari. RKDOSbeheerst de turnstrijd in IJsselmuiden om het kringkampioenschap
dames AIB-lijn:eerste in zeven categorieen.

23 januari. De Communicatie-commissie van de Wereldraad van Kerken bijeen in Kam
pen, in de T.U.Koornmarkt. Jan H.Kok,directeur communicatie in Geneve, bepleitte
eenwereldwijd computersysteem voor de kerken. IKON-directeurWimKoolemerkte
op, dat de tv de rol van de godsdienst zou hebben overgenomen in de huidige
maatschappij.
Amateur fotograaf G.J. Bast opnieuw internationaal winnaar van een foto-(dia-)
wedstrijd van de Photkina in Keulen.

24 januari. Eerste exemplaar van de vernieuwde Kamper Almanak (na samenwerking
Bondsspaarbank en gemeente Kampen ook huis-aan-huis verspreid) gepresenteerd
aan burgemeester H.C.Kleemans.

25 januari. Opnieuwwerd - na de grote restauratie - de houten kap van de Buitenkerk
aangevreten door een slagorde van boktorren en knaagkevers.

- De Kamper Muziekschool houdt lesdemonstraties op 20 Kamper basisscholen.
26 januari. De staf van het Stadsziekenhuis Kampen pleit voor een fusie met het

Zuiderzeeziekenhuis te Lelystad, maar krijgt geen begrip bij de Provincie Overijssel
en het Ziekenfonds RZZ.
De Dirk van Dijkschool won de damfinale voor basisscholen.
Harry Hamer bespeelt het orgel in de Lutherse Kerk in een koopavondconcert.
Na het afscheid van de heer H.N.J.Kuijer als voorzitter van het Collegevan Regenten
van de VerenigdeGasthuizen, werd als zijn opvolger benoemd de heer D.Strijbos. De
gemeenteraad benoemde tot bestuurslid de heer J. Visser.
Het jaarprogramma van de Stichting Kerk en Muziek Kampen en het Nutsdeparte
ment Kampen is verschenen. Het vermeldt: 28jan. Ratatouille (Luth.K.), 18febr, Les
Adieu (Luth.K.), 1 april Gruppo Bandista (Luth.K.). 22 april Utrechts Barok Consort
(Burgw.k.), 16 sept. Masaaki Suzuki (Buitenk.), 14 okt. Blaasquintet Carte Blanche
(Luth.K.), 18nov. A'dam Loeki Stardust Quartet (Luth.K.), 18 dec. The A'dam Baro
que Orchestra, koor Ned. Bachver. (Gr. KerkV'hove).

27 januari. Tussen Groenestraat en Vloeddijk wordt - aan de Meeuwenweg - een
kantoor- en winkelcentrum 'Meeuwenhorst' gebouwd.
Hoogstraat Techniek ontwikkelde een wereldprimeur: een dubbelvoetmeetapparaat
voor de ideale persoonlijke schoenmaat.
Zesde Sportnacht in DeReeve. DOSKwerd sportploeg van 1988.Andere prijzen voor
Grietje Hooisma-Bosman, atlete, Jaap Wim Spaargaren (judoka), Klaas v.d. Kolk
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(atleet) en Andries Strieker (zwemtrainer). Kritiek op het onderdeel popmuziek.
Het voor 3,7 miljoen verbouwde zwembad De Steur wordt door wethouder Warner
Brink geopend met het ontsteken van een vuurwerk.
Op de 'Grote Avond' van het Almere College wordt herdacht, dat 100 jaar geleden de
letterkundige vereniging Joost van de Vondel werd opgericht.

28 januari. RK DOS wordt in Emmeloord royaal kringkampioen bij de dames-turners.
Individuele titels voor Talitha v.d. Berg en Henrite Rusch.

- Martinique Koridon (De Steur) zwemt naar drie eerste plaatsen in Leiden (jaargang
wedstrijden).

30 januari. Bestuur Jongerencentrum 't Ukien stapt op: onvoldoende medewerking van
het gemeentebestuur. Wethouder Guus Swillens beledigd.
Douwe Egbert gaat naast zijn dochterbedrijf Kanis en Gunnink een nieuwe koffiefa
briek bouwen voor gedecafeineerde koffie.

1 februari. De nieuwe IJsselbrug heeft een uniek sproeisysteem gekregen, waarmee
een vloeibaar dooimiddel op het brugdek kan worden gespoten. Het systeem is
automatisch en computergestuurd.
DeKamperwatersport beklaagt zich over de geringe daadkracht van de gemeente in
het nakomen van beloften. Meer dan tienjaar geleden besloot de raad tot aanleg van
zeven toeristische ligplaatsen in Ganzendiep en Goot. Nu belooft de wethouder er
weer drie, maar de oude belofte werd nimmer vervuld.
Commissaris Tj. Oldersma treedt aan als korpschefvan de Kamper politie en steekt
een hand voor samenwerking uit naar de Rijkspolitie te IJsselmuiden.
Er komt een 'medisch centrum' op de hoek Wederiklaan-Silene.
DOSKwordt in Zwolle ook nog 'sportploeg van het jaar' in de Tijl-ABNcompeti
tie.

2 februari. Er gaat binnenkort weer 60.000gulden ontwikkelingshulpvan gemeente en
bevolking van Kampen naar Tanzania.
Studenten van de Theaterschool spelen overtuigend het stuk 'Topgirls', maar het
Kamper publiek had de weg naar de school nog niet gevonden.

3 februari. De voorzitter van de Peurvereniging KIJG,de heer Jan van Heerde, waar
schuwt tegen het snelle uitsterven van de paling in onze omgeving, door over
bevissing en milieuvervuiling.
In het Economisch bulletin van de Regio IJssel-Vecht constateren burgemeester E.
van Voorden van IJsselmuiden en de Kamper industriepromotor K.O.M.van Voorst
de noodzaak van doortrekking van Rijksweg50.
De gemeente Hattem waarschuwt voor een Nijmeegseuitgever van gemeentegidsen,
die zijn afspraken niet nakomt.
Leerlingen van de Hanzeschool spelen een musical voor geestelijk gehandicapten.

4 februari. De ruzie om de Kamper Nutsbedrijven gaat, ondanksgedane zaken, steeds
door. De GAZOdreigt Kampenmet de rechter als het zijnbesluit te verkopen aan de
IJsselmij niet terugdraait.
DeCommissievoor deMilieu-Effectrapportage uit Utrecht niet gerustgesteld over de
gevolgen van een keersluis bij Ramspol.
Achtjonge kunstenaars uit Kampen en IJsselmuiden exposeren in de Synagoge.Jan
Elders, oud-adjunct-directeur van de Kunstacademie, verricht de opening.
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De schilder Libbe Venema opent zijn eigen expositie in Galerie 3.
De koribaljunioren van WitBlauw werden overtuigend Overijssels kampioen.
Vier eerste prijzen voor jeugdturnsters van 'Wilhelmina' tijdens de kringwedstrijden
KNCGV in Zwolle.

6 februari. De Kamper Stichting Werkgroep 'Kind en Ziekenhuis' helpt de noodlijdende
Zwolse zustervereniging weer in de ben en.
Het mannenkoor D.E.V. huldigde acht trouwe leden. Tenor M. Winkler kreeg een
gouden speld voor 50-jarig lidmaatschap.
De bewoners van de torenflat in de Wortmanstraat beklagen zich over te geringe
waterdruk.

7 februari. De kamper Bejaarden Toneelvereniging viert haar 12v,,-jarigjubileum met
een optreden in De Hanzestad.

8 februari. De SLOK wil via een zendmast nu ook de ether in.
PSP en PPR gaan nog meer samenwerken in Kampen dan in 1981. Bart Eigeman werd
tot voorzitter gekozen.

9 februari. Henk Frijstein wordt voor het seizoen 19891'90 trainer van de voetbalver
eniging 'Kampen'

- De CBTBOverijssel neemt afscheid van voorzitter Wolter v.d. Kamp.
10 februari. De Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland te Kampen gaat een

nieuwe bank in IJsselmuiden bouwen, hoek Dorpsweg/Hogehuisstraat.
'De Deltaruiters' houden hun toneelavond in de Oosterholthoeve in IJsselmuiden
wegens sluiting van de Stadsgehoorzaal.
DeKamperGemeentepolitie moet 5,5agent inleveren: naar en zorgelijkbegin voor de
nieuwe commissaris Tjibbe Olbersma, die het niet begrijpt gezien de mate van
criminaliteit in Kampen.

11 februari. Breman Beheer uit Genemuiden zal zijn aluminiumfabriek niet in Kampen
maar in IJsselmuiden vestigen. Men acht Kampen niet voldoende 'ontsloten', daar
doortrekking van de N50 tot de Flevoweg nog niet zeker is.
Prof.dr. H(erman) Ridderbos (80) zegt in een interview, dat 'de bestaanszin van de
Gereformeerde Kerken als afzonderlijke kerken hem meer en meer ontgaat',
Het Kamper Leger des Heils viert zijn eeuwfeest. Burgemeester H.C. Kleemans
ontvangt het eerste exemplaar van een gedenkboekje, geschreven door Heilssoldate
Aletta van Dijk en rijk met oude foto's verlucht.
RKDOSgeeft een zeer geslaagde show met 250medewerkers in Sporthal De Reeve.
Nachtelijke vechtpartij tussen ± 20 Kamper en IJsselmuider jongeren. Politieagent
gewond.

13 februari. Personeel DeSteur stunt in t.v.spel 'Wedden dat' met een rekbare badmuts.
CDA-fractieleiderDeVries spreekt in Kampen.Hijwas kritisch inzake het treuzelen
de kabinetsbeleid over winstdeling met werknemers.
De IJsselmuider gemeenteraad verzet zich in meerderheid bij voorbaat tegen de
vestiging van een reformatorische mammoetschool in het dorp. (Het voortgezette
onderwijs is thans gevestigd in het oorspronkelijke lyceumgebouw in Kampen).

14februari. Dr. G.B.Janssen spreekt voor de Museumvrienden over Kamper steenovens
in de vorige eeuw.

15februari. Het aantal studenten aan de THU (Koornmarkt) daalt snel en het rijk geeft
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fors minder subsidie: de financiele bakens worden zonder paniek verzet.
De aula van het Stadsziekenhuis is verbouwd tot een volwaardig uitvaartcentrum.
De bevolking van Kampens buurgemeente IJsselmuiden groeide met 180 personen
tot 12.744.
De PCOB-afdeling richt een 'Werkgroep Dementie' op.

16 februari. Prof. dr. J. Douma (Vrijgem. T.U. Kampen) verklaart op een agrarierscongres in
Zwolle, dat hoe huiverig hij ook is voor nieuwe technieken, die huiver niet mag uitlopen
op een totale afwijzing van iedere genetische manipulatie in de bio-industrie.

17 februari. Concert van leerlingen en oud-leerlingen van het Joh. Calvijn Lyceum in de
Burgwalkerk. De grootste 'cracks' waren de zanger Harry van der Kamp en de
solopianist Gert Jan van der Weerd.
Koninklijk zilver voor Gerrit Fixe (56): 40 jaar bij Kamphuis Bouwrnaterialen.
Het Expeditiebedrijf fa. L. Stoel be staat 100 jaar.
De gemeente Kampen groeide in '88 niet meer; mogelijk door vertrek van studenten
uit de stad.
Eerste paalslag voor uitbreiding van de sociale werkplaats 'Industrie & Mens', a
raison van 1miljoen.
GSD-directeur Fr. van der Werf verklaart in een rapport, dat tien procent van de
Kampenaren beneden de arrnoedegrens leeft.
A.Th.J. Krol, voorzitter sectie zwa:kzinnigenzorgvan de Nationale Ziekenhuisraad,
verklaart tijdens een bezoek aan Kampen, dat doorbreking van de regelgeving, zoals
geschiedde door baanbrekende instellingen als 'Klimop' en 'Bevemel', mogelijkmoet
blijven.

18 februari. De veiling KZIJwil 6,5 miljoen investeren in uitbreidingen en verbeterin
gen.
Maximale publiekscapaciteit van 'De Oosterholthoeve' in IJsselmuiden (bewezen
goede uitwijkrnogelijkheid voor Kampen) werd vastgesteld op 850 personen.
Tijdens de nationale springkampioenschappen te Menaldum behaalt RKDOS vier
nationale titels en prolongeren de jeugdturners drie kampioenschappen.
'De Kleine Komedie' speelt een klucht in zaal Hanzestad.

20 februari. Kamper ondernemers protesteren mee in Den Haag tegen de nieuwe win
kelsluitingswet (avondwinkels!).

21 februari. DeAfdelingSport en Recreatie ter secretarie wordt per 1maart opgeheven,
Er komt een nieuw 'bureau Recreatie en Toerisme' waarvan ex-afdelingshoofd H.
Woudenberg de leiding krijgt en dat zelfstandig gaat functioneren. Sportzaken gaan
deel uitmaken van de Afdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn.
De EOmaakt radio-opnamen in de Bovenkerk van het Elburger Stadsknapenkoor en
het Poolse Bornus Consort. De publieke belangstelling was gering.
De vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krijgt
in Kampen bezwaren gedemonstreerd tegen een waterkerende muur langs de
IJsselkade. Gesproken werd ook over doortrekking van de N50 tot aan de Flevo
weg.

22 februari. In de Theaterschool (onderdeel Chr. Hogeschool voor de Kunsten Con
stantijn Huygens, Zwolle-Kampen) werken drie studenten samen aan de produktie
van het toneelstuk 'Mortimer': Ericka Voortman (spel), Annelies Keur (vormgeving)

249



en Maryse Jacobs (regie). Er volgen nog zeven herhalingen.
23 februari. De gemeente Kampen wil niet meewerken - met het Waters chap IJsseldelta

- aan een keersluis bij Ramspol, als niet eerst een onderzoek naar de gevolgen voor
de stad Kampen is verricht.

Burgemeester Kleemans verwijdert hoogstpersoonlijk een lastpost op de publieke
tribune uit de raadzaal.

Het 'Archief De Cock', omvattende archiefstukken van ds. Hendrik de Cock ('vader
van de Afscheiding'), prof. Helenius de Cock, prof. Maarten Noordtzij, dr. G. Keizer en
ds. Willem Hendrik Gispen, na veertig jaar terug in Kampen. Het werd, met in
ventarisatie, aangeboden aan de gemeente ter conservering, door de voorzitter van
het Curatorium der Theologische Universiteit, mevrouw J.G.B.E. de Ruiter-Been.
De Gemeente Kampen besluit weer 30.000 gulden te schenken voor ontwikkelings
werk in Tanzania.

De Ver. ter Bescherming van het Ongeboren Kind bestaat 10 jaar en geeft een boekje
uit, waarvan voorzitter prof.dr. J. Douma het eerste exemplaar ontvangt. Schrijfster
Els M. de Boer-Bouwmeester.

24 februari. Oud-pedel J. Bos van de TU (Vrijgemaakt) krijgt koninklijk goud voor zijn
nimmer aflatende ijver als pedel en - in vrije tij d - als administrateur en scriba van de
Ned. Geref. Kerk. Hij kreeg de onderscheiding op zijn 70ste verjaardag.
Dialectschrijver Jan B. Keuter ('Driekus') 25 jaar vaste medewerker aan de Overijs
selse Ziekenomroep (OZO) in Zwolle.

25 februari. In de sporthal van de Universiteit Twente in Hengelo behaalt RK DOS met
88 deelnemers niet minder dan 23 Overijsselse springkampioenschappen.

26 februari. De Vereniging Pro-kat houdt haar 29ste internationale kattententoonstel
ling in De Reeve. Bijna 500 katten en 250 exposanten, maar slechts (zei de voorzitter)
1200 bezoekers. WeI succes voor Kampenaren. Mevr. S. Ekkel-v.d. Bos kreeg voor
haar 3-jarige kater Calypso van de Felua de hoge titel International Premior. Boven
dien voor haar l-jarige poes Ninja van Twentie Home de titel 'kampioen'. De belang
rijkste hoge titels gingen naar Braunschweig en Rheine.
Kira Bulten (De Steur) wordt tijdens de nationale winterkampioenschappen in Dor
drecht nationaal kampioene 200 meter schoolslag, meisjes van '73.

27 februari. KZIJ verbiedt als eerste veiling in Nederland het roken in de afmijnzaal.
28 februari. Huib Burchartz volgt Martin Hiemstra op als hoofdtrainer van korfbalclub

DOSKA.

1 maart. De Theaterschool bestaat 10 jaar. Directeur Lucas Vreeken zwaait af met de
VUT.

Dirk van Dijkschool grijpt met overmacht Overijsselse damtitel voor basisscholen.
Oud-wethouder G. van del' Kampvan IJsselmuiden overlijdt.
Het bestuur van de SLOKwerd uitgebreid met de heren A.F. van Hulzen, D. Runia
(toekomstig voorzitter) en P. Selles (toekomstig penningmeester).

2 maart. Gemeente Kampen loost afval uit eigen garage aan de Beltweg al jaren
(illegaal) in open water ...
Verzorgingstehuizen en Verpleeghuizen staan onder druk. Slechts 42 ouderen kon
den in '88 geplaatst worden (in '78: 55) terwijl 160 voor opname stonden inge
schreven. Urgente gevallen nemen vaak hun toevlucht tot het Stadsziekenhuis.
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De Graafschap beklaagt zich bij de gemeente over verpaupering van de straat.
3 maart. VAD neemt proef met kleinere stadsbussen.

In de Lutherse kerk presenteert zich een nieuw Kamper koor: The Tudor Singers,
opgericht in '88 door dirigent Bob Vaalburg, muziekstudent aan het Zwols Conserva
torium.

4 maart. De gospelgroup Jessamine (onderdeel Euphonion Singers Project) zingt voor
het Herv. Jongerenwerk in De Riette. Gelijktijdig treed in de Westerkerk het IJs
selmuider koor Shaloom op, samen met het Arpeggio Trio.
'De Broederband' speelt o.l.v. Menno Hoekstra in de aula van het Almere College.
De Stichting 'In de Voetsporen' organiseert in Zwolle de eerste van twee bijeenkom
sten over landverhuizers naar Noord Amerika onder leiding van ds. A.C. van Raalte.
Er waren destijds 65 Kampenaren bij.
RaadslidSjaakPoot (SGP)zalper 1mei de raad verlatenwegensveranderingvanwerk
en woongemeente. Zijnvoorganger Jan Kattenberg zal blijken hem op te volgen.
'Kamper Damdag' oogst 120 deelnemers.
Het gemeentebestuur stemt in met een rapport van Verkeer en Waterstaat, waarin
aanbevolen wordt vaargeulen richting Kampen te verdiepen tot minimaal3,50 meter.
Zeven Overijsselse turntitels voor RK DOS-dames, behaald tijdens Grand Prix
wedstrijden in Drachten.

5 maart. P. van der Meulen, SGP-pionier in de Overijsselse Staten en in het hoofd
bestuur van de partij, wordt 100jaar.

6 maart. Ook in Kampen wordt de 77e internationale vrouwendag gevierd. In zaal
'Hanzestad'. Gezamenlijke vrouwenorganisaties in Kampen richten een stichting op
ter verkrijging van een eigen ontmoetingscentrum. Europarlementarier Hedy d'An
cona was te gast en sprak met organisaties en gemeentebestuur.
Kira Bulten (De Steur) sleepte ook het kampioenschap 100 meter schoolslag in
voortgezette winterkampioenschappen in Drachten in de wacht en werd geselec
teerd voor de nationale zwemploeg.
Ds.C.B.Bavinck (81) te Bussum overleden. Hijstond van 1939tot 1944in Kampenals
Geref. predikant.

8 maart. Het raadslid Anke Lunenberg (PPRIPSP) zal bedanken voor de raad wegens
vertrek naar Dordrecht.
Een 'wasmuseum' is het streven van de gemeente IJsselmuiden en de verzanielaar K.
Lub, een oud-officier van het Kamper garnizoen.

9 maart. Eerste exemplaar van de gebundelde dialectbijdragen van 'Driekus' (J.B.
Keuter) aangeboden aan wethouder A.Hengeveld.Titel' 'W~or't skier is urn te leven'.

10 maart. De Kamper acteur Hans Hendriks treedt op in het City-theater met een
soloprogramma 'Uitproberen'.
Nachtelijke brand in de Veenvalckstraat kost broer en zus het leven. Vijf andere
gezinsleden konden ontkomen.
De colonne Kampen-IJsselmuiden van het Rode Kruis herbergt het landelijk geteld
miljoenste Rode Kruis-lid, Henk Klompemaker uit IJsselmuiden. Hij werd vandaag
door Prinses Margriet ontvangen.
De Kamper filmer Oskow O. Bayhan gaat in Kampen aan de slag met de speelfilm
'Ariane', met veel Kampers als spelers en figuranten.
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Postduivenvereniging De Luchtpost bestaat 75 jaar.
11 maart. Treinreizigers, die met de laatste intercity-treinen in Zwolle aankomen zullen

er in 't vervolg nog een trein naar Kampen vinden.
Schilderijen van Henk van der Yen in de Synagoge.
Ringconcert Chr. jongerenkoren in de Eudokiakerk.
Wit-Blauwkampioen eerste klasse in de zaalkorfbalcompetitie.
De nieuwe theatergroep 'Het Eerste Huis' debuteert in de Theaterschool met een
emotioneel drama op grond van zelfbeleving.
Uitvoering korps 'Volharding' in de Oosterholthoeve.

13 maart. Stadgenoot Jan Andries Post promoveert in Utrecht met lof op een medisch
natuurkundig onderwerp.

14 maart. De combinatie PSPIPPR in Kampen begint een eigen clubblad onder de naam
'Elan'.
Albert Juffer en Dick Bartelink vinden het eerste Kamper kievitsei op het Kamperei
land. Niemand krijgt het.
Lemelervelder Broos Seemann wint voor de derde maal de tweejaarlijkse dialectwed
strijd van de IJsselakademie en de Dialectkringen Salland en Oost Veluwe.
Drs. Theo van Mierlo spreekt voor de 'Museumvrienden' over de Kamper stadsmuren
met toebehoren.

16 maart. De 150-jarige muziekschool begint haar muzikale feestelijkheden tel' gele
genheid van het forse jubileum, die hun besluit a.s. zaterdag 18maart zullen krijgen in
een festival met 2 koren, 1 symfonieorkest en 7 bigbands uit Friesland, Dronten en
Overijssel (300 musici) in de Open Hof.
Mogelijk raakt Kampen ook zijn douanepost kwijt en wel aan Genemuiden.

17 maart. Opvolger van Anke Lunenberg als raadslid voor de PPRIPSPwordt Teun van
Bruggen, redacteur van de Kabelkrant.
In het Kamper Stadsziekenhuis is reageerbuisbevruchting mogelijk.
Besprekingen tussen het Stadsziekenhuis en het ZwolseR.K.ziekenhuis DeWeezen
landen over een samenwerkingsverband dat het voortbestaan van het Kamper zie
kenhuis garandeert, vorderen.
Kampioenschapsreceptie bij korfbalvereniging Wit-Blauw.

18 maart. Rijschoolhouders van Kampen e.o. protesteren tegen de plannen van het
CBR,Kampen te schrappen als oproeppunt voor rijexamens, en deze activiteit naar
Zwolle te verplaatsen.
Jongerenkoor 'Arise' voert voor de tweede maal Bach's 'Matthaeus Passion' uit. Het
koor bestaat 15jaar.
Dick Bakker uit Krabbendijke exposeert in 'Galerie 3'.
De Rode Kruis-colonne Kampen jIJsselmuiden Overijssels kampioen in Deurningen.
Twee provinciale turntitels (Overijssel/Flevoland,KNGV)voor RKDOS en een voor
THORin Glanerbrug.Een gewestelijketurntitel KNCGVvoor 'Wilhelmina'in Dinxperlo.
De Chr. Geref. Kerk krijgt van 16 gemeenteleden een prachtig, groot wandkleed,
vervaardigd uit 44 schapevachten. Er werd 5 jaar aan gewerkt.

20 maart. De N50 wordt van Hattemerbroek tot Kampen dagelijks door gemiddeld
8.600motorvoertuigen bereden.

- De Concertcommissie Herv. Kerk Kampen maakt haar concertprogramma voor de
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Bovenkerk bekend: 27 maart (2e Paasd.) Peter Eilander, 29 april (Koninginned.) W.H.
Zwart en Gebrs. Brouwer, 15 mei (2e Pinksterd.) Jan Zwanepol, 15 juni Sander van
Marion, 22 juni Klaas J. Mulder, 29 juni Piet Wiersma, 6 juli Vincent de Vries, 13 juli
W.H. Zwart, 20 juli Klaas J. Mulder, 27 juli W.H. Zwart, 3 aug. Gijsb. Lekkerkerker, 10
aug. W.H. Zwart, 17 aug. Klaas J. Mulder, 24 aug. W.H. Zwart, 31 aug. John Propitius, 7
sept. Herman van Vliet en 14 sept. W.H. Zwart.
De Kamper bloembinder Henk Mulder wordt nationaal kampioen in Den Haag. Hij
gaat op 29 augustus naar de wereldkampioenschappen in Tokio.

23 maart. Een deel van de maandagmarkt (groenten en fruit) wordt verplaatst naar de
Meeuwenweg.
Kampen helpt gehandicapten bij kosten verhuizing of aanpassingen in de woning.

25 maart. Kamper auteur Cor van Baarle publiceert een historisch boek: 'Handel en
wandelop de Noord Veluwe'. Eerste exemplaar voor zijn oudere collega en stimula
tor G.S. van Lohuizen te Zwolle.
'De Deltaruiters' kringkampioen tijdens het indoorconcours met honderd deelne
mers in de manege aan de Zwartendijk.

27 maart. (Tweede Paasdag). Tussen 25- en 30.000 bezoekers op de jaarmarkt 'De
Heugte'.

30 maart. Dierenbescherming Kampen stelt twee inspecteurs aan.
De Hollandse Betongroep biedt Kampen vier alternatieven aan voor een nieuwe
stadsbrug over de IJssel.
Het Integraal Beleidsplan Randmeren wil Kampen met natuurgebieden omgeven en
waterrecreatie in haar ontwikkeling beperken.
Volgens de Kamer van Koophandel steeg in Kampen het aantal arbeidsplaatsen niet
met toeneming van het aantal bedrijven. Het aantal winkelvestigingen bleef gelijk:
340.

1 april. De Vereniging Popbelang Kampen viert haar eerste lustrum met een optreden
van de saxofonist Hans Dulfer. Men heeft in de eigen vestiging alweer tekort aan
ruimte.
Studentenkoor 'Kantus' uit het Hongaarse Debrecen, dirigent Sandor Berkesi treedt
op in de Bovenkerk.
'Het Stedelijk' gaf zijn traditionele zaalconcert in zaal 'Hanzestad', o.l.v. Gert van
Veldhuizen.
Dirigent Klaas J. Mulder krijgt een 'serenade' voor z'n huisdeur van de COY 'Imma
nuel', omdat hij 20 jaar dirigent van dit koor is.

3 april. Na een motie van wantrouwen treedt het gehele bestuur van de Kampereilan
der Pachtersbond en bloc af. Men verwijt de bestuurders 'weinig strijdbaarheid'.

4 april. De Kamper Stadspost geeft eigen zegels met Kamper monumenten erop uit.
In het Stadsziekenhuis houdt het personeel, dat 5%meer loon eist, sobere en ludieke
acties.
Volgens het rapport van de 'Verkenningscommissie Godgeleerdheid' onder voorzit
terschap van prof. dr. H.A. Oberman moet er nauwe samenwerking komen tussen de
Groninger Theologische Faculteit en de Theologische Universiteit (Synodaal) te
Kampen. De opleiding voor gereformeerde predikanten zou in toenemende mate aan
Kampen moeten worden toevertrouwd. De Theologische Faculteit van de VU in
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Amsterdam zou opgeheven moeten worden. De Vrijgemaakte theologische Universi
teit in Kampen zou aansluiting moeten zoeken bij de Chr. Gereformeerde Universiteit
in Apeldoorn.
Door het Rapport van de 'Commissie Oberman' wordt ook de vraag of Kampen
vestigingsplaats blijft van de synodale Universiteit weer actueel. 'We maken van de
vestigingsplaats geen principezaak', zegt drs. W.C. Veenendaal, hoofd van het bureau
van de Universiteit.

5 april. In het kader van de landelijke Boomfeestdag plant de Kamper Plantsoendienst
300 nieuwe iepen Iangs de door iepziekte geteisterde Zwartendijk.

6 april. Ds. A.F.L. van Dijk te Ede 85 jaar. Hij was van 1938-'47 Doopsgezind predikant
te Kampen en ging toen over naar de Ned. Hervormde Kerk.
De waterschapslasten gaan bij 'IJsseldelta' 10% omhoog. B. en W. van Kampen boos.
De gemeente Kampen helpt via een 'noodwetje' verenigingen, die door de sluiting van
de Stadsgehoorzaal extra kosten hebben moeten maken.

7 april. De wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk, vorigjaar uit fusie ontstaan, neemt nu
ook Hagenbroek onder haar vleugelen. Voorzitter Jack Scholten komt uit de wijk
Hagenbroek.
Ds. J.O. Mulder (85) zestigjaar Gereformeerd predikant en nog steeds actiefin meer
dan een opzicht.
De minister weigert een aanvraag van de Chr. Hogeschool voor de Kunsten 'Con
stantijn Huygens' in Zwolle-Kampen in behandeling te nemen voor een studierichting
'kleinkunst'. Met name de Theaterschool te Kampen heeft belang bij de nieuwe
studierichting, die haar karakter als kunstschool zou versterken en eventueel af
stoten naar het Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs voorkomen.
De toneelvereniging 'De Kat' speelt in zaal Hanzestad een pretentieloos blijspel in
afwachting van haar 30-jarig jubileum, dat vanwege de gesloten Stadsgehoorzaal een
jaar werd uitgesteld.

8 april. De Kamper schilderes Frouke (Evink)-Botma exposeert in het gemeentehuis
van IJsselmuiden. Ds. Hans Bouma opent de expositie.
De Stichting Xiao- Ting viert de 700ste geboortedag van haar stichter Shen San- Feng
o.m. met een demonstratie T'ai Chi op het Koepleintje.
Een kerkscheuring dreigt in IJsselmuiden, daar de Centrale Kerkeraad van de Her
vormde Kerk niet meer praten wil met de groeiende Confessionele Vereniging over
haar positie binnen de organisatie van de kerk.
Uitvoering gymn.ver. DOS in De Reeve.
Jan Spijker wint de laatste wielerwedstrijd in de SallandlIJsselstreekcompetitie.

10 april. De Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) vindt, dat de spoorver
binding Kampen-Lelystad er moet komen. Aldus haar reactie op het tweede Struc
tuurschema Verkeer en Vervoer.

11 april. De 'Continental Singers' treden op in de Bovenkerk met hun Amerikaanse
gospelshow.
Voor de 'Museumvrienden' spreken P.A. ten Hove, oud-directeur Smit & ten Hove, en
Karel van Susante, directeur 'Oud-Kampen' over sigarenindustrie tussen de wereld
oorlogen en thans in Kampen.
KJLTC opent het tennisseizoen met 25 senioren- en 10 jeugdteams.
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Gemeente Kampen presenteert een reorganisatieplan voor het gemeentelijk appa
raat. Ontwerpers: secretaris mr. O. Pol, dir. gemeentewerken L.M. Harland en dir. soc.
dienst F. van der Werf. De huisvesting hinkt nog steeds op alternatieven.

12 april. Dick Houwaart, oud-voorzittervan de Anne Frank-Stichting opent een dubbele
expositie over de oorlogsjaren in de Synagoge.
De Regio IJssel-Vecht (19 gemeenten rondom Zwolle) wil regionale politie in haar
gebied. Burgemeester H.C. Kleemans van Kampen is het daar echter niet mee eens.
Hij vreest een verdere uitholling van de relatie burger-politie.

13 april. Stadsgehoorzaaldirecteur Hans Smit moet verdwijnen omdat hij slecht func
tioneert. Dat is de mening van B. & W. van Kampen op grond van een onder
zoeksrapport van het bureau O.D.R.P. (van de Ver. van Nederlandse Gemeenten).
Geadviseerd werd ook activiteitenbegeleidster Nel Liefting over te plaatsen.

14 april. Theatergroep 'De Blauwe Zeebra' krijgt van de provincie Overijssel 260.000
gulden voor haar nieuwe voorstelling 'Cathariena', te spelen in scholen in Overijssel.
Vanuit de schaatstrainingsclub 'EensgezindheidlOns Doel' werd een zelfstandige
skeelervereniging 'Eensgezindheid' opgericht.
De Waterieidingmij Overijssellonkt naar het Kamper leidingwater omdat Zwolle
van provinciewege minder water uit het Engelse Werk mag leveren dan de WMO
wenst.
Aan de Joh. Calvijn Academie (TU Koornmarkt) promoveert G.C. den Hartog tot
doctor in de theologie. Promotor prof.dr. J.T. Bakker, copromotor prof.dr. G.W.
Neven, referent prof.dr. J. Veenhof.Onderwerp van de promotie is de Duitse theoloog
H.J. Iwand (1899-1960). Dr. den Hartog is Chr. Geref. predikant te Leiden.
Negen jonge organisten, leerlingen en oud-leerlingon van het Joh. Calvijn Lyceum,
geven een gezamenlijk concert onder auspicien van hun school in de Burgwalkerk.

15 april. Er dreigt een tekort aan industriegrond te ontstaan, waarschuwt industrie
promotor K.O.M.van Voorst. De motorclub De Steur zal spoedig moeten wijken.
Vier koren zingen in de Bovenkerk ten bate van de Stchting Hulp aan Oost Europa:
twee Nijkerker koren en twee uit IJsselmuiden, t.W.Shalom en het Herv. Mannen
koor, beide o.l.v.Jurrien Plender.
Stadgenoot Gjalt Kootstra, leraar MLSZwolle, als eerste in onze regio gekozen als
bestuurslid van de Ned. Postduiven Organisatie (NPO), het hoogste bestuurlijke
orgaan binnen de nationale duivensport.
Turnster Patricia Wongsodikromo (THOR), eerste in Assen bij de jeugdklasse, gaat
op 27 mei naar de NKte Rosmalen. .
Ruim 1500 bezoekers bij de uitvoering van 'Wilhelmina' in De Reeve. Grietje van
Dijk-Tuinman en WillemBoer gehuldigd wegens 40-jarig lidmaatschap.

17 april. Duizendste gediplomeerde bij de reanimatiecursus van de Vrienden van de
Hartst1chting.
De VeilingKZIJbegint met televeilen, samen met de veiling WFOin Zwaagdijk.
Europarlementarier drs. Jean Penders spreekt voor CDAin de Buitenwacht.

18 april. In een nota industriebeleid Kampen staat, dat op het industrieterrein ver
scheidene locaties vervuild zijn en hinderwetvoorschriften moeten worden vastge
steld en aangepast. De bodems van de IJssel en de havens zijn ook sterk ver
ontreinigd.
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Mevr, Ekkelwon inAhlen (BRD)een prijs voor 'de mooiste poes van de kattenshow'.
Natuurfotograaf Gerrit Gerritsen spreekt voor de Ver.van Natuurfotografen in Han
zestad.
Geen gemeentelijke subsidie voor Kamper speelfilmmaker Oskow Bayhan, meent
Culturele Commissie.

19 april. Kamper gritstraalbedrijf Van Bruggen moet op last van verschillende over
heden en overheidsinstanties weg van Schokkerhaven.
Het gemeentebestuur van Kampen berichtte aan dat van lJsselmuiden, mee te willen
werken aan overdracht van een deel van het gasnet aldaar aan de GAZO.
Stadsgehoorzaaldirecteur Hans Smit met ziekteverlof en van zijn taken ontheven.

20 april. Renovatie van de Ramspolbrug, kosten vijf miljoen, vraagt een half jaar ver
keersbelemmering.
Het stadhuis krijgt twee Franse, slurfvormige reddingsbanen voor gebruik bij brand.
Ondernemers Vereniging Kampen adviseert tot algemene winkelsluiting op maan
dagmorgen, en openstelling op de gehele dinsdag.
'Jubilate Deo' treedt op met Carl Gustav's KyrkanKoruit Karlshamm, Zweden.
Voorzitter H. van den Berg van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noor
delijk Overijssel stak met vele adviezen de Kamper ondernemers een hart onder de
riem.

21 april. Voor nieuwbouw van het gezinsvervangende tehuis 'De Terp' van de Stichting
Philadelphia wordt de eerste steen gelegd in IJsselmuiden.
Muziekfeest van Jongeren Contact Kampen in 't Ukienmet drie popgroepen.
Jonge organisten Harry van den Broek en Erik Hofstede bespelen het orgel van de
Lutherse kerk in een 'Koopavondconcert'.
Wethouder A. Hengeveld opent het dubbele repetitiegebouw 'De Opmaat' van de
muziekverenigingenAMDGen Volharding,Harmoniepad 2 en 4.
DeChr.Agrarische School krijgt in september een vakopleiding landbouwmachinist,
met drie scholen elders in het land.
De Kring Kerkmuziek van de TV Koornmarkt en de Hervormde Cantorij Meppel,
beide o.l.v.van NicoVerrips, geven een Mozartconcert in de Buitenkerk.

22 april. Tweehonderd deelnemers aan KNMVjeugd- en juniorenmotorcross op het
terrein van MCDe Steur.

- John Jacobs (ZBC) ongenaakbare winnaar in badmintontoernooi van Phoenix in
Kampen; tweede sehiorentoernooi met B- en C- categorie.

25 april. De afdeling Kampenvan het lCTOnam het initiatief tot een lijmpogingvan het
landelijk lCTO-bestuur, dat op 22 april uiteenviel door het opstappen van vier
verenigingsraadsleden, in navolgingvan hun voorzitter.

26 april. Dansschool Van den Berg bracht tijdens de NK Ballroom in Slagharen 21
prijzen bij elkaar, daarmee haar totaal verhogend tot 150prijzen.

- Het Chr. Kamper Symphonie Orkest telt nu een kleine 30 leden.
27 april. Creatief centrum 't Speelwerk voltooit een onderwijsproject 'Boven-Kampen';

Kampen rondom de Bovenkerk.
Ben Wbesloten niet te voldoen aan het verzoekvan demedezeggenschapscommissie
gemeentelijke nutsbedrijven, haar aIle stukken betreffende verkoop van de nuts
bedrijven aan de IJsselmij over te leggen.
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De gemeente trekt 120.000 gulden uit voor onderzoek oude IJsselbrug.
Anke Lunenberg (PSP/PPR) neemt afscheid van de raad wegens vertrek naar elders.
Ook Sjaak Poot (SGP) vertrekt om deze reden.
Studenten aan de TU Broederweg, tevens muziekleerlingen van Marjan Doorn (Gem.
Muziekschool) concerteren in hun aula.

28 april. De Praatgroep Behoud Ziekenhuis Kampen verklaart het Zwolse ziekenhuis De
Weezenlanden als beste partner in een nauw samenwerkingsverband te zien.
VVVKampen, samen gehuisvest met het Nieuw Kamper Dagblad lijdt aan ruimtenood
door meer activiteiten.
Cursisten van 'tSpeelwerk afdelingdrama treden naar buiten met een 'black comedy'
onder regie van Brigitte Wolthuis.
Koninklijke onderscheidingen voor prof. dr. J.T. Bakker (ridder Ned. Leeuw), J.
Witteveen (ridder O.N.),pedel KeesBrouwer (goud), Frans Strikkers van Wit-Blauw
(goud), HendrikAalbers van de Pachtersbond (goud), Jan van Dijkvan Berk (zilver),
mevr. H. Broekhuizen-Boeve (zilver).

29 april. De Raad van State beslist, dat de Juliana van Stolbergschool geen LHNO
richting erbij krijgt, 'Voor gegadigden is Zwolledicht genoeg bij'.
Er is nog steeds kans, dat de Theaterschool (onderdeel van de Hogeschool voor de
Kunsten Constantijn Huygens, Zwolle/Kampen)moet verdwijnen. De minister vindt
dat de school niet in het kunst- maar in het sociaal-agogisch onderwijs thuishoort. Hij
weigert een studierichting kleinkunst bij de school toe te laten, die de balans naar het
kunstonderwijs zou doen doorslaan. De Raad van State stelde de minister in het
gelijk.
VieringKoninginnedag.Muziekvoerde de boventoon. Het KamperTrompetter Korps
samen met DEVin de Bovenkerk.Het ZwolsSymphonieOrkest o.l.v.Pieter Liebrecht
speelde er's avonds. In de Buitenwacht zingtvoor het Jongeren Contact Kampenhet
'Deep River Quartet'.
De Hanzestad Compagnie heeft een nieuw vlaggeschip: de driemaster barketijn
'Vrijheid'.

30 april. ZwemclubDe Steur wordt in eigen bad kampioen van Overijssel.
1 mei. Jac. de Vos (32) gelnstalleerd en beedigd als hoofdinspecteur van de gemeente
politie.
De ruilverkavelingscommissie Mastenbroek komt voor de 157ste en laatste maal
bijeen, na 15jaar moeizame onderhandelingen.
In het kader van de Dodenherdenking treedt 'Komma'va 1 1tim 6mei in de Synagoge
op met een indrukwekkende voorstelling van Defresne's bewerkte toneelstuk 'Vrij
Yolk'.

3 mei, 'Eenvoud' begint met de renovatie van 170woningen in het Begijnekwartier.
- Vandaal vernielt 's nachts 3000 tulpen in het plantsoen.
4 mei. Dodenherdenking, ditmaal samenvallend met Hemelvaartsdag, krijgt grote be
langstelling.
B en W overwegen een standbeeld voor dokter Kolff bij het Stadsziekenhuis te
plaatsen, en misschien een beeld van 'een Schokker' bij de Buitenhaven.

5 mei, Nog altijd onrust over het uitlekken van het ODRP-rapport over de moeilijk
heden ten aanzien van de Stadsgehoorzaal. De dader is onvindbaar.
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Dertiende 'schaaknacht van 0 en 0 in 'D' Olde Bruggs'.Erik Knoppert uit Utrecht
voor de tweede maal winnaar. Ruim 150deelnemers.
Het Hervormd Wijkkoor zingt o.l.v. Ton Adema in de Bovenkerk, in zijn jaarlijkse
concert.

7 mei. Op 70-jarige leeftijd overlijdt Jan Bos, pedel van de TUBroederweg en tevens
jarenlang administrateur en scriba van de Ned. Geref. Kerk.

8 mei. Wethouder Guus Swillens waarschuwt op VVV-bijeenkomstvoor al te grote
verwachtingen van het TROP-planvoor Kampen. 'Wekunnen een gulden maar een
keer uitgeven.'
Twaalfhonderd kinderen van basisscholen namen deel aan het Schoolkorfbaltoer
nooi.
De lijmpoging ten aanzien van het ICTO-bestuur, voorgesteld door de afdeling
Kampen (met name het Statenlid Henk Krans), mislukt.
Dickvan Ommenbenoemd tot regisseur van de Emmeloorder operettevereniging 'La
Mascotte'.

9 mei. Foto-expositie Rob v.d. Werdt in de Universiteit Twente.
10 mei. 'Immanuel' zingt o.l.v.Klaas J. Mulder werken van Cesar Franck, Schubert en

Vivaldiin de Buitenkerk.
Er komt geen steiger bij Zwolse Hoek in de Noordoostpolder.
De Kinderboerderij 'Cantecleer' ontving vorig jaar 21.000bezoekers.
DeGereformeerde Synode acht het onaanvaardbaar, dat haar kerken in een keer hun
beide ambtsopleidingen (Kampen en de VU te Amsterdam) zouden kwijtraken,
overeenkomstig de adviezen van de Commissie Obermann.
De theatergroep 'De Blauwe Zebra' kondigt aan zichzelf per 1januari 1990te zullen
liquideren. Gedeputeerde Staten, die de groep altijd zeer hebben geholpen 'ver
bijsterd'.

11 mei. Overeenstemming tussen B en Wen Cen A over de bouw van een modehuis op
de plaats van de verpauperde Kok-panden in de Oudestraat.
Op 1 januari 1990 zal in Kampen een eerste kinderdagverblijf voor maximaal 24
kinderen komen.
Scoutinggroep DeHanzeluiden krijgt een nieuw clubgebouw van 350.000gulden van
de gemeente. WVCsteekt 150.000gulden in het project. Het oude gebouw 'Kapadka'
is bouwvallig.
De Ronde Tafel, afdeling Kampen, krijgt plm. 250 leden uit heel Europa te gast.
In de Theaterschool speelt Marie Hinterberger solotoneel.
DeNed.Ver.vanHuisvrouwen,afdelingKampen,recipieert in de Hanzestad vanwege
haar 70-jarigbestaan.

12 mei. Jong leven op het Grafhorster ooievaarsnest.
13 mei.Gecombineerde molen- en fietsdag.Wedstrijd in broodbakken, uitgaande van de

molen d' Olde Zwarver.
Reiinievan leerlingen van de Julianaschool (eens in deMorrensteeg) in 't Veuronder.
Ze doorliepen de school tussen 1949en 1955.
Achtentwintigste Flevotour maakt Kampenweer een dag wielerstad.
De nieuwe voorzittervan de P.v.d.A.in IJsselmuiden, Ina Nibourg, beklaagt zich over
gebrekkige samenwerking met de afdeling Kampen. Er is zelfs geen samenwerking
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inzake Rijksweg 50, de oude IJsselbrug en de bibliotheek, die beide afdelingen
aangaan.
De korfballers van Wit-Blauw haalden na de kampioenstitel in de zaal ook die op het
veld binnen in de eerste klasse. Dat wordt promotie naar de Overgangsklasse.
Trainer-coach Michiel Bilstra ziet een nog betere toekomst.

15 mei. (Pinkstermaandag). Wielrenster Willeke Stoel (KWC) wordt provinciaal kam
pioene junior-dames, in Groot Agelo.

16 mei. 'Cantecleer' vraagt de gemeenteraad geld voor een beroepskracht als beheerder.
17 mei. Accountants- en belastingadviesbureau R. Mateboer viert 20-jarig bestaan. De

heer R. Mateboer beklaagt zich over het ondernemersklimaat in Kampen.
'De Hoeksteen', school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden her
opend in schoolgebouw aan de Skonenvaardersstraat, na renovatie en verbouwing.

18 mei. Het Waterloopkundig Laboratorium in de NOP heeft aangetoond, dat een
keersluis bij de Ketelbrug gunstiger voor Kampen is dan een bij Ramspol. Geen
geweldigewaterkering v66r het IJsselfront, mits het Kampereilandonder water mag.
De gemeente Kampen gaat bij de demissionaire minister van verkeer en waterstaat
Smit-Kroes doortrekking van Rijkweg50 tot aan de Flevowegbepleiten.
Straatveger Gerrit van Ommen neemt na 21 jaar afscheid van zijn werk bij de
gemeente Kampen.
De raad van buurgemeente IJsselmuiden weigert medewerking aan de vestigingvan
een reformatorische mammoetschool in zijn gemeente.
Reinier Siebrand werd winnaar van de BlauweHand Zeilweek.

19 mei. AIle (vijt) autosloperijen in Kampen moeten verdwijnen ingevolge de Afval
stoffenwet. Begin 1990wordt met de sanering begonnen.
Kampenis bereid mee te werken aan een epilepsiekliniekvoor N.O.Nederland bij het
Stadsziekenhuis.
De Ver. voor Veehouderijbelangen in Kampen (VVB) betreurt haar tweejarige zelf
standigheid allerminst. Zijwerkt voordeliger dan het OverijsselsRundvee Syndicaat
en heeft de hoogste melkproduktie in Nederland.
Veteraan Berry Hanekamp (70) gehuldigd door de toerafdeling van de KWC.
Zwemster Kim Bulten (De Steur) is geselecteerd voor wedstrijden in Monte Carlo,
beginjunL

20 mei. Open dag GemeentelijkeMuziekschool.
Badmintonnacht van de KEC in Sporthal Cellesbroek met ruim 70 deelnemers.
Jeugdhockeytoernooi HockeyclubKampenmet 20 deenemende verenigingen. Bur
gemeester Kleemans belooft HCKkunstgras!
'Wilhelmina' behaalt 8 eerste prijzen tijdens de springwedstrijden van de KNCGB,
gewest OverijsseVGelderland,in Dieren.

21 mei, IJsselmuider zeezeiler WillemOoteman,wiens schip aan de Kamper IJsselkade
afgemeerd ligt, wint de 'Classic Shipsrace' op de Noordzee, tussen Scheveningen en
Harwich.
Fietscrosser Arieta Minnema won de wedstrijd voor 14-jarigen in de strijd om de
European Challenge Cup (1400 concurrenten uit 13 landen) in Slagharen.

22 mei.Kandidaat-Europarlementarier DirkMeijers (RegenboogPartij) spreekt inKam
pen in WijkcentrumReijersdam.
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'Broederbander' Bertus Neervoort (S7) overleden.
24 mei, In de Theaterschool wordt (evenals de volgende drie dagen) de 'Elektra' van

Sophokles opgevoerd als eindexamenvoorstelling.
25 mei. Volgens burgemeester Kleemans zal de gemeente Kampen bij minister Smit

Kroes planschade claimen wegens haar onwil mee te werken aan doortrekking van de
N 50 tot Emmeloord.
Het Kamper Vakantie Komitee stapt onder de paraplu van de Stichting Welzijn
Kampen vandaan, zoals tevoren het Jongerencentrum 't Ukien deed.
Kampense Betty Jansma-IJzerman won in de Utrechtse Jaarbeurs een prijs met een
aquarel (,Bloemen').

26 mei, 'Blue Harmony' (Gem. Muziekschool) o.l.v. Piet Backers zingt op 'Koopavond
concert' in de Lutherse Kerk.
Samenwerkingscontract getekend tussen de Chr. Hogeschool voor de Kunsten 'Con
stantijn Huygens' en de Hochschule fur Kiinste in Bremen. De samenwerking zal
leiden tot uitwisseling van docenten en studenten in beeldende kunst en vormgeving
(Kampen) en muziek, en gemeenschappelijke initiatieven.

27 mei. De Dillenburgschool wint de Judobeker voor basisscholen in Kampen en IJs
selmuiden.

Negen turnsters van RK DOS winnen bijna aile prijzen op Jeugd-Olympische Dag in
Hengelo.

De Nederlandse dames- en herenzwemselectie traint in 'De Steur'.
Kanoer Jelte Smit voer 22 km achteruit over IJssel, Ketelmeer en Vossemeer om lS50
gld sponsorgeld te verdienen ter bestrijding van een strop (door windvlaag omge
slagen trailer met kano's) van zijn club 'De Skonenvaarder'.
Kampen neemt weer deel aan de 'Bordetag' in het Westfaalse Soest.
De zingende jeugd van Jubilate Deo treedt op in de aula van het Joh. Calvijnlyceum;
de afdeling maakt een moeilijke tijd door.
De malletband van het Stedelijk Orkest promoveert naar de eerste divisie via een
concours te Deventer. Instructeur A. Zieleman.
Voorstraatbewoners vrezen overlast vrachtverkeer bij komst C en A.
In hetjaarverslag van de Nederlandse Spaarbankbond valt te lezen, dat economische
groei en minder stijgingvan de particuliere consumptie vorigjaar niet hebben geleid
tot sparen. De spaarbanken halen een toenemend deel van hun winst uit provisies
(verzekeringen, reizen) en moeten steeds meer lenen op de kapitaalmarkt.

29 mei, Negen getrainde fietsers uit Kampen en IJsselmuiden naar Straatsburg om
vandaaruit een terugtocht te ondernemen die 10.000gulden aan sponsorgelden voor
de Ned. Hartstichting op moet leveren. Op 3 juni komt men terug.
In Mastenbroek wordt begonnen met de berging van een in de jongste oorlog
neergestorte en ingeslagen Lancaster bommenwerper.

31mei, Na zestien dagen hard werken is een punt gezet achter de bestrijdingsactie van de
bonte knaagkever in de Nieuwe Toren. Kosten 32.000gulden.
In zijnwoonplaats Dronten overleed op Sl-jarige leeftijd de bekende Kamper sport
man Chris Kuiper. Hij gaf 35 jaar sportlessen aan THORen aan de korfballers van
Wit-Blauw.Hij bleef nog actief tot in mei 19S1.
Muziekschoolleerlingen (vnl.orgel) concerteren o.l.v.MarjanDoorn voor het eerst in

260



de Eudokiakerk.
1 juni. Kamper Raad accepteert kaalslag van de 'Kok-panden' ten behoeve van nieuw
bouw voor het modehuis C en A.
Twee 'nieuwe' gezichten in de gemeenteraad: Jan Kattenberg (SGP) opvolgende
SjaakPoot, en Teun van Bruggen (PSPIPPR)opvolgendeAnkeLunenberg. Debutant
VanBruggen begint meteen maar de openheid van bestuur te kraken. de afd. voor
lichting een 'veredelde feestcommissie' te noemen en verzet aan te kondigen tegen
'achterkamerpolitiek' .

2 juni 'Kreatief centrum 't Speelwerk' viert zijn 20-jarigbestaan o.m.met een tentoon
stelling in de Synagoge,die door mevrouwHanna Mook(stichtster ofwel 'moeder van
't Speelwerk) wordt geopend.
Het oude alarmnummer van de politie (13333) opgeheven en vervangen door het
regionale alarmnummer 06-11.
De grotere gemeentepolitiekorpsen in Overijsselblijven in sterkte gelijkofkrijgen er
meer mensen bij, de kleinere moeten fors inleveren. Kampen verliest 5,5 formatie
plaatsen. Commissaris T. Oldersma vindt het onverantwoord.
Timon Blokmet 'Weduwegezocht' in de Theaterschool.

3 juni. Controverse tussen de gemeente Kampen en het Waterschap IJsseldelta over
dijkverhoging langs het Kamper IJsselfront.
Reiinie van de laatste zeilpunters in Ketelhaven.
Schaapsscheerdersfeest op de kinderboerderij 'Cantecleer', met het eerste Neder
landse kampioenschap 'balkenbreien' (breien, zittend op een balk).
Turnster Miriam Ruhs (RK DOS) nationaal kampioen Pre Olympische klasse te
Cuyck.
De strijd om de Overijsselse zwemtitels in het zwembad De Steur brengt voor de
zwemverenigingDe Steur het aantal titels met 8 op een totaal van 21.Vande 8 greep
Ronald Fijn er 5!

6 juni. Burgemeester Rietkerk van Genemuiden bezocht in Myosotis mevrouw A.
Heutink, voorheen te Genemuiden, ter gelegenheid van haar 105deverjaardag.
'Galerie 3' aan de Burgwal (Kalverhekkenbos) sloot haar deuren wegens gebrek aan
vrijwilligersvoor toezicht.
Sportman Jo van der Zee stopt op 77-jarige leeftijd als hockey trainer. Hijwordt door
de damesveteranen van HCKuitgezwaaid.
De ziekenhuizen 'Engelenbergstichting' in Kampen en De Weezenlanden in Zwolle
spreken verder over een (bijna) fusie, dit najaar.

7 juni. Renovatie van de Ketelbrug aangetast door wegenzout, gaat al 3 miljoen boven
de begroting.
De kwaliteit van het boeken- en platenbestand van de Openbare Bibliotheek is in
1988teruggelopen vanwege verplichte bezuinigingen.
De Confessionele Verenigingin buurgemeente IJsselmuiden gaat een eigen pastorie
bouwen: volgende stap naar zelfstandigheid buiten de NHKerkeraad.
In de Theaterschool spelen eindexamenkandidaten 'Vanmensen en momenten', een
spel over ouder worden.

8 juni. Besluit Avondvierdaagse met ruim 3600 wandelaars en zwaar werk voor de
EHBO.Het bleef helaas niet droog.
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Ten gevolge van een door bezuinigingen geslonken budget zal extra politiebewaking
bij evenementen de ondernemers er van geld gaan kosten.
De Hanzeschool voor MDGO gaat per 1 augustus '90 fuseren met de School voor
MBO 'tKnooppunt ineen (nog twijfelachtige) poginghet voortbestaan van de school
te garanderen.
De Schokkervereniging in Kampen en Staatsbosbeheer streven samen naar het
opnieuw zichtbaar maken van het dorp Emmeloord op de noordpunt van het voorma
lige eiland Schokland.

9 juni. Degemeente Kampenneemt in de Schepenzaal een schilderij vanJan Jacob Fels
(interieur van de Schepenzaal) in ontvangst, geschonken door diens gelijknamige
achterneef J.J. Fels uit Den Haag. De gemeente bezit thans vijf schilderijen van de
markante oud-Kampenaar.

10 juni. Het 'Veldorgaan milieuzaken van de gemeente Kampen' protesteert tegen het
gemeentelijke streven tot doortrekking van de Rijksweg50 tot de Flevoweg.
DewijkverenigingZuid-Bovenbroekviert haar tweede lustrum met feestelijkheden in
de Tholenstraat en bij de lepenstraat.
Onbegrijpelijke moord op de 19-jarige kunststudente Caecila Bot in haar apparte
ment aan de Plantage.
Demogyjada van het KNGBin Sporthal de Reeve. Reini Otten van RKDOShad de
algemene leiding.
Vijfmaalgoud voor De Steur op Overijsselse B-kampioenschappen in Vroomshoop.
Zeilwedstrijden van 't Koggeschip op 't Ganzendiep.
Jubileum-showconcours van de Chr. Bond in IJsselmuiden: hoge kwaliteit en helaas
weinig publiek. Concordia uit Zevenhuizenwordt winnaar.
De B-twirlgroep van 'Volharding' promoveert in -Katwijk aan Zee naar de eerste
divisie.

13 juni. Come back na twee jaar van amazone Luchanne Kanis-Lub.
De ouders van de vermoorde studente CaeciliaBot informeerden reeds vrijdag 9juni
via de politie naar haar verblijfplaats, omdat zij een afspraak niet was nagekomen. De
politie vond haar niet thuis, maar had geen argwaan.De ouders reisden zaterdag naar
Kampen en vonden haar vermoord.
Drs. J.C.H. Starreveld namens de Chr. Geref. Kerken afgevaardigd naar kerkelijke
vergaderingen in Grand Rapids (U.S.A.)
Eindexamenwerk van Kamper kunststudenten wordt in Zwollegeexposeerd.
Voorstraat-bewoners zoeken de publiciteit met klachten over zwaar verkeer in hun
woonstraat.

14 juni. De gospel-rockgroep Jessamine o.l.v. Anton Jansma (onderdeel Euphonicon
Singers Project uit Wilsum) oogst te groot succes in West-Berlijn.
Vermoorde studente Caecilia Bot begraven in Joppe (gem. Gorssel), onder grote
belangstelling.
Voetbalvereniging KHC recipieert ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan op
Sportpark DeVenen.
Orgelleerlingenvan Harry Hamer aan de Gem.MuziekschoolKampenconcerteren in
de Nieuwe Kerk.

15 juni. In het Centraal Museum in Utrecht werd een tentoonstelling ingericht, gewijd
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aan de 16e eeuwse schilderes Mechteld van Lichtenberg toe Boecop uit Kampen.
Eerbewijs voor drs. Liebeth Helmus, die haar schilderijen natuurwetenschappelijk
onderzocht.
Het uiterwaardengebied Iangs de IJssel bij Zalk en Wilsum wordt een van de drie
Overijsselse proefgebieden voor natuurontwikkeling.

16 juni. IJsselmuider B & Wkiezen voor locaties op en nabij het IJsselmuider indus
trieterrein voor de vestiging van de Scholengemeenschap Pieter Zandt.
Amateur-archeoloog WillemOoteman ontdekt in het IJsselmuider gebied 'De Losse
Landen' sporen van bewoning uit het stenen tijdperk.
B & Wvan Kampen willen uitbreiding van het aantal opvangplaatsen voor asiel
zoekers met 12 tot 45.

17 juni. Stichting R.K.WoonwagenwenkZwolle(ook werkzaam in Kampen) protesteert
tegen gemeentelijke steun voor aanstelling van een regionale werkgelegenheids
consulent voor woonwagenbewoners. Menvreest dat hiermee voor de Stichting het
einde in zicht is.
De kunstacademie kreeg als afdelingsdirecteur Abe van der Werff en de Theater
school als afdelingsdirecteur ad interim Peter van Lint.
Zesjonge waaghalzen springen van de IJsselbrug.
Ter gelegenheid van haar eerste lustrum houdt de vereniging 'Cumulus' een vlieg
show op 't Haatland.
Gitarist Ari van Vlietpresenteert zijn CD 'Iberia' in de Lutherse kerk.
Tino Hazelhoff (liefhebbers/veteranen) en Rolf Edelenbos (amateurs) maken door
eerste plaatsen de 22ste Kanis& Gunninkwielerronde een goeddeels Kamper aange
legenheid. Helaas deden zich valpartijen voor.
Eerste meisjesleden bij Scoutingclub Henk Brunt gcmstalleerd.

19 juni. Henk Albers (oud-selectiespeler) en Dick ten Hove (oud-penningmeester)
benoemd tot ereleden van DOSK.
Feestelijke Fietsvierdaagse KWC.De vijftiende; ruim 600 deelnemers.
De Steur zwom 20 medailles bij elkaar in Lelystad.
Arbeidsbureau boekt succes met campagne werk voor schoolverlaters.

20 juni. Uit een karige rijkssubsidie moeten in de eerste plaats de Buitenkerk en de
NieuweToren opnieuw gerestaureerd worden. O.m.sloeg de bonte knaagkever weer
toe.

21 juni. Op het waterwingebied in Wezep neemt de gemeente Kampen actie tegen de
vergrassing; 50 ha moet weer heideveld worden.

- In de Theaterschool voeren 2ejaars studenten opvier avonden 'Kermisder IJdelheid'
op.

22 juni. Henk Heldoorn volgt Leo Torn op als dirigent 'Volharding'.
Kampen krijgt een bijrol in de NOS-televisieserie 'Het gezicht van Nederland'.
De grote schilderijen van Kamper schilders zijn terug in de Burgel tussen Meeuwen
en Broederbrug.
Het scheepvaartverkeer in het IJsselmeergebied was in 1987beduidend drukker dan
in 1986.Alleen bij Roggebotsluis was een lichte daling te zien.
Huize 'Meerburg' in IJsselmuiden wordt verbouwd voor huisvesting van 18geestelijk
gehandicapten.
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23 juni. Oud-stadgenoot mr. D.G. van den Noort (45) resp. burgemeester van Munten
dam (en waarnemer in Oude-Pekela), Meppel en Velzen overleden.

- 'Lenteklokjes' o.l.v. Harry Hamer, houden hun uitvoering in 'Ons Err op 'tKamperei
land.

24 juni. VrijgemaakteTheol. Universiteit protesteert bij minister Deetman tegen nega
tieve kwalificaties in het rapport van de 'Verkenningscommissie Godgeleerdheid'
(Commissie Oberman).
'De Jonge Trompetter' beleeft zijn eerste buitenlandse optreden, in de Franse stad
Lens, tijdens het feest van 200jaar Franse Revolutie.

28 juni. Het bekende ooievaarsnest in Grafhorst valt ten prooi - ondanks voorafgaande
haastige reparatie - aan storm en regen. Tweevan de vier jonge ooievaars waren op
slag dood. De twee overigewerden in het vogel- en egelasiel in Kampenopgevangen.
Een overleed later.
DeFlevoMavozwaait directeur E.C.J.M.Kruiperuit, die naar Brabant zalvertrekken.
Een officiele afscheidsreceptie volgt op 6juli.
Veertien drama-docenten verlaten gediplomeerd de Theaterschool na vierjarige
opleiding. In Hollywood-outfit gestoken verlieten ze de school, uitgezwaaid door
directeur Peter van Lint cum suis. Uiteraard hekelde hij het rijksbeleid ten opzichte
van de Theaterscholen, die zich niet thuis voelen in een 'agogisch' jasje.

29 juni. Minister Smit-Kroes verbiedt het verplaatsen van (vervuild) havenslib uit de
Kamper jachthavens naar de bodem van de IJssel. Gevreesd wordt, dat de jacht
havens door toenemende ondiepte onbereikbaar worden.
Scholengemeenschap 'De Gilden' (ex-Technische School) voert in de eigen, om
gebouwde kantine de jaarlijkse musical op, ditmaal geheten 'Het gebeurde in Lon
den'.
Directeur R. Paddinge neemt afscheid van het IJsselmuider bejaardentehuis 'Huize
Engelenberg' na een 28jarige verbintenis, eerst als administrateur, later directeur.
Hijwordt opgevolgd door de heer Brinkman (Vijverhof,Kampen). Bij zijn afscheid
kreeg de heer Paddinge de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.
Grafhorst kreeg ijlings een nieuw ooievaarsnest.

30 juni. De ziekenhuizen 'De Engelenbergstichting' en 'De Weezenlanden' (Zwolle)
voeren fusieonderhandelingen. Zwolsespecialisten zullen inKampenhet aanbod van
medische specialistenhulp verbreden. De directeur van het Kamper (en Emmeloor
der) ziekenhuis dr. C.J.L.Prins zegt: 'De kaarten liggenbeter dan ooit.' De toekomst
zou anders leren.
Judoka Jaap WimSpaargaren (Sportschool Jetze van Dijk)wordt opgenomen in het
Nederiandse team voor de 'Jugendspiele 1989' in juni, in het Oostenrijkse Kufstein.
H.i.d.H.J.W.Snijders van Rijkswaterstaat Overijsscl stelt de verhoogde en versterkte
IJsseldijk tussen Zwolleen Wilsumin gebruik.
Tentoonstelling van Karel Appel's recente werken in de Synagoge geopend door
Speelwerkdirecteur Wimvan 't Oever.

1 juli. Van de Kamper dichteres Era Lobet verschijnt de dichtbundel 'Tao en Heim
wee', als eerste uitgave van een Kamper uitgeverij De Cirkel.

- Staatssecretaris L.de Graaf zal per 1 oktober als voorzitter van de Ziekenfondsraad
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oud-Kampenaar H. Berends opvolgen, die onlangs is overleden.
De raad stelt na advies van de desbetreffende werkgroep het Kamper Minimabeleid
vast, met als eerste aanzet voor een budget: 50.000 gulden. 'Een druppel op een
gloeiende plaat', zei de raad.
De IJsselmuider PCOB op eigen benen, dus los van Kampen.

2 julio Ds. W. van Herwijnen als predikant bevestigd in de Gereformeerde Kerk, als
opvolger van de emeritus predikant ds. Sicco Landheer.

- Kira Bulten (De Steur) haalt de nationale zwemtitel op de 100 m schoolslag in
Amersfoort. Ze is een pupil van Petra van Staverden.

3 julio In de Buitenkerk wordt een tentoonstelling over de R.K. Vakbond. de R.K.
Werkliedenvereeniging St. Joseph ingericht, die tijdens de zomermaanden te zien zal
blijven.
De IJsselmuider raad besloot in een emotionele vergadering, met de kleinst mogelij
ke meerderheid de bouwvan een reformatorische mammoetschool in de gemeente af
te wijzen. Het schoolbestuur had al aangekondigd bij zo'n besluit naar de rechter te
stappen.
Op Schokland werd een permanente, cultuurhistorische tentoonstelling over het
eens bewoonde eiland geopend. Voorzitter Henk Toeter van de Schokkervereniging
bepleitte herbouwvan huisjes en andere opstallen, die tot 130jaar geleden terplaatse
hebben gestaan.
Technisch leider Jan van Raalte van de SLOK krijgt de onderscheiding 'lid van
verdienste' en de legpenning van de gemeente Kampen.

4 julio Gymleider Dik Koster van 'Wilhelmina' nam na circa 25 jaar afscheid uit zijn
functie.

- De Steur met zeven medailles (waarvan vier gouden) terug uit Amersfoort. Kira
Bulten en Monique Koridon de goudhaantjes.

5 julio Jo van Dijk (76), grondlegger van vele horeca en verwante bedrijven in Kampen,
overleden.

6 Julio De verhuizing van de journalistenacademie (HICO) naar Zwolle is vrijwel af
gerond.
Huisarts Sj. Zwart (34) vestigt zich in Kampen als opvolger van wijlen dokter W.
Arntzen.
Wegens verzanding voor de wal en ministerieel verbod tot verplaatsing van bagger
specie, meert de Kamper bruine vloot af via een dekschuit.
Burgemeester E. van Voorden (48) van IJsselmuiden be uoernd tot burgemeester van
Rijssen.

7 julio Het IJsselcollege wil de 'moedermavo' in Kampen met ingang van september
afstoten. Kamper leerlingen boos.

8 julio KZBOzou na een half jaar proeftijd toch weer van d€ kabel gaan, waarop hij
naast de SLOKzendtijd had gekregen, maar er kwam een compromis.
In deWesterkerkzingenhet IJsselmuider koor Shalomen zijngasten deUnited States
MusicAmbassadors.
In Aalborg (Denem.) werd Arieta Minnema (14) voor het eerst Europees kampioene
fietscrossen in haar leeftijdscategorie.
Wielerveteraan Johan Hup behaalde in Zelhem zijn twaalfde wielerzege in dit sei-
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zoen!
Een wolkbreuk bezorgt vele Kampers natte voeten.
Ret Kamper Trompetter Korps behaalt een eerste prijs op het Wereldmuziekcon
cours te Kerkrade: de tweede gouden medaille na de eerste vijftien jaar geleden.
Succes voor leider Coen Rietman.
Amazone Inge van Hooff (Raatlandruitertjes) wordt tijdens de Galoppade in Boeke-
10, met haar pony Boemerang, Overijssels springkampioene in de klasse Z.

11 julio Mr. W.E. Steunenberg, directeur van Uitgeverij Kok en daarmee de grootste
klant van de PTT-Post, slaat de eerste paal voor het nieuwe postkantoor op het
terrein van de v.m. gasfabriek aan het Bolwerk.
Ret Belgische circus Bavaria in Kampen.
De salonboot 'Rendrikje' steekt ook dit seizoen weer van (Kamper) wal voor een
geregelde dienst op Ketelhaven (museum!).
'Immanuel' huldigde vier trouwe leden: de dames A. Roosendaal (42jaar lid, 33jaar
bestuurslid) en B. Tuinman (41 jaar lid, 17jaar bestuurslid) werden benoemd tot
erelid; zij staakten echter het zingen. KCh. Vinke (40 jaar lid, 27 jaar bestuurslid)
kreeg een oorkonde enmevr.R.F.Brouwer-Kooiker(26jaar lid), die het koor verlaat,
kreeg bloemen.
De vijf universitaire bibliotheken in Amsterdam pleiten bij minister Deetman voor
instandhouding academische theologiebeoefening in de hoofdstad. O.m. zou de
predikantenopleiding aan de VUnaar de Kamper Theologische Universiteit moeten
worden overgebracht. De VUzelf voelt daar niets voor.

12 julio School 'De Kogge'aan de Noordwegbrengt 5000gulden bijeen voor het Foster
Parents Plan.
De Zwolsegemeenteraad gaat acoord met de bouw van een regionale meubelboule
vard in het Spoolderwerk aldaar.
Volkspelenop het Kampereiland: grandioos spektakel.

13 julio De gemeente Kampengaat het groeiende vandalisme met een werkgroep te lijf.
In het StedelijkMuseumwordt een expositie gehouden, gewijdaan Jan Jacob Fels en
zijn grootvader, de goudsmid.
De Kath. Bond van Ouderen neemt een eigen home in gebruik aan de 3e Ebbinge
straat, in de v.m. 'Margrietschool'.
Nabuurgemeente IJsselmuiden begroet haar 13.000steinwoner: Gerhardus Albertus
van der Kolk.
Twee verdachten aangehouden in moordzaak Ceciel Bot. En spoedig weer vrijgela
ten.

14 juli, Fusie Lagere Agrarische School in Kampen, Middelbare landbouwscholen in
Zwolle en Rardenberg in het Zwolse centrum voor Tuinbouwonderwijs op papier
rondoMen wil op 1 augustus '90 samen starten als Agrarisch Onderwijs Centrum
(AOC).Erg van harte gaat het niet...
Ruisartsen in de regio ontdekken mogelijkheden van de computer.
'Eenvoud' levert eerste volledig gerenoveerde woning in het Begijnekwartier op.

15 julio De afd. KampenlIJsselmuiden van het CNVbestaat 90jaar: tien jaar ouder dan
de nationale vakbond zelf!De aanvankelijkenaam van de KamperlIJsselmuider bond
was 'Bestuursbond der Werkliedenvereeniging'.
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Het Frans Walkate Archief, bezitter van zo'n 12.000 foto's, houdt een foto-expositie
ter gelegenheid van het jaar van de Fotografie 1989.
Speedboatraces met 23 'piloten' op de IJssel. Winnaars: Klasse T-850 Pim Aukes,
Amsterdam, en klasse S-850 Ronald den Hartog, Ouderkerk aid Amstel.
Oude fabriekspijp van Schokbeton opgeblazen ten behoeve van de bouw van een
nieuwe produktiehal bij Erica Beton.

18 julio De Hervormde Kerk koopt Oudestraat 219 aan (v/h Fotograaf Ton Kruithof)
voor vestiging van een evangelisatiecentrum als 'brug tussen kerk en samenleving'.

19 julio Opnieuw (na 1984) een forse belastingaanslag voor Sportvereniging DOS.
Herman Diender presenteert zijn eenmansmuseum, het 'Persoleum', adres Boven
Nieuwstraat 65: een soort 'Merzbau', die hijzelf een 'tempel zonder geloof noemt.
Gemeente ontruimt gedeeltelijk het illegale woonwagenkamp aan de Dieselstraat, na
uitspraak van de Raad van State.
De Raad van State beslist, dat Kampen zijn havenslib moet laten liggen waar het ligt
en het dus niet naar de IJssel (die het aanbracht) terug mag brengen.

20 juli, Het 'Kolkmeer Hattemerplas' bezijden de N50 wordt recreatieplas, d.w.z. ook
voor surfers en zwemmers naast hengelaars,
Eerste Kamper Ui(t)-dag. De koe ging weer aan de toren. Maar de Geerstraat
winkeliers zetten geen kramen meer in hun straat.
Grafhorster ooievaarspaar accepteert het nieuwe nest.
Harmen Kuper (81), oudste muzikant van het Stedelijk Orkest overlijdt.
Andries van den Burg,koster van de Bovenkerk, overlijdt tijdens een vakantieverblijf
in Oostenrijk op 56-jarige leeftijd.

22 julio De veiling KZIJboekte in het eerste halfjaar van 1989 een recordomzet: 44,6
miljoen, dat is 4,5 miljoen meer dan in het eerste half jaar van 1988.

- Van de Wetering Personenvervoer BVte IJsselmuiden verhuist uit de kom van het
dorp naar een nieuw pand aan de Oosterlandenweg.

25 julio Kampen prijsgeven aan de woelige baren en van Zwolleeen zeehaven maken is
een visie in de nota 'Zeespiegelrijzing' van de Dienst Getijdenwateren, van wiens
bestaan vrijwel niemand wist.

26 juli, In de theatergids voor het nieuwe seizoen in de gerenoveerde Stadsgehoorzaal
blijkt een 'blote' foto van de actrice Josine van Dalsum te zijn afgeplakt. Deining en
hilariteit.
Het 90-jarigbestaan van de Kampereilander Pachtersbond werd - in afwachting van
het 100-jarigbestaan in 1999 - in stilte herdacht.
Veilingdirecteur Jos Appelman te Beverwijk (Veiling Kennemerland), vroeger te
KampenlIJsselmuiden, nam afscheid en werd koninklijk onderscheiden.
Eerste nationale kampioenschappen 'bull-gooien' (pijltjes werpen) in bar 't Coop
manshuys.

27 julio Siebrand Groep B.V.sponsort schaatser Evert van Benthem.
- Tweede Kamper Ui(t)-dag. Jelle Reitsma wint de skeelerrace.
29 julio Zeezeiler Henk de Velde neemt buiten mededinging deel aan de Ronde van

Europa van 29 juli (Hamburg) tot 12 augustus (Toulon) als voorbereiding op zijn
volgende wereldreis.
Wieleramateur Jan Spijker rijdt in Epe naar zijn tweede seizoenzege.
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31 julio De Stichting Stadsherstel renoveert in de Schoolstraat twee panden en ver
bouwt ze tot luxe huurappartementen.

4 augustus. Op De Maten he erst een batmintonoorlog. De Stichting Kamper Sportac
commodaties zette de club Phoenix wegens grote huurachterstand uit de door de
stichting beheerde hal. Daarop richtten leden van Phoenix een nieuwe club, geheten
'Juventa' op. De Stichting raakt al met al steeds dieper in de geldzorgen en dreigt de
hal desnoods voor twee jaar te sluiten.
In het 'paradijselijk' verbouwde zwembad De Steur wordt door directeur Jan Bultman
de 250.000ste bezoeker van ditjaar in 't zonnetje gezet.

7 augustus. Mevrouw 'Kleusien' Rotstein-van de Brink uit Zalkkrijgt een vast aandeel
in het NCRV-programma 'Passage' op zaterdagavond. Voorheen werkte zij mee aan
een VARA-programma,maar de omroepvereniging had bezwaar tegen haar prin
cipiele uitspraken.
In buurgemeente IJsselmuiden komt naast de Hervormde kerk een opslagruimte
voor museumgoederen in een door de gemeente aangekochte woning. Verzamelaar
KlaasLub kan daar zijn collectie wasmachines etc. kwijt.Het wachten is op het echte
museum.

8 augustus. In het Noorddiep werd een poging van de Dienst Binnenwateren en het
Rijksinstituut voor de Zuiveringvan Afvalwater tot bestrijding van overmatige algen
bloei in meren en plass en met spectaculair succes bekroond. Dat werd bereikt met
het uitdunnen van de populatie van brasem, blankvoorn en karper, en het uitzetten
van jonge snoek.

10 augustus. Vierde Kamper Ui(t)-dag. Camping Seveningen behoudt de titel bij de
Campingspelen.

11 augustus. De Hervormde Kerk in Kampen organiseert een 'vakantie-bijbelweek'.
12 augustus. Hafabra-dirigent Henk Heldoorn componeerde voor de 20-jarige Apel

doornse politiekapel de mars 'Marching constabels'. Uitgeverij Musica Mundana in
Deurne zal de compositie uitgeven.

14 augustus. In het stedelijk Museum (Gothische Huis) is een expositie ingericht,
gewijd aan de Kamper schilderes Mechteld toe Boecop, naar aanleiding van het
onderzoek, dat de kunsthistorica Liesbeth Helmus uitvoerde naar haar werk.
De gemeente Kampen overweegt, de stadsboerderij van Hendrik Duitman (70) aan de
Groenestraat aan te kopen en om te bouwen tot een levend museum van het
stadsboerenbedrijf. Liefst met Duitman als beheerder, maar die ziet dat niet zitten.

15 augustus. De politie houdt een 35-jarige Kampenaar aan op verdenking van het
plegen van de moord op de 19-jarige kunststudente Ceciel Bot op 8 juni 1989.De
verdachte ontkent en blijft ontkennen iets met de zaak te maken te hebben.

16 augustus. Kamper kunststudenten bouwden in Slagharen een 'kermisachtig bouw
sel', dat zij 'De Toren van Slagharen' noemden.
Bijhet huwelijk van Andre v.d.Veldeen Jolanda Smitinhet Kamper stadhuis zijnhun
beider honden als officieuze getuigen aanwezig. Viahet uitlaten van deze viervoeters
maakten zij kennis met elkaar.

17 augustus. Laatste Kamper Ui(t) -dag met vuurwerk aan het slot. - In de Nieuwe Kerk
werden tijdens de Ui(t)~dagenmiddagpauzediensten gehouden. - Kees Kraayeveld
uit Apeldoorn wint de 'Kamper mijl'.
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In de Hervormde classis Kampen werd in de eerste helft van 1989 voor de Geref.
Zendingsbond f 242.884bijeengebracht: 60.000gulden meer dan vorigjaar om deze
tijd.

18 augustus. Wethouder Warner Brink opent de soos van de Katholieke Bond van
Ouderen in de V.ID. Margrietschool.
Het Almere College krijgt een speciale rnimte voor computers. Kosten 25.000gulden.

19 augustus. GS van Overijssel bepleiten bij minister Smit-Kroes snelle doortrekking
van RW50 naar de Flevoweg.

21 augustus. Vakbondsbestuurder Paul Rosemoller spreekt in de Buitenwacht voor
'Groen Links'.
Wielerveteraan Johan Hup behaalt in Borne zijn 14e seizoenszege.

22 augustus. Tweede kamerlid Erika Terpstra spreekt in 'd'OldeBrugge' voor de VVD.
'Galerie 3', die dreigde te moeten sluiten bij gebrek aan 'man' -kracht, gaat weer open
dankzij twee vrouwelijke vrijwilligers.

23 augustus. Kerkelijke perikelen in buurgemeente IJsselmuiden. De Gereformeerde
kerkeraad wil ds. A.C.Hogenhuis - al een tijdlang met 'ziekteverlof - de laan uit
sturen.
Fotoclub 'Phoenix' houdt bij zijn 20-jarig bestaan een populaire tentoonstelling in 't
Speelwerk, waar de club ook zijn eigen home heeft.

24 augustus. De 17vrouwenorganisaties in Kampenkrijgen samen een eigen home in de
Hofstraat, ooit pakhuis en kantoren van Kanis en Gunnink, later oefenruimte van
Volharding.
B en Wbesluiten tot vacaturestop bij de gemeentepolitie. De sterkte moet met 5,5
formatieplaats terug.
Minister Braks bezoekt namens het CDAKampen en IJsselmuiden.

25 augustus. Koldijk Electrotechniek verhuist van de binnenstad naar de Gildestraat.
- De VADvoegt in de week een extra busrit toe aan de dienstregeling Kampen

Emmeloord. Zondags gaat er een rit af
26 augustus. Door het successieve vertrek van de academie uit Kampen tekent zich in

de stad een overschot aan studentenkamers af.
Countryfestival, georganiseerd door de horecaclub 'Zestien Ka', met Panhandle
Swing (Berry Selles e.a.) en Tulsa, slaagde.
Ds. H. Brink (90), emeritus predikant van de Ned. Geref. Kerkvan Krommenie, ruim
20jaar woonachtig in Kampen, overlijdt.
In de heropende 'Galerie 3' exposeren Nies den Engs.lsen en Jan Pieter Gootjes uit
Zwolle.Ds. Joh. Strating opende de expositie.

28 augustus. Burgemeester E. van Voorden van IJsselmuiden neemt afscheid van de
raad.

29 augustus. Volgens tweeds kamerlid Ad Melkert zal de Pw.d.Ac-fractie in de Kamer
doortrekking van de A50 naar Emmeloord bepleiten.
Johan Hup behaalde zijn 15e seizoenzege in Augustinusga als wielerveteraan.
Bloemist Henk Mulder (39) uit Kampen is tegen de hogere verwachtingen in als
tweede geeindigd bij de wereldkampioenschappen bloemschikken in Tokyo. Eerste
prijswinnaar werd een Japanner en derde prijswinnaar een Fransman.

30 augustus. De 'Kulturele Onderwijs Commissie' presenteert een cultuurpakket
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voor scholen met 17 schouwburgvoorstellingen, afronding van de 'Trilogie bin
nenstad', een programma in het Stedelijk Museum en een project: 'Sport, geen
kunst aan'.
Duikers van de Genie te Wezep zochten in de IJssel voor Kampen naar bewijsstukken
inzake de moord op de kunststudente Ceciel Bot, maar tevergeefs.
Kamper romanschrijver Jacob Vis (o.m. van 'Prins Desi') publiceert een boek over de
ABP-affaire en de figuur Masson, onder de titel 'Het Herenakkoord'.

31 augustus. Er komen parkeerautomaten ter weerszijden van de oude IJsselbrug.
1 september. De schilder Kees Kieft exposeert in 'De Kersentuin' te Amsterdam. De
expositie werd geopend door een zeer waarderende Hans Redeker.
Burgemeester J. Rietkerk van Genemuiden spreekt voor de RPF in Kampen.

2 september. Bekerduel DOSK-FC Utrecht in Kampen verloopt zonder rellen. De
uitslag is wel uitzonderlijk: 1-10 voor Utrecht.

3 september. Intrede ds. J. Bouma bij de Nederl. Geref. Kerk. Hij volgt ds. H. Stolk op,
die met emeritaat ging. Zijn vorige gemeente was Sliedrecht.
De tennistitel bij de heren van de KJLTC ging naar Pjottr van Dalfsen.

4 september. De Chr. Hogeschool voor de Kunsten 'Constantijn Huygens', die respec
tievelijk alle Kamper (kunst)academies opslokt, is nu zelf bang voor verlies van
zelfstandigheid en zoekt fusiepartners.

6 september. Ook in Kampen worden nogal wat illegale wapens ingeleverd.
De HEMA voert 'kIeurklem' in tegen winkeldiefstallen.
De Kamper schilder Johann van den Noort exposeert in Leeuwarden.
Het Zuiveringschap West-Overijssel verwacht een forse stijging van zijn heffingen in
het begin van de negentiger jaren: van 68 gulden per jaar nu, naar 95 gulden.
Het bestuur van de provincie Groningen protesteert tegen de nagestreefde komst van
een epilepsie-centrum voor Noord- en Oost-Nederland in Kampen: bereikbaarheid
slecht. De gemeente Kampen ziet in de vestiging een versterking van de positie van
haar Stadsziekenhuis.

7 september. De gemeente Kampen stelt een 'cultuurprijs' in met een aanmoedigings
subsidie van f 1000,-. eens per jaar uit te reiken.
Degerestaureerde Stadsgehoorzaal heropend door de Commissaris van de Koningin
in Overijssel,mr. J.A.M.Hendrikx. Optreden van Seth Gaaikemamet leuk 'weerwerk'
van cultuur wethouder A.Hengeveld.
De bewoners van de Graafschap grijpen de komst van de commissaris naar Kampen
aan om hem een petitie aan te bieden tegen de verwaarlozingvan hun straat door de
gemeente Kampen.
Burgemeester mr. L.A.van Splunder van Hardenburg waarnemer in IJsselmuiden na
het vertrek van burgemeester VanVoorden naar Rijssen.

8 september. Woningbouwplannen van architect Kl. v.d. Berg voor het terrein van
Houthandel Cramer. De plannen zijn de gemeente vooralsnog te grootschalig.
Mr. Pieter van Vollenhoven opent in Kampen de landelijke 'Monumentendag', als
voorzitter van de Stichting Nationaal Restauratiefonds. Hij onderstreepte het
betoog van voorzitter J.C.L.Lammers van de Stichting Nationale Contactcommis
sie Monumentenbescherming, dat er te weinig geld voor restauraties beschikbaar
is. De gemeenten vragen zes keer meer subsidies dan het rijk bereid is bij te
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dragen.
's Avonds wordt op en om de IJssel een groot klank- en lichtspel 'De IJssel spreekt'
opgevoerd, dat zo'n 20.000 bezoekers naar de IJsselkant trekt. Erwerd aan deelgeno
men door zo'n 1500 vrijwilligers: acteurs en actrices, zangers, muzikanten, dansers,
schoolkinderen, brandweerlieden en de complete 'bruine vloot' van de Hanzestad
compagnie inclusief een nagebouwd koggeschip. De stemmen waren van Henk van
Ulsen en Lex Goudsmit. De regie had Alex KUhne.

9 september. Vandaag is de eigenlijke monumentendag, waarop in heel het land monu
menten ter bezichtiging worden opengesteld. In Kampen werd de dag tot een heel
weekend opgerekt. Veel bezoekers. Het echtpaar Toon en Hetty Slurink van de
Hanzestadcompagnie kreeg de legpenning van Kampen uit handen van wethouder
Guus Swillens.
De Voorstraatbewoners maakten een 'alternatieve' monumentenroute met als motto:
'Hier hebben het vrachtverkeer en de monumenten een ding gemeen: allebei scheu
ren ze.'
Het 'Buro Slachtofferhulp in de regio Zwolle' (SHZ) breidt zijn werkgebied uit met
Kampen.
Nederlandse kampioenschappen fietscrossen voor clubteams op het circuit van de
KWC.
Ter opvolging van de zichzelf ditjaar liquiderende theatergroep 'De Blauwe Zebra' in
Kampen, willen GS van Overijssel, dat er in Enschede een nieuwe professionele
theatergroep voor jeugdtoneel wordt gevestigd.
DOSK neemt vernieuwd hoofdveld met staantribune in gebruik. De eerste bal zou
worden getrapt door wethouder Guus Swillens, doch die liet zich vervangen door
partijgenoot en P.v.d.A-fractievoorzitter Theo Piederiet, die nota bene 66k voorzitter
is van voetvalconcurrent Go Ahead ... Die won 'dan ook' met O-l.

10 september. Ds. F.J. Veldman, pastoraal medewerker van de Confessionele Ver
eniging in IJsselmuiden, neemt afscheid.

13 september. Ministerie van Financien stelt de sluiting van de douanepost Kampen
nog twee jaar uit.
De 'Isellander Muzikanten', organisator van het kapellen festival tijdens de monu
mentendag van zaterdag, beklagen zichbitter over de houdingvan de muziekkorpsen
in Kampen, die hun loopmarsen dwars door de kapellenmuziek heen lieten klinken.
VrijgemaakteTheologische Hogeschooldag in Kampen.Zevena achtduizend bezoe
kers (slecht weer!). Het milieu als centraal thema werd ingeleid door de professoren
J. Douma, J. Kamphuis en H.M.Ohmann.

14 september. Met de aankoop van circa een hectare industriegrond aan de Haatland
haven door de Betonfabriek MBIis Kampens 'natte industrieterrein' bijna op. Er zijn
geen plannen voor aanleg van meer van deze terreinen.
B en Wwillen de projecten nieuwe stadsbrug over de IJssel en nieuw stadskantoor
voor de gemeente, binnen vijfjaar uitgevoerd zien.
De Stichting Bejaardenwerk geeft een 'Informatiegids voor Ouderen' uit. Wethouder
W.Brink kreeg het eerste exemplaar.
Aan de Theol. Universiteit Broederweg draagt prof.drs. H.M.Ohmann het rectoraat
over aan prof.dr. J. van Bruggen.Het openingscollege wordt gehouden door drs. C.
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Bijl.

15 september. In de Openbare Bibliotheek is een kleine expositie over het ook door
Kamper actie gesteunde land Tanzania opgesteld.
De Sociale Dienst van de gemeente keert terug in het tijdelijk ten behoeve van
renovatie verlaten pand aan de Vloeddijk.
Jan Brokkelkamp exposeert in de Synagoge. Galeriehouder Andries van der Beek uit
Oldebroek opent de tentoonstelling.
In de Voorstraat brandt een pakhuis uit.

16 september. De Vrijwillige Vacature Bank Steenwijk en de Stichting Kamper Tabaks-
museum hebben een sigarenmakerscursus op poten gezet.

- De Kamper Roei- en Zeilvereniging 'De IJssel' bestaat 80 jaar,
- Poppenbeurs van 'Kreapop' in de Buitenwacht.
19 september. EO-vrouwenbijeenkomst inKampen.
20 september. De Chr. Hogeschool 'Windesheim' en de Chr, Hogeschool voor de Kun

sten 'Constantijn Ruygens' onderzoeken een mogelijkheid tot fusie, in verband met
het behoud van de Theaterschool.

21 september. DeBuitenkerk blijkt door de vorige miljoenenrestauratie er niet beter op
te zijn geworden. Ret verdwijnen van ventilatiemogelijkheden bevorderde een snel
verval. ..
Presentatie van het Kamper verenigingsleven in de heropende Stadsgehoorzaal.
De gehoopte fusie tussen het Stadsziekenhuis 'De Engelenbergstichting' in Kampen
en het R.K. Ziekenhuis 'DeWeezenlanden' in Zwolleis tegen de verwachting in van de
baan.

22 september. Afscheid van directeur J. Tietema van de Chr. Agrarische School.
Aanvangherdenking 'Honderd Jaar Water' met muziek en dans en een 'waterorgel', in
het tweede plantsoen.
Prof.drs. K.A. Schippers, hoogleraar praktische theologie aan de Theol. Universiteit
Koommarkt, neemt afscheid.
Zuster Johannie van de Congregatie van Zusters van Liefde van Tilburg, een van de
overgebleven bewoonsters van het klooster in de Buiten Nieuwstraat, veertig jaar
vaklerares handwerken, waarvan een kwart eeuw aan de mgr, Zwijsenschool. Zijwerd
koninklijk onderscheiden met de zilveren medaille.

23 september. Voortzetting van het waterleidingfeest met bezoeken per pendelbus aan
de nieuwe reinwaterkelder en de installatie op het waterwingebied in Wezep.
De fysiotherapieklinieken in Kampen en IJsselmuiden houden open huis ter gelegen
heid van het 100-jarigbestaan van de fysiotherapie.
Koren (o.m. uit IJsselmuiden) zingen in de Broederkerk ten bate van het World
Vision-hulpproject inMali.
De Ondememersvereniging Kampen wekt leden in de Oudestraat en Geerstraat op,
chauffeurs van leveranciers te verzoeken 's middags niet op de promenade maar in de
straten rondom (Voorstraat!) te lossen.
DeMDGO-scholenin Kampen (Hanzeschool) en ZwolleCt Knooppunt) besluiten per
1 augustus 1990een volledige fusie aan te gaan.

26 september. Ret Genootschap Nederland-Israel viert zijn derde lustrum met een
Joodse muziekavond in 'Hanzestad'. Ret CollegiumMusicum Judaicum treedt op.
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27 september. De NCRV neemt in de Bovenkerk het t.v.-programma 'U zij de glorie' op.
Presentatie Jan Stolk. Medewerking van o.m. het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Jaap
Neuteboom.
De schrijfster Anja Meulenbelt sprak in Vrouwencafe Anna (in de Buitenwacht).
Eerste paalslag voor nieuwe produktiehal Erica Beton, waarvoor de v.m. 'pijp van
Schokbeton' moest wijken.
Wijkvereniging FlevowijklCellesbroekIMiddenwetering betrekt een nieuw onderdak
aan de Lamoraal van Egmondstraat,
Ook in Kampen is tussen oktober en eind-februari skigymnastiek mogelijk, en wel bij
de Kring Kampen van de Ned. Ski Vereniging.

28 september. Schrijfster Mink van Rijsdijk te gast bij de Vrouwenraad.
Commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx stelt officieel de televeilinstallatie
bij de veiling KZIJ in gebruik, die overigens al enige maanden officieus draait.
Mevrouw Aya Schilder, weduwe van prof. H.J. Schilder, thans te Duiven, beijvert zich
de stoot de geven voor de oprichting van initiatiefgroepen van 'Grijze Marie's', ofwel
dames boven de 50, die alleen staan en zich moeten leren redden.
Adjunct-directeur A. Hup van de Willem de Zwijger-mavo 25 jaar aan die school
verbonden. Groot feest.
In Hagenbroek zal een straat worden vernoemd naar de dichteres-oud-stadgenote
Ida Gerhardt.
Raadsmeerderheid houdt uitbreiding tv-aanbod op de kabel tegen, vanwege ge
dwongen tariefsverhoging.
Dr. W.H. van Zuylen, geboren en getogen in Kampen, laatstelijk predikant te Rotter
dam Zuid, op 80 jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Roosendaal.

29 september. Twirlers van 'Volharding' treden op voor de TROS-tv in de Grote Club
Show.

30 september. Reiinie van Kamper ziekenhuispersoneel, dat de oorlogsjaren - anders
gezegd 'de dr. Kolff-tijd' - in dienst meemaakte.
Zangavond in de Bovenkerk van de Stichting Woord en Daad.
Elly Boeve uit Bennebroek exposeert in de Stadsgehoorzaal gebatikte textiel.
Muziekspektakel van 'Volharding' (veertig muzikale groepen!) in Sporthal De Reeve.
De Stichting Epilipsiekliniek Noord en Oost Nederland he eft bij de minister een
verzoek ingediend voor de bouw van een kliniek 'in de omgeving van Zwolle'. Omvang
twee poliklinieken en zestig bedden.

1 oktober. Jan v.d. Horst van Sportschool Jetze van Dijk wordt in Gorssel oostelijk
judokampioen in de klasse tot 78 kg onder 18 jaar.

2 oktober. Verslaafde inbreker (29) uit Kampen bekent 35 inbraken. Opbrengst circa
15.000 gulden, schade 40.000 gulden.
Stadgenote Clara Hoekstra exposeert in de hal van het Zwolse Sophia Ziekenhuis.

3 oktober. Gereformeerde Synode zet de besturen van de theologische faculteit in
Amsterdam (VU) en de theologische universiteit in kampen niet onder druk om tot
(overigens wel gewenste) samenwerking te komen.

4 oktober. Geen nieuw zwembad in IJsselmuiden. 'Kamper bad kan aan aile IJs
selmuider zwemwensen voldoen.'
In de Jacob Catsstraat brandt een flatwoning uit.
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Ook GS tegen reformatorische mammoet-basisschool in IJsselmuiden. Zij stellen de
gemeente in het gelijk.
Hans Hendriks treedt op in de Theaterschool met een kleinkunst programma 'Uit
proberen Rick'. Hij is een veelbelovende student aan de school.

5 oktober. 'Simavi' houdt een ontmoetingsdag in de Kamper Buitenwacht.
Directeur R'U, Starn van de Juliana van Stolbergschool is 25 jaar aan die school
verbonden. Feest in zwembad De Steur.
Gemeente Kampen bindt plaatsing schotelantennes aan een vergunningenstelsel.
Frisse wind door 't Ukien. Beroepskrachten Daan Spruyt en Deanne Kuiper aan de
slag.

6 oktober. Ligplaatsenconflict. 'Schuttevaer' weigert medewerking aan uitbreiding
van het aantalligplaatsen aan de IJsselkade voor de Hanzestadcompagnie met haar
recreatie-zeilschepen.
De Albert Heijn-vestiging in IJsselmuiden gaat over in handen van een zelfstandig
ondernemersechtpaar via een franchise regeling,
Mannenkoor 'De Lofstem' uit Heerde o.l.v. Klaas J. Mulder concerteert in de Boven
kerk.
Kamper/Zwolse (oud-)studenten Zwols conservatorium laten zich horen in de Lu
therse kerk.
Geert Schreuder verlaat na 35 jaar Zalsman Grafisch Bedrijf wegens VUT. Veel
belangstelling voor afscheidsreceptie in het bedrijf, dat ook onze Kamper Almanak
drukt.

7 Oktober. Maarten't Hart exposeert in Galerie 3.
Prof.dr. H.N. Ridderbos(80) bekleedt 55 jaar het predikambt.

9 oktober. De politie in IJsselmuiden en Uithoom onderschept een enorme partij
marihuana.

10 oktober. Bouwhistoricus J.W. van Beusekom spreekt over de Jongere Bouwkunst
(ook in Kampen) voor de 'Museumvrienden'.
B en W blijven v66r aanstelling van een regionale werkgelegenheidsconsulent voor
woonwagenbewoners. De R.K. Stichting die de zaken in Kampen goed waarnam,
vreest overbodig te worden.
RPF, GPV en SGP gaan voor de raadsverkiezingen een lijstverbinding aan.

11 oktober. CDA-forum in de Buitenwacht over de infrastructuur in West-Overijssel.
12 oktober. De Monumentenwacht Overijssel houdt in de Stadsgehoorzaal een sympo

sium over 'Besparing door planmatig onderhoud'. Na afloop werd afscheid genomen
van voorzitter A.K. Versteeg, vroeger directeur Gemeentewerken van IJsselmuiden.

13 oktober. Een speciale werkgroep gaat zich creatief bezig houden met een 'onzicht
bare' waterkering voor Kampens IJsselfront in het kader van de dijkverzwaring. 'Een
dijk voor de deur' is van de baan.
Vijfde 'Filmnacht' in het City-theater, georganiseerd door het theater, de Kamper
Filmclub en het Eetcafe De Moriaan. Ditmaal veel muziekfilms.
Voetballer Ep Dokter (50) veertig jaar bij DOSK.
Kamper scholiere Mirjam Adema plantte samen met Flevolandse autoriteiten de
eerste van 50.000 bloembollen in Lelystad. Ze nam ze eerder namens de provincie
Flevoland in ontvangst van minister Braks tijdens een manifestatie van het Intema-
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tionaal Bloembollen Centrum, in Den Haag.
Oud-Kampenaar J.G.A. van Mierlo promoveerde te Rotterdam tot doctor in de
economie. Hij doceert economie aan de Universiteit van Maastricht.
Geweldig jubileumfeest rond de beroepsacteur (40 jaar lang) Theo Versteeg, die bij
deze gelegenheid samen met J eanny van Ommen 'Herfst in Riga' van Aleksej Arboe
zov speelde in de Stadsgehoorzaal. Hij ontving uit handen van wethouder A. Henge
veld de legpenning van de stad Kampen.

14 oktober. Kampen aast op de vestiging van de SPO-slagersvakopleiding, thans te Zwolle.
Ruimte genoeg sinds het niet gecompenseerde vertrek van academies uit de stad.
Dansmanifestatie voor het Rode Kruis, georganiseerd door de dansscholen Gerry van
Dijk en Van de Berg. Opbrengst duizenden guldens. Duur van het feest twaalf uur!
Kader: een nationale sponsoractie.
Robert de Wilde (11) en Arieta Minnema (14/15) met 'superbowls' terug van het
AMEV-fietscross-spektakel in IJsselstein.
De malletband van 'Het Stedelijk' verovert in Barneveld de nationale titel van de
Koninklijke Federatie, tijdens het 20ste SDMTopconcours.

16 oktober. Drs. L.J.A.Hogendoorn, oud-directeur van 'De Weezenlanden' in Zwolle,
benoemd tot interim.manager voor het Kamper Stadsziekenhuis De Engelenberg
stichting.
Dr. J.G.M.Keet, orthopedisch chirurg van 'De Weezenlanden' begint deze week met
een spreekuur in Kampen. Hij zal in Kampen oak operaties verrichten.

17 oktober. Arend Akse, oud-wethouder van IJsselmuiden en oud-opzichter van de
Polder Mastenbroek op 72jarige leeftijd overleden.
Te Kampen overlijdt Johannes Metselaar, majoor der militaire administratie b.d. op
72-jarige leeftijd. Hij was de laatste garnizoenscommandant van Kampen voor de
opheffing.
In de ouderdom van 100 jaar overlijdt Pieter van der Meulen, oud-onderwijzer en
bekend als SGP-vertegenwoordiger gedurende vele jaren in Provinciale Staten van
Overijssel.

18 oktober. De Raad van State sprak uit dat de Plantage een officiele markt moet
worden. Dat werd door de gemeente nooit bepaald.
DeVerenigingPopbelang Kampen besloot elke donderdag in 'tUkien eenJamsession
te houden.
Verkoop van de Nutsbedrijven aan de IJsselmij na eenjaar onderhandelen op papier
rondo
Bij Centrale Beheer in Apeldoorn exposeren 22 acauemieverlaters uit Kampen. Een
slechts kwam er bij de beoordeling met een eervolle vermelding af: Jaap de Vries.

19 oktober. Kampereilander Oranjevereniging speelt haar toneelstuk - en nu naar 't
schijnt voorgoed - in het eigen wijkgebouw 'Ons Erf.

20 oktober. Politiek Cafe in de foyer van de Stadsgehoorzaal.
Circus Royal op 't Berghuisplein.
Oud-wethouder van Kampen mr. J.A.H.J. van der Dussen (89), later burgemeester
van respectievelijk Hengelo en Dordrecht, overleden in zijn woonplaats Soest.
DOSKhuldigt twaalf veeljarige jubilarissen.
Drs. Jaap van Gelderen reisde met nabestaanden mee, die op zoek gingen naar de
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graven van Joodse nazislachtoffers, die in Polen omkwamen. Onder hen was de
Kampenaar Herman Goudsmid uit de Graafschap, later Gallestraat, Zijn grafbevindt
zich bij het plaatsje Szczedrzyk, met dat van veertig anderen.
De apothekers van Kampen en IJsselmuiden beginnen een thuiszorgactie.

21 oktober. IJsselmuiden wil geen zware industrie op het industrieterrein Spoorlanden.
Aartsrivalen in streekverband Go Ahead K, en SC Genemuiden voetballen in Kampen
tegen elkaar. Genemuiden wint met 1-2.
Expositie in de Synagoge van schilderijen door Van Horck en foto's door Wytze
Bakker.

24 oktober. De Kamper politie laat de eerste serieuze verdachte van de moord op de
19-jarige kunststudente Ceciel Bot vrij en arresteert gelijktijdig een andere ver
dachte, die later ook vrijgelaten moet worden wegens gebrek aan bewijs.
Oud-wethouder C.A. Kranenburg wil terug in de gemeentepolitiek met een 'Politieke
partij Alert'. - D'66 werkt aan een rentree in de Kamper raad onder aanvoering van
oud-wethouder H. Bastiaan.

25 oktober. De schrijfster Astrid Roemer en de beeldende kunstenares Ejsje van Heck
te gast in 'Vrouwencafe Anna'.

26 oktober. Kampereilander boeren vragen de gemeente via hun Pachtersbond een
hogere vergoeding bij overdracht van hun melkquotum dan 65 cent per kg.
De Kamper kanovereniging 'Skonenvaarder' benoemt haar oprichter Henk Wouden
berg (sportambtenaar) tot erevoorzitter.
De EO maakt radio-opnamen in de Stadsgehoorzaal met o.a. het J ongerenkoor 'Arise'
en met Gert en Hermien Timmerman.
De schrijfster Mary Michon te gast bij het CDA-vrouwenberaad.

27 oktober. De Hervormde kerkeraad van IJsselmuiden weigert het verzoek van de
Synode ten behoeve van de Confessionele Vereniging een buitengewone wijkge
meente te vormen. De Synode zal nu medewerking verlenen aan een 'deelgemeente'
voor de confessionelen. Op 1 november a.s. zal dat gebeuren.
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ziet af van het plan Kampen als exa
menplaats op te heffen
Het Hervormd Kerkkoor vertrekt voor een vierdaagse concertreis naar Duitsland,
met concerten in Offenburg en Alzey.

28 oktober. De SLOK (Stichting Lokale Omroep Kampen) gaat als 'Radio IJsselmond'
voor 't eerst de ether in via een druk op de knop door burgemeester H.C. Kleemans.
In de Open Hofwordt een gospelfestival gehouden, waaraan vier groepen deelnemen
O.m. dejubilerende IJsselmuider groep 'Inspiration Singers and Band' en de interna
tionaal bekende zanger Marcel McAthur.
Twee pelotons van 'Volharding' behalen in Franeker een nationale twirltitel bij de
NFCM:het B-team in de tweede divisie, met het hoogste puntenaantal van het hele
concours, en het miniretteteam. Dat zelfs voor de zesde achtereenvolgende keer.

1 november. B en W, althans hun kleinst mogelijkemeerderheid willen binnen 15jaar
ongeveer 800woningen in de Hanzewijkslopen en vervangen door 500nieuwewonin
gen. Begonnenwordt met de totale sloop van Complex l.De bewoners zijn razend. Ze
voelen zich overdonderd. De P.v.d.A.-fractieis er tegen, de CDA-fractiev66r.
De firma Poortenaar (ondernemers van thans het echtpaar D. van de Vegt) bestaat
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150 jaar.
2 november. Afscheidsreceptie verpleegkundig directeur T. van der Zweep van de

Ziekenhuizen N.W. Overijssel (Stadsziekenhuis De Engelenbergstichting in Kampen
en Dr. Jansenziekenhuis in Emmeloord). Hij nam afscheid na een 32-jarig dienst
verb and.
Prof.dr.ir. Iteke Weeda spreekt over 'relaties' voor de Stichting Vrouwenraad Kam
pen.
Biologieleraar E. van der Schouw van de Chr. Agrarische School schreef een boek
voor het Buitenonderwijs aan leerlingen van basisscholen.
De 14-jarige koe Emma 76 van de fam. Roetman op 't Kampereiland overschreed
feestelijk de 1QO.000kilo-grens in melkgift.
Het vertrek van drs. C.G.Santing als wetenschappelijk hoofd van de IJsselakademie
geeft voorzitter drs. H. Smit op de jaarvergadering in Steenwijk een bittere klacht in
de mond over 'verwaarlozing van ons culturele erfgoed door de overheid'.
Bij de raadsverkiezingen zullen PPR, PSP, EVPen onafhankelijken samen optreden
als 'Groen Links'.

4 november. De Kamper gemeenteraad besluit, dat tijdens de begrotingsbehandeling
geen 'algemene beschouwingen' meer gehouden zullen worden.
BenWverklaren, dat de gemeente te veel personeel heeft, omdat de kwaliteit van dat
personeel onvoldoende is en door kwantiteit gecompenseerd moet worden.
'De Kleine Komedie' speelt een blijspel 'Marcus de Waterman' in zaal 'Hanzestad'.
Er wordt een zelfhulpgroep van ouders van aan CARA-lijdendekinderen opgericht in
Kampen.
De IJsselmij sluit 15kantoren, maar als de Kamper GNBin handen van de IJsselmij
komen, dan blijft hun kantoor aan de Neringstraat een van de negen regiokantoren,
waarmee de IJsselmij de jaren 90 ingaat,
'De Lofstem' op 'tKampereiland 65jaar! Concert in 'Ons Err o.l.v.Henk Schaapman.
Alle drie twirlteams van 'Volharding' en AMDG,die deelnemen aan het concours te
Elburg behalen een eerste prijs. Het B-team van 'Volharding' zelfs bovendien de
CBSD-wisselbokaalvanwege het hoogste aantal punten. Berend van Dijk ('Oranje'),
die de bokaal instelde, reikte deze zelf uit.

6 november. De honderdjarige jubileumreceptie van de IJsclub T.O.G.wordt massaal
bezocht. Alleen de landelijke KNSBwordt gemist. Er verschijnt -. voorlopig symbo
lisch - een fraaijubileumboek '100 Jaar IJsclub Tot Ons Genoegen Kampen'; 't was
nog niet van de persen gerold.
De raad van IJsselmuiden besluit de gasdistributie .n de gehele gemeente over te
dragen aan de GAZO,en niet deels aan de IJsselmij.
Tot burgemeester van IJsselmuiden, opvolger vanE. van Voorden, werd benoemd
M.M.Markusse,thans burgemeester van Arnemuiden. Dat hij tot de SGPbehoort is
niet voor de hele raad acceptabel.

8 november. Debekende, aanvankelijkR.K. theoloog prof.dr. Hans Kunggeeft college
in de aula van de Theol. Universiteit Koornmarkt.

9 november. 'De Gilden', scholengemeenschap in de Hanzewijk, mag voor 650.000
gulden investeren in een 'groot-keuken' met restaurant. En dat bij geruchten over
kaalslag van de hele Hanzewijk, inclusief het schoolgebouw.
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De gemeente vraagt hulp van de provincie voor bodemsanering in de Graafschap.
10 november. De VVV-afdeling wil Henk Krans, die in 1986 afscheid van de raad nam,

wederom als lijsttrekker bij de raadsverkiezingen.
Mevrouw S. Ekkel-van den Bos blijft internationaal succesvol met haar Perzische
katten.
Het 'huis met de trap' tegenover de Geerstraat wordt voor een miljoen gerenoveerd
tot twee winkelruimten en vijf luxe appartementen. Het werk is thans bijna voltooid.
Opening van het nieuwe informatiekantoor van het Regionaal Ziekenfonds Zwolle
(RZZ) aan de Vloeddijk.
Dertiende sierduivenshow in de Buitenwacht van de fokkersvereniging 'IJsselmuiden
en omstreken'.
Als voorzitter van Radio IJsselmond wordt Henk Krans opgevolgd door Anton van
Hulzen, thans reeds bestuurslid van IJsselmond en van het overkoepelend orgaan
van locale zenders OLON.
Indrukwekkende premiere van het opera- en operettekoor St. Caecilia met Jacques
Offenbach's 'La vie Parisienne'. De decors zijn afstudeerproject van regisseur en
decorontwerper Dick van Ommen.

11 november. De carnavalsvereniging 'd'Uidelvers' heeft een nieuwe prins: Prins Clau
de (Klaas de Lange).
In Landgraaf werden de turners en turnsters van R.K. DOS algeheel Nederlands
verenigingskampioen van de KNGB,met 117,1punten.

15 november. De gemeenteraad bepaalt met twaalf tegen tien stemmen, dat de GNB
zuIlenworden overgedragen aan de IJsselmij en niet aan de GAZO.
Het college van B en Wbesloot de prijzen voor melkquota fors te verhogen tot bijna
het drievoudigevan de eerder aangenomen 65cent per kg.Denorm komt nu overeen
met de helft van de waarde op de vrije markt.
Loe Torn componeerde een 'Kamper Stedenmars', die door muziekschooldirecteur
A.J. Zoutendijk aan de Kamper muziekverenigingen werd overhandigd.

17 november. Wethouder W.Brinkverricht de officieleheropening van het kantoor van
de Sociale Dienst aan de Vloeddijk.Voorafwerd herdacht, dat de Dienst vijftigjaar
geleden als gemeentelijke afdelingwerd ingesteld. Mr.M..Nacinovic,hoofddirecteur
bijstand en voorzieningen van het ministerie, hield een toespraak.

18 november. Rond 130oud-Ieerlingen van het Gereformeerd Gymnasium (inmiddels
uitgegroeid tot Joh. CalvijnLyceum) houden in Kampen een reunie,
Sinterklaas arriveert in kampen.
In de Theaterschool wordt een project uitgewerkt over het leven en werken van de
dichter Jan Jacob Slauerhoff.
In Galerie 3 exposeert Theo Kurpershoek.
In de Bovenkerkzingthet HervormdMannenkoor uit IJsselmuideniGrafhorst, o.l.v.J.
Plender.
Tijdens de Overijsselse springkampioenschappen inAlmeloheeft R.K.DOSzichweer
allesbeheersend gemanifesteerd. De jongens en heren van Hans Adema behaalden
aIle 14 eerste prijzen plus zes tweede. De meisjes en dames: 8 gouden en 3 zilveren
plakken plus twee derde prijzen.

21 november. De gemeente Kampen gaat de jacht op waterwild afbouwen.
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In het IJsselwater keert allengs het leven weer terug. Er worden zelfs weer rivier
kreeftjes in gevonden.
'Immanuel' o.l.v. Klaas J. Mulder verzorgt een 'avondje Schubert' in de Stadsgehoor
zaal, begeleid door een amateursymfonieorkest uit Almelo.

22 november. Sportvrouw Grietje Hooisma-Bosman trekt zich terug als kandidate voor
de politieke partij 'Alert' van C.A. Kranenburg, na dreigementen, anonieme tele
foontjes en vunzige briefjes.
Oudste inwoner van Kampen, Annigje Heutink (105) overleden.

23 november. Kampen voert per 1 januari 1990 een algemeen rookverbod in publieks
ruimten van openbare gebouwen in.
Uit het onderzoek naar de moord op de kunststudente Ceciel Bot blijkt, dat er geen
sprake is van een sexueel misdrijf. Tegen de twee verdachten van het misdrijf is nog
altijd geen geldig bewijs ingebracht.

24 november. Ret Kamper Landbouwmachinebedrijf V.d. Weerd bestaat 100 jaar. Ret
familiebedrijf begon als klompenmakerij en kruideniersbedrijf.
De gemeente Kampen weigert aan de schippersvereniging Schuttevaer, maatregelen
te nemen tegen het parkeren langs de IJsselkade.
In 't Ukien treedt voor Jongeren Contact Kampen de rock band 'Boothill Undertakers'
op.
drs. Aleid Schilder, klinisch psychologe, sprak op een studieconferentie van de Chr.
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij is een dochter van wijlen prof. R.J. Schilder en
bekend van haar kritische boek over de praktijk van het leven in Vrijgemaakt Gerefor
meerde kring, 'Rulpeloos maar schuldig'.

25 november. Ret Kamper Grootburger Weeshuis viert zijn 450-jarig bestaan met een
reunie van ooit bij de Kamper weeshuizen betrokkenen.
Douwe Egberts gaat uitbreiden aan de GiIdestraat ten behoeve van de produktie van
caffe'inevrije koffie.
Johan Geveke gaat het v.m. restaurant 'De IJssel' aan de IJsselkade (v.h. Kamper
Bank en Kamper Bar) verbouwen tot een restaurant beneden en vier appartementen
boven. Voorts bouwt de Projectontwikkelingsmij Kampen en Goed B.V. naast hotel
D'Olde Brugge (v/h Stadsherberg) aan de IJsselkade, kantoren en appartementen,
met een parkeergarage er onder.
Taxibedrijf W. Stoel uit de Hofstraat is naar het industrieterrein verhuisd en de
bedrijfsruimte wordt vervangen door nieuwe eengezinswoningen, te bouwen door
Mateboer. Met parkeergarage eronder, voor eigen gebruik van de bewoners.
Poppenbeurs in de Stadsgehoorzaal.
Dirk van Dijkschool schaakkampioen van alle Kamper basisscholen.
R.K. DOS plaatst zich in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden op alle toestellen voor
de Nederlandse kampioenschappen KNGV.
'Wilhelmina' organiseert de bondskampioenschappenjazz- en ritmische gymnastiek
van het KNCGV in De Reeve. 'Wilhelmina' zelf won niet, maar andere vertegen
woordigers van de vereniging kwamen uit Dalfsen van de kringgroepsspringkam
pioenschappen terug met 21 medailles.

26 november. Junior Wout Lammertink van de KWCwordt in Oldenzaal provinciaal
kampioen veldrijden.
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27 november. Zeezeiler Henk de Velde vertrekt uit Nederland ter voorbereiding van zijn
soloreis rondom de wereld. In Scheveningen werd hij uitgezwaaid. Hij vertrekt op 6
december uit Engeland voor een tocht van 27.000 zeemijlen.
Bij de Walburg Pers in Zutfen verscheen het boek 'Barre Tijden' van de historische
onderzoekers Anne Doedens en Lieke Mulder, over de crisisperiode 1650-1850 in de
steden rondom de Zuiderzee. Het boek geldt als Jaarboek van de Ver. van Vrienden
van het Zuiderzeemuseum. Het bevat belangrijke passages over Kampen, dat minder
onder de crisis leed dan de meeste andere Zuiderzeestadjes.
Ongeveer honderd politiemensen lopen de Singelloop van de KPSV. Ook enige
burgers liepen mee. AIleen Irene Pijl van het Kamper korps viel van de Kampenaren in
de prijzen.

29 november. Architect Klaas van den Berg viert zijn 25-jarig jubileum, en tevens de
opening van een nieuwe vestiging van zijn bureau in Hoofddorp, met een symposium
over architectuur, waaraan zes prominenten uit de bouwwereld als sprekers deelne
men.
De veelzijdige kunstenares Marion Bloem spreekt in 'Vrouwencafe Anna'.

30 november. De gezamenlijke vrouwenorganisaties zuIlen een Stichting Vrouwenont
moetingscentrum oprichten, die het beheer zal gaan voeren over een gemeenschap
pelijk onderkomen, dat de gemeente aan hen ter beschikking wil stellen in het pand
Hofstraat 78.
'Vogelweelde' houdt haar clubexpositie in de Open Hof.
Een terugblik op het 'renovatiejaar' van de Stadsgehoorzaal geeft het volgende
lijstje-in-telegramstijl van activiteiten: Officiele opening (7-9), Opening Landelijke
Monumentendagen (8-9), Open huis (9-9), Seth Gaikema (9-9), Koffieconcert (10-9),
'Matthaus' (13-9), The Mousetrap (14-9), Flairck (19-9), Presentatie verenigingsle
ven (21-9), 't Kliekske (22-9), De Meisjes (23-9), Jasperina de Jong (28-9), Folklor.
Danstheater (29-9),Amphlitryon (3-10), Jeans II (6-10), De Sonate in de drie Heren
(11-10), Jubileum (40 jaar) Theo Versteeg met Jeanny v. Ommen in 'Herfst in Riga'
(13-10), L'Histoire du Soldat (14-10), 'Toekomstmuziek' (21-10), Robert Paul (24-
10), Slok (28-10), Toneelv. 'Komma' (28-10), 'Eeuwige jeugd' (2-11), KTKen DJT,
contactavond (4-11), St. Caecilia; La vie Parisienne (10-11), idem (11-11), 'Huwe
lijksspel' (14-11), Joke Bruijs (15-11), St. Caecilia (17-11), idem (18-11), Immanuel:
Avondje Schubert (21-11), Herman Finkers (22-11), Crazy Nonsens (23-11), Chris
Hinze enArto Tuncboyaci (24-11), Poppenbeurs (25-11),Cabaret Zaken As (30-11).
'Een uurtje kerkmuziek', op vroege zaterdagavonden, georganiseerd in de Burg
walkerk door de vaste organist aldaar, W.Theovan Dijk,bracht de volgende execu
tanten naar voren: Sneker Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma (10-12-'88), Jan de Jong,
euphonium en W.Theo van Dijk (18-3), ZwolsVocaal Ensemble c.s. (29-4), Dirk S.
Donker (27-5), Sneker Cantorij (17-6), Gijs van Schoonhoven (8-7), Lucas Linde
boom (19-8),OverijsselsKamerkoor o.l.v.Jacq. Reuland (23-9),Piet Wiersma (7-10),
KleinBachkoor o.l.v.Chr. de Wolff (28-10), Theo van Dijk en Toby Liefers, trompet
(11-11).
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