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1989

1 december. Jubileumboek '100 Jaar IJsclub Tot Ons Genoegen' verschenen. Ret is
ruim 80 pagina's dik, rijk geillustreerd en gedrukt bij Zalsman Grafisch Bedrijf.

2 december. De Vereniging van Veehouderijbelangen in Kampen kan bogen op 15
koeien diemeer dan 100.000kgmelk gaven.Dejongste aanwinst is de 14-jarigeCorrie
12van mevr. C.Koersen uit Kamperveen.

- Andre van Putten (36), oprichter en dirigent van het Chr.Kamper Symphonie Orkest,
treedt in de publiciteit als vioolbouwer.

- AIlepartijen akkoord met een beweegbare waterkering langs het Kamper IJsselfront.
Een weliswaar peperdure oplossing, maar de 'blik op het fraaiste waterfront van
Nederland wordt ermee gespaard. Bovendien kan een keersluis bij de Ketelbrug er
waarschijnlijk door achterwege blijven,hetgeen besparing betekent,

- Ret Europese Hof in Luxemburg heeft bepaald, dat het melkquotum niet van de
pachtende boer, maar van de verpachter is. Bij beeindiging van de pacht moet de
pachter er welvoor schadeloos worden gesteld. Deze uitspraak stond haaks op die van
de Hoge Raad. (Zaak gemeente Kampen contra boer Kasper.)

- De confessionele lidmaten van de Rervormde Kerk in IJsselmuiden, in verenigingsver
band, besloten tot kerkbouw in de Losse Landen.
ZwemploegDe Steur behaalt in de landelijkeB-klassein Emmeloord 14 eerste plaatsen.

4 december. Oud-directeur W.G.M.de Valk van de veiling KZIJ, in IJsselmuiden be
graven.

5 december. Twee bekende sigarenwinkels gaan sluiten: A. Prinsen in de Broederstraat
en 'tMoortje in de Oudestraat. De fabrikanten van kwaliteitssigaren Karel van Susante
en Aart Dooyes ('Oud Kampen') beginnen zelf maar een winkeltje op de Botermarkt.

- WimHorster (foto's) en Ubaldo Sichi (gemengde technieken) exposeren in de Stads
gehoorzaaL

- Eerste bezoekers uit de DDRop de molen d'Olde Zwarver.
- De buurtbus Wilsum-Kampen-Zalk-Rattem (VAD)een jaar oud en een groot succes:

13.000passagiers. Er werken 60 vrijwilligechauffeurs aan mee.
Stadspost KampenJIJsselmuiden doet een aanval op de markt in Zwolle e.o. Con
currenten hevig verontwaardigd.

7 december. B en W constateren een 'meevaller' voor de Kamper kas van 130.000
gulden. Maar de parkeertarieven gaan fors omhoog.

- De van gemeentewege ingestelde 'Commissievan deskundigen' adviseert B en Wvan
buurtgemeente IJsselmuiden, wel medewerking te verlenen aan de vestiging aldaar
van de Reformatorische Scholengemeenschap Pieter Zandt. Toch is de raad in meer
derheid niet bereid het advies te volgen.
De Slagersvakschool,die belangstelling had voor vestiging in Kampen, zalwaarschijn
lijk definitief in Zwolleblijven.
Strijd om de 'Zilveren Ui' voor paarden en pony's in het Hippisch centrum aan de
Zwartendijk. Deelname 225 combinaties.
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8 december. Restauratie van het orgel in de Broederkerk gaat bijna acht ton kosten
volgens de berekening van orgelbouwers Gebr. van Vulpen uit Utrecht.

9 december. Ter gelegenheid van het 41-jarig bestaan van de 'Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens' houdt Amnesty International een actie met o.m. een fakkel
optocht in de Oudestraat,

- Eerste van een tweetal zaterdagse Kerstmarkten in de binnenstad.
- Acht eerste (zwem)prijzen voor De Steur in open kampioenschappen in Goor.
- De Brasband Excelsior in het naburige Zalk werd te Zutphen nationaal kampioen 2e

divisie. Dirigent Jan de Lange.
- De Jazzdansgroep van R.K. DOS op Veronica-tv, tijdens de Haagse Demogyada.

11 december. Ondernemersvoorzitter Bram Kale spuit kritiek op de verkeersmaatrege
len van het gemeentebestuur, waarbij de zorg voor voldoende parkeergelegenheid in
en rondom de kern van de stad ontbreekt.

_ In IJsselmuiden gaat de raad toch overstag inzake medewerking aan de vestiging van
de (mammoet-)Pieter Zandt-scholengemeenschap, gehoord het positieve advies van
de 'commissie van deskundigen'. Alleen de P.v.d.A. bleef tegen.

12 december. Drs. Mieke Smit uit Utrecht spreekt voor de 'Museumvrienden' over de
opgravingen 'achter Blokker' en op het plein van de Helenius de CockschooL

- Van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening mag Complex 1 van de Hanzewijk (398
flatwoningen) plat.

14 december. Gemeente, politie, welzijnswerkers en Jongeren Informatie Post samen
tegen escalerende vernielzucht bij jongeren.

- Hans Wiersma en Hein Eskes, beiden oud-redacteuren van Tijls Kranten Uitgeverij te
Zwolle, openen samen een posthume tentoonstelling van kunstenaar en kunstcriticus
Han Douma in 'De Librije' te Zwolle.

- Ook tweede verdachte in de moordzaak Ceciel Bot op vrije voeten.
_ Ledenvergadering CDA dwingt het bestuur, oud-wethouder en fractievoorzitter A.

Deuzeman (64) na zestienjaar raadslidmaatschap, van een kansloze twaalfde plaats op
de groslijst, naar de tweede plaats op de kandidatenlijst op te schuiven.

15 december. Moordenaar van Ceciel Bot gepakt. Een 18-jarige betonwerker uit Hoorn,
die via een uitzendbureau tijdelijk in Grafhorst werkte en verbleef in een 'inrichting
voor bijzondere behandeling' in Heerde, na een ander zed en delict. Hij drong bij het -
hem onbekende - slachtoffer in Kampen binnen. Alle voorgaande speculaties over de
toedracht waren er naast. Attentie van de Heerder politie bracht de oplossing.

_ Popmusicus (bassist) Herman Deinum (43), die met alle groten van de vaderlandse
popscene speelde, bereidt na enige jaren stilstand een come back voor.

_ 'Open Hanzeshow' van kleine dieren van de fokkersvereniging 'Kampen en Om
streken', in de KHC-hal, met 900 dieren.

_ Het Kamper Trompetter Korps naar een show op de Parijse Champs d'Elysee,
- Jongerenkoor 'Arise' zingt in Lutherse kerk op 'koopavondconcert'.

16 december. Kerstzang met muziek van De Broederband bij de hertenkamp, op initia
tief van Mary Stoffer. Zo'n 600 bezoekers.
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- Kerstconcert van het Herv. Wijkkoor, het Chr. Kamper Symphonie Orkest en koren uit
Leiden en Lisse, in de Broederkerk.

- Renovatie woningen op en om het bedrijfsterrein van de fa. Boer in de Prinsenstraat
kan beginnen. Het veevoeder- en kunstmestbedrijf ging naar de Constructieweg.

- Vier nationale turntitels jeugd tim 12 jaar voor RK.DOS, in Nunspeet.
- 'Jubilate Deo' zingt Bachs 'Weihnachtsoratorium' in de Buitenkerk. Dirigent Harm

Jansen. Begeleiding het jonge Ned. Barok Orkest uit Enschede.
- De Stichting Aangepast Paardrijden Zwartedijkruiters krijgt van de 'Pasmanstichting'

bouwkapitaal van 50.000 gulden, voor verbetering van de manege in het Hippisch
Centrum aan de Zwartendijk.

- Dokter W.H.Blanken (S7), voorheen arts in IJsselmuiden, in Roden overleden.
- Weth. W. Brink heropent het verbouwde domein aan de Vloeddijk van de Gerneentelij-

ke Sociale Dienst. Feestrede van mr. M.Nacinovic, hoofd bijstand en voorzieningen van
het departement. Er verscheen een in eigen beheer samengesteld gedenkschrift.

IS december. De Ronde Tafel (servicevereniging) schenkt de collecte-opbrengst van
een internationale conferentie in mei, 10.000 gulden, aan 'Artsen Zonder Grenzen'.

19 december. Installatie burgemeester M.Markusse (4S) in IJsselmuiden.
- Oud-burgemeestcr van Kampen en oud-voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij

dr. W.P. Berghuis overlijdt op 7S-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Zwolle. Hij was
van medio 1952 tot in 1970 eerste burger van Kampen.

21 december. De gemeenteraad keurt de begroting 1990 goed met twee uitzonderingen:
de bouw van een turnhal achter Sporthal De Reeve wordt uitgesteld voor onderzoek
naar de levensvatbaarheid, en het fonds voor steun aan de minima wordt met het geld
van de uitgestelde sporthal verdubbeld tot 105.000 gulden.

- De Kamper heavy-metal-band 'Dead Head' met zes stijlverwante bands op de CD
'Metal in Rocks, Vol. II.' Live opname geschiedde in 't Ukien.

- De bedrijfsleider van het winkelbedrijf met postagentschap in het Penningkruid
overmeestert een gewapende overvaller en levert hem over aan de politie.

22 december. Acht samenwerkende West-Overijsselse gemeenten overhandigen gede
puteerde drs. J. Dijkema de 'Notitie Samen op (Water)weg'. Het hoofdstuk 'Kampen!
IJsselmuiden' vraagt meer jachthavens, extra toeristische ligplaatsen, een hotel aan
het water, en verbetering van vaarroutes.

23 december. Voor het eerst in zijn lange geschiedenis geeft het RK. Kerkkoor een
openbaar concert in de Buitenkerk. Dirigente Ditty v.d. Berg-Kruger, organist T. v.d.
Berg.

- Meester G.B.Rengersen (SS), bekend als jarenlang hoofd van de Openbare school in
Grafhorst, overleden.

26 december. (Tweede Kerstdag). Het Chr. mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'
o.l.v.Klaas J. Mulder geeft voor circa lS00 toehoorders zijn traditionele Kerstconcert
in de Bovenkerk. Ditmaal met medewerking van de befaamde brassband 'Soli Deo
Gloria' uit Leeuwarden o.l.v. Jan de Haan. Enige dagen eerder maakte de NCRV-tv
opnamen van deze vocaal-instrumentale samenwerking.
Circa 400 deelnemers aan de Kerstcross van RK.DOS.
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_ Start van een driedaagse inzameling van kleding en levensmiddelen, in Kamper en
IJsselmuider kerken, voor Roemcnie.

_ Martinique Koridon (De Steur) eerste in Leeuwarden op nationale wedstrijden, bij
200m vlinderslag: plaatsing voor de Ned. Winterkampioenschappen.

27 december. De Theel. Universiteit (syn.) te Kampen bericht de minister van onderwijs,
dat zij niets voelt voor samenwerking met de theologische faculteit van de VU inzake
de ambtsopleiding. Reden: de VU wi! gegarandeerde vrijheid, zonder kerkelijke voor
waarden, en die eist Kampen nu juist van de VU.Overigens ziet Kampen ook niets in
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

28 december. Drie dagen zaalvoetbaltoernooien om de plaatselijke tite!. Respectievelijk
toernooien van Haweka, Van Dijks Boekhuis en KHC.

_ Ds. J. Enderle, N.H. predikant te Harderwijk, neemt een beroep aan naar de IJs
selmuider confessionele gemeente 'De Hoeksteen'.

_ Perzische poes Ninja van mevrouw Ekkel-v.d. Bos kreeg hoogste onderscheiding in
Groningen op internationale show.

30 december. Honderd atleten en driehonderd trinuners nemen deel aan de tiende
'Oudejaarsloop' van KWCen R.K. DOS.Jan Goeree uit Emmeloord was de snelste man
en Grietje Hooisma uit Kampen de snelste dame.

1990

1 januari. Met meer geknal en meer vernielingen dan vorig jaar ging met name Kampen
het nieuwe jaar in. De dependance van de W. de Zwijgermavo aan de Korteweg
brandde af. Een schaftkeet aan de Constructieweg idem. Twee mens en raakten in 't
ziekenhuis: een door een melkbusdeksel, de ander door een bierkrat.

3 januari. Nog altijd ruzie tussen de badmintonclub Phoenix, de badmintonclub Juventa
en de Stichting Kamper Sportaccommodaties. Beide laatstgenoemden dreigen met
faillissementsaanvraag voor eerstgenoemde.

4 januari. Ookminister Maij-Weggen niet achter doortrekking RW50 naar de Flevoweg.
Kampen teleurgesteld.

_ Kamper/IJsselmuider ijsspeedway (oud- )internationals zetten een nieuw Nederlands
team op en vertrokken met hun pupillen naar Tsjechoslowakije. Tegen het trainings
schema van de Kon. Ned. Motor Ver. trouwens.

5 januari. Forse investeringsplannen voor het Stadsziekenhuis, waar thans algemeen
directeur ad interim drs. L.J.A.Hogendoorn de scepter zwaait.

_ Ds.A.F.L.van Dijk te Ede, op 85-jarige leeftijd overleden. Hijwas in en na de oorlog (tot
'47) Doopsgezind predikant in Kampen en werd met zijn vertrek Hervormd. Hij was
mede-oprichter en eerste voorzitter van de Kamper Kunstkring 'Het Carillon'.

_ De Kamper Sportnacht bracht jaartitels voor judoka Jaap-Wim Spaargaren, fiets
crosser Arieta Minnema, ruiter Jan Martijn Eijgelaar en R.K. DOS als sportploeg. Het
eerste team van korfbalclub Wit Blauwteleurgesteld. - De 'uitstralingsprijs' kreeg Ike

243



Ebels, tien jaar bestuurslid KHC, mede-oprichter en secretaris Kamper Sportraad, en
lid Gem.Adviescommissie Sport en Recreatie.

- Leden van 'Vogelweelde' winnen eerste prijzen op de gewestelijke wedstrijd van de
Alg.Ned. Bond van Vogelhouders, te Groningen.

6 januari. Het Stedelijk Orkest houdt een nieuwjaarsconcert in zijn eigen BolwerkzaaL
Compleet met drankjes en hapjes.

8 januari. Rijkspolitie te Water te Kampen, in organisatieplan politiedienst samenge
dacht met die te Lelystad in een minder zware commandostructuur, niet ontevreden
over de plannen.

- Arieta Minnema (KWC)eerste in internationale crossontmoeting in Leeuwarden.

9 januari. Burgemeester C. Dekker van Dronten verwijt de provincie (Flevoland) een
afwachtende houding inzake sanering van de ernstig vervuilde Ketelmeerbodem; een
internationaal probleem.
Oud-stadgenoot dr. J.E.H. van Luit (36) kreeg de Staatsprijs '89 van de Kon. Ned.
Academie van Wetenschappen, wegens tientallen boeken en wetenschappelijke pu
blicaties. Hijis universitair docent in de orthopaedagogie te Utrecht, tevens hoofd van
het ambulatorium en vice-voorzitter van de vakgroep menswetenschappen.

- Dr. F.A.H.van den Hombergh uit Haren spreekt voor de Museumvrienden over het
Broederklooster en het optreden van pater Brugman, als preektijger.

11 januari. Watersportvereniging 'De Buitenhaven' investeert een ton in nieuw sanitair.
De gemeente legt er waarschijnlijk 41.000gulden bij.

- De heer W.Westerhof beeindigt de in de dertiger jaren begonnen exploitatie van
ligplaatsen voor boten in de Bovenhaven.Degemeente koopt de heer Westerhof uit en
wil de ligplaatsen gratis overdoen aan de Watersportvereniging 'De Bovenhaven', die
reeds de andere ligplaatsen in de haven beheert. Die is daar niet blij mee.

- De gemeente trekt duizenden guldens uit voor maatregelen in het winkelcentrum
Penningkruid tegen vandalisme.

- Ter herdenking van de honderdste geboortedag van prof.dr. K. Schilder worden in
januari enfebruari in de Theologische Universiteit (Vrijg.)te Kampen colleges te zijner
nagedachtenis gehouden door G.Harinck, dr. R.H.Bremmer en prof.dr. W.H.Velema.

- Kampen wil opnieuw subsidierend deelnemen in het Samenwerkingsverband Toeris
me en Recreatie West-Overijssel,na strubbelingen in eind '88.

- Vaste klanten van 'DeMoriaan' bezetten de oude IJsselbrug rond het spitsuur, om te
protesteren tegen het vervroegde sluitingsuur van hun horeca-gelegenheid wegens
geluidsoverlast.

- De heer Jacob van Dijk te IJsselmuiden, bekend als initiatiefnemer en bestuurder in
organisaties voor geestelijk gehandicapten (Philadelphia enz.) op 62-jarige leeftijd
overleden.

12 januari. De NS willen, zij het pas over 20 jaar, de spoorweg Kampen-Zwolle ver
dubbelen.

13 januari. Hervormd openjongerencentrum 'DeHalte' aan de Oudestraat no. 219,opent
zijn deuren voor het eerst.
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_ Positieve reactie van het ministerie van verkeer en waterstaat op het Dronter 'Inte
graal Plan Ketelmeer': bodemsanering, recreatieve inrichting en zandwinning.

_ Tijdens de Regiokampioenschappen turnen in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden
behaalde R.K. DOS twee Overijsselse titels.

_ Twee grote scholen voor M.B.O. in Zwolle en Kampen (Hanzeschool) reageren afwij
zend op een negatief advies van GS inzake hun fusieplannen, die overeenkomen met
de SVM-eisen (sector vorming en vernieuwingen in het MBO).

_ Vijf Amsterdamse vrouwen uit een familie in Kampen betrapt bij het plegen van
winkeldiefstallen en gros.

14 januari. Te Zeist overlijdt op 59-jarige leeftijd ds. A. Hennephof, N.H. emeritus predi
kant te Driebergen. Hij werd in Kampen geboren. Zijn vader was ds. B. Hennephof,
predikant van de Oud-Geref. Gemeenten, na een leven in de textielhandel in Kampen
(,Het Wolhuis').

15 januari. Gemeenteraadslid Teun van Bruggen (PSP/PPR) keert niet als lijsttrekker
voor 'Groen Links' terug. Ineke v.d. Bos neemt zijn plaats in.

_ Bij de Geref. Kerk (Syn.) van Llsselmuiden stapt ds. A.C. Hogenhuis op, na een
controverse in zijn gemeente, die hem al anderhalfjaar 'ziekteverlof opleverde. In die
tijd nam emeritus Sicco Landheer uit Kampen pastorale zaken waar.

_ De Omnisportvereniging DOS is van plan haar aparte namen voor onderdelen van de
vereniging (DOSK voetbal, Doska voor korfbal, Doska voor basketbal) te laten ver
dwijnen en over te gaan op een naam: DOS Kampen.

17 januari. Gemeente-Iandbouwkundige if. F.L. Dijksterhuis met pensioen, ingaande 1
januari 1990.

_ Leden van de kanovereniging 'Skonenvaarder' bouwen samen een 'Canadese' reuzen-
kano van 10 meter lang.

_ De gemeente Kampen meent, dat er zeker een nieuwe brug over de IJssel moet komen,
wanneer RW 50 niet doorgetrokken wordt naar de Flevoweg.

_ De Vrijwilligers Vacature Bank start een 'technica 10'-club; een meisjesclub voor
scholing in technische beroepen. Naar begeleidsters wordt nog gezocht.

18 januari. Het project 'Aangepast vervoer' krijgt van de gemeente een eenmalige subsi
die van 12.000gulden. Later zal ook IJsselmuiden het project steunen,en wel met 2000
gulden.

_ De Hanzeschool voert een bijzondere show op met derde jaars leerlingen. Thema:
'sieraden'.

_ Een werkgroep beraadt zich op hulp aan werkloze kunstenaars. De gemeente Kampen
denkt aan een project voor zo'n twintig personen, met inbegrip van een gemeenschap
pelijk atelier en bevordering van afzet of uitleen van hun werk.

19 januari. De gemeente Kampen wil de 'smederij van Wensink' aan de Voorstraat op de
Rijksmonumentenlijst, zodat behoud wordt gegarandeerd.

_ Het aantal inwoners van Kampen is in 1989 gedaald met bijna honderd, van 32.769 tot
32.684. Sterkste daling bij de mannen.

_ De afgelopen maanden daalde het werkloosheidspercentage in het rayon Kampen met
9,6% van de totale beroepsbevolking. Dat is ruim 3% beneden het landelijke en
provinciale gemiddelde.
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- De B.v. Houthandel Kampen aan de Houtweg, die sinds mei 1887 in handen was van de
familie Krans (laatste beheerder de heer Henk Krans, naamgenoot van de stichter, zijn
grootvader Hendrik Krans) is niet meer. De complete inventaris werd geveild.

- Kampen he eft een tweede (minstens) honderdjarige: mevrouw Jacobje Bordewijk
Mulder wordt 100 en krijgt met een grote groep nabestaanden ook burgemeester
Kleemans op bezoek in De Vijverhof. Mevr. Spijkerboer-Reumer (101) is de andere
veeljarige.

- De Vereniging Natuurstudie en -bescherming 'IJsseldelta', die op 26 januari 25 jaar zal
bestaan en in het verleden succes oogstte met haar verzet tegen een 'Ketelmeercen
trale', brengt een boek 'Vogels. Hoe ze leven' uit. Schrijver is G.J. Eekhoorn; foto's zijn
van H.G. Huige en B. Kamphuis.

20 januari. De Chr. Hogeschool voor de Kunsten 'Constantijn Huygens' te Zwolle presen
teert zich in het nog in gebruik zijnde Kamper schoolgebouw, Oudestraat 216, ofwel de
v.m. Van Heutszkazerne.

- Gert Fris uit Enschede exposeert kartondrukken in Galerie 3.
- In't Ukien houdt Popbelangen Kampen zijn 'Groepenpresentatie '90'. 'Een niet gering

potentieel aan poptalent in Kampen', constateert een kriticus van de krant.
- De fractievoorzitters in de Kamper raad raden, in een persoonlijke brief, C.A.Kranen

burg van de politieke partij Alert (PPA) af, zich opnieuw in de plaatselijke politiek te
roeren. Die trekt zich daar niets van aan.

22 januari. Oud-vroedvrouw (gemeentelijk en particulier) Jacoba van Slooten-Kost op
93-jarige leeftijd overleden. Zij hielp in haar actieve jaren, tot 1965, niet minder dan
8000 jeugdige Kampers op de wereld.

23 januari. Kampen en het bodemgif: er staat nog een tiental plekken met beperkte
bodemverontreiniging op de wachtlijst, o.m. het Hippisch Centrum aan de Zwarten
dijk, de Graafschap (vroegere garage), de Kamper havens en de Burgel, een stuk van
het terrein van de V.m. Gasfabriek; laatste vondst: tonnen olie in het riool bij de
Haatlandhaven, wellicht afkomstig van de reeds verdwenen spaanplatenfabriek Un.
board.
Ook veehouder Bart v.d. Kolk op het Kampereiland heeft een 100.000 liter-koe. Bontje
23 heet ze.

25 januari. Ex-gemeentepoliticus Klaas van 't Ende door de Stichting Promo tie Kampen
uit het bestuur gezet als secretaris, administrateur en kantoorhouder. Ofschoon het
bestuur zegt 'uiterst tevreden te zijn over zijn werkzaamheden', is de motive ring van
zijn ontslag toch 'dat hij zich niet aan afspraken zou hebben gehouden'.

- 'De Steur' het drukst bezochte recreatiebad (398.063 zwemmers) van alle Sport
fondsenbaden in Nederland.

- De gemeenten Kampen en IJsselmuiden gaan overleggen over samenwerking inzake
kinderopvang. Er is voor 1990 een gezamenlijk budget van een half miljoen beschik
baar.

- Ook Kampen e.o. is getroffen door een orkaan, die grote, veelzijdigo materiele schade
veroorzaakte.

26 januari. Deze week twee bekende oud-raadsleden overleden: Nicolaas (Klaas) Karel
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(90), van 1945 tot 1966 raadslid voor de KVP, en Andries Kasper (73), die van 1954 tot
1966 voor de SGP in de raad zat.

_ In's Heerenbroek werd een unieke gelegenheid tot regionale mestopslag, met een
capaciteit van 2500 m", in gebruik genomen.

_ Ab en Bruno Klappe te Eindhoven brachten in het blad 'Het Schokker erf de 'Schok
kersbuurt' in Kampen in kaart. De buurt werd opgebouwd in de door de Schokker
onderwijzer Arnoldus Legebeke (1809-1885) aangekochte tuin in Brunnepe.
Succesvol optreden van de percussiegroep 'Slagerij van Kampen' in 't Ukien.

28 januari. In IJsselmuiden overlijdt op 60-jarige leeftijd D.J. Sukaldi, laatstelijk gemeen
tevoorlichter ter plaatse.

29 januari. De Kamper politie is tevreden over het kabinetsplan tot reorganisatie van de
politie in Nederland tot 23 regio's. Burgemeester Kleemans vreest echter bij de nieuwe
indeling verlies van lokale zeggenschap. .

_ Oud-stadgenoot drs. Dr. de Kaste promoveert in Utrecht tot doctor in de farmacie.

30 januari. Ook in Kampen start een afdeling van 'Het Gilde': een vrijwilligersorganisatie
van met name ouderen, omjongeren ten dienste te staan met hun kennis en ervaring.
Weer een internationale onderscheiding voor Ninja, de Perzische kat van mevrouw
Ekkel-v.d. Bos. Nu als 'beste van de show' tijdens de manifestatie van de vereniging
'Edelkatze' in Essen (BRD).

31 januari. Projectleider Wim Rieck van de Stichting Bejaardenwerk waarschuwt tegen
de voor ouderen levensgevaarlijke (terechtl) verwaarlozing van voetpaden en wegen
in Kampen.

_ Oud-Kamper wethouder Leo Elfers (44), thans burgemeester van Koudekerke a.d.
Rijn, benoemd tot burgemeester van Dalfsen.

februari. Het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing bracht een rapport uit onder
de titel 'Haastige spoed is zelden goed', over de toekomstmogelijkheden van Complex I
van de Woningbouwvereniging 'Kampen' in de Hanzewijk. Rapporteur ing. Dick Rein
ders constateert, dat sloop niet nodig is doch aileen gunstig is voor de weinig rooskleu
rige tinanciele positie van de bouwvereniging 'Kampen'.

_ Het provinciale initiatief tot uitwisseling van gemeente- en provinciale ambtenaren
vindt in Kampen wel, maar overigens nauwelijks bijval in OverijsseL

_ Er zal een permanent overlegorgaan 'Toeristisch Produkt Kampen' worden ingesteld.
_ De ledenraad van de Woningbouwver. 'Kampen' laat de Complex-l-bewoners in de kou

staan. Hij besluit, dat Complex I zo snel mogelijk mag worden gesloopt. Overigens
wordt de (gewenste) sloop van nog eE'TlS500 woningen op de lange baan geschoven.

_ Het bestuur van het Bejaardentehuis 'De Vijverhof zet zijn directeur de heer J.M.
Lammers op non-acticf: personeelsproblemen.

_ De Groningse gemeente Hoogkerk noemt een straat naar de kunstschilder Wobbe
Alkema, laatstelijk te Kampen.

_ Dirk van Dijkschool behaalt de damtitel van Kampen voor basisscholen.

2 februari. Tentoonstelling van werken van de Oldebroeker kunstschilder en galerie
houder Andries van der Beek in de Synagoge geopend door Hans Wiersma.
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3 februari. De letterkundige vereniging 'De Rederijkers' besloot na een 62-jarig bestaan
tot opheffing; einde van Kampens oudste en eens roemruchte toneelclub.

- In de Zwolse galerie Arti-Shock exposeren de jonge, Kamper fotografen Wytse Bakker
en Obbe Deelstra met drie collega's van elders.

- Uitvoering muziekver. De Broederband in de Stadsgehoorzaal, o.l.v. Menno Hoekstra.
- 'The Bob Color' treedt op in 't Ukien: 'wild en bloedstollend' zei de kritiek.
- R.K. DOS sleept in IJsselmuiden zeven provinciale turnkampioenschappen uit het

vuur.

4 februari. Nachtelijke brand op scheepswerf Peters: twee schepen totaal uitgebrand.
Schade 4 ton.

5 februari. De 'Museumvrienden' maken de oprichting bekend van het zg. Dr. C.N.
Fehrmann Fonds. Doel: financiele steun aan het Kamper Stedelijk Museum en aan
cultuur-historische activiteiten in Kampen.

- Bedbezetting van het Stadsziekenhuis zeer hoog.

6 februari. Voorstraat-bewoners niet tevreden over de aandacht voor hun protesten
tegen het vele vrachtverkeer door hun straat.

7 februari. Naar blijkt hebben de januaristormen in Kampen voor bijna een half miljoen
aan schade aangericht, Bovendien functioneerde het rampenplan van de gemeente en
het Waters chap IJsseldelta niet goed. Ten eerste omdat de telefoon uitviel en ten
tweede omdat de gemeente vergat een deer van haar grondgebied op te nemen in het
plan voor ontruiming. Gelukkig bleef het water nog buiten de dijken.

- Het IJsselmuider gemeentebestuur he eft geen behoefte aan een eigen locale omroep,
maar wil weI aansluiting bij Radio IJsselmond in Kampen.

- In de Buitenhaven zullen chemische toiletten straks gewoon in de riolering geleegd
mogen worden, aldus het Ministerie contra de gemeente.

8 februari. De Huurdersveren. Complex I Hanzewijkkrijgt van de gemeente 5000 gul
den om actie te voeren tegen sloopplannen.

- De PTT wil het postkantoor aan de Oudestraat niet (meer) verkopen aan de gemeente
en wil het lokettenbedrijf er handhaven en niet verplaatsen naar het Bolwerk. Plannen
er een stadskantoor van de gemeente Kampen in te vestigen kunnen dus vergeten
worden.

- De nieuwe Alg. Begraafplaats aan de Bovenbroeksweg krijgt ditjaar een urnengalerij,
een urnentuin en een terrein, waar as verspreid kan worden.

- Rechercheur Fred Wijngaard uit Heerde, die door oplettendl-teid de gouden tip ver
schafte voor het oplossen van de raadselachtige moord op kunststudente Ceciel Bot
uit Kampen, beloond.
CDA-Kamerleden op werkbezoek in Kampen.

9 februari. IJsselmuiden krijgt waarschijnlijk geen opvolger voor de op 1 oktober '88
vertrokken pastoor J. van Kooten.

10 februari. Het Leger des Heils treft ruimtelijke maatregelen voor (een begin van)
maaltijdverstrekking aan bejaarden en alleenstaanden, en noodlogies.

- Drs. H.R. Juch, docent aan de T.U. Koornmarkt, promoveerde er op een proefschrift
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over het Godsbeeld bij kinderen, waarvoor hij een onderzoek instelde bij 94 onderwijs
gevenden en 2097 kinderen van de prot. chr. basisscholen. Voor kinderen blijkt God
'een vertrouwd Persoon' te zijn; de onderwijsgevenden zien het abstracter. Titel: 'Het
vertellen van bijbelverhalen op school.'

_ De pianosolist Matthijs Verschoor (IJsselmuiden) treedt op in het zaterdagse Kur
hausconcert voor AVRO-radio.

- Motorclub De Steur heeft het verzet tegen de ontruiming van de crossbaan Diesel
straat opgegeven. De toerrijders van de club blokkeerden de actie van de crossers, en
zetten voorzitter Benny Speek, van huis uit een crosser, aan de kant.

- Jan van der Horst (Sportschool Jetze van Dijk) oostelijk judokampioen (tot 78 kg).
- R.K. DOS-atleet Wessel Koopmans wordt in Heerde oostelijk competitie-crosskam-

pioen.
_ IKV-tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek. Mient Jan Faber mist de opening.
- De Martin Gasman Scoutinggroep begon een speciale afdeling voor verstandelijk

gehandicapte padvinders met 13 led en.

11 februari. In Hardenberg zwemmen elf Kamper Steurzwermners negen keer naar goud.
Uiteraard waren Martinique Koridon, Ronald Fijn en Daniel v.d. Weerd er weer bij.

13 februari. Frits Zeiler, werkgroeplid voor een publicatie over de geschiedenis van de
Mastenbroeker Polder, spreekt voor de Museumvrienden.

_ Betty Jansma-IJzerman won de hoofdprijs in een landelijke wedstrijd voor amateur
schilders, uitgeschreven door Uitgeverij Harlequin Holland, met een aquarel van een
bloemboeket.

14 februari. Acht leden van de karate club 'Wado Ryu', onder wie de trainers Pieter van
Houten en Frits Gnlneck en arts G. Jansen, dachten volgende week naar de Sovjet
Unie (met name de Estlandse stad Tallin) te gaan op uitnodiging van de Russische
karatebond. Er zou echter niets van komen. Medewerkers van de Sovjet-ambassade
saboteerden visa-verstrekking en to en men eenmaal op weg ging, hielden protesteren
de Nederlandse akkerbouwers de grensovergangen dicht.

_ Er is snel een nieuwe 'Motorcross(!) club De Steur Kampen' opgericht, om door te gaan
met actie voor een crossbaan, nu 'Motorclub De Steur' niet meer meewerkt.

_ Het aantal inwoners van IJsselmuiden is even boven de 13.000. De woningvoorraad
steeg tot boven de 4000. De groei van de gemeente zet door.

_ Bejaardendag in de Stadsgehoorzaal; een stevige maaltijd was het nieuwe element in
het rijk voorziene programma.

15 februari. Nieuwe directeur van de AMRO-bank benoemd als opvolger van de heer L.R.
Dijkhuis: de heer J.C. de Putter.

_ Tijdens een ouderavond prees prof. Bas de Gaay Fortman het Johannes Calvijn
Lyceum om de wijze, waarop zelfs het economie-onderwijs, via eigen lesmateriaal,
recht doet aan de christelijke identiteit van de school.

16 februari. Bouwactiviteiten in Kampen worden 'plat gelegd' om acties voor meer loon
en minder uren kracht bij te zetten.

_ Jeugdafdeling ChI. Kamper Symphonie Orkest van start gegaan met 15 kinderen.
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17 februari. Stichting Bejaardenwerk Kampen klaagt over te lange wachtlijst voor huis
vesting ouderen. Tehuizen kunnen zelfs urgente gevallen niet huisvesten.

- De Kamper Schaaknacht van de baan om te gering aantal Kamper deelnemers.
- Forumdiscussie in het stadhuis tegen apartheid. Burgemeester Kleemans stelt voor

een studiebeurs voor een zwarte Zuid-Afrikaanse student in te stellen, als gebaar van
steun: Oogst van een Mandela-manifestatie, steunend op de banden van de T.U.
Koornmarkt met de Zuidafrikaanse Broederkring van dr. Allan Boesak en dr. Shun
Govender, die in Kampen studeerden.

- R.K. DOS pakt vier springtitels tijdens de Ned. Springkampioenschappcn KNGB in
Ede.

- Zwemploeg De Steur schittert in Emmeloord met negen eerste plaatsen.

19 februari. Prof.dr. Anne van der Meiden spreekt voor Ver. van Vrijzinnig Hervormden
over verschillen tussen vrijzinnigheid en orthodoxie.

20 februari. Gemeente Zwolle wil haar buurgemeenten Llsselmuiden en Hasselt mee
laten praten over stadsuitbreiding ten noorden van het Zwartewater in het gebied
Stadshagen.

- Mevr.A.Woudenberg-De Vries wordt erelid van de Ned. Ver. van Huisvrouwen bij haar
afscheid als presidente.

21 februari. Het Kamper Trompetter Korps (KTK) vertrekt voor een zesdaagse trip naar
Nice.

- Wegblokkades van Boze Boeren bij Kampen en in de Flevopolders.

22 februari. Wethouder A. Hengeveld neemt definitief afscheid als directeur van de
Willem de Zwijger MAva.

23 februari. CDA-voorzitter en Eerste Kamerlid W. van Velzen bezoekt in Kampen en
IJsselmuiden tehuizen voor gehandicapten.

- Twintig Hongaarse waterpoloers in Kampen te gast voor een tralningsvakantie in en
om het zwembad De Steur.

- Gedeeltelijke vernieuwing van de Ramspolbrug veroorzaakt algehele afsluiting voor
het verkeer tot en met 1 maart a.s.

- Boze Boeren verhinderen, dat de hinder veroorzakende bouvierskennel van Joop
Pater uit de woonwijk Hagenbroek verplaatst wordt naar een leegstaande boerderij
aan de Melmerweg.
'Eerste steen' voor uitbreiding 'De Gilden' door twee leerlingen ingemetseld.

- Zeven families herdenken in het stadhuis, dat zij 100[aar pachter van een boerderij op
het Kampereiland waren.

25 februari. Tijdens de maandelijkse dienst van Schrift en Tafel in de Geref. (Syn.)
Burgwalkerk wordt de Misvan Strawinsky uitgevoerd door het Kamerkoor 'Pulcinella'.
De orkestpartij is bewerkt voor twee piano's. Bob Vaalburg heeft de leiding. Ds. J.
Faber gaat voor in de dienst. Lutine Postma en Aart Mateboer zingen de soli. Regina
Bakker en Marion Bloemendaal bespelen de piano's.

- Vijftienhonderd feestgangers - vooraljeugdigen - bezoeken het carnaval in de Buiten
wacht van 'd'Uidelvers'. Ria Valk trad op.
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- Arieta Minnema eerste in Tours (Fr.) in eerste fietscrosswedstrijd om het Europese
kampioenschap Super Class.

- Stemkunstenares Greetje Bijma gast in Han Reizigers VPRO-programma 'Reiziger in
Muziek'.

- Tijdens internationale zwemwedstrijden in het eigen bad viel De Steur 27 keer in de
prijzen.

26 februari. Zware westerstorm geeft extra hoog water. Vooral rond de Mandjeswaard en
de Ketelpolder. In de Hofstraat vielen de meeste pannen van de daken, de straat werd
tijdelijk afgesloten.

28 februari. Tandtechnische lab van Frank Muller en Nico Brands aan de Wilhelminalaan
in opbouw: in maart filiaal van een groot lab in Groningen.

- Van dr. G. Puchinger verscheen een boek over prof.dr. K.Schilder, veertigjaar na diens
dood.

- In vrouwencafe Anna (zaal Hanzestad) opent de dichteres Agatha van het Hart het
seizoen met een causerie over hulpverlening.

- De Stichting 'Kerk en Muziek Kampen', samenwerkend met het Nutsdepartement
Kampen, bracht haar concertprogramma voor het (reeds aangevangen) jaar 1990 uit:
Utrechts Barok Consort o.Lv.Jos van Veldhoven (Burgwalkerk 20 jan.), Affetti Musicali
(Lutherse kerk 3 maart), Pieter-Jan Belder, clavecimbel en blokfl. (Lutherse kerk 31
maart), Anton Pauw, orgel (Buitenkerk 28 april), The Royal Consort (Lutherse kerk 22
sept.), Scaramouche (Lutherse kerk 27 oktober), A'dam Loeki Stardust Quartet (Lu
therse kerk 8 dec.), Ewald Kooiman, orgel (Buitenkerk 26 dec.).

1 maart. Waters chap IJsseldelta bericht volgende week te zullen beginnen met de
dijkverzwaring in de gemeente IJsselmuiden, dijkvak Wilsum-IJsselmuiden. Duur van
maart tot november 1990.

- Ds. Sikko Landheer debuteert als dichter bij Kok met een bundeltje 'Er komt een dag'.
- Gemeente biedt bouvierfokker Pater een nieuwe woning met kennel aan, te bouwen

aan de Melmerweg. Omwonende boeren nog niet gelukkig met oplossing.
- Wouter Eykelenboom toegevoegd trainer voHeybalver. Reflex.
- Bewoners Complex I (Hanzewijk) van de Woningbouwver. 'Kampen' vragen de ge-

meenteraad in een petitie, tach sloopplannen te willen stoppen.
- Raadsfracties protesteren tegen een (verhoogd) eenheidstariefvoor de Stadsgehoor

zaalkaartjes, te verkrijgen op de 'tientjespas'.
- In de plaats van de scheidende gemeente-landbouwkundige ir. F.L. Dijksterhuis komt
ir. H. Kremer uit Wageningen.

- Vanuit de afdeling Kampen van de PCOBwordt een aparte afdeling Zalk/Kamperveen
opgericht.

3 maart. De Steur(zwem)ploeg wint (nog eens) de wisselbokaal in de 'Mijl van Swol'
aldaar.

- RK.DOS met vier turntitels terug uit Dronrijp.
- Tweede 'Psalmzangdag' in de Bovenkerk: niet-ritmisch. Peter Eilander bespeelt het

orgel.
- Nadat de serie 'Een Uurtje Kerkrnuziek' van W. Theo van Dijk in de Burgwalkerk op

9 dec. '89 door de Sneker Cantorij was geopend, volgden in '90 nog het optreden van:
Theo van Dijk en Jan de Jong (3-3), Jos. V.d.Kooy (17-3), Haite v.d. Schaaf (28-4), Wim
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van Beek (12-5). Jan Jongepier (30-6), D.S. Donker (21-7), Louis van Dijk en Lucas
Lindeboom (18-8), Ab Weegenaar (25-8), Arie J. Keyzer (29-9), Kl.J. Mulder (20-10),
Bachkoor Chr. de Wolff (10-11), Piet Wiersma (8-12), Brassb. SDG o.l.v. Jan de Haan
(22-12).

4 maart. Intrede ds. J. Enderle bij de N.H. Hoeksteen-gemeente (confessionele modali
teit) in IJsselmuiden.
Zwemclub De Steur wint in Bussum, in de strijd om de SHV-bokaal o.m. de tien eerste
prijzen.

5 maart. Tijdens een forumavond van het CDA uiten de Kamper ondernemers hun
misnoegen over te weinig aandacht voor hun belangen bij de Kamper gemeentepoli
tiek.

6 maart. Dijkgraaf A. van Ittersum van het 20-jarig Waterschap IJsseldelta beklaagt zich
er over, dat het waterschap met steeds meer belangen in de samenleving rekening
moet houden.

- De theologische faculteit van de VU en de Theologische Universiteit van Kampen gaan
op aandrang van de Gereformeerde Synode toch praten over 'samengroeien naar een
ambtsopleiding'.

7 maart. Wethouder Guus Swillens en de watersportvereniging Bovenhaven tekenen de
vrede over herinrichting van de haven, na meningsverschil over de ligplaatsen van de
heer Westerhof.

8 maart. Succes met inbraakbeveiligingssysteem op 21 basisscholen.
- De 'IJsselmij' gaat in Kampen een 'Verbruikerscontact IJsselmij' instellen, dat zekere

vetorechten krijgt inzake voortbestaan van het Kamper regiokantoor.
- De 78ste Internationale Vrouwendag in de Stadsgehoorzaal.
- Sportraadvoorzitter Tjibbe Oldersma (tevens commissaris van politie) ontevreden

over het contact tussen gemeente en georganiseerde sport, dat wellicht nog ver
slechteren zal.

9 maart. Kinderen uit groep 6 van School Noord corresponderen met bekende Neder
landers en schrijven daarover.

- Het Vogel- en Egelasiel van de Fam. Van der Werf aan de Bovensingel krijgt samen met
de Stichting Hippisch Centrum Kampen een ruimer onderdak in de leegstaande
boerderij Cellesbroeksweg 2.

- Breman BY opende in IJsselmuiden een nieuw bedrijf voor 60 man personeel; men
verkoos IJsselmuiden boven Kampen, omdat men er met de gemeente sneller tot
zaken kon komen.

- Johannes Calvijn Lyceum laat zijn talrijke muzikale talenten horen in de Burgwallcerk.

10 maart. Het Speelwerk bezig aan een nieuw scholenproject: 'Buiten-Kampen', over de
omgeving Buitenkerk.

- De Kamper geschiedkundige Harry Stalknecht bestudeert en beschrijft onder auspi
cien van de IJsselakademie 200 jaar regionaal nieuws in de Zwolse Courant.

- Dr. Willemijn Stokvis opent in de Synagogs de expositie van de Cobra-geestverwante
Lotti van der Gaag.
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~ Uitvoering 'Volharding' o.Lv. Henk Heldoorn in de StadsgehoorzaaL
~ 'Shalom' (IJsselmuiden) en 'De Merels' (Wezep) zingen in de Buitenwacht.
~ Uitvoering gymnastiekvereniging THOR in De Reeve.
~ 'De Steur' pakte twee titels op Nederlandse Winterkampioenschappen in Kampen.

Kira Bulten 200 m schoolslag A-finale dames, en Martinique Koridon 200 m vlinderslag
meisjes 1977.

~ Dolf en Jan Jillings (sportschool Jetze van Dijk) behalenjeugdtitels karate in interna
tionale wedstrijden te VeenendaaL

11 maart. Een Perzische kat van Karin Broeders voor de zesde keer internationaal een
eerste prijs in Hilden (BRD).

12 maart. Adviesbureau Witpaard en partners adviseert als locatie voor de Pieter Zandt
school in IJsselmuiden een plaats op het industrieterrein, langs de spoorlijn, tegenover
de groentecentrale van Albert Heijn.

~ Prof. J. Plomp (78) overlijdt door een verkeersongeval op de Flevoweg. Hij was
emeritus hoogleraar in kerkrecht en kerkgeschiedenis aan de TU Koornmarkt.

13 maart. Nieuwe hulpactie voor Roemenie, nu voor 300 weeskinderen in een tehuis in
Hune Doara, wordt in Kampen en IJsselmuiden voorbereid.

~ Tien vrouwenorganisaties verenigen zich in de Stichting 'De Ruimte' om samen in hun
behoefte aan ruimte te voorzien.

~ De Provo Raad voor de Volksgezondheid in Friesland achter de locatie van een
epilepsiekliniek in de regio Zwolle.

14 maart. De springploeg van R.K. DOS gevraagd voor de Wereldgymnastrada injuli 1991
in Amsterdam.

~ SY DOS huldigt na 60-jaar actief lidmaatschap haar lid Engela van Dijk.
~ De brandweer kreeg een bescheiden dependance aan de Lelystraat.

15 maart. Gemeentebestuur gaat bij GS protesteren tegen de onbeduidende vermelding
van Kampen ('mager en vaag') in het ontwerpstreekplan voor West-OverijsseL

~ Kampen houdt vast aan een vergunningenstelsel voor het plaatsen van een schotel
antenne.

~ Aan de TheoL Universiteit Vrijgemaakt promoveert drs. Frank v.d. Pol (universitair
docent aan de school) tot doctor in de theologie op een proefschrift 'De reformatie te
Kampen in de zestiende eeuw.' Promotor prof.drs. D. Deddens (emeritus).

~ Burgemeester H.C. Kleemans slaat de eerste paal van een nieuwe 'koffiefabriek'
(bedrijf voor decafemering van koffie) voor Kon. Douwe Egberts BY

~ De discussie over een nieuw stadskantoor of huisvesting van het gemeentelijk appa
raat in bestaande gebouwen laait weer op.

16 maart. De jonge journalisten Edger Hammer en Herald van Heerde geven in eigen
beheer een gedichtenbundel uit met illustraties van Harry van Opstal, getiteld 'Tussen
weemoed en verlangen'.

~ Het Hongaarse popduo 'Ural Beat' verbaast in 't Ukien met 'een grote irritante chaos',
die toch weer ordelijk eindigt.

~ Ds. J. van Rootselaar, erevoorzitter van de Stichting Hulp Oost-Europa, voorheen te
IJsselmuiden, overlijdt op 83-jarige leeftijd te Ermelo.

253



- Hans Smit keert definitief niet meer terug als directeur van de Stadsgehoorzaal, weten
de kranten te meld en. Zijn vertrek, verbonden met een afvloeiingsregeling, kost een
half miljoen plus smartegeld. Aan het verbreken van de dienstrelatie ging een VNG
rapport van ruim 20.0000 gulden vooraf.

- De 'Museumvrienden' tellen nu 250 led en.

17 maart. In het Provinciaal Museum te Zwolle worden tekeningen geexposeerd van de
dove, achttiende eeuwse, Kamper tekenaar Pieter Remmers.

- De damclub S.S.S houdt zijn 2ge Kamper Damdag in zaal 'Hanzestad'; weinig (76)
deelnemers.

- De elfjarige Andrea Drent (Ponyclub Toi Toi) Nederlands kampioen in de klasse
M-dressuur, categorie AlB, op concours hippique in Ermelo.

- In Drachten schittert de afvaardiging van zwemclub De Steur tijdens het tweede deel
van de Nederlandse Winterkampioenschapperi.. Zes gouden medailles! Waarvan vier
voor de Elburgse Kira Bulten, die algemeen nationaal kampioene 100 m schoolslag
werd.

- In de Open Hof wordt, met als gastheer de Gemeentelijke Muziekschool, een ens em
blefestival gehouden, dat door Sneek wordt gewonnen.

18 maart. Weer een hoogste onderscheiding, nu in Leeuwarden, voor de Perzische kat
van Karin Broeders.

- Fietscrosscrack Arieta Minnema won te Parijs/Berzy.

19 maart. Voorzitter Jan Meijer stapt uit de Schouwburgcommissie. Hij is het oneens met
het financiele beleid en acht zijn voorstellen terzake nooit serieus behandeld.

- De IJsselmuider raadsfractie voor ABZ wijkt in meerderheid af van het deskundige
advies over de locatie voor de Pieter Zandtschool: zij wil niet ten noorden, maar ten
zuiden van de Zwolseweg laten bouwen (als de school er toch zou moeten komen).

20 maart. Nederland en Hongarije gaan samenwerken aan een oplossing voor de ver
vuiling van het Ketelmeer en het Balatonmeer in Hongarije, waar een vergelijkbare
vervuilingstoestand geldt.

- Burgemeester H.C. Kleemans gaat gerechtelijke stappen ondernemen tegen oud
wethouder Cees Kranenburg - van 'de affaire' en van de politieke partij 'Alert' _
wegens smaad en laster over des burgemeesters huwelijksleven. - 'Dom', zeggen alle
andere tegenstanders van raadskandidaat Kranenburg.

- Graafschapbewoners klagen wederom (en terecht) over verwaarlozing van hun straat
door het gemeentebestuur.

- Er komt weer een 'dagmavo voor volwassenen' van het IJsselcollege.
- In Apeldoorn werd Gerard Spanhaak met de erepenning van de gemeente begiftigd,

tijdens het 25-jarig jubileum van de schouwburg 'Orpheus', waarvan hij rnede-op
richter en oudste commissaris is.Hijwas hoofdredacteur en directeur, later president
commissaris, van de Apeldoornse Courant (Wegener) en voordien hoofdredacteur van
het ex-illegale dagblad 'Strijdend Nederland' in Kampen, en begon als assistent
redacteur van het Kamper Nieuwsblad, voor de oorlog,

21 maart. Sensationele uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. C.A.Kranenburg en
zijn partij 'Alert' halen drie raadszetels! Henk Bastiaan en het voorheen afwezige D'66
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keren terug met twee zetels. De coalitie CDAlP.v.d.A. kreeg de klappen. Beide fracties
verliezen elk drie zetels! Verbijstering alom bij de oude politieke garde.

- Burgemeester H.C. Kleemans, die in een reactie op de verkiezingsuitslag heeft ver
klaard, dat de stad Kampen tot een dorp is verworden, oogst om die uitdrukking
allerwege kritiek.

- Frouke Evink-Botrna.is uitgenodigd tekeningen te maken voor prentbriefkaarten van
de actie Zomerzegels 1991. Zijwerd door de opdrachtgevers ontdekt in het Natuurmu
seum op Ameland.

22 maart. B en W van Kampen willen bij de gedwongen reorganisatie van de drink
waterdistributie in Overijssel geen aansluiting bij de WMOmaar bij de Waterleidingmij
Gelderland. In Gelderland ligt het Kamper waterwingebied en Kampen levert water
aande WMG.
Canadese theoloog Jacobus de Jong promoveert aan de Theologische Universiteit
Vrijgemaakt op een proefschrift getiteld 'Accommodatio Dei'. De promovendus werd
door de generale synode van de Canadian Reformed Churches benoemd tot hoog
leraar aan het Theological College te Hamilton, als opvolger van de Nederlander
oud-Kampenaar - prof.dr. K. Deddens.

23 maart. Toch plannen voor een speciale turnhal achter sporthal De Reeve. Kosten l.3
miljoen; aanwezig 560.000 duizend gulden.

- Dronter ondernemer wil bedrijvencentrum bouwen op het nieuwste gedeelte van het
industrieterrein op 't Haatland.

- De vocale ensembles 'Octaaf' en 'Pulcinella' o.l.v.BobVaalburggeven koopavondcon
cert in de Lutherse kerk.

24 maart. Minister Maij-Weggentegen doortrekken N50. Burgemeester Kleemans had
ten onrechte optimistische conclusies getrokken uit haar eerdere uitlatingen. 'Kam
pen en IJsselmuiden moeten hun problemen zelf maar oplossen,' meent zij.

- Trainingsclub 'Eensgezindheid/Ons Doel' huldigt zijn kampioenen, en trainer
Wiebren Verhoef krijgt een gouden insigne vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van
'Ons Doel', in 1982gefuseerd met 'Eensgezindheid'. Ookvoorzitter Henk Rook en zijn
vrouw worden gehuldigd.

- Nogmeer ellende rond de raadsverkiezingen: de politie onderzoekt, na aangifte door
lijsttrekker H. Bastiaan van D'66, of door stemgerechtigde jongeren stemkaarten
waren verkocht aan een VVD-lid.
'Het Stedelijke' concerteert onder zijn nieuwe dirigent Martin van der Worp.

26 maart. Radio IJsselmond, de Kamper locale omroep, verkeert in geldnood, maar het
gemeentebestuur denkt niet aan extra steun, zolang de Kamper Zieken- en Bejaarden
Omroep en 'IJsselmond' niet fuseren. En daar ziet het vooralsnog niet naar uit. De
KZBOvindt dat zijde oudste rechten op zelfstandig functioneren heeft en 'IJsselmond'
zwaait met een zendmachtiging.

- Inhet IJsselfront gaan de panden naast hotel D'OldeBrugge (v.m.Stadsherberg) tegen
de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw: drie verdiepingen met zes apartemen
ten en twee kantoorruimten, met eronder een parkeerkelder.

- Fractievoorzitter Cees Kranenburg van 'Kampen Alert', ooit wethouder voor de
P.v.d.A.maar door deze partij na 'de affaire' gedesavoueerd, wordt door B en W, op
aandrang van de medezeggenschapsraad van het gemeentepersoneel, tot ongewenst

255



persoon in het stadhuis verklaard. Bij zijn bezoek voor zijn werk als raadslid zuIlen
'gedragsregels' gelden, om ongewenste confrontatie met bestuurders en ambtenaren
(-essen) te voorkomen.

28 maart. De schrijver Jan Wolkers spreekt op verzoek van het Studentenpastoraat
Kampen over zijn verhouding tot de bijbel.

- Marjan Berk sprak voor Vrouwencafe Anna.

29 maart. Het gemeentebestuur wil trachten het passeren of afmeren van Duitse boten
tijdens de Dodenherdenking op 4 mei te doen voork6men door Rijkswaterstaat. En
aangezien Rijkswaterstaat er weinigkans toe ziet, gaat het collegevan B.en W.praten
met de Rijkspolitie te Water. Uit de bevolking zou om deze actie zijn verzocht.

30 maart. Jan Selles, directeur woningbouwvereniging 'Eenvoud', neemt afscheid met
VUT.Hijkrijgt koninklijk goud.

- Mevr.M.v.d.Berg verlaat na 24 jaar de trombosedienst van het Rode Kruis.
Gouden speld wegens 40jarig actief lidmaatschap van de vereniging De Postduif voor
ere-voorzitter Jaap van de Berg.

31 maart. Hervormd Kerkkoor zingt Passieliederen in de Bovenkerk.
- Zo'n 250jazzdansers in Kampen te gast, ter voorbereiding op de Wereldgyrnnastrada.
- R.K.DOShuldigt tijdens de eigen, 'tweedaagse sportdag', voorzitter Nico Klappe (53
jaar lid) en bestuurslidlleider Kas Klappe (42 jaar lid).

1 april. Met ingang van vandaag is de volledige gasvoorziening van de gemeente IJs
selmuiden in handen van de ZwolseGAZO.

- De zwart-witte Perzische kat van Karin Broeders weer een eerste prijs, en wel op het
internationale kattenconcours van de Deutsche Edelkatzenverein te Borken (BRD).
Het was al haar achtste eerste prijs. De poes van Gre Tennekes werd er kampioen
internationale klasse.

- In Steenwijk behaalde zwemclub De Steur tien eerste prijzen in de zesde en laatste
competiewedstrijd in de landelijke B-klasse.

3 april. Het ZwolsVocaalEnsemble o.l.v.Martien Hovestad zingt in de Buitenkerk.
- Vervroegde uitvoering Gemeentelijke Muziekschool.Menwerkt aan een uitwisseling

met de stedelijke muziekschool van Soest (BRD).
- De Sociale Dienst in Kampen werd in 1989- zo ontdekten zijn eigen rechercheurs _
voor 370.000gulden opgelicht.

4 april. Op aandrang van de Commissaris van de Koninginmr. J.AM.Hendrikx, en met
goede diensten van de oud-burgemeester van Zwolleen Arnhem mr. J. Drijber, legden
burgemeester H.C.Kleemans en raadslid C.A.Kranenburg hun conflict bij. Hetgeen
niet betekent, dat aIle problemen nu uit de wereld zijn.

- Organistipianist/dirigent Klaas Jan Mulder wordt - naast zijn andere muzikale
taken - dirigent van een Christelijk Nationaal Koor met als doel: zingen in en voor
het Oostblok.

- Boomfeestdag: in Kampen planten schoolkinderen 25 linden langs het IJsbaanpad.
- Voor de Stichting Kinderpostzegels Nederland overhandigt C.R.Dijkhuis 5000gulden

aan de Stichting Paardrijden Gehandicapten, i.c. aan voorzitter Timmerman.
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5 april. Gemeentelijke Werkgroep Uitvoering Leerplicht (WUL) gevormd.
- Grafhorst is wellicht voorgoed zijn ooievaars kwijt.
- Aanleg vier woonwagenstandplaatsen aan bet Fonteinkruid.
- Vanwege het door zeer zeldzaam optredende omstandigheden weigeren van de auto-

matische sproei-installatie op de nieuwe IJsselbrug ter bestrijding van gladheid,
raakten twee auto's zwaar beschadigd.

- Tarieven OGB ornlaag, maar taxatiewaarden omhoog: resultaat gelijk.
'Kleusien uut Zalk' (mevr. Klaasje Rotstein-v.d. Brink) presenteert haar derde boek,
dat een 'succes fou' zal worden: 'Allerhande dingen uit de natuur'. De inhoud is
verbonden met het NCRV-programma 'Passage'; waarin zij regelmatig optreedt.

6 april. Slavisch Koor uit Zwolle zingt in de Buitenkerk.
- Een vrachtauto vol speelgoed, op 28 basisscholen ingezameld, vertrekt naar Roeme

rue.

7 april. Drie Kamper koren geven een gezamenlijk concert in de Burgwalkerk: het
gospelkoor Legato o.Lv.H. Herweyer, het kinderkoor Shalom o.Lv.J. van Tent en het
Geref. Kerkkoor o.Lv.H. IJzerman.

- 'Wilhelmina' houdt uitvoering in De Reeve.
- 'De KAT' viert haar 30-jarig jubileum met een blijspel van Neil Simon in de Stadsge-

hoorzaaL
- 'Als schouwburgdirecteur ben ik kapot gegaan aan de betutteling en de bemoeizucht

van de plaatselijke politiek. De kwaliteit van de politici staat in geen enkele verhouding
tot het specialisme van de schouwburgdirecteur.' Dat verzucht Hans Smit, op non
actief gestelde directeur van de Stadsgehoorzaal in het N.K.D.

- Ruim 11.000 bezoekers voor veiling KZIJ en tuinbouwbednjven door actie 'Kom in de
kas'.

- Marloes Krediet (R.K. DOS) wordt in Hasselt Nederlands kampioene ritmische sport
gymnastiek, klasse 2B. Haar trainster is Pascale van den Berg.

8 april. Zes eerste plaatsen voor zwemploeg De Steur in Steenwijk.
- De Perzische kater van Gre Tennekes-Duiveman wordt kampioen in Spijkenisse en

haar Perzische poes wordt er hoogste in de kampioensklasse.

9 april. Het gemeentebestuur van IJsselmuiden wil een 'tweede Zwolseweg' tussen het
naar het westen uitbreidende Zwolle, en KampenlIJsselmuiden, en correspondeert
daarover met de Zwolse collegae.
Oud-politiecommissaris R. Verkerk wordt voorzitter van de Sportraad, na het aftreden
van zijn opvolger als commissaris, T. Oldersma. die beide functies onverenigbaar yond.

10 april. Voorlichter H. van Elburg spreekt voor de 'Museumvrienden' over de natuur in
Flevoland.

- Het Kamper Trompetter Korps bereikt overeenstemming met het gemeentebestuur
over aankoop van de - nu gehuurde - voormalige boerderij Buitenbroeksweg l.

- De Stichting Dr. C.N.Fehrmannfonds kent de eerste jaarlijkse 'Fehrmannprijs' toe aan
de auteur en mede-oprichter van de 'Museumvrienden', Aalt Selles te Lelystad. Hij
publiceert regelmatig in het verenigingsblad 'De Panne' en in de Kamper Courant.
'Vereniging Geerstraat Promotie' opgericht. De vereniging zet zich min of meer af
tegen de 'Stichting Promotie Kampen'.
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11 april. Nieuwe troebelen rondom fractievoorzitter Cees Kranenburg van 'Kampen
Alert'. De andere raadsfracties willen geen zaken met hem doen, zo blijkt uit een
geheim fractie-overleg waarvan hij als enige is uitgesloten. Achter het overleg zit ook
een anti-Kranenburg protestactie van het gemeentepersonee!.

- Beleidsnota Kamper Zieken- en Bejaardenomroep verschenen. De wil tot samen
werking met de locale omroep radio IJsselmond is verder weg dan ooit.

- Voorlichtingsavond in het Stadsziekenhuis over botontkalking (osteoporose).

12 april. Stadgenoot drs. Klaas Zwanepol promoveert aan de Joh. Calvijn Academie,
verbonden met de Theo!. Universiteit (syn.), tot doctor in de theologie. Hij is sinds
1977 universitair docent dogmatiek, theologiegeschiedenis en symboliek aan de uni
versiteit.

- Jongerenkoor 'Arise' voert in de Burgwalkerk een oratorium 'The Passion and Death of
Jesus Christ' van dirigent Wolfried Kaper uit.

13 april. De gemeenten Kampen en IJsselmuiden nemen samen deel aan de 'Nul Promiel
actie' tegen alcoholmisbruik in het verkeer.

14 april. De Kamper dierenarts C. de Vlieg mag van het IJsselmuider college van Ben W
een praktijkruimte in zijn gemeente in gebruik nemen. De Dierenartsencombinatie
Kampen-IJsselmuiden zag haar bezwaarschrift er tegen niet ontvankelijk verklaard.

16 april. De jaarlijkse Paasmarkt op 'De Heugte' in Brunnepe weer een topper in popula
riteit.

17 april. Timmerman W. van Staverden (fa. A. van de Velde) krijgt koninklijk zilver na
40-jarig dienstverband.

- Het boek 'Kinderen verhalen van de oorlog', samenstellers Daan van Driel en drs. Jaap
van Gelderen, uitgever Kok, verschenen: bijdragen van Kampers, die in de oorlogsjaren
nog kinderen waren.

- In de Synagoge een tentoonstelling van Art Spiegelman's stripverhaal over de oorlog
tegen de nazi's en de Jodenvervolging 'Maus'. Geopend door mevr. VE. Wibaut
Guilonard, voorzitster van de 'Stichting Educatieve Beeldvorming Onderdrukking en
Verzet'.

18 april. Groots afscheid van de scheidende oprichter/voorzitter Bertus Verhoef van de
Prot. Chr. Ouderen Bond, afdeling Kampen. Hij bracht in korte tijd de nieuwe afdeling
tot grote bloei. Tot zijn opvolger werd benoemd Wolter v.d. Kamp, oud-voorzitter
provinciale CBTB. De heer Verhoefwerd erelid.

19 april. Geen ontslag voor de binnenkort 65-jarige vaste organist van de Bovenkerk,
Willem Hendrik Zwart. De N.H. Kerkvoogdij verlengt het contract met hem vooralsnog
met een jaar.

- Person eel Albert Heijn voert actie tegen verruiming openingstijden.

21 april. Tentoonstelling van oorlogswerk door Henri Pieck (tweelingbroer van Anton
Pieck) geopend in Galerie 3 door mede-Buchwalder, stadgenoot Ab van Dijk.

- 'Open dag waterrecreatie' trok bescheiden bezoek. Waterrecreatiebeurs Sporthal De
Reeve. Te waterlating elfpersoons Canadese kano door de kanovereniging 'Skonen-
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vaarder'. Opening nieuw toiletgebouw bij de Buitenhaven. Maritieme rommelmarkt bij
't Koggeschip. Duikdemonstraties 'De Oester' in zwembad De Steur.

- De Kamer van Koophandel voor Noordelijk Overijssel voert pleidooi voor toch door
trekking van de A50 van Kampen naar Emmeloord, en ook voor een spoorlijn Kampen
Lelystad.

22 apriL De Perzische poes van Karin Broeders wordt in Haarlem 'groot internationaal
kampioen' en promoveert naar de internationale ereklasse.
Twee gouden medailles in Luxemburg voor zwemster Monique Koridon.

- Trainer Jan Winters, opgestapt bij de volleybalclub Reflex, ziet het voor de club niet
meer zitten in de ereklasse.

24 april. Kinderboerderij Cantecleer ontving in 1989 bijna 24.000 bezoekers.
Stadgenoot LF. Witteveen werd voorzitter van de Overijsselse afdeling van de Ka
tholieke Bond voor Ouderen.

25 april. Klinisch psychologe Aleid Schilder, oud-stadgenote, spreekt in Vrouwencafe
'Anna'.

- Na vijfweken moeilijk onderhandelen, gevolgd op raadsverkiezingen met een politieke
aardverschuiving, heeft Kampen een college van Ben W compleet. Vertegenwoordigd
in het nieuwe college zijn: CDA (A. Hengeveld), P.v.d.A. (G. Swillens), RPF (H. Velt
man) en D'66 (H.' Bastiaan). Zware portefeuilles gaan naar de heren Swillens en
Veltman.

26 april. Koninklijke onderscheidingen voor Nico Klappe, voorzitter R.K DOS (zilver), en
ds. Sicco Landheer (ridder).

27 april. Vandaag volgden nog in de lintjesregen: de professoren KA. Schippers en J.P.
Lettinga (officier ON) in Kampen en mevrouw KRotstein-v.d. Brink alias 'Kleusien uut
Zalk' (goud) in IJsselmuiden.
Voorts wethouder A. Hengeveld van Kampen, ridder.
Scheidende wethouder Jo Bossink (CDA) en Warner Brink (P.v.d.A.) uitgezwaaid na
twintig jaar raadslidmaatschap. Zijwerden verrast met boekjes over hun persoon en
acti.viteiten.

- Wethouder Guus Swillens metselt 'eerste steen' voor de nieuwbouw van het ver
enigingsgebouw Kapadka van de scoutinggroep De Hanzeluiden.

- De Kring Kerkmuziek van de Theologische Universiteit (Koornmarkt) o.Lv. Nico
Verrips zingt Mendelssohn in de Buitenkerk.

29 april. School Noord winnaar van de jaarlijkse Lampionoptocht. Thema: 'Beatrix tien
jaar koningin'.

30 april. Koninginnedag. Massale viering met veel variatie en vooral veel muziek. Het
weer werkte in bijzondere mate mee.

1 mei. Koninklijk goud voor Th. A. Ramaker, sinds 1948 in dienst van Scheepswerf
Peters, de laatste 25 jaar als chef nieuwbouw.

- Monique Borst (Kampen) exposeert grafiek en schilderijen in de Zwolse galerie annex
literair cafe 'In de Sinnepoppen'.
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- Feest in de Juliana van Stolbergschool voor adjunct-directeur J. Visscher, die 25 jaar in
dienst was van de Hervormde Schoolvereniging.

3 mei. 'Kringloop Kampen', nu professioneel en met tien betaalde krachten, zal per
1 september zijn activiteiten ook uitstrekken tot IJsselmuiden en Genemuiden.

4 mei, Dodenherdenking. Dezer dagen worden in de Manege aan de IJsseldijk - in 1942
door verzetsman Henk Steenbeek in brand gestoken omdat er door de bezetters
geconfiskeerde eigendommen van Joden in opgeslagen waren - voorstellingen gege
yen van 'Vlucht naar de Vrijheid' door de toneelvereniging 'Komma', schrijver Charles
Morgan, bewerkt en van Kamper coleur locale voorzien door Kees Hardeman (Thea
terschool Kampen).

5 mei. Bevrijdingsdag na 45 jaar. 'Vrijheidsproject' op de scholen. Bevrijdingsvuur per
estafette uit Wageningen. Draaiorgels, historische auto's, droppingen van wittebrood,
Bevrijdingsloop, en veel muziek. Een te warme dag om feest te vieren.

- Voorstopper/aanvoerder Cor van der Weerd zet na 15 jaar een punt achter zijn
voetbalcarriere bij DOSK.

- Prof.dr. K. Schilder bonderd jaar na zijn geboorte herdacht als verzetsauteur, in het
stadhuis van Kampen. Sprekers burgemeester H.C. Kleemans en prof. J. Kamphuis. In
het kader van de herdenking van Schilder als theoloog en kerkleider verschenen reeds
enige publicaties bij Kok, en werd aan de VU in Amsterdam een groot symposium
gehouden en een kleiner aan de TheoL Universiteit Vrijgemaakt in Kampen.
Uitwisselingsconcert Hervormd Wijkkoor o.Lv. Ton Adema en het koor 'Sursum Corda'
uit Ameide, in de Bovenkerk.

7 mei. De krant meldt het overlijden van ds. A. Faber (78), in de oorlogsjaren, vanaf
1941, voorganger van de Ver. van Vrijzinnig Hervormden in Kampen. Hij diende nadien
vrijzinnige gemeenten te Boksum en Emmen, was hoofdredacteur van 'Kerk en
Wereld' en had een VPRO-radiorubriek. Hij werd begraven in Driebergen.

- Wethouder Henk Bastiaan krijgt bezoek van 'woonwagenvrouwen' uit Kampen. Bij
monde van hun woordvoerster Bep Schmidt waarschuwen zij voor het spoedig weg
vagen van de woonwagencultuur via rijksregels. De volgende dag was er een grote,
algemene demonstratie in Den Haag.

9 mei. Dansschool Gerrie van Dijk sluit per 1juni na vijf succesvolle jaren haar deuren
wegens problemen met de hinderwet. Mevrouw Van Dijk gaat een compagnonschap
aan in Huizen.
De Chr. Oratoriumver. 'Immanuel' o.l.v.Klaas J. Mulder voert Haydns 'Die Schopfung'
uit.

10 mei. Het voormalige rioolgemaal aan de Scheerling zal 'accountantskantoor' worden.

11 mei. De ambtelijke top van gemeentefinancien zit ziek en/of mokkend thuis vanwege
personeelsproblemen en het werk blijft liggen.

- In Kampen ontdekt men 160 gifvaten, vermoedelijk van een grote partij afkomstig van
het Amerikaanse leger in Duitsland, waarvan ook een deel in Borculo werd gevonden.

- Harry Muskee Caartsvader van de blues') treedt op in 't Ukien.
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- Zesde filmnacht in het City-theater, met vier actuele muziekfilms en na afloop ontbijt
in De Moriaan.

- Wethouder Guus Swillens opent de nieuwe kantine- en kleedaccommodatie van de
KJLTC aan de Cellesbroeksweg.

- Voorspeelavond op twee piano's in de Gem. Muziekschool.
Uitvoering Balletschool Hanni Dokter in Stadsgehoorzaal.

12 mei. Kampen startplaats van de landelijke fiets- en molendag. De wieken van d'Olde
Zwarver draaien er lustig op los.

- Het Chr. Kamper Dameskoor viert zijn 45-jarig bestaan met een concert in de kerk van
de Vrije Evangelische Gemeente.

- De Kamper Badminton Club bestaat 15 jaar.
- Turnwedstrijden van het Gewest Overijssel-Gelderland van het KNCGV in De Reeve

met 530 deelnemers. Liesbeth Leidekker (meisjes 10/11, 'Wilhelmina') een topper.
Jolanda Fleurke (12/13 jaar Ie graad) kreeg na hers tel van een mistelling toch nog een
eerste prijs.

- De gitarist Pieter Mondria uit Kampen concerteert in Galerie 3; hij voert zijn examen
programma uit.

- De beeldend kunstenaar Rob van de Werdt exposeert bij collega's aan het Vrijthof te
Maastricht.

- Het kerkje van Schokland wordt na langdurig gebruik als museum tijdelijk(?) weer als
kerk ingericht, zoveel mogelijk in authentieke staat.

- De kloof tussen de Theol. Universiteit in Kampen en de Theol. Faculteit van de VU in
Amsterdam, waarvan door het rijk samenwerking wordt geeist, blijkt onoverbrugbaar.
Men denkt ongelijk over de zeggenschap over de opleiding tot het predikantsambt. De
VU:niet rechtstreeks onder de kerken. Kampen: geen fusie als wij worden opgeheven.

- Voor De Steur driemaal goud bij Overijsselse zwemkampioenschappen in het eigen
zwembad.

- De Willem van Oranjeschool verovert de judobeker voor basisscholen in toernooi met
de deelname van ruim honderd scholieren.

- Ti.t10Hazelhoff (KWC) in succesvolle reeks weer de snelste in Sibculo.

15 mei, De Zwolse archeoloog Ruud van Beek erelid van de 'Archeologische Werk
gemeenschap voor Nederland'. Mede dankzij hem he eft Zwolle drie jaar geleden,
samen met Kampen, een stadsarcheoloog aangesteld.

- Eerste 'Rothuizen-lezing' aan de Theol. Urtiversiteit Koornmarkt, over christendom en
cultuur. Spreker prof.dr. C.A.van Peursen.

- Zeezeiler Henk de Velde in Falmouth (te laat, maar toch) als een triomfator ingehaald
met zijn oceaancatamaran. Hij was sinds 7 december 1989 bezig aan een wereldreis,
die 150 dagen zou mogen duren, maar 1[")8dagen duurde.

- Het Kamper lid van de karatevereniging 'Wado-Ryu' Milly Pastor (29) is de eerste
Overijsselse vrouw met een derde dan.

- Premiere van Brecht's 'Man is man' door studenten van de Theaterschool, in de
theaterzaal van de school.

- De oud-Kamper acteur Henk van Ulsen zal veertien keer in het kerkje op Schokland
optreden met het bijbelboek Prediker. De altsaxofonist Adriaan Valk verleent rnede
werking.

- Vrees voor 'afslanking' bij de Lijempf (Van Heel).
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17 mei. Het Internationale Brink-damtoernooi te gast in Kampen (Buitenwacht). Kam
per dammer Joop Rigterink dwong Jannes v.d. Wal tot remise.

- Op het Stationsplein werden 152 standplaatsen biedende fietsrekken geplaatst ter
oplossing van de dagelijkse chaos.
Ir. F.L. Dijksterhuis, gemeentelandbouwkundige van Kampen, wordt tijdens zijn af
scheidsreceptie geridderd. Hij was bijna 30 jaar in Kamper dienst.

19 mei. Open huis Gemeentelijke Muziekschool met in de Stadsgehoorzaal muzikale
uitwisseling met docenten en leerlingen van de Stadsmuziekschool in Soest (BRD).

- Opening dubbele expositie Jits Bakker: deels in de Synagogs, deels (grot ere beelden)
in het plantsoen langs de De la Sablonierekade.

- De apotheek van het Penningkruid verhuist naar het Gezondheidscentrum aan de
Silene.

- Zwemploeg De Steur zeer succesvol in Antwerpen: twaalf eerste plaatsen in groot,
internationaal gezelschap.

20 mei. Fietscrosscrack Arieta Minnema wint in Slagharen de European Challenge Cup
in klasse 15-jarigen.

- Bij SV DOS draagt Klaas Visser de voorzittershamer over aan Rien van Dijk, en wordt
. tot erelid benoemd.

'Jubilate Deo' terug van een uitwisselingsweekend met het Zweedse 'Karl Gustav
Kyrken Kore' in Karlshamn.

22 mei. Kampen ontvangt twee prominente Indianen uit de U.S.A., die strijden voor de
belangen van hun rasgenoten: Madonna Thunderhawk en Frank Dreaver met hun
advocaat Lew Gurwitz. Zij werden uitgenodigd door de Ned. Actiegroep Noord
amerikaanse Indianen (NANA), in Kampen vertegenwoordigd door mevr. Ria v.d.
Starre. Zij werden ten stadhuize ontvangen door burgemeester H.C. Kleemans en
spraken geinteresseerde Kampenaren toe in hotel d'Olde Brugge.

23 mei. Wethouder Guus Swillens slaat de eerste paal voor de 'IJsselresidence', ofwel een
serie luxe koopwoningen aan de kop van de Bovenhaven, die straks mede het 'IJs
selfront' zullen bepalen.

- Kampen koopt via snelle bestuurlijke actie twee portretten uit het midden van de 17e
eeuw, toegeschreven aan Anthony Palamedesz, voorstellende het burgemeestersecht
paar Jan Beeldsnijder en Geertruida Steenbergen. Prijs f 18.000, -r-.

- De Geref Synode, in Putten bijeen, verwerpt met 48 tegen 25 stemmen een fusie
tussen de Theol. Universiteit te Kampen en de Theol. Faculteit aan de VU te Am
sterdam. WeI komt er een deputaatschap van de Synodc voor beide instellingen
gezamenlijk.

24 mei. (Hemelvaartsdag).KlaasJ.Mulder concerteert op het Schnitgerorgel in de Grote
kerk van Zwolle.
Zo'n 225 zeeverkenners in Kampen voor de z.g. bakwedstrijd, georganiseerd door de
scoutinggroepen Martin Gasman en Henk Brunt.

25 mei. Jongerencentrum't Ukien,dat in oktober 1989met een schone lei begon, floreert
weer en verwacht de 10.000stebezoeker.

- Paul Kalter (R.K. DOS)wordt in Zevenaar oostelijk kampioen 3000m steeple chase.
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26 rnei. Kanis & Gunninkronde - de 23ste - voor zo'n 200 liefhebbers en amateurs op de
racefiets. Wouter van de Bor uit Apeldoorn won de trofee.

- B en W willen 90.000 gulden extra beschikbaar stellen voor archeologische werk
zaamheden in de binnenstad, voornamelijk voor de Kok-panden en de Groen van
Prinstererschool.

- Bij het schaapscheerdersfeest van de kinderboerderij Cantecleer 750 bezoekers.
- De Steur wint in het eigen Kamper bad de Bemog-bokaal,
- Jan van Raalte (70), oprichter en technisch medewerker van de SLOK (De IJs-

selmond), bestuurder VARA,P.v.d.A.en Humanitas, oud-verzetsman, plotseling over
leden.

27 mei. Het eerste gemengde zondagteam van KJLTCwerd kampioen in zijn klasse.
- Veelwandelaars in Kampen na de uitzendingen van Joop Scheltens' 'Ontdek je plekje'

voor AVRO-tvop 21 en 24 mei over Kampen.
- Tino Hazelhoffwint het besluit van de Driedaagse van de Hoekse Waard.

28 mei. Jaap Spaargaren als kampioen van 'Oefening en Ontspanning' beste schaker van
Kampen.

- Drie Canadese zangkoren uit respectievelijk Calgary,Kelowna en Vancouver,voorna
melijk bestaande uit (nazaten van) Nederlandse emigranten, traden op in de Boven
kerk.

29 mei. Bert v.d.Akker,directeur van het ZwolsConservatorium, onderdeel- evenals de
Kamper Kunstacademie en Theaterschool - van de Hogeschool voor de Kunsten
'Constantijn Huygens', benoemd tot directeur van het Res'dentieorkest,

- Van de Kamper schrijfster Riek Venema (mevr. R. van Koldam-Venema) verscheen
een nieuw boek na haar eersteling 'Beslagen Spiegels' (1984), getiteld 'Velema'.
Uitgave 'De Koofschep', HilversumJAntwerpen.

30 mei. Betty Jansma-IJzerman won met een bloemstilleven in acjuarel,met groot over
wicht op de andere deelnemers, de jaarlijkse tekenwedstrijd van het tijdschrift 'Teke
nen en Schilderen'. Zij exposeerde gelijktijdig in de Zwolse 'Librije'. De algemeen
directeur van Kon. Talens, de heer Bax, reikte de prijs uit.

- Negen orgelleerlingen aan de Muziekschool concerteren in de Nieuwe kerk.

31 mei, Tijdens een concert in de Bovenkerk krijgt organist Klaas J. Mulder een hoge
Franse onderscheiding, hem toegekend door de Franse Academie voor Kunsten,
Wetenschappen en Letteren in Parijs, uitgereikt. Erkenning voor zijn verdiensten op
het gebied van het Franse orgelrepertoire. De uitreiking geschiedde door een vriend
en vakgenoot: Louis van Dijk.
Op een roerige vergadering van Radio IJsselmond wordt besloten, dat een commissie
van 'wijzemannen' een fusiemoet voorbereiden van RadioIJsselmond en de KZBO;tot
nog toe twee strijdende partijen. Tot 1 januari 1991 blijft de huidige toestand van
samenwerking en wederzijdse autonomie gehandhaafd. De gemeentelijke subsidie
verstrekking hangt van het welslagen van de fusie af.

1 juni. Gemeentevoorlichter Eduard Ehrhardt wordt hoofd van de nog te vormen
afdeling communicatie van de gemeente Smallingerland (hoofdplaats Drachten).

- De Theologische Universiteit Vrijgemaakt krijgt als overbuur een Archief- en Docu-

263



mentatiecentrum voor de Gereformeerde kerken (Vrijgemaakt) met een full-time
archivaris.

- Het Buro Slachtofferhulp geopend in het pand van de Vrijwillige Vakature Bank aan de
Oudestraat.

2 juni. De Oostduitse voetbalclub BSG Aktivist uit Pommeren neemt met een pupillen
elftal deel aan het D-pupillentoernooi van DOSK, en won de eerste prijs.

- De Urker koordirigent Frits Bode (64) overleden. Hij was van 1955 tim 1958dirigent
van het Kamper 'Jubilate Deo'.

4 juni. (Tweede Pinksterdag.) Willeke Stoel (KWC) behaalt tijdens een kampioen
schapswedstrijd voor de vier noordelijke provincies in Jubbega, het kampioenschap
van Overijssel voor junior-dames.

5 juni. Ontevredenheid bij de georganiseerde Kamper ondernemers over de verkeers
regeling op de Oudestraat-promenade.

6 juni. Nieuw telefoonnummer politiebureau: 93111.

7 juni. GaitL.Berk begint zijnveertiendaagse 'Stukjes van toen en thans'-rubriek in het
NKD,afgewisseld met de veertiendaagse feuilleton 'Vroeger,weetjewel ... ' van Hans
Wiersma.

8 juni. Het ChI.Kamper Symphonie Orkest o.Lv.Andre van Putten, nu ookmet speciale
jeugdafdeling, debuteert in de Lutherse kerk.

- In het jaarverslag klaagt de PCSMDNoord-Veluwe en IJsselmond (maatschappelijk
werk) haar nood over stijgend aantal hulpvragen en beperkte geldmiddelen. AIleen
door steun van de kerken is doorgaan mogelijk.

- In Kampen en IJsselmuiden zal kinderopvang per 1 september 1990worden onder
nomen door de landelijke stichting Catalpa, die op non-profit-basis werkt.

9 juni. Drie brassbands, uit Zalk,Emmeloord en Borne, concerteren in regionale samen
werking in de Open Hof.

- De Stichting Kamper Kunstuitingen brengt acht plaatselijke muziekverenigingen op
straat in jaarlijkse midzomermanifestatie.

- De 75 afstuderende kunststudenten krijgen in de Broederkerk hun diploma en expo
seren (plus drie modeshows in de Stadsgehoorzaal) hun werkstukken in de V.m. Van
Heutszkazerne, waar de ChI. Kunstacademie is gevestigd.

- Het kinder- en jeugdkoor van Jubilate Deo voert 'The Sound ofMusic' ten tonele.
- Hoogstraat BY, leverancier vanmedische techniek over de hele wereld, vraagt ontslag
voor alle zestien medewerkers.

- Tijdens de Overijsselse zwemkampioenschappen in het zwembad De Steur wint
Ronald Fijn drie titels: 100m vrije slag, 200 m rugslag en 200 m vlinderslag.

- Massale deelname - 140 dressuur- en 125 springruiters - aan het Outdoor Paarden
concours van de Landelijke Rijvereniging Kampen met deelnemers uit het hele
Noorden des lands. Op het sportpark Seveningen namen bijna 400 gehandicapte
(lichamelijk en geestelijk) ruiters deel aan de Oostelijke landdag van de Nat. Fed.
Paardrijden Gehandicapten. Organisatie: de Oosterholtruiters. Sponsor: de NVOB
bouwbedrijven inKampen en IJsselmuiden.
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11 juni. De 47ste Avondvierdaagse met zo'n 3500 wandelaars gestart.
- Meerderheid gemeenteraad IJsselmuiden wijst wederom de komst van een Reforma

torische basis school van grote omvang af. Het schoolbestuur zal echter doorprocede
ren tot voor de Raad van State.

13 juni. Steungroep Zuid-Afrika organiseerde een jaarlijkse Soweto-herdenking in de
Burgwalkerk.

14 juni. Ondanks de bloei van de Kamper Openbare Bibliotheek is over 1989 een ge
meentelijke bijdrage nodig, die 22.000 gulden meer bedraagt dan de gemeente had
begroot (1,3 miljoen). Ontvolking van de Hanzewijk me de reden van het gegroeide
tekort.

- Stadgenoot drs. Jan ten Hove laat een boek verschijnen over 'Genealogische bronnen
in het Rijksarchief in Overijssel'; een onmisbare steun voor stamboomonderzoekers.

- De Waterpolitie gaat strenger optreden tegen overschrijding van de snelheidslimiet te
water.

- Kampen is present op de Internationale Hanzedagen in Deventer en Zutphen.

15 juni. Justitie biedt het lid van de VVD, dat van enige jonge kiezers oproepingskaarten
kocht voor de gemeenteraadsverkiezingen, een transactie van 750 gulden en 'voor
waardelijke niet-vervolging' aan.
Zestig schoolkinderen van drie basisscholen tonen hun verzamelingen in het Stedelijk
Museum; wethouder H. Veltman opent deze tentoonstelling.

16 juni. Van Heel gaat voorlopig niet tot ontslagen over.
- De salonboot 'Hendrikje' gaat vanaf 20 juni weer varen tussen Kampen en (het

scheepsarcheologisch museum in) Ketelhaven.
- Twirlsuccessen voor 'Volharding' in Katwijk. De minirettes staan bovenaan in hun

klasse. Miss Minirette Tsjang- Yi Cheng wordt de beste bevonden van de jeugddivisie.
Ook de majorettes staan bovenaan, in de eerste divisie, en -Miss Majorette Germa
Scholten wordt uitgeroepen tot de beste van aIle divisies!

- De Steur pakt in het eigen Kamper zwembad nog zeven Overijsselse titels.
- Het jubilerende, 25-jarige Llsseldelta' onderneemt een grote schoonmaakactie langs

de IJsseloevers in Kampen en IJsselmuiden. 't Was nodig ook!

18 juni. Premiere van de musical 'Geweldrig)' uitgevoerd in en door 'De Gilden' (v.h.
Technische School).

19 juni. Onder de titel 'Index 1990' geeft de Kunstacademie de gebundelde examen
stukken van dit jaar uit.

- De Theaterschool diplomeert dertien dramastudenten als dramadocent.
- Mevr. Gerda Kroeze-Knol, aanvankelijk kabinetschef van de burgemeester en tijdens

het non-actief van directeur Hans Smit waarnemend directeur van de Stadsgehoor
zaal, door B en W nu tot Hans Smit opvolgend directeur benoemd.

20 juni. De verzamelde Kamper/IJsselmuider huisartsen dragen de organisatie en uit
voering van verloskunde en zuigelingenzorg over aan twee artsen van het consultatie
bureau van de Stichting Kruiswerk IJssel-Zwartewater. Zij nemen na 1 oktober geen
bevallingen meer voor elkaar waar.
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- Van zeezeiler Henk de Velde verschijnt het avonturenboek 'Een sfeer van onrust',
Uitgave Elmar Rijswijk.

- In het boek 'Verborgen steden', samengesteld door drs. H. Sarfatij van de R.O.B. en
verschenen bij Meulenhoff Nederland, neemt Kampen onder de 19 oude steden een
centrale plaats in. Mieke Smit, rechterhand van stadsarcheoloog Hemmy Clevis,
schreef de tekst van de bijdrage over Kampen.

- Het Utrechts Barok Consort o.l.v. Jos van Veldhoven zingt in de Burgwalkerk.
- Een bekende stadgenoot, de heer J.H. Schrader (93), oud-adjunct directeur BK-

fabrieken, oud-bestuurder Nutsspaarbank, van oorsprong landbouwwetenschapper,
overleden.

- Directeur W. Helman van de Verenigde Gasthuizen neemt afscheid en wordt benoemd
tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

21 juni. De verdachte van de moord op de kunststudente Ceciel Bot zwijgt voor de
Zwolse rechtbank over de toedracht van zijn ctaad.

- In het stadhuis worden twee nieuwe boekjes over Kampen (en omstreken) gepresen
teerd door Uitgeverij Kok: Drs. Rene van Mierlo's 'Kampen in fragmenten', en Gait L.
Berk's 'Een jeugd in de IJsseldelta'.

- De sloop in de Hanzewijk in volle gang.

22 juni. Het Stadsziekenhuis schrijft een fotowedstrijd uit ter gelegenheid van zijn
75-jarig bestaan in 1991.
'Grootouders-bouwkunst' in boek van 65-jarig 'Oversticht'; ook met Kamper objecten,
ofschoon weinig en niet representatief.
Oplevering vier gerenoveerde panden in Schoolstraat en Buiten Hofstraat voor de
Stichting Stadsherstel.
Opening van een tentoonstelling van artistieke objecten in het Walkate-archief, van
acht Kamper amateurs, die om hun dagelijks werk of omstandigheden goede beken
den in Kampen zijn. 'Een gat in de rnarkt', zegt beheerder mevr. J. ten Hove-Jacobze.

23 juni. 'Het Stedelijk' behaalt met zijn malletband in Almelo een eerste prijs met lof van
de jury. Bij deze gelegenheid werd afscheid genomen van tamboer-rnaitre Ton Schrij
er, die uitgeroepen werd als beste van het festival.

- Het Tsjechische 'Brixi Kamerkoor en -orkest' uit Teplice, o.l.v. Bohdan Ostroversenko
zingt - uitgenodigd door de Sneker Cantorij, die geen onbekende in Kampen is - in de
Burgwalkerk.

- Zeven eerste plaatsen voor De Steur in internationale zwemwedstrijden in Almelo.

25 juni. Michiel de Boer jeugdkampioen van tennis club KJL TC.
- Kamper organist-entertainer Joost van Vondel (53) overleden.

26 juni. de Gereformeerde Wester- en Burgwalkerk gaan in de steigers.

27 juni. Mevr. Ria v.d. Starre houdt schrijfactie voor invrijheidstelling van de Indiaanse
leider Leonard Peltier, die sinds 1976 onschuldig in een Amerikaanse eel zit.
'Immanuel' - nieuwe voorzitter na Jaap Kroon, Jan Leene - gaat in oktober een
compact disc opnemen van delen van de concerten in de Kamper Bovenkerk en de
Johanneskerk te Heerde. Ook 'De Lofzang' uit Heerde werkt mee. Dirigent van beide
koren Klaas J. Mulder.
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Officiele opening door burgemeester H.C. Kleemans van het verbouwde Leger des
Heils-gebouw en aanvang nieuwe taken: mensa voor bejaarden en studenten, nood
logies.

- Het Gewestelijk Arbeidsbureau verhuist van de Beatrixstraat naar de Meeuwenweg.

28 juni. Het gemeentebestuur schrijft een ideeenprijsvraag uit voor een principe-ont
werp voor de nieuwe stadsbrug over de IJssel, die men binnen vijf jaar met rijkssteun
wil gerealiseerd zien. Geschatte vervangingskosten 30 miljoen gulden.

30 juni. Zeilwedstrijden op het Ganzendiep bij de watersportvereniging Het Koggeschip.
- Dordt College Alumni Choir uit Sioux Center (USA) treedt op in de Bovenkerk tijdens

zijn toernee. Gastheer het Hervormd Kerkoor.
- Landelijke wedstrijd (20 teams uit den lande) van de Ver. van Duitse Herdershonden

houders 'De IJsselmond' in IJsselmuiden. Het eigen team won de 'IJsselcup'.
- Herman Diender heropent zijn 'Persoleurn' in de Boven Nieuwstraat 65.
- De gemeente Kampen wil het raadslid Remmelt de Boer (GPV) in het bestuur van

"t Knooppunt', school voor middelbaar beroepsonderwijs in Zwolle. De school wil per
1 augustus de Hanzeschool in Kamper overnemen, en stelt een bestuurszetel beschik
baar, maar niet voor een raadslid. Niettemin besloot de raad de heer De Boer aan te
wijzen.

- Mevr. K. van Dijk-Westerveld, weduwe van de in 1962 overleden populaire P.v.d.A.
wethouder Dirk van Dijk, op 91-jarige leeftijd overleden.

- In Galerie 3 wordt een tentoonstelling geopend van ontwerpen voor pagina's van de
NCRV-gids.

2 juli. In het bejaardencentrum De Amandelboom wordt mevrouw Jurriaan Stroom
berg-van 't Ende 100 jaar. Wethouder A. Hengeveld komt haar officieel gelukwensen.

- In de Buitenkerk is een tentoonstelling 'Schrijfstijl' te zien, samengesteld door koster
archiefbeheerder H.C.Diender uit schrifturen, aanwezig in de archieven van de kerk,
het klooster van de Zusters van Liefde en zijn eigen collectie-

3 juli. Ook ten behoeve van Kampen komt er dit jaar in Zwolle een Medisch Kleuterver
blijf voor veertig 'probleemkleuters': kinderen met afwijkingen van psychische en/of
lichamelijke aard.

5 juli. De moordenaar van Ceciel Bot krijgt vijftien jaar en tbs. De politie stak in het
onderzoek bijna 20.000 manuren. Bijstand uit andere politiekorpsen kostte bijna
310.000 gulden; voor rekening van Kampen kwam ruim 77.000 gulden. De dader gaat in
hoger beroep.

- De gemeente Kampen wil haar drie campings kwijt: Roggebotsluis, Seveningen en 'Op
't Eiland'. Zij schakelt het Adviesbureau Recread in voor opstelling van een toekomst
perspectief.

- De gymnastiekver. 'Pirouet' heeft een huurschuld van 7000 gulden bij de gemeente en
het geduld van de schuldeiser is (vrijwel) op.

6 juni. De gemeente wil haar huurwoningen op 't Kampereiland verkopen aan de
bewoners.

- 'IJsseldelta' plaatst met financiele steun van de Rotaryclub speciale dakpannen voor
broedende gierzwaluwen op enkele gemeentelijke gebouwen.
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- Skateboardbaan ('half-pipe') achter De Reeve in gebruik.
- Als opvolger per 1 december 1990 van drs. L.J.A. Hogendoorn als algemeen directeur

van het Stadsziekenhuis, is benoemd de heer C. Voorn te Ommen, vroeger verbonden
aan het Zwolse R.K. ziekenhuis De Weezenlanden, thans directeur van het Patholo
gisch Anatomisch Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium in Deventer.

7 juli. Simone van Ommen (Haatlandruitertjes) wordt Overijssels kampioene met haar
pony in klasse M, te Vriezenveen.

8 juli. Marian Stoffer van de ver. Kringloop Kampen en coordinator van de Sticht.
Vluchtelingenwerk Kampen, doet in Groningen doctoraal examen 'Sociale pedago
giek'.

9 juli. Protesterende boeren verhinderen dat bouvierfokker J. Pater verhuist van Ha
genbroek naar het hem door de gemeente aangewezen stadserf 145 aan de Melmer
weg. De boeren willen de geluidshinder van blaffende honden niet.

- Burgemeester C. Dekker van Dronten wil van de provincie Flevoland, die de Hanzeweg
Dronten-Kampen wil verbreden, ook duidelijkheid over de planstudie naar de N23:
Alkmaar- Lelystad- Dronten -Kampen.

- De Israelische consul Pri-Gal in Kampen. Hij bepleitte uitwisseling tussen Kampen en
de havens tad Eilat aan de Rode Zee in Israel.

10 juli. Opening expositie schilderijen en be elden van W.P. van de Hulstjr. in de Koorn
marktspoort, organisatie Rudolph Roukema en de Stichting Promotie Kampen. Weth.
A. Hengeveld verrichtte de opening.

11 juli. Wethouders H. Bastiaan van Kampen en A. v.d. Maat van IJsselmuiden openen
samen de campagne 'Nul Promiel' (geen alcohol in het verkeer) voor hun gemeenten.

- Veertien Oost-Duitse, kerkelijke jongeren uit Meissen op bezoek bij leden van de
Geref. Kerk (syn.). Er bestaan al wederzijdse contacten sinds 1982.

12 juli, In het Cultureel Centrum in Delft is een permanente tentoonstelling ingericht van
foto's van die stad, in opdracht van de gemeente Delft gemaakt door Henk Woning,
fotograaf te Kampen.

- Het 'beeldje van de eerste publicist van Kamper Uien Hendrik Willemsz' blijkt een
Kamper Ui: het 'beeldje' werd een (levende) acteur, en Hendrik Willemsz he eft nooit
bestaan. 't Was weer eens een andere manier om de Kamper Ui(t)-dagen te openen
dan door alleen de koe aan de Nieuwe Toren op te hijsen.

- Bij Ketelhaven wordt druk gewerkt aan de komst van een bungalowpark, maar
sanering van de vervuilde Ketelmeerbodem zal pas in 1992 kunnen beginnen.

- De 'Mijl van Kampen' wordt met weinig publiek op de Oudestraat verlopen. Winnaar
van het hoofdnummer, de 1609 m heren van 20-29 jaar, wordt Jan van Ommeren uit
Heerde.

13 juli. Veilingbestuurder (gedurende 28 jaar) G. Rozendaal uit IJsselmuiden neemt
afscheid van de Veiling KZIJ.

- De opening van de tentoonstelling 'Van eiland tot polderland' in het Museum Schok
land geschiedde door de loco-burgemeesters A. Hengeveld van Kampen en W.P.Omta
van Noordoostpolder, plus E. Vermeer als plaatsvervanger van de Flevolandse Com-
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missaris van de Koningin. Hengeveld gaf symbolisch (maar in echt geld) de 275,511/2
gulden terug, die Kampen voor de overdracht van het te ontruimen eiland Schokland
aan onze gemeente ontving op 11 mei 1859.
Oud-veehouder Jan Netjes (68) te IJsselmuiden, vroeger op het Kamper stadserf 'De
Heultjes', stelde ten behoeve van het geslacht Netjes een genealogisch boekwerk
samen, dat met vele foto's verlucht in uitstekende vorm verscheen, uitgegeven in eigen
beheer en gedrukt bij Zalsmans Grafisch Bedrijf.

14 juli. De zomertentoonstelling in het Stedelijk Museum (Gotische Huis), die vandaag
wordt geopend door de Kamper scheepsbouwerJan Peters, met 'boggelrieders' en een
antieke koets op straat, heeft als onderwerp 'Verkeer en vervoer',

- Rijke oogst voor De Steur op Nederlandse Kampioenschappen zwemmen: zestien
plakken eremetaall Kira Bulten uit Elburg absolute topper met vijf gouden medailles.
Voorts een gouden medaille voor Ronald Fijn en een voor Monique Koridon. Het team
wordt geleid door Andries Stricker, Henk Bulten en Olympisch kampioene Petra van
Staveren.

17 juli. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zou het Museum voor Scheepsarcheo
logie in Ketelhaven willen afstoten als oneigenlijk bezit.

18 juli. In het Zwitserse Luzern prolongeerde Arieta Minnema (15) haar Europese titel
fietscrossen.

_ Stadsarcheoloog Hemmy Clevis begint met vijf vrijwilligers aan een speurtocht in de
grond achter de Groen van Prinstererschool (Groenestraat) naar het Agnietenkloos
ter, dat daar ± 1400 gestaan moet hebben. Er werden muurdelen, skeletdelen en
brokstukken van keukengerei gevonden.

19 juli. Anton Heyboer exposeert acht werken in de Synagoge. Een overzichtstentoon-
stelling.

- Teleac brengt Kampen op tv in een nieuwe serie 'Steden des tijds'.
- Wilde konijnen ondermijnen dijken en gebouwen op 't Kampereiland.
_ De Culturele Raad Overijssel en VVVKampen stellen samen een cursus in voor het

leren van sigaren maken en vertellen over de geschiedenis van de sigarenmakerij.

20 juli. De monumentale voordeur, horende in het eveneens monumentale pand Oude
straat 107 (waar nu na jaren be stemming als bankgebouw een drogist in gevestigd is)
was bijna wederrechtelijk verdonkeremaand, als een attente burger de afwezigheid
niet had geconstateerd. Toen moest zij weer terugkomen en opnieuw worden gem
stalleerd.

_ Veiling KZIJ behaalt na het eerste halfiaar van 1990 een record omzet van 55 miljoen
gulden. Aan het eind van het jaar wordt mogelijk de 'magische grens' van 100miljoen
gulden overschreden.

25 julio 'Kleusien uut Zalk' (mevr. K. Rotstein-v.d. Brink) met haar jongste boekje 'Aller
hande dingen over de natuur' in de 'top drie' van Nederlandse bestsellers. En het houdt
nog niet op.
Ex-verdachten in de moordzaak Ceciel Bot eisen samen 140.000 gulden schadever-
goeding van Justitie.
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26 juli. 'Kerkorgelpad' door Kampen kenmerkt derde Kamper Ui(t)-dag.
- 'Kringloop Kampen' dreigt te stoppen als de gemeente niet met ruim een ton over de

brug komt, boven de 48.000 gulden jaarlijks die nu wordt ontvangen.
- De Consumentenbond wil optreden tegen de gemeentelijke vergunning, nodig voor
plaatsing van schotelantennes. Er komt een proefproces.

27 julio Boekhandelaar-in-ruste Jan Ultee (68), bekend als fanatiek zeezeiler, maakte in
bijna elf weken een zeiltocht met zijn schip 'Lands End' vanuit Ketelhaven naar
Leningrad vice versa. Hij is nu terug van zijn avontuurlijke reis over 2500 zeemijlen.

28 juli. Problemen bij de VeilingKZIJ.Een aardbeienkweker uit Emmeloord werd als lid
van de veilingvereniging geroyeerd. 'Omdat ik te kritisch ben, met name inzake
openheid over de financien', zegt hij zelf.En hij neemt zijn royement met.

- Injanuari 1991houdt het ZwolsConservatorium, afdeling van de Hogeschool voor de
Kunsten 'Constantijn Huijgens', een project voor nieuwe muziek met activiteiten in
Zwolleen Kampen, onder de titel 'The Magic ofMusic.'

- De Consumentenbond constateert, dat de tarieven van gemeentelijke belastingen en
dienstverlening in Kampen geenszins laag zijn.

31 juli. De Stichting Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland heeft in 1989
minder winst geboekt dat het vorigejaar. (1988: 8,5miljoen, 1989:6,8miljoen gulden).
Vermoede reden: forse rentestijging. Overigens ging het de bank voor de wind op aIle
fronten.

- De Kamper weerkundige Herman van Bergen constateert, dat na de droogleggingvan
de IJsselmeerpolders zwaar onweer hoven Kampen zeldzaam is geworden.

1 augustus. Uit een onderzoek van de Gem. Plantsoendienst staat vast, dat de Han
zewijk,Brunnepe en de Oranjewijkonbevredigend van speelgelegenheden voor kinde
ren zijnvoorzien.Ookde nieuwste wijkHagenbroek schiet tekort: nogmet de helft van
de noodzakelijke speelruimte. Het onderzoek zal dienen als grondslag voor een 'ge
meentelijk speelbeleid'.

2 augustus. Geschiedschrijver J. Hosmar uit Vriezenveen werkt aan een vervolgboek
over de 'Ruslandvaarders', waarin ook Kamper 'rusluie' voor zullen komen, en de
Kamper zeebonk Hendrikus Justus Otto de Winter, die het bracht tot onderbevel
hebber van de tsaristische vloot. (Zie ook de Kamper Almanak van 1959/'60 en
1962/'63).

- Skeelerwedstrijd om de Tijlcup voor B-rijders; Klaas Kok als eerste over de streep.
Alles in het kader van de vierde Kamper Ui(t)-dag.

3 augustus. 'The Continentals' treden op in de Nieuwe Kerk.

4 augustus. Hittegolf schept ook in Kampen problemen.

7 augustus. Gemeente Kampen stelt ten behoeve van vrouwelijk personeel van de
gemeente uit haar midden een vertrouwenspersoon aan ter voorkoming van on
gewenste intimiteiten.

- De Kampereilander konijnenfokkar WillemLeusink behaalde te Apeldoorn met twee
witte Rexen een kampioenstitel.
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8 augustus. Het City-theater, Kampens enige bioscoop, staat voor vier ton te koop, na al
twee maanden gesloten te zijn geweest.

- De secretaris-generaal van WVC, Hans de Boer, bracht op persoonlijke titel een
werkbezoek aan Kampen, werd door B en W ontvangen en bezocht het Stadszieken
huis en het Stedelijk Museum.
In de kortelings gerenoveerde Stadsgehoorzaal blijkt het balkon mogelijk gevaarlijke
instortingsneigingen te vertonen.

9 augustus. Aan de kaalgeslagen Colijn- en Groen van Prinstererstraat (Hanzewijk)
worden 66 woningwetwoningen, huurappartementen voor ouderen, aangepaste huur
woningen en 28 premiekoopwoningen gebouwd als vervangende bouw.

- Per 1 september gaan strenge regels (met contrale!) gelden tegen het illegaal afmeren
van boten langs de oevers van de Goot, het Ganzendiep en het Scheepvaartgat in het
Zwartemeer bij Genemuiden. WeI komen er enige legaleligplaatsen voor een bepaalde
tijd in het gebied.

- Laatste Kamper Ui(t)-dag. De campingspelen brachten 'Seveningen' succes. Vuurwerk
'De brandende IJssel' weer spectaculair.

10 augustus. Arieta Minnema grijpt naast goud bij WK-fietscrossen in Frankrijk. Ze kreeg
brons en was niet tevreden.

11 augustus. Bouwhistorisch onderzoek van de Kok-panden onder leiding van stads
archeoloog Hernmy Clevis leverde een schat aan gegevens over 14e eeuwse bebou
wing op. Clevis verwacht afdoende antwoorden te zullen vinden op openstaande
vragen rondom het ontstaan van Kampen.

- Het gemeentebestuur vreest dat het restauratieplan voor Kamper monumenten ge
stagneerd zal worden uitgevoerd door ontoereikende rijkssubsidies.

14 augustus, Er komt een wandel- en fietsroute langs de IJssel tussen Kampen en
Deventer.

15 augustus. De bewoners van huurwoningen op het Kampereiland, die door de gemeen
te Kampen aan hen te koop werden aangeboden, kopen deze woningen niet, omdat
hun de vraagprijs te hoog is (30.000 gulden plus erfpacht op de grand).

- Twintig Poolse kinderen uit Katowice brengen hun vakantie door in Kampen, samen
en verdeeld over gezinnen. De organisatie berust bij Pax Christi.

- Per ingezonden brief in het NKD bestrijdt drs. Theo M. van Mierlo de mening, dat de
14e eeuwse huizen en de daarin gedane vondsten, ontdekt in de 'Kokpanden', aile voor
Kampen uniek zijn. Er zijn elders in de binnenstad van Kampen soortgelijke vondsten
gedaan. Echter in veelal nog bewoondc panden, hetgeen beperkingen oplegde bij het
vorsen naar de bouwhistorie.

16 augustus. Kampen wi! van het Rijk miljoenen, ter compensatie van het schrappen
van de doortrekking van Rijksweg 50 naar de Flevoweg en verder naar Emmeloord
van het 'Structuurschema Verkeer en Vervoer' van Minister H. Maij-Weggen. ('Een
rotstreek' vindt wethouder Guus Swi!lens dat schrappen na eerder gewekte ver
wachtingen.)

- Zeezeiler Henk de Velde meert zijn catamaran Alisun/J&B af aan de IJsselkade.
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18 augustus. Na een mislukt militair kampioenschap wint Arjen Vinke onverwachts de
amateurskoers van Borne. Zijn vierde zege.

19 augustus. Kattenliefuebber mevr. Gre Duiveman behaalt op de internationale ten
toonstelling te Helmond een 'kwartet-kampioenschap' met haar vier, tien weken oude
Perzische poesjes: kinderen van kampioensouders.

20 augustus. In en om Kampen veel wespen, en nog meer te verwachten in de volgende
maand.

- Het IJsselcollege - school voorvolwassenen - verhuisd van de Jan Lighthartstraat naar
de V.m.Hanzeschool aan de Rondweg.

- Na geslaagde voorrondes in Groningen en Emmen gaat de herenploeg van R.K. DOS
naar de finale van de atletiekcompetitie voor senioren in IJmuiden. Succes voor trainer
Reinier Krediet. De damesploeg werd helaas door de KNAU gediskwalificeerd wegens
het opstellen van een niet startgerechtigde B-juniore.

22 augustus. De reformatorische hulpactie 'Woord en Daad' financiert dit jaar een cen
trum voor jonge diabetici in de Indiase stad Kerala.

- De karatevereniging Wado-Ryn richt een nieuwe jeugdgroep op.
- De natuurvereniging 'IJsseldelta' boekt succes met haar uilenproject rondom Kampen:

zes kerkuilen geboren in de nieuwe nestkasten.

23 augustus. Steigers in de Stadsgehoorzaal voor de nodige versteviging van het balcon.
Kosten reparatie 120.000 gulden.

- De directie van de Chr. Hogeschool voor de Kunsten 'Constantijn Huygens' doet een
beroep op het gemeentebestuur van Zwolle, de thans nog in Kampen gevestigde
Theaterschool en Kunstacademie op zo kort mogelijke termijn in Zwolle onder te
brengen. Ach ja ... verarming van het culturele klimaat van Kampen is geen zaak van
de schoolleiding, die in Zwolle zetelt.

- Het vogel- en egelasiel van de fam. Van de Werf aan de Bovensingel krijgt een
gemeentelijke subsidie van 15.000 gulden voor inrichting van het nieuwe onderkomer.
in de voormalige stadsboerderij Cellesbroeksweg 2.

- Honderd eerstejaars studenten van de Kunstacademie beschilderen een 200 m breed
'doek', gespannen rondom de Bovenkerk. Zulke frisse, leuke dingen zal Kampen
moe ten miss en als de Kunstacademie naar Zwolle is vertrokken.

24 augustus. Naar de mening van het CDA moet ruimte voor huisvesting van gemeente
diensten en secretarie-afdelingen gezocht worden in het goeddeels leegkomende
belastingkantoor aan de Kennedylaan.

- GS hebben geen bezwaar tegen de bouw van een hondenkennel met (dienst )woning
aan de Melmerweg voor bouvierfokker Joop Pater. De omwonende boeren wel, maar of
ze 't winnen met actie voeren ...

- Standwerker SjaakvanMarIeuit Kampenwerd eerste bij de Open Gelderse Standwerk
Kampioenschappen in Ede. Hij verkocht bananen.

25 augustus. Een zeskoppige delegatie uit de Kamper gemeenteraad o.l.v, cultuur-wat
houder A. Hengeveld, gaat op bezoek bij de schilder Hans Dingejan te Amsterdam,
tevens docent kunstacademie te Kampen, om zich een beeld te vormen over de
ethische aanvaardbaarheid van diens naaktschilderij, dat WVC-ministerEelco Brink-
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man aan Kampen schonk (kosten f 60.000, -) bij de heropening van de gerenoveerde
StadsgehoorzaaL De meerderheid van de delegatie kwam bevredigd terug. Kampen
heeft weer een nationale rel minder.

26 augustus. De politie houdt 10personen aan op verdenking van handel in drugs. Zeven
verdachten komen uit Kampen, twee uit Zwolle en een uit Lelystad. Er zijn twee
vrouwen bij.

- Liefhebber Tino Hazelhoff (KWC) sleept in Eelde zijn achtste wielerzege binnen.

28 augustus. Een nieuwe ambulance voor het Rode Kruis KampenlIJsselmuiden.
- "t Speelwerk' moet voor het eerst in de geschiedenis wachtlijsten van aspirant

cursisten aanleggen.
Op de ontwerp-prijsvraag van het gemeentebestuur voor een vervangende stadsbrug
over de IJssel zijn 85 ontwerpen binnengekomen. Eind september worden de drie
prijzen (het meest esthetische, het meest functionele en het meest originele ontwerp)
uitgereikt.

- Jacqueline Rustidge (R.K. DOS) wint in Gramsbergen de 'Lichtstad-loop' over 10 km.

29 augustus. Vijftien topambtenaren van het Ministerie van Volkshuisvesting, onder wie
ook de secretaris generaal, bezoeken het gerenoveerde Begijnekwartier van de wo
ningbouwvereniging 'Eenvoud'.

- Eerste lustrum Kinderboerderij 'Cantecleer' wordt feestelijk gevierd.

30 augustus. De gemeente bereidt sanering voor van de laatste, nog rechtstreeks op de
Ussellozende riolen in Kampen: BovenhavenstraatiDe 1:1Sahlonierekade, en Markt
gang/IJsselkade tussen Vispoort en Van Heutszplein.

31 augustus. Skeelerrijder (B-klasse) Rene van der Meulen won na een goed seizoen, in
Staphorst.

- De Commissaris van de Koningen in Overijssel, mr. J.AM. Hendrikx, opent het nieuwe
bedrijfspand van 'Cambo Fotografische Industrie'. Precies 10jaar na het faillissement
van 'Cambo'-oude stijl met 60 werknemers, is een door vijf werknemers op be
scheidener schaal opnieuw ondernomen 'Cambo'-nieuwe-stijl, terug op de markt met
40 werknemers, aangesloten bij het Amerikaanse concern Calumet Holding.

- 'De Hagen', voorheen een gewilde ruimte voor bruiloften, recepties -en partijen, nu
heropend als 'Snookercentrum'.
Gerrit van Dijk, 44 jaar bij Uitgeverij Kok, gaat met pensioen als procuratiehouder.

1 september. Voor het wielertoernooi van de KWC schreven 250 coureurs in. Regen
bederft het parcours. De markantste winnaars: de liefhebbers Jan Bakker (klasse
ment), Evert Dickhof (leidersprijs) en Gerrit Huisjes (eindzege).

- 'Onze Tuin' houdt verlichtingswedstrijd.
- In Ermelo overlijdt ds. AH. Sonnenberg (78), Hervormd predikant te Kampen van

1955 tot zijn emeritaat in 1977.
- De afdeling Kampen van D'66 wil een referendum over de bouw van de vervangende

stadsbrug over de IJssel: aan welke voorwaarden moet die brug voldoen?
- Het Evangelische Kerkkoor uit Bendorf-Arenberg (BRD) bezoekt het Hervormd Ker

koor te Kampen.
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- Tiende seizoenszege voor wielrenner (liefuebber) Tino Hazelhoff tijdens een klassie
ker in Oosterwolde (Friesland), en dat naast een gewonnen criterium in Berkum.

- 'Celine', de zeldzame Perzische harlekijnpoes van Karin Broeders kreeg in de
jeugdklasse een hoge onderscheiding (uitmuntend I) in de Zwolse IJsselhal.

- De Schokkervereniging viert haar eerste lustrum in 'De Koningshof' op Urk. De
journalist Haye Thomas ontvangt het eerste exemplaar van wijlen zijn vaders her
drukte boek 'Wijkend Water'.

2 september. In de tennishallen van Hattem en Dronten (op de Kamper banen regende
het) wordt het Kamper open ABN tennistoernooi afgewerkt. De hoofdprijzen waren
voor Arno Otterman en Denise Boeyen. Sportief succes voor de KJLTC.

3 september. Prof. dr. J. v. Bruggen draagt het rectoraat aan de Vrijgemaakte Theol.
Universiteit over aan prof.dr. J. Douma. Prof.dr. K.Velinghoudt een rede over 'Kampen
als instituut voor theologisch onderzoek'.

- De Willemv. Oranje-basisschool bestaat 25 jaar.

4 september. Versnelde SlOOpvan flats in de Hanzewijkvalt verkeerd bij gemeente en
actiecomite.

- DeModelboerderij,die het Kampereiland bijdroeg aan de expositie tijdens het konink
lijk bezoek aan Kampen, gaat naar de Flevohof.

- Op een veiling van grasland in Hotel van Dijk,waarvoor 120 belangstellenden waren
opgekomen, bracht 24 ha. grasland van de maatschap Van Ittersum, waarop 240.000
kg. melkquotum rustte, 1.698.000 gulden op. Er waren vier kopers, die dit samen
neertelden.
Stadsgehoorzaaldirecteur Gerda Kroeze kondigt de mogelijkheid van dineren in de
schouwburg v66r bepaalde voorstellingen aan. Ook literaire avonden op maandagen.
Het seizoen begint op zaterdag 23 september en een kwart van de voorstellingen is
reeds uitverkocht.

5 september. Zwemclub De Steur huldigt zijn deelnemers aan de Nederlandse Kam
pioenschappen van afgelopen zomer.

6 september. Deminister vanWVCplaatst het schepradgemaal 'Broeken en Maten' aan
de Flevoweg op de lijst van rijksmonumenten. Het werd gebouwd in 1856 en heeft
resp. stoom- en electrische aandrijving gehad.
'Myosotis'werkt aan een 'meerzorgproject' om zieke bejaarden voor wiegeen plaats is
in het tehuis zelf, toch hulp te kunnen bieden. Er wordt samengewerkt met 'De
Amandelboom'. 'De Vijverhof'heeft een project voor dementerend2 ouderen.

- Kampen wil toetreden tot de Ver. van Nederlandse Riviergemeenten.
- Dahliaclub 'Hanzestad' behaalt twee eerste prijzen op de nationale tentoonstelling in
Zwolle,de 'kwaliteits-' en de 'arrangementsprijs'.

- Er wordt een bestemmingsplanwijzigingvoorbereid voor de Hofstraat, waar Mateboer
BVvier woningen met garage en berging wilbouwen op het terrein waar voorheen het
taxibedrijf van W.Stoel gevestigd was.

- 'Jehovah's Getuigen' zien af van de bouw van een nieuwe 'Koninkrijkszaal' aan de
Korteweg. Geen geld.

- Het gemeentebestuur trekt nog eens anderhalf miljoen uit voor verhuiskosten ten
behoeve van Hanzewijkbewoners. die wegens sloop moe(s)ten verdwijnen.
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7 september. Tentoonstelling in de Stadsgehoorzaal van de 60-jarige Kamper aqua
riumvereniging 'Xiphophorus'.

8 september. Nationale Open Monumentendag, minder groots dan vorig jaar maar nu
inclusiefhet gerenoveerde Begijnekwartier in Brunnepe, gebouwd door architect G.B.
Broekema voor de Bouwvereniging 'Eenvoud', rond 1916.

- In de Koornmarktspoort exposeert de Sticht. Promotie Kampen grate aquarellen van
Pieter Gootjes uit Zwolle.

- 'Zuid' behoudt zijn postagentschap in de 'Meermarkt',
- Burgemeester Kleemans overhandigt symbolisch speelgelegenheden aan de kinderen

van het Begijnekwartier.
- Ret langs de IJsselkade georganiseerde 'visfeest' in het kader van de Open Monumen

tendag werd, waarschijnlijk door de regen, matig bezocht.
- Ret gasbedrijf GAZObetaalt de gemeente IJsselmuiden 423.576 gulden winstuitkering

over 1989. Dat is 45.000 gulden meer dan in 1988 van de gemeente Kampen als
gasleverancier ontvangen werd.

9 september. In de hoogste categorieen prolongeren de titelverdedigers bij de KJLTC
hun kampioenschap: Jacquelien Seinen bij de dames en Pjotr van Dalfsen bij de heren.

- Arieta Minnema wordt na Europees kampioene fietscrass nu ook - zij het niet
gemakkelijk - nationaal kampioene. In het Brabantse Waalre.

10 september. Staatssecretaris E. Heererna metselt gedenksteen in in het gerenoveerde
Begijnekwartier ter afronding van jaren werk.

11 september. De Apothekers Combinatie IJsselmond, IJsselmuidenIKampen, aange
klaagd wegens het niet aan de klan ten doorberekenen van groothandelskortingen.

- Rijkswaterstaat ontwerpt een beweegbare waterkering voorhet Kamper stadsfront.
Kosten circa 90 miljoen gulden, zijnde 40 miljoen meer dan bij een vaste waterkering.

- De 35-jarige, ten onrechte van moord op de kunststudente Ceciel Bot verdachte
Kampenaar J.B. Krekel, neemt genoegen met de hem aangeboden 40.000 gulden
schadevergoeding.

12 september. Kaprijpe populieren op het Kampereiland zullen niet worden vervangen
na kaalslag, en het bomenbestand buiten erfbeplanting zal niet worden uitgebreid, als
het aan de meerderheid van de desbetreffende raadscommissie ligt.

- B en Wverbieden de handel in vuurwerk rond de jaarwisseling in de binnenstad van
Kampen, om de overlast te beperken.

13 september. Volleybal plotseling zeer populair op 't Kampereiland.
- Bestuur Badmintonclub 'Phoenix' besluit tot opheffing van de vereniging.
- De IJsselakademie kan rekenen op 10.000 gulden meer jaarlijkse subsidie van de

provincie OverijsseL
- De verdwenen monumentale, beschermde deur van Oudestraat 107 (nu 'De Trek

pleister') is weer op haar plaats terug,
- De gemeente Kampen neemt de geinventariseerde archieven van het Studentencorps

Fides Quaerit Intellectum van de Theologische Universiteit Koornmarkt, en van de
Gereformeerde Kerk van Kampen in ontvangst.

- Oud-raadslid Anke Lunenberg wordt voorzitter van 'Groen Links'.
- Laatste orgelconcert in de Bovenkerk onder auspicien van de Concertcommissie
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Hervormde Kerk Kampen. In dit jaar traden voor de Commissie op: Herman van Vliet
(16-4), W.H. Zwart en gebr. Brouwer trp. (30-4), John Propitius (4-6), Kl.J. Mulder
(28-6, 6-9), S. Tuinstra (5-7), W.H. Zwart (12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 13-9), Jean Guillou
(19-6), D.S. Donker (2-8), Ch. de Wolff (16-8), B. v. Oosten (30-8).

14 september. Zr.Anna Hooglandwordt door de Ned. Kruisvereniging onderscheiden in
de orde van de Barmhartige Samaritaan wegens 25-jarige werkzaamheid voor de
Stichting Kruiswerk IJssellZwartewater. Zij behoort tot de Orde van Zusters van
Liefde van Tilburg, te Kampen.

- Drs.P.E.G.Wiekeraad presenteert in de Broederkerk zijnboek 'Degeschiedenis van de
Hervormde Gemeente van Kampen en Kampereiland', aangevangen door wijlen zijn
vader P. Wiekeraad en door hem bewerkt en aangevuld met de jongste 25 jaar. Het
eerste exemplaar was voor zijn moeder, mevr. C.C.Wiekeraad-Hagen.

- De 75-jarige CN Brunnepe, die door gewijzigde maatschappelijke omstandigheden
veel aan betekenis en activiteit verloor, probeert het weer met een instuif voor de
jeugd van 12 tot 15jaar. Overigens draaien er nog verschillende CJT/-clubsen functio
neert het jeugdgebouw De Riette.
Eppo Kragt gehuldigd wegens 121/z-jarigvoorzitterschap van ponyclub ToiToi.

15 september. De Werkgroep A50 bestookt de desbetreffende Kamercommissie met
haar klacht over de strikt afwijzende houding van minister Maij-Weggen inzake
doortrekking van de weg, die bij Kampen in het weiland eindigt. 'De minister is bezig
met onbehoorlijk bestuur', zegt zij en onderbouwt dat met gewekte verwachtingen
door eerder wegenbeleid.

- Wessel Koopman (RK DOS)wint de Hunnebeddenloop te Havelte.
- Dirigent Henk IJzerman ontvangt een herinneringsplaquette van het Provinciaal
Anjerfonds na 30 jaar contactpersoon yoor Kampen e.o. te zijn geweest.

- De Steur behaalt in Steenwijk vier eerste plaatsen in de sprintvierkamp zwemmen.
- Oud-directeur van BK,drs. J.R.Beukhof, (73) overlijdt.
- Zesde Egerlander Blaaskapellen Festival van 'd'Isellander Muzikanten'. Voor 't eerst
met Open Overijsselse kampioenschappen. Hellendoorn kampioen.

16 september. Centrale trainingjazzdans voor Internationale Gymnastrada '91 in Sport
hal De Reeve.

17 september. Het vertrek van academies uit Kampen heeft geen leegstand van stud en
tenkamers veroorzaakt; Kampen blijft aantrekkelijk door lage huurprijzen.

- De muntenverzamelaarsclub 'Moneta Campensis' houdt open dag.

18 september. Ir. Harry Boer uit Kampen, oud-Ieerling Joh. Calvijn Lyceum en thans
docent aan de Universiteit Twente, promoveert daar tot doctor in de bedrijfskunde.

- Denieuwe landelijke organisatie vanmestdisdributeurs kiest zich de Kampenaar Maas
van de Heuvel tot voorzitter.

- GoAheadniet welkom in de regionale jeugdcompetitie wegens het ontbreken van een
goede lichtinstallatie.

- Betty Jansma (Kampen) exposeert aquarellen in de Stadsgehoorzaal.

19 september. De reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt, die aan deZwol
seweg in IJsselmuiden wil gaan bouwen, wil een vierde bouwlaag.

- MinisterMaij-Weggen,die met veel spandoeken enz. in Kampen werd ontvangen voor
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een bezoek aan het CDA-Vrouwenberaad, houdt het been stijf tegen doortrekking
N50. 'Overijssel moet zelf maar een creatieve en intelligente oplossing aandragen en
geen rekening voor Den Haag', zei ze.

- Toch nog 90 inzendingen op de 'brugprijsvraag' van het gemeentebestuur. De meest
opvallende prijswinnaar is de 8-jarige Daniel Martens.

- De Dirk van Dijkschool voor openbaar basisonderwijs bestaat 25 jaar. Feest natuurlijkl

20 september. Grote delegatie uit het Herv. Kerkkoor op weg naar Polen voor een
9-daagse concertreis langs Warschau, Katowice,Wisla,Cieszyn en Ustroie.

- De muzikale 'sponsorloop' van het Stedelijk Orkest leverde 4500 gulden op voor het
150-jarigjubileumfeest in 1992.

- Het oude gebouwvan de Dienst Gemeentewerken, gehuisvest in een van oorsprong tot
het Minderbroederklooster behorend complex, zal vanwege gevonden waardevolle
delen niet 'verbeterd' maar 'beperkt gerestaureerd' worden.

- Poloster (De Steur) Margriet Nijhuis (40) viert dezer dagen haar 25-jarigjubileum. Ze
speelt nog in het eerste team, met haar dochter Birgit. 'Ik stop als ze oma zeggen',
reageert ze.

- De politie van Kampen en IJsselmuiden haalt 200 'zwervende' fietsen weg bij het
station. Meer fietsklemmen plaatsen zou een betere oplossing zijn.

21 september. Mevr.drs.M.C.A.Korpel promoveert aan de Joh. CalvijnAcademie CTU
Koornmarkt) tot doctor in de theologie. Promotor prof.dr. J.C. de Moor, copromotor
prof.dr. E. Noort uit Hamburg, referent prof.dr. M.Dietrich uit Munster.

- Het overkoepelend orgaan 'De Kamper Tuin' houdt dahlialezing en bloemschikwed
strijd in de Open Hof.

- Wethouder van cultuur A. Hengeveld onthult het vanWVCgekregen schilderij met de
'naakte maagden' in de StadsgehoorzaaL Geen politiek kopstuk in den lande had er
meer lust in. De aanwezigen vroegen zich verbaasd af,waar de commotie nu eigenlijk
over was gegaan. _

- Burgemeester H.C.Kleemans niet blij met de 'regiopolitie': 'Straks blijf ik wel verant
woordelijkvoor openbare orde en veiligheid,maar zonder beheer van en gezag over de
politie.'

- 'De Ruimte', de huisvestingsparaplu van 12 Kamper vrouwenorganisaties, krijgt de
sleutel van haar nieuwe, eerste onderdak in de Hofstraat no. 78.

- De Grontmij vult met bodemonderzoek het reeds in april 1989 door de Heidemij
uitgevoerde onderzoek naar de bodem van de Graafschap aan.

22 september. De Stadsgehoorzaal opent haar nieuwe seizoen met een 'open huis' en
attracties. Terug- en vooruitblikkend waren in 1990 aan evenementen de volgende
aantallen en categorieen bij te wonen: 29 beroepstoneelvoorstellingen, 17 voorstel
lingen van beroepscabaret, 18 beroepsconcerten en aanverwante muzikale evene
menten, 8 amateur-toneeluitvoeringen, 16amateur-muziekuitvoeringen inclusief ope
ra- en operettevoorstellingen, 23 diverse manifestaties of bijeenkomsten, 4 ballet- en
mimevoorstellingen. Een levendig en veelzijdiguitgaansjaar!

- In de Synagogewordt de 'installatie' van de Kamper kunstenaar Rob van de Werdt -
een 'ontstaand werkstuk' met foto's van orngekornen Kamper Joden - ingebruik
gesteld.

- Jos Hermans exposeert VOGrde tweede keer in Galerie 3.
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- Zang- en orgelavond in de Bovenkerk voor de Reformatorische Hulpactie Woord en
Daad.

24 september. Oud-marinier Jacobus Hermanus Post (82) benoemd tot eerste erelid in
de regio Zwolle van het 'Contact Oud Mariniers'. Tegelijk met zijn 60-jarig huwelijk met
Elisabeth Post-Borgsen.

- Antiekveiling van de Lions Club in 'De IJssel' brengt bijna 4 mille op voor diverse goede
doelen. De geveilde zaken werden voor 15 a 20 mille verkocht.

25 september. Er komt een fusie, in 't bijzonder gericht op thuiszorg, tussen alle organi
saties voor maatschappelijke dienstverlening en kruiswerk op de NWVeluwe en in de
IJsselmond.

- Er komt toch een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van de Hanzespoorlijn
LelystadlKampen en eventuele doortrekking van de 'Zuiderzeelijn' naar Emmeloord.
In januari achtte een wergroep de Hanzelijn 'nu niet haalbaar' en reeds werd zij van de
rijkswegenkaart geschrapt.

- De gemeenteraad van Kampen buigt voor Zwolse dwang: de bestuurskandidaat voor
de school voor Middelbaar beroepsonderwijs 't Knooppunt (waarin opgenomen de
Kamper Hanzeschool), het raadslid Remmelt de Boer, wordt teruggetrokken, voor een
in Zwolle acceptabele andere kandidaat, Luc Bomhof.

26 september. Ondanks sloop in de Hanzewijk en renovatie in Brunnepe blijft de wacht
lijst voor huurwoningen constant.

- De Beraadsgroep van Kerken verzocht de gemeente geen kermis in de stad toe te laten
in de 'Stille Week'. Organisator, VVV-directeur LeoW.Driessen, is genegen het verzoek
te overwegen, maar kermisorganisator Jan Steenbergen heeft er geen goed woord
VOOL

- Muziekschooldirecteur Hans Zoutendijk hekelt de begroting van de Provincie Overijs
sel, die ingrijpende bezuinigingen overweegt ten nadele van de 'Steunfunctie Kunst
zinnige Vorming' voor basisscholen.

- De dichteres Elly de Waard te gast bij Vrouwencafe Anna.
- Theologische Hogeschooldag (Vrijgemaakt), in 't bijzonder in het teken van de 100-
jaar geleden geboren prof.dr. K. Schilder. Er kwamen c.a. 8000 bezoekers.

- Gemeente Kampen keurt de begroting van de gemeentepolitie niet goed! B en Wwillen
eerst de financiele konsekwenties weten van de instelling van regionale politiekorpsen
voor Kampen.

27 september. De Groen van Prinstererschool, VIoeddijk 57, verdwijnt voor de bouwvan
tien luxe appartementen door bouwbedrijf Wensink en Prins B.v.; ontwerp architect
G.Oord.

- De raad besluit tot bouw van een turnhal, naast De Reeve. Kosten 1,3miljoen gulden,
op te brengen door de gemeente, WVC,de provincie Overijssel en R.K. DOS.

- De Ned. Geref. Kerk bevestigt drs. M.J. de Haan als zendingspredikant voor het
Groothoekgebied in Z.Afrika(Natal) in de vacature ds. J. Vonkeman, die met emeritaat
gaat, Ds.A.H.Reitsma uit Natal, met vakantie in Nederland, trad als bevestiger op. Drs.
de Haan is 'wetenschappelijk theoloog' en filosoof, en pas afgestudeerd.

28 september. Eerste Politiek Cafe van het seizoen, in de foyer van de StadsgehoorzaaL
Op het programma een portret van de RPF-wethouder Harrie Veltman.
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~ Ook in Kampen wordt een kerngroep opgericht van 'Jongeren Milieu Aktief.
~ De gemeente Kampen protesteert met 31 andere gemeenten bij minister Hedi d'An

cona van WVC tegen kortingen op het stadsvernieuwingsfonds. De gemeente Haarlem
ging voorop bij de protesterende gemeenten, die alle meer dan 200 monumenten
binnen hun grenzen hebben (en te weinig geld voor restauratie en renovatie).

~ Supermoderne produktiehal van 'Betonson'; investering van twaalf miljoen gulden; in
bedrijf gesteld waar zeven jaar gel eden Schokbeton zijn poorten sloot. Prof.dr. H.
Wagter (Eindhoven) feestredenaar. Burgem, H.C. Kleemans verricht de officiele ope
ning, die door algemeen directeur ir. F.M.G. Smulders wordt ingeluid.

~ De R.K. parochie kampt nog altijd met een begroting in de rode cijfers, die het eigen
vermogen van de kerk langzaam maar zeker doet slink en.

~ Bijval van B en W en culturele raadscommissie voor een ontwerp van de beeldhouwer
Norman Burkett (Enschede) voor een Schokkermonument. De financien zijn echter
nog niet rondo

29 september. Ziekenfonds 'Het Groene Land' maakt in Kampen intensieve thuiszorg
mogelijk door deelname aan een project van zorgbiedende instellingen.

~ Het orgel van de N.H. Broederkerk wordt nu definitief gerestaureerd door Gebr.s Van
Vulpen uit Utrecht. Kosten 8 ton, duur 2 jaar.

~ Derde Indoor Muziek- en Twirlfestival 'Kampen, muziekstad aan de IJssel', georga
niseerd door 'Volharding', in sporthal De Reeve. Prijzen voor AMDG (drie), 'Oranje',
'Broederband' en Stedelijk Orkest.

30 september. Kampen finishplaats (strandje achter de molen 'd'Olde Zwarver') voor de
Veluwe Kano-rally, met internationale deelname: 150 dl'8lnemers, onderwie 30 Kam
penaren.

~ Zwemclub 'De Steur' wint 19 gouden plakken in West-Duitsland, Bergkamen.

1 oktoter. 'Kringloop Kampen' strekt voor het eerst haar activiteiten ook uit tot IJs
selmuiden.

2 oktober. Fotoclub 'Phoenix' houdt open huis in 't Speelwerk.

3 oktober. Architect Frans Verweij causeert bij dia's van architectuur in Kampen, op
uitnodiging van de Buurtvereniging Buitenkerk, in de terzake goed geoutilleerde
Theol. Universiteit Koornmarkt.

~ PTT Kampen verstevigt zijn positie. Kampen hoort bij de eerste steden in Nederland,
die worden aangewezen voor een 'postkantoor nieuwe stijl', waarvoor het kantoor aan
de Oudestraat wordt verbouwd: open balies, een reisbureau, een assurantiekantoor en
een postwinkel.
Groothandel 'Driepak B.V.'verhuist van Kampen naar IJsselmuiden. 'Met IJsselmuiden
kan men sneller zaken do en', aldus directeur Robert Ran.

~ IJsselmuiden gaat 10 inwoners afvaardigen naar het algemeen bestuur van Radio
IJsselmond te Kampen.

~ De muziekschool in IJsselmuiden groeit explosief ~ bijna 200 leerlingen! ~ en groeit
uit haar jasje in de Oosterholthoeve.

4 oktober. De sluiproute Dronten-Zwolle via de Wederiklaan en de Lelystraat wordt a
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raison van een miljoen gulden aangepakt voor reconstructie. Er gebeurt een vijfde deel
van de verkeersongelukken in heel Kampen.

- Plannen voor modernisering van het Winkelcentrum Flevowijk.

5 oktober. Kinderboekenschrijver Dolf Verroen te gast in de Openbare Bibliotheek, als
aanloop tot de Kinderboekenweeek, die 10 oktober begint.

- B en W besluiten tot het voorbereiden van gescheiden inzameling van huishoudelijk
afval- klein chernisch afval, groente-, fruit- en tuinafval, en de rest -, bijdrage aan de
bouw van een nieuwe afvalverwerkingsfabriek in Wijster, en verhoging van de reini
gingstarieven met zc'n honderd gulden per jaar.

- Op de Kamper CAI-kabel komt nu ook een Turks Station: TRT.
- Na 109 jaar gaat Wieringa Textiel verdwijnen. De jongste firmant van de naam

Wieringa, de heer C. (60), houdt er mee op. Er komt een filiaal van een drogisterijketen
in het pand,

- Wirn en Tiny de Kleine gaan als laatsten van hun tak van een bekende Kamper/Zwolse
horecafarnilie uit de Taverne 'De Blokhut' in de Torenstraat, vroeger 'Hotel de Zon'.

- Directeur Fibo Nannen van de Avercampschool herdenkt, dat hij 25 jaar het onderwijs
heeft gediend, waarvan 17jaar als hoofd (directeur) van resp. de Geert van Wou- eelde
Avercampschool.

- De supportersvereniging van Sportvereniging DOS, die 40 jaar bestaat. huldigt twaalf
jubilarissen voor 40-, 35-, 30-, en 25-jarig lidmaatschap.

6 oktober. De Kamper kunstschilder Kees Kieft exposeert in 'Galerie Oscar' aan de
Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. De bekende restaurateur Joop Braakhekke
opent de expositie.

- In het Sportpark Middenwetering wordt een sponsormanifestatie gehouden voor
verbouwing van twee Gereformeerde kerken: de Burgwal- en de Westerkerk.

- In 't Ukien een dubbelconcert van de Kamper popformatie Lupa, kanshebber op de
'Grote Prijs van Nederland', en 'Longstoryshort', winnaar in 1985.

- Open dag bij Waterschap IJsseldelta (gemalen!).
- Grieperige Prins Claus in Kampen om het clubhuis 'Kapadka' van de scoutinggroep

'Ranzeluiden' te openen.
- Nachtelijke botsing tussen politie en grote groep jongeren van 15 tot 18 jaar.
- Ret Joh. Calvijn Lyceum speelt dankzij startkapitaal (f 10.000) van de NMB,mee in de

nationale effectencompetitie voor scholen in het middelbaar en beroepsonderwijs.
- De Kon. Mij.voor Tuinbouw en Plantkunde schrijft haar 200ste lid in.
- Ret tamboer- en lyrakorps van 'Volharding' haalt een eerste prijs in de Florahallen in

Rijnsburg en promoveert naar de 2e divisie. De rninirettes o.l.v. Tsang-Yi Cheng
behaalden ook een eerste prijs, in dejeugddivisie, en de majorettes B o.l.v.Juliet Kalter
werden eerste in de eerste divisie, evenals de majorettes-A in de eredivisie.
'De Jonge Trompetter' en het Kamper Trompetter Korps behalen het hoogste punten
aantal van de hele concoursdag in Rijnsburg, in hun afdelingen.

8 oktober. Orgelbouwers Kaat en Tijhuis exposeren in hun atelier een gerestaureerd en
deels gereconstrueerd Witte-orgel uit 1872,nu bestemd voor een Gereformeerde kerk
in Fijnaart.

- De Ramspolbrug is na anderhalf jaar werk - met veel tegenslag - en een rniljoen aan
kosten, nu klaar.
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9 oktober. De Hongaarse ambassadeur in ons land, Istvan Csejtei opent in 't Stedelijk
Museum de expositie 'Hongarije-Kampen,een theologische relatie' met het onthullen
van een Hongaarse avondmaalsbeker.
In de Bovenkerk concerteren samen 'Immanuel' en het Mannenkoor 'De Lofzang' uit
Heerde, beide o.l.v.KlaasJ.Mulder.Het Twents Kamerorkest o.l.v.LexOosthoek werkt
mee.

10 oktober. De Kamper politie hoeft, na gemeentelijk protest bij Binnenlandse Zaken
geen 5,2maar 4 politiemensen 'in te leveren' en blijft aldus boven de 'magische grens'
van 50 man.

- Wethouder Guus Swillens brengt een nota 'Pronken met puien' uit, die behoud van
fraaie, oude winkelpuien moet bewerkstelligen.

11 oktober. Kampen heeft in 1989 ruim 2 miljoen gulden overgehouden. Een deel is
alweer snel besteed voor het onzekere balcon van de Stadsgehoorzaal en personeels
kosten op de afdeling financien. Maar er is nog 1,3miljoen te verdelen over.

- Een werkgroep bestudeert de bouw van een nieuw winkelcentrum met kantoor
(secretarie?)ruimte erboven, tussen Marktgang en Vispoort.

- Bijwederopbouw in de Hanzewijk staat het filiaalvan de openbare bibliotheek in de
weg, B en Wbetwijfelen of er ergens een nieuw filiaalvoor in de plaats moet komen.

12 oktober. B enWwillen,dat garage VanMarieuit de Graafschap verdwijnt, omdat deze
onderneming als storend in de woonomgevingwordt ervaren. De eigenaar is bereid tot
medewerking maar onder te zware financiele condities.

- De Sociale Dienst en het Arbeidsbureau gaan samenwerken in een bureau 'Werk
projecten', dat tot 1994zal trachten de langdurige werkloosheid van velen op te lossen.

- Burgemeester RafiHochman van de Israelische havenplaats Eilat bezoekt Kampen als
vervolg op het eerste bezoek van de consul van Eilat, Pri Gal, om te trachten de
vorrrang van een stedenband Kampen-Eilat voor te bereiden.

- Weth. Henk Bastiaan stelt 25 toeristische ligplaatsen in het 'Ganzendiep en de Goot in
gebruik, waarop werd gewacht sinds de Watersportnota van 23 juni 1976. 'Op het
gebied van het toerisme is het (in Kampen) een grote, beleidsmatige janboel', zei hij.
Het kantorencomplex 'Meeuwenhorst' aan de Meeuwenweg in gebruik genomen.

13 oktober. 'Hardrocknacht' in 't Ukien met vier bands. Daarbij is de Kamper debutant
'Beyond Belief'.

- Bijna 700 leerlingen van basisscholen bezochten in het kader van de Kinderboeken
week de theatervoorstelling van 'Boeken horen bij je', op de zolder van de Openbare
Bibliotheek. Spelers: de speldocenten Gertrude Mulder en Maarten Bootsma.

14 oktober. Jeugddanspaar Oorthuysen-Van de Kasteele (dansschool van den Berg)
wordt in Valkenburg danskampioen van de Benelux, categorieen Balroom en Latin
American.

16 oktober. Kampen schiep zich een nieuwe Kamper ui, door bij een planning van de
nieuwe Troelstrasingel, gebruik te maken van een oude kaart. Schoolhoofd Fibo
Nannen kon net voorkomen, dat de fietshokken en het schoolplein van zijnAvercamp
school werden weggebuldozerd. Veertig oude lindebomen legden wei het loodje.
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Het feestcentrum 'tVeuronder aan de Colijnstraat raakt onverwacht in de verdrukking
als het plan ongewijzigd doorgaat.

- Na veel gehakketak gaan Radio IJsselmond en de Kamper Zieken- en Bejaardenom
roep zich in een gemeenschappelijke cornrnissie voorbereiden op een mogelijke fusie
binnen een jaar.

- 'IJsseldelta' telt vanaf de Nieuwe Toren overvliegende trekvogels. Er werden in ruirn
acht uren 20.000 vogels geteld in 43 soorten. Vooral graspiepers, vinken en kramsvo
gels trokken over.

17 oktober. De twee in Kampen opererende uitvaartverenigingen 'Meppel en Ornstre
ken' en 'IJsselmeergebied' willen per 1 januari 1991 fuseren.

- Vioolbouwer Andre van Putten ervaart explosieve belangstelling voor zijn werk ten
behoeve van de strijkers in en om Kampen.
Gerlinde Habekotto (oud-CABK) exposeert beelden in galerie Erdmann te Heerde.
'Kleusien uut Zalk' getuige van de verschijning van het 100.000ste exemplaar van haar
Kok-NCRV-boekje 'Allerhande dingen over de natuur'. Zij hield mete en een volgend
boekje 'Wie luistert' ten doop.

- De krant bericht het overlijden, op 73-jarige leeftijd, van prof.dr. H. Jonker te Biltho
ven. In Kampen geboren en getogen studeerde hij theologie in Utrecht, was predikant
te Molenaarsgraaf, Bodegraven en Amsterdam en doceerde te Utrecht sinds 1959
practische theologie en geschiedenis van het apostolaat. Daarnaast speelde hij een rol
in de ARP en bij de NCRV,en publiceerde vee!.

- De Kampereilander Oranjevereniging speelt een klucht in de Stadsgehoorzaal.

18 oktober. Start van 'Het Gilde', project van de Vrijwilligers Vacature Bank. Hierin
helpen ouderen jongeren met overdracht van verworven kennis en kunde op allerlei
gebied.

- Cassiere van zwembad De Steur vindt een geldcassette met 43.000 gulden in de kast,
afkomstig van het postkantoor van Genemuiden, dat geen alarm geslagen, maar het
verIoren bedrag klaarblijkelijk al afgeschreven had. Op een blijk van erkenning van
haar eerlijke afdracht van de vondst heeft zij vrij lang moeten wachten.

19 oktober. Kampen scoort slecht inzake afdracht van klein chernisch afval.
- Aafko Middelbos, trainer/coach bij de volleybalvereniging Reflex, brengt het tweede

team van de derde divisie naar de eredivisie als eerste team.
Twee oud-HICO-studenten, Henk Jan Karsten en Richard Klunder, stichten in Kam
pen het 'Persbureau Media Maatschap'. Insgelijks stichten vier oud-CABK-studenten,
Gerd Jan Prins, Karin Huitema, Gert Lok en Willeke Brouwer, samen het 'Illustratie
atelier BIB' in hun studiestad.

- De Raad van State schorst de vergunning voor de bouw van een hondenkennel aan de
Melmerweg.
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