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20 oktober. De afd. NW-OverijssellFlevoland van de Ver. van Natuurfotografen (VNF)
houdt open dag in zaal Hanzestad.

- Het 25 jaar bestaande Amersfoortse oratoriumkoor 'Cantate Deo' concerteert in de
Bovenkerk.

- Drs. Aleid Schilder, oud-stadgenote, treedt op tijdens een themadag aan de VU te
Amsterdam over 'Godsbeelden en mensbeelden', tel' gelegenheid van het 22ste lus
trum. Zijverklaarde dat psychologen en psychotherapeuten te weinig 001' hebben voor
de godsdienstige wortels van klachten van godsdienstige clienten, waardoor de hulp
verlening tekort schiet.

- Len Pool (35), kapitein van de 'Nooitvolmaeckt' wint als eerste in de geschiedenis van
de Kamper zeilvaart (,bruine vloot') de Zilveren Brijlepel, als eerst aangekomene in de
Beurtvaartrace Workum-Workum. De 'Nooitvolmaeckt' maakt deel uit van de Han
zestadcompagnie.

22 oktober. 'Galerie 3', sinds 1978 markant actief als tentoonstellingscentrum in Kam
pen, aan de Burgwal (Kalverhekkenbos), besluit haar deuren voorgoed te sluiten.
Gebrek aan geld, aan vrijwilligers en aan belangstelling dreef de drie gebroeders Van
Driel, die de galerie stichtten, tot dit betreurenswaardige besluit. Op 17 november
gaan de deuren voor 't laatst dicht na een fraaie tentoonstelling van Theo Kooyman.

- Peleton 345 (Kampen) van het Korps Nationale Reserve van de Landmacht behoort
tot de beste in het land. Aldus de provinciaal militair commandant, de luit.-kolonel
W.H.Bruil, die tevredenheidsbetuigingen en een maximale gratificatie kwam brengen.

23 oktober. Een keersluis bij Ramspol is favoriet bi] GSvan Overijssel voor de kering van
IJsselmeerwater bij hoge waterstand. Over de financiering van de beweegbare water
kering bij Kampen is echter nog geen duidelijkheid.

- Meer Turkse Kampenaren volgen taallessen Nederlands in De Glinte sinds ook goed
Nederlands en Turks sprekende docenten de cursussen verzorgen.

- Dr. Okke Jager (TU-Koornmarkt) spreekt op symposium van de Stichting 'Windes
heim 600+' in Zwolle, over godsdienst en zelfbewustzijn. 'Zonder het integreren van
spirituele zelfontwikkeling onder kerkleden heeft de kerk geen toekomst meer', zegt
hij.

24 oktober. De KWC huldigt zijn Nederlands en Europees kampioene rijwielcrossen
Arieta Minnema en haar succesvolle ploeggenoten.

25 oktober. In - en voor de restauratie van - de Ev. Lutherse kerk geeft het Lutherse
Kerkkoor, de gospelgroup New Day en de begeleidingsgroep Papillon Noir een go
spelconcert.

- Toch nogl Minister Maij-Weggen zegt tegen de verwachting in geld en medewerking
toe voor doortrekken Rijksweg 50 vanuit het weiland naar de Flevoweg en vervanging
van de oude IJsselbrug. Doortrekking van de N50 betekent, dat de vervangende
IJsselbrug kleiner van verkeersallure kan zijn. Dat komt ook IJsselmuiden goed uit.

- De Lagere Agrarische School in Kampen wil opgaan in Voortgezet Onderwijs (PCO) in
Kampen. Bij vorige fusieonderhandelingen, met het Agrarische Onderwijs Centrum in
Zwolle, zou haar identiteit in de fusie verloren gaan.

- De gemeente Kampen kan, volgens de raad, haar milieubeleid niet aan door te weinige
en te zeer verspreid functionerende speciale milieuambtenaren. Overigens werd de
vuilverbranding voor 15 jaar ondergebracht bij de VAMin Wijster.
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- Ben Whebben, in onderhandelingen met de Waterleidingmij Gelderland, overdracht
van het Kamper gemeentelijke waterleidingbedrijf voorbereid. Overnameprijs twintig
miljoen gulden. Het college meent, dat de WMGde beste garantie biedt, dat Kampen
ook in de toekomst het Wezeper water zal houden; een betere garantie dan de
Waterleidingmij Overijssel in 't vooruitzicht kan stellen. - Uiteraard protesteren GS
van Overijssel heftig.

- De Kamper Persclub eert oud-collega Hendrik van Heerde CHavanha'), chef-redacteur
van het Kamper Nieuwsblad (nu 'Kamper Courant') met een eresteen op het Koeplein.

- Duikers van de Kamper brandweer vinden het lijkvan de sinds 23mei 1989verdwenen
Kamper studente Ineke Keizer, in haar auto, op de bodem van de IJssel v66r Kampen.
Haar verdwijning werd destijds ten onrechte in verband gebracht met die van de
studente Ceciel Bot, die vermoord bleek te zijn.

27 oktober. Voorzitter Rob Alferink treedt af als voorzitter van de Stichting Promotie
Kampen, oud-secretaris Bert Hofman volgt hem op.

- Kamper illustratoren (oud-studenten CABK)exposeren in de Zwolse galerie Arti-Shock.
- De pas benoemde Hongaarse bisschop Csika Kalman uit het Roemeense Cluj Napoca

spreekt, samen met nog twee Hongaars- Roemeense predikanten in de Nieuwe Kerk in
Kampen. Zijdoen een beroep op Nederlandse aandacht voor de nood in Roemenie, ook
in kerkelijke kring.

- De Martin Gasmangroep neemt verstandelijk gehandicapten in haar groep op als
scouts.

- In Franeker worden de minirettes van 'Volharding' voor de zesde keer in zeven jaar
Nederlands Kampioen in de jeugddivisie. Instructrice Jeanet Timmer, miss minirette
Tsjang YiCheng.

- Speelwerk-directeur Wimvan 't Oever opent in de Synagoge dejaarlijkse tentoonstel
ling van 'De Varfdeuze'. Hij becritiseert het Kamper gemeentebeleid en de minimale
subsidie voor de exposerende vereniging.

29 okotber. Het postgebouw aan het Bolwerk wordt ingebruik genomen. Daarin zijn
gevestigd de afdelingen bestelling, staf en directie, en er komt een geldautomaat van
de Postbank. Andere publieke diensten blijven in het oude Postkantoor aan de
Oudestraat.

30 oktober. Vogelvereniging 'De Voliere' behaalt vier kampioenschappen op landelijke
tentoonstelling in Emmeloord.

- Paren van Dansschool Van den Berg behaalden 15 prijzen tijdens de SONT-wed
strijden in Steenwijk.

- In Rijswijk veroverden KWC-ers drie 'superbowls',
31 oktober. Eerste urnen bijgezet in een speciale urnenmuur op de Alg, Begraafplaats

aan de Bovenbroeksweg.
- 'Jubilate Deo' concerteert o.l.v.Harm Jansen in de Buitenkerk met Forum Filharmo

nisch en vijf vocale solisten, in werken van J.S. Bach en A. Vivaldi.
- Muzikale Hervormingsherdenking in de Broederkerk, met o.a. het Herv. Wijkkoor, de

organist Theo van Dijk en de predikanten ds. B. Oosterom en P.J. Visser.
- 'Philadelphia Voorzieningen' en de Stichting Dagverblijven voor verstandelijk gehan

dicapten te Kampen, tekenen een samenwerkingscontract om samen het zorgpakket
voor gehandicapten uit te breiden.

- Tijdens de jaarvergadering van de 'IJsselakademie' in Zwartsluis nam voorzitter drs. H.
Smit afscheid wegens vertrek buiten het door de academie bestreken gebied. Hijwerd
opgevolgd door L'V, Elfers, oud-wethouder van Kampen, thans burgemeester van
Dalfsen, wat v66r hem ook drs Smit was.
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1 november. Eerste exemplaar van het boek 'Verscholen in vuil', over de resultaten van
recent bodemonderzoek in Kampen door archeologen, aangeboden aan burgemeester
Kleemans. Helaas stopt de Kamper stadsarcheoloog Hemmy Clevis, een van de auteurs
van het boek, op 1januari 1991 met zijn werk in Kampen wegens het aanvaarden van
een vollediger functie in Zwolle.

- B en W ~ en later ook de gemeenteraad ~ zeggen definitief 'nee' tegen een motor
crossbaan binnen de gemeente.

3 november. Burgemeester Kleemans opent in de stadsgehoorzaal een expositie van
beeldende kunst door de actrice-cabaretiere Therese Steinmetz.

- De If-jarige Kamper Politiehondenvereniging 'De Steller' hield een geslaagde nationa
Ie wedstrijd.

- Contactavond KTK en DJT in de StadsgehoorzaaL
4 november. Deken Van Doorn te Zwolle verklaart, dat de parochies van IJsselmuiden

en Hasselt niet ~ als gevolg van herderloosheid ~ zullen worden opgeheven. WeI
zullen ze met Kampen samen moe ten werken.

5 november. De twirlers van AMDGwaren succesvol op het landelijke CSBD-concours
te Marum. De B-groep kreeg de Berend van Dijk-bokaal voor het hoogste puntenaantal
in haar afdeling. De A-groep haalde de beker in de eredivisie met het hoogste
puntental in die afdeling.

- Oefenmeester Jan de Wilde uit Emmeloord verlaat aan het einde van het seizoen Go
Ahead K, na vier seizoenen.

6 november. Crisis rond de bouwplannen voor een turnhal: de provincie Overijssel
weigert subsidie te verlenen. Gelukkig (met name voor RKDOS) wordt een oplossing
gevonden in versoberde bouw.

7 november. Het 'Buro voor Verkeerskundige Advisering' te Raalte adviseert IJsselmui
den en Kampen in een onderzoeksrapport, de oude stadsbrug aileen voor voetgangers,
fietsers en openbaar verkeer te gebruiken en eennieuwe, derde IJsselbrug na te
streven in het noordelijk stadsgebied.

- Stemkunstenares Grietje Bijma te Kampen krijgt de Boy Edgarprijs (vroeger Wessel
Ilcenprijs geheten) voor jazz en geimproviseerde muziek.

8 november. De Rijkspolitie te Water is de volgende overheidsdienst, die uit Kampen
(de 'Paterskerk' in de Voorstraat) wordt weggehaald. AIleen de politieboot blijft in
Kampen Copstapplaats') liggen.

- Smeedwerken van beeldend kunstenares Beatrijs Asselbergs (smederij Wensink)
worden geexposeerd in de Keulse 'Galerie Am Buttermarkt'.

- Het gemeng koor De Lofstem o.Lv. Henk Schaapman (Kampereiland) concerteert
samen met het jeugdorkest van 'Euphonia' Wilsum.

- Eerste exemplaar van het boek 'Overijsselse Sagenroute' aangeboden aan Commissa
ris van de Koningin mr. J.A.M.Hendrikx, met sprookjesachtig vertoon door de Theater
schooL Het gebeurde in de oude Schepenzaal.

9 november. Ook de problemen tussen RK DOS en het KNGB over het wederzijdse
gebruik van de nieuw te bouwen turnhal werden opgelost.

- Prof.dr. Corne lis Houtman (45) aanvaardt het hoogleraarsambt Oude Testament aan
de TU-Koornmarkt, met een rede getiteld 'Het altaar als asielplaats'. (Hijpromoveerde
in 1974 cum laude bij oud-Kampenaar prof.dr. N.H.Ridderbos te Amsterdam.)

- Premiere van Franz von Suppe's komische opera 'Boccacio' door St. Caecilia; dirigent
Joh. Huitema, regisseur en decorbouwer Dick van Ommen.

- De veiling KZIJ he eft 'televeilen' uitgebreid van Wervershoof naar Alkmaar (Kenne
merland) en Broek op Langedijk.
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10 november. Jan Bultman (directeur zwembad 'De Steur') wordt ad interim trainer
coach van het Nederlands mannen-waterpoloteam, na vertrek van Rob Schouten.

~ De Nederlandse turntop massaal naar Kampen om de Nederlandse titels toestel
springen. RK DOS was gastheer in De Reeve.

~ Tijdens de 'Jachthoorndag' van het 30-jarige IJsselmuider 'Oranje' neemt Kampenaar
Berend van Dijk (57) - 29 jaar bestuurslid, 20 jaar instructeur - afscheid van het
korps en wordt erelid.

11 november. Demonstratie 'acrogymnastiek' in De Reeve, door de nationale ploegen
van Bulgarije en Belgie. De gasten werden ten stadhuize door burgemeester Kleemans
ontvangen.

~ Prins Guppo de Enige nieuwe leider van de carnavalsver. De Uidelvers.
~ De majorettes van 'De Broederband' behalen een eerste prijs in de tweede divisie op

het Bonds-concours in Marum. Alle drie twirlgroepen van 'Volharding' vielen er in de
prijzen. De jeugdgroep was de hoogst geklasseerde in de jeugddivisie. Het B-team
kreeg een eerste prijs in de eerste divisie en het A-team idem in de eredivisie. In
Elburg, op het NFCM-solistenconcours werd Juliet Kalter kampioen tweede divisie;
Alette Knol en Heidy Berghuis kregen eerste prijzen in de tweede divisie.

13 november. De Wijkver. Brunnepe/Hanzewijk/Hagenbroek wil een speciale werkgroep
in het leven roepen, die attent moet zijn op verdere sloopplannnen in de Hanzewijk,
van de woningbouwvereniging 'Kampen' en het gemeentebstuur.

~ De' Provinciale Planologische Commissie tegen bouw van een 'Pieter Zandtschool'
naast de verzinkerij aan de Zwolseweg, gemeente IJsselmuiden.

~ Dr. Leonard Helten uit Trier spreekt voor de Museumvrienden over de bouwmeester
Rutger van Keulen en de Boven- en Buitenkerk. Naar zijn theorie lag de beslissings
bevoegdheid van de bouw niet bij de bouwmeester maar bij de kerkmeesters. Tijdens
de geanimeerde discussie werd die mening vooral door de amateur-historicus Kees
Schilder bestreden, op taalkundige gronden.

14 november. De gemeente Kampen wil de problemen op de afdeling financien door
afwezigheid van zowel de chef als diens plaatsvervanger oplossen door het aanstellen
van een 'interim-manager'.

15 november. De gemeenteraad beslist positief op het voorstel van B en Whet Kamper
Waterleidingbedrijf over te dragen aan de Waterleidingmij Gelderland.

~ Zr. Berlinda (Gerarda Zellen) 60 jaar verbonden aan de kloostergemeenschap Zusters
van Liefde van Tilburg. Zijis een van de laatste drie bewoners van het Kamper klooster.

~ De Ver. Popbelang Kampen houdt een jamsession met Arthur Ebeling en Arend
Bouwmeester in 't Ukien.

~ Wim van 't Oever, directeur van 't Speelwetk, waarschuwt B en W tegen het niet
beschikbaar stellen van geld voor een administratieve kracht; de bedrijfsmatige conti
nuiteit van het centrum voor creativiteit raakt daarmee in gevaar.

17 november. Sinterklaas arriveert in Kampen.
~ Volgens een (geheim) rapport gaan er op de Europa-allee dagelijks minstens 1500

auto's door rood licht.
~ Bij de Overijsselse kampioenschappen toestelspringen in Hasselt prolongeerde RK

DOS 18 titels.
19 november. Wethouder Guus Swillens onthult een ministerieel plan voor een dis

tributiecentrum op het industrieterrein, ter bevoorrading van de winkels in de binnen
stad om groot vrachtverkeer uit het centrum te weren.
Negentigjarige ijsclub VZOD viert zijn jubileum sober met een lezing door schaat
strainer Leen Pfrommer.
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20 november. Wethouder Guus Swillens verklaart zich, op een bijeenkomst van de
P.v.d.A.,tegen een derde IJsselbrug ('Raalter' rapport), verwijzende naar het in 1991 te
publiceren verkeerscirculatierapport.

21 november. Student en van de Theaterschool gaan op tournee met 'Mariken van Nieu
meghen': 21 voorstellingen.

- Kampen en IJsselmuiden gaan samen een jachthaven in het Ganzendiep aanleggen, in
de buurt van de Ganzensluis.

- Scout Jos van Wiechen bij zijn afscheid van de Martin Gasmangroep onderscheiden.
Hij was sinds 1968 actief binnen de groep.

- Het architectenbureau Klaas v.d. Berg (KampenJIJsselmuiden) krijgt de 'Glulam
Award' - internationale prijs voor toepassing van gelamineerd hout - voor een kerk
in Ermelo.

22 november. Besprekingen met Hongaarse gasten over uitwisseling met de Hongaarse
stad Papa niet zondermeer succesvol. De Hongaren verwachten een soort ontwikke
lingshulp en daar zijn de Kampers van geschrokken.

23 november. Heropening van het door vrijwilligers verbouwde en beheerde City-thea
ter als filmhuis 'Fitzcarraldo'.

- Compact disc op komst van organist W.Theo van Dijk en een euphoniumsolist, getiteld
'Muziek uit de Burgwalkerk'. Opbrengst voor restauratie zalen bij de Geref. Kerken
(syn.).

24 november. Zangavond met jeugdkoor Vivace en zangkoor Cantate Deo in de Eudokia
kerk.

- Muziekconcours van de ChI. Muziekbonden van Overijssel en Dronten in de Stadsge
hoorzaal. Circa 1250 belangstellenden, deelname van 21 harmonie- en fanfarecorpsen
en brassbands. Organisatie AMDGen 'Volharding'. Eerste prijzen o.m, voor brassband
Excelsior (ere-divisie) te Zalk en AMDG(eerste afd.).

- De particuliere Stichting voor kinderopvang Catalpa breidt zich uit in afwachting van
een nieuwe huisvesting aan het Harmoniepad in 1991.

- Zestigjarige Kamper Mandoline Club geeft concert in zaal 'Hanzestad'.
- Zwemclub 'De Steur': tien eerste plaatsen in Steenwijk.
- Financiering rond voor een nieuw dierenasiel aan de Melmerweg van de plaatselijke

afdeling van de Dierenbescherming.
25 november. RKDOS'jazzdansgroep naar landelijke 'Demogyjade' van de KNGB,in Den

Haag.
26 november. Bewonersgroeperingen o.l.v.opbouwwerker Rudie Spitzen in verzet tegen

gemeentelijke bezuinigingen op kosten opbouwwerk.
- Trainer/coach Huib Burchartz tekent een jaar bij, bij korfbalselectie DOS.
27 november. Wethouder A. Hengeveld overhandigt het eerste exemplaar van de bundel

kranteverhalen 'Kampen in vroeger tijden' aan de auteur Aalt Selles (oud-Kamper) uit
Lelystad. Hij vereert hem tevens met de erepenning van de gemeente Kampen.
Uitgave van het boek (bij Boom Meppel) werd bevorderd door het Dr. C.N.Fehrmann
Fonds.

- Stichting 'De Soos', in de wandeling 'De Polkasoos', uitgaanscentrum voor moeilijk
lerende jeugd, beklaagt zich over gebrek aan vrijwilligers. De unieke ontmoetings
gelegenheid voorziet in een belangrijke behoefte en werd gesticht door beroeps
krachten van 'De Stolpen' en Huize 'De Reeve', eind 1987.

- De Hervormde gemeente bereidt een voedselzending van 500 pakketten naar Roeme
nie voor.

- Kampen en IJsselmuiden presenteren het z.g. 'brugproject' genaamd 'Kampermuiden'
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in de IJsselmuider Oosterholthoeve, in aanwezigheid van o.a. oud-minister J. Boersma
en landelijk P.v.d.A.-voorzitster Marianne Sint. Doel is, langdurig werklozen effectief
aan werk te helpen.

28 november. CDA-tweede-kamerlid J. Reitsma pleit (toch nog) voor doortrekking Rijks
weg 50 naar Emmeloord.

- Op 20 december zal een bestuurscommissie ad interim gevormd worden, ter voorbe
reiding van de nieuwe, geprivatiseerde bestuursstructuur van het Kamper Stads
ziekenhuis.

- De schrijfster Yvonne Keuls te gast in Vrouwencafe 'Anna'.
29 november. Als voorproef van de vorming van regionale politiekorpsen werken de

korpsen gemeente- en rijkspolitie van resp. Kampen en IJsselmuiden een avond
intensief samen.
Overheveling van kraamzorg, van de huisartsen naar de Stichting Kruiswerk IJssel
Zwartewater, is soepel verlopen.

30 november. Na de vele vestigingsproblemen in IJsselmuiden, wil de Pieter Zandt
scholengemeenschap wel naar Kampen. Onderwijswethouder H. Veltman: 'geen be
zwaar en locaties genoeg'.

- De regionale 'chemocar' zal ook Kampen aandoen voor het ophalen van klein chemisch
afval.

- De heer H.J. Netjes, acquisiteur en boerenbegeleider bij Van Heel BV,onderscheiden
met de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau bij diens
afscheid.

1 december. Het Fries Madrigaalkoor o.l.v.C.Giesing laat zich horen in de Burgwalkerk.
- De Dirk van Dijkschool werd deze week wederom schaakkampioen van de Kamper

basisscholen, nu echter op het nippertje.
- De veiling KZIJ in de Nederlandse 'top tien' door stijging van de omzet tot boven de

honderd miljoen.
4 december. De IJsselmuider raad tegen een locatie voor de Pieter Zandtschool, school

bestuur praat nu verder met Kampen.
5 december. Jac. Busser, oud-stadgenoot, restaurateur van restaurant Het Koetshuis

De Cannenburgh te Vaassen, aldaar op 62-jarige leeftijd overleden.
- Zes provincies in Noord en Oost Nederland spreken zich uit voor een epilepsiekliniek

in Zwolle en niet in Kampen.
6 december. Per 1 januari 1992 gaat het Stadsziekenhuis De Engelenbergstichting

geprivatiseerd verder. Voordien wordt de nieuwe toestand voorbereid door een spe
ciale commissie met en gemeenteraadsleden en buitenstaanders.

- Aantal verkeersdoden in Kampen met voorlopig 5 al op een dieptepunt.
- De Vrijwilligers Vacature Bank voert, ter gelegenheid van de Internationale Vrijwilli-

gers Dag (morgen) een theaterproject 'Hans Hendriks' op in 'Hanzestad'.
7 december. De Kamper VVVdreigt haar dienstverlening te staken, als de gemeente

niet helpt bij herhuisvesting. Men moet de symbiose met Tijl (Nieuw Kamper Dagblad)
aan de Oudestraat op diens verzoek verlaten en andere mogelijkheden strandden op
geldgebrek.

- De Openbare Bibliotheek Kampen gaat voorlopig niet op zondag open.
- Oud-Kampenaar, pianosolist Gerard Hengeveld wordt 80 jaar. De Evangelische Om-

roep huldigt hem met een jubileum-concert en een artikel in haar blad 'Visie'.
- Ruim 50 actievoerders bezetten het terre in van Houthandel Wijma om te protesteren

tegen de handel in hout uit het tropische regenwoud van Kameroen.
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- Volgende week houdt de Alg. Ned. Bond van Vogelhouders de noordelijke kampioen
schappen in Kampen, gebouw De Notenkraker.

8 december. Freek v.d. Laan wint de 'Zilveren Ui' in het gelijknamige hippische con
cours. Er waren 325 deelnemers aan de Zwartendijk.

- Amsterdam Lodi Stardust Quartet concerteert voor 'Kerk en Muziek/Nutsdeparte
ment' in de Lutherse kerk.

9 december. Anita Keijzer wint een wielertoernooi in Amersfoort.
- Adventscantate van J.S. Bach in de Burgwalkerk uitgevoerd tijdens 'cantatedienst'.

Medewerkenden 'Bachkoor en instrumentaal ensemble Kampen' o.l.v. Bob Vaalburg
en Theo v. Dijk, orgel. Voorganger de theoloog dr. A. Dekker.

10 december. Georganiseerd door de Vrijgemaakt Geref. Theologische Universiteit
wordt een 'Schilder-symposium' gehouden in de Stadsgehoorzaal met 300 deelne
mers. Prof.dr. Klaas Schilder werd op deze datum 100 jaar geleden geboren.

11 december. De TheoL Universiteit (synodaal) Kampen schrapt 5 van de 30 docenten
banen wegens verwachte afname van het aantal studenten.

- Provincie Overijssel kiest voor keersluis bij Ramspol om West-Overijssel tegen over
stromend IJsselmeerwater te beschermen. Tegelijk wordt voorkeur uitgesproken voor
een 'beweegbare waterkering' bij Kampen.

- Gait L. Berk houdt een causerie over de landschapsgeschiedenis van de omgeving van
Kampen voor de 'Museumvrienden' in 'De Beukelaar'.

12 december. Leerlingen van de Gem. Muziekschool concerteren in de Open Hof.
- Er is geen geld om een destijds door de gemeente gekochte, leeg komende stads

boerderij in de Groenestraat om te vormen tot een 'boerderijmuseum'. Ondanks
beloften aan de aanvraagster van het idee: School Noord.

- De poezen van mevr. H.G. v.d Berg en Karin Broeders scoren wederom internationaal
kampioen, te Rotterdam.

- IJsselmuider raad legaliseert melkbusschieten met oud-en-nieuw van 22.00 tot 2.00
uur.

- Voor de Kamper post van de regionale ambulancedienst dreigt opheffing per 1 januari
'92. Een jaarlijks tekort van 175.000 gulden is de reden.

- Koster en archiefbewaarder H.C. Diender van de R.K. O.L.Vrouweparochie he eft het
parochie-archief geinventariseerd.

- Oud-archivaris van Kampen drs. D. van der VIis, later provinciaal archiefinspecteur in .
Friesland, is op 50-jarige leeftijd in Leeuwarden overleden.

13 december. Directeur J. Kremer neemt afscheid van woningbouwvereniging 'Kampen'.
- Scholengemeenschap De Gilden neemt 'groot-keuken' met restaurant in gebruik.
14 december. Gemeente Kampen wi! orde schepp en in de chaos van kinderopvang in

Kampen.
- Lourens Minnema promoveert aan de Joh. Calvijn Akademie op een proefschrift over

de interreligieuze dialoog.
15 december. De IJsselakademie terug in het 'Pesthuis' aan de MolenstraatlVloeddijk na

grondige herinrichting.
- IJsselmuider jachthavenplan bij de Ganzesluis opnieuw getorpedeerd om de kosten

verdeling gemeente-provincie OverijsseL
- Kamper popgroep 'La Lupa' wint in het Amsterdamse 'Paradiso' de 'Grote Prijs van

Nederland' dankzij zijn sterke 'phong-sound'. Kampen geeft ze de erepenning van de
stad.

- Tijlpresenteert bij de heropening van de IJsselakademie het boek 'Uitgelezen kranten'
van de Kamper historicus drs. Harry Stalknecht.
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17 december. Mevrouw A.J. Boele-Berk, echtgenote van J.M. (Koos) Boele, sigaren
fabrikant te Kampen, overlijdt in Schiedam op 97-jarige leeftijd.

18 december. Sigarenfabriek 'Oud Kampen' begint 1991 met een vierdaagse werkweek.
19 december. Het bestuur van de Theodora Elisabeth Stichting te IJsselmuiden heeft

plannen Huize Engelenberg te privatiseren.
20 december. Gemeente Kampen legaliseert permanente bewoning van woonarken in

weekendhavens in het Ganzediep.
- De rechtbank te Zwolleveroordeelt de moordenaarvan de kunststudente Cecile Bot in

beroep tot 15 jaar en tbs, na een eis van 20 jaar en tbs.
- Kampen biedt de Pieter Zandtschool een bouwplaats aan bij de reinwaterkelder bij de

zuidelijke invalspoort van de stad. De school gaat met het aanbod accoord.
- De Kamper raadt keurt de begroting voor 19~Jlnauwelijks gewijzigd goed. AIleen mag

't Speelwerk zijn onmisbare administratieve kracht houden.
- Raad bijna anoniem achter privatisering ziekenhuis.
21 december. International Tobacco Machinery (v. d. Sluis) te Kampen gaat handel

drijven met Rusland: sigarettenmachines voor olie.
- De Kamper stemkunstenares Greetje Bijma ontving in Amsterdam de Boy Edgar prijs

1990.
22 december. Henk de Velde wordt trainerbij GoAheadK. als opvolgervanJan de Wilde.
- Minister Maij maakt geen geld vrij voor schoonmaken van met vervuild slib bedekte

waterbodems, zoals het Ketelmeer.
- De Leeuwarder brassband Soli Deo Gloria speelt in de Burgwalkerk.
26 decenlber. (Tweede Kerstdag). Het Chr. mannenkoor D.EY concerteert in de stamp

volle Bovenkerk.
27 december. IJsclub TOG zal zijn baan moeten verplaatsen voor een nieuwe woonwijk

'De Maten'.
- Rijkswaterstaat Directie Gelderland tegen uitbreiding ligplaatsen aan de IJsselkade

voor de 'bruine vloot'. 'Schuttevaer' acht zich tekort gedaan.
28 december. Het Chr. Kamper Symphonie Orkest concerteert met Klaas J. Mulder als

(orgel-)solist, o.Lv.Andre van Putten.
31 december. Zwembad De Steur met 400.000 bezoekers in '90 tweede Sportfondsenbad

van Nederland.
- Jan Winters uit Heerde wint de Oudejaarsloop in recordtijd.

1991

1 januari. Katerconcert Bigband Kampen o.Lv.Johan Winter in 'Hanzestad' met twee
professionele solisten.

- Vijf van de zes bestuurders van de Stichting Welzijn Kampen stappen op, omdat de
gemeenteraad geen structurele subsidie voor een coordinerend opbouwwerker wilde.

- Oud-en-nieuw in Kampen en IJsselmuiden vrij rustig verlopen. WeI een recordaantal
melkbusschutters.

- Aan de Vrijgemaakte TheoL Universiteit werd dr. F. v.d. Pol, wetenschappelijk mede
werker, benoemd tot hoogleraar door de Gen. Synode.

3 januari. De moordenaar van de kunststudente Cecile Bot door het Gerechtshof te
Arnhem wederom veroordeeld tot 15 jaar en tbs.

4 januari. Fotograaf Henk Woning exposeert in 'Ons Erf' op 't Kampereiland.
5 januari. Saxofoniste Rosa King treedt op in 't Ukien.
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- RK DOS treedt met demonstratieteam 'The Jolly Jumpers' op in een komische act, en
weI in het Duitse Emsdetten.

- De Bijenvereniging Kampen e.o. viert haar 70-jarig bestaan.
7 januari. Kampen houdt 'tankslag' (leg en van honderden brandstoftanks in de stad),

die al met al een half miljoen kost.
- H.J. Barnard uit Hardenberg spreekt voor 'Museumvrienden' over industriele ar

cheologie. Hij hoopt op de oprichting van een vereniging tot het bedrijven van deze tak
van wetenschap in Kampen.

9 januari. Vluchtelingenwerk Kampen maakt met de opening van een nieuw onder
komen in Hofstraat 78, een nieuwe start met haar werk voor asielzoekers. Ook word
een inzameling gestart voor de Derde Wereld.

- De Buurtbus ZalklWi!sum-Kampen bloeit: 12,5% meer passagiers in '90 dan in '89.
10 januari. Russisch Staatskoor Yourlov treedt op in Buitenkerk.
11 januari. Stichting 'De Verenigde Gasthuizen' benoemde de heer Wi! Derks, tot direc

teur van de tehuizen Myosotis en Margaretha, als opvolger van de heer W. Helman.
- 'Sportgala' in de StadsgehoorzaaL Arieta Minnema werd wederom 'sportvrouw van het

jaar', Arjen Vinke sportman, turnploeg 13-15 jaar RK DOS sportploeg, Renko van
Bodegraven (judoka) sporttalent, en trainster Ria Meijer kreeg de uitstralingsprijs.

- Ruzie om de kwestie van vestiging van de Pieter Zandt-scholengemeenschap. Wet-
houder Henk Bastiaan woedend op burgemeester H.C. Kleemans over interpretatie
van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs.

12 januari. Patrick Kroon van de Haatlandruitertjes eerste in Genemuiden met pony
Picolo in klasse L, categorie BIC.

14 januari. Kampen schold in '89 aan 339 belastingplichtigen meer dan een ton kwijt.
15 januari. Kampen kan op meerzijdige rijkssteun rekenen voor drie toeristische-re

creatieve projecten: l. afgedekte slibeilandjes in het Ketelrneer, 2. overslagpunten
langs de IJssel, 3. versterking van het cultuurtoerisme in de Hanzesteden.

16 januari. 'Constantijn Huygens' betrekt Kampen in het project 'The Magic ofMusic', VOl
muziek, theater en beeldende kunst.

18 januari. Martyn v.d. Hoek speelt pianorecital in StadsgehoorzaaL
- Goede hoop voor behoud Stadsziekenhuis: bedbezettingspercentage gestegen, deel

specialisten aangetrokken in samenwerking met De Weezenlanden in Zwolle, en begin
van ingrijpende investeringen.

- Betty Jansma exposeert haar aquarellen in het ziekenhuis.
- Rondvaart-rederij Keur kiest ook ligplaats in Kampen.
- Ifo Kampri gaat een tweede fabriek bouwen; aan de Ertsstraat.
- De 'Combinatie van IJsclubs' viert met een receptie in Wi!sum haar 50-jarig bestaan.

Toevallig hadden bijna aile clubs in de buurt hun banen open ...
19 januari. 'Volharding' en AMDGorganiseren in hun verenigingsgebouw 'De Opmaat'

een succesvol Bonds-majorettes- en slagwerkersconcours. Successen op hoog niveau.
- RK DOS houdt in De Reeve een 'Turnspektakel': een drie uur durend gevarieerd

programma.
- Zo'n 80 combinaties doen mee aan concours hippique van De Deltaruiters: ver

scheidene leden van de Landelijke Ruitervereniging Kampen en van De Deltaruiters in
de prijzen.

20 januari. De gezusters Broeders behalen met hun Perzische katten in de Utrechtse
Jaarbeurs tijdens 'Neocat' een internationale titeL

23 januari. Paren van Dansschool Van den Berg verzamelen tijdens SOND-wedstrijden in
Apeldoorn en Slagharen 15 prijzen!
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24 januari. Gemeente maakt op (vrij korte) termijn een eind aan de jaeht op waterwild.
- De gemeente bedenkt voor nieuwe straten in afgebroken delen van de Hanzewijk

namen: Colijnlaan, Ommelandsingel, Sehaepmanlaan, en De Savornin Lohmanhof.
- Hondenfokker Joop Pater mag een kennel bouwen aan de Melmerweg, zegt de Raad

van State.
- Fototentoonstelling 'Honderd jaar Kampereiland' in 'Ons Err.
- Publiek loopt weg bij het toneelstuk 'Seoren' in de StadsgehoorzaaL
- 'Deltaruiters' blijken op ruiteravond goede toneelamateurs.
25 januari. De Hongaarse ambassadeur dr. Istvan Csejeti bezoekt Kampen opnieuw ter

voorbereiding van de interstedelijke vriendsehapsbanden met de Hongaarse stad
Papa.

- Plannen voor de reeonstruetie van een Hanze-kogge o.Lv.monumentenambtenaar ir.
Rob Busser.

- Kamper absurdistische popgroep 'De Bronsgieters' in "t Ukien'. 'Rijp voor Hilversurn',
zegt de kritiek.

- Wetenschappelijk onderzoeker in ruste drs. W.G.van Walraven te Kampen biedt op
persoonlijke titel B en Ween stu die aan over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
in Kampen.

- Opening gebouw 'De Ruimte', Hofstraat 78 (vroeger Kanis & Gunnink) door het
'Vrouwenontmoetingscentrum'.

26 januari. Schaalvergratingsplannen voor het basisonderwijs bedreigen de helft van de
basisscholen in Kampen.

28 januari. Muskusratten in de IJsseldelta houden stand ondanks opgevoerde bestrij
ding.

29 januari. Schaker Miduel Bouwhuis (8) behaalt jeugdtitel in de open kampioenschap
pen te Nijmegen.

31 januari. Dronten (Copernicusscholengemeenschap) niet bereid tot fusie met Kamper
openbare onderwijsinstellingen.

- Dr. F. van der Pol wordt aan de Vrijgemaakte Theologische Universiteit geinaugureerd
als hoogleraar kerkgeschiedenis tot 1650 en symboliek.

- Dirk van Dijksehool voor derde keer damkampioen basisscholen.

2 februari. In het Stedelijk Museum wordt een zeer interessante expositie over 'Vijf
eeuwen boekdrukkers en uitgevers in Kampen' geopend, ter gelegenheid van het
afscheid van mr. W.E. Steunenberg, als directeur van Uitgeverij Kok.

- Groep Hongaarse theologiestudenten bezoekt Kampen negen dagen op uitnodiging
van de TU Broederweg.

- Turnfestival 'Wilhelmina' in De Reeve voor zeven KNCGV-verenigingen. Elf eerste
plaatsen voor organisatoren.

- Veiling KZIJ besluit tot bouw van een extra koelinstallatie met bijbehorende hal voor
2000 ton fruit. Kosten ca. 6 miljoen.

- Bestuur 'Vijverhof' benoemt H. Backer (45) te Zoetermeer tot directeur, een jaar na
het op non-actief stellen van zijn voorganger J. Lammers.

4 februari. Ir. J. Dijkstra te Dwingelo aangetrokken (ad bijna 42.000 gulden) voor
advisering inzake de meest geschikte plaats voor centrale huisvesting van het gemeen
telijk apparaat van Kampen.

- Schaatstoerisme komt allerwegen rand Kampen op gang. IJsbanen open.
- Overijssels Gedeputeerde Fons Hertog (VVD) op werkbezoek in KampenlIJsselmui-

den.
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- Ensemble 'Resonet' met 'Mozart Academie Concert' in de Burgwalkerk voor de Stich
ting Kerk en Muziek KampeniNutsdepartement.

- Bestuur 'Engelenbergstichting' in IJsselmuiden stelt het hoofd van de afdeling ver
zorging op non-actief. Twee bestuursleden stappen boos op.

5 februari. Provinciebestuur Flevoland stelt een trace vast voor de Hanzespoorlijn van
Lelystad naar Kampen.

- Wijnhandel en likeurstokerij Siebrand in IJsselmuiden vertoont na overname van de
vruchtenwijnfabriek Woldring en Iedema in Groningen onstuimige groei.
Stedebouwkundig adviesbureau Witpaard Partners presenteert een ontwerp voor de
nieuwe woonwijk 'De Maten': grote verscheidenheid in woonplekken en woningtypen
tussen groen en water.

- Diploma-uitreiking aan de Theaterschool. Per 1 september '91 wordt de school inge
deeld bij het agogisch- en niet bij het kunst-onderwijs.

- Vrouwenartsen betrekken nieuwe polikliniek in Stadsziekenhuis.
6 februari. Verffabriek DLP verhuist van Kampen naar IJsselmuiden. Betere.ligging aan
het wegennet en barrierefunctie van de IJssel redenen van de verandering.

- 'Bejaardendag'in de Stadsgehoorzaal. Gemeentelijke legpenning voor SI-jarige mede
organisator Sietse Jager.

- Zwemster Kira Bulten uit Elburg (lid De Steur, Kampen) sportvrouwvan hetjaar uit de
TijlJABN-sportverkiezing.

7 februari. De Educatieve Omroep RVO zendt reportage uit over de Avercampschool
onder de titel 'Onderwijs en identiteit' (de school he eft veel Turkse kinderen onder
haar leerlingen).

- Tentoonstelling 'Traditionele vroedvrouwen in de Derde Wereld' van de medisch
antropologe Yvonne Lafeber te zien in het stadsziekenhuis.

- Synagoge en Stedelijk Museum zullen dit seizoen ook acht zondagen geopend zijn,met
het oog op verwachte belangstelling voor de Jan Voerman-expositie.

- Tegen het advies van het Bureau voor Verkeerskundige Advisering (BVA)te Raalte in
willen Ben Wgeen derde IJsselbrug. Dus moet vervanging van de oude IJsselbrug voor
aile verkeer dienen en moet het verkeer in de stads- en dorpskom binnen de perken
gehouden worden.

9 februari. B en Wwillen vrachtverkeer van de Vloeddijk halen.
De provincie geeft kwart miljoen 'projectsubsidie' aan het jeugdtheater Rosa Sonne
vanck in Enschede, opvolger van de verdwenen Blauwe Zebra uit Kampen.

- Johan van der Stouwe pakt clubtitels op de IJsbanen van Eensgezindheid, De Hoop en
Wintervreugd.
Harm Vinke en Yvonne Verhoef exposeren speelse, onbruikbare maar soms mooi
ogende meubelobjecten in de Synagoge.

11 februari. Grote belangstelling voor het nieuwe industrieterrein 'Haatland 5'.
12 februari. Medewerkers van het Kamper vogel- en egelasiel druk met hulp aan vogels

die in KampenlIJsselmuiden door de winter in een noodsituatie zijn geraakt.
- Voor de 'Museumvrienden' spreekt Marieke J.F. Knuyt over oud papierbehang als

antiquiteit, die het bewaren waard is.
13 februari. Uit een enquete van de Stichting Vrouwenemancipatie 'Marie Mensing'

blijkt, dat bijna de helft van de Kamper vrouwen zich 's avonds niet veilig op straat
voelt.

14 februari. Zilveren onderscheidingen voor vier vrijwillige brandweerlieden.
- GS keuren omstreden nieuwbouw in de Hanzewijk goed.

De Oecumenische werkgroep 'Vrouwen-geloof-samenleving' in Kampen, voor 't eerst
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bijeen in 'De Ruimte' (Hofstraat), beklaagt zich over 'de kerk in Kampen': een instituut,
dat nog altijd door mannen wordt gedomineerd'.

16 februari. 'Vogels, hoe leven ze', jubileum (25) uitgave van de natuurvereniging IJs
seldelta, wordt goed verkocht.

- Bloeiend AMDGmaakt indruk met veelbelovend jeugdorkest tijdens totaaluitvoering
in de Stadsgehoorzaal.

17 februari. Steurzwemmers pakken vijf eerste prijzen in Drachten.
18 februari. Als opvolgster van mevr. Gerda Kroeze, thans directeur van de Stadsgehoor

zaal, werd als beleidsmedewerkster van burgemeester Kleemans benoemd, mevr. YE.
Dijkhuizen ((26) te Kampen.

- De Onderlinge Brandwaarborgmij. op 't Kampereiland bestaat dit jaar 110 jaar!
- De Kamper gemeenteraad bepaalt in meerderheid, dat de Pieter Zandt-scholen-

gemeenschap in Kampen welkom is. De raad gaat nu op zoek naar bouwgrond voor de
mammoetschool.

19 februari. Kampen heeft na het vertrek van Eduard Ehrhardt weer een gemeentevoor
lichter: Gerard van Emous (29). Hij begon in gelijke functie te IJsselmuiden.

- IJsselmuiden wil Radio IJsselmond helpen met een startsubsidie van 15.000 gulden
plus tien bestuursleden.

21 februari. De befaamde saxofoniste Rosa King leidt een bijzonder jamsession bij de
Kamper vereniging Popbelang.

- Kleurkanariekweker Th.A.Eenkhoorn behaalt zilver bij de wereldkampioenschappen
in Zwitserland met een oranje-rode Isabel.

- Het Actiecomite Stadsziekenhuis 75 jaar start inzamelingsacties om het jubilerende
ziekenhuis cadeaus aan te kunnen bieden.

- Scheidende directeur van Uitgeverij Kok, mr. W.E. Steunenberg, onderscheiden als
officier in de orde van Oranje Nassau. Tijdens een grote afscheidsmanifestatie kon ook
kennis worden gemaakt met zijn beide opvolgers A.C.van Dam en drs. B.A.Endedijk.

22 februari. Stadserf 82 honderd jaar in beheer bij de familie Selles.
- De Kleine Komedie speelt in de Stadsgehoorzaal een spannend toneelstuk. Pieter v.d.

Broek exposeert aan de theaterwanden.
- Voor de droge voeten van de Kampenaren: het Waterschap IJsseldelta wil 4 miljoen

steken in een nieuw gemaal b~jRoggebotsluis aan het Vossemeer. Het oude gemaal
blijft behouden als monument.

- Jacqueline (van Ommen-)Rustidge greep de oostelijke crosstitel in Harderwijk via
haar tweede plaats aldaar.

- Bondssolistenconcours in 'De Opmaat' als voorronde voor het topconcours van de chr.
muziekbonden in Bilthoven.

25 februari. CNV-voorzitter Henk Hofstede (oud-Wilsumer) spreekt in de Burgwal-
kerk.

- Dansparen van Dansschool Van den Berg grepen drie eerste prijzen in Sneek.
- Ook het IJsselmuider industrieterrein Spoorlanden blijkt zeer in trek.
- Kunst uit het Hongaarse Papa te zien in de ruimte van de V.m. 'Galerie 3'.
27 februari. Oud-garnizoenscommandant E.J.P. de Krijger op 78-jarige leeftijd in Vlissin

gen overleden. Hij was van 1950 tot 1955 in Kampen in functie en bleef ook nadien in
Kampen wonen.

28 februari. De TU Broederweg presenteert de 'Gids van Afscheidingsarchieven'.
- Honderden sympatisanten van het bioscooptheater 'Fitzcarraldo' (ex-City-theater)

dringen aan op overname door de gemeente om de bioscoop voor Kampen te behou
den.
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- De gemeente besluit huisvesting van de VVV te financieren: eenmalig 35.000 gulden en
jaarlijks 22.000 gulden. Nu kan Botermarkt 4/5 worden betrokken.

- C&A-vestiging eindelijk door de gemeenteraad: sloop in maart/april van de Kokpanden
en op 1 juni de eerste paal de grond in. Na zomer 1992 opening.

- Het Stedelijk museum Kampen blijkt een uniek stuk 'kraakporcelein' te bezitten.
Ontdekking door dr. C.JA Jorg te Groningen.

- Gemeente zoekt contact met ir. G.P. Bourgignon te Delft over het doorstromend
maken van de Burgel; diens rapport uit 1988 verdween ten onrechte in een bureaula.

- De afdeling onderwijs, cultuur, sport en welzijn gaat tijdelijkt') naar het Meeuwen
plein, achter de ABN-Bank.

1 maart. Aan de Constructieweg is een bedrijvencentrum voor 16 bedrijven in aanbouw.
- Gymnasten van RK DOS werken mee aan de nieuwe turnhal naast sporthal De Reeve.
- Stemkunstenares Greetje Bijma (Kampen) hoogtepunt tijdens 'Vocaal Weekend' in

Zwolle.
- Leerlingen Joh. Calvijn Lyceum geven talentvol en gevarieerd concert in de Burg

walkerk.
2 maart. Jacqueline Rustidge (RK DOS) en Wiecher Dalsem (Dronten) winnen de

Kamper Plantsoenloop-competitie.
- Turnsters van RK DOS behalen in Brunssum (Limb.) in zes categorieen het kampioen-

schap van Overijssel.
- Rode Kruis KampenlIJsselmuiden provinciaal kampioen in Deurningen.
3 maart. Ronald Fijn (De Steur) Nederlands kampioen 200m wisselslag.
5 maart. Aan de Korteweg wordt - eenjaar na de brand - een nieuw, beter en ruimer

bijgebouw voor de W. de Zwijgermavo gebouwd.
6 maart. Tsjechische vertaalster Jana Beranova geeft lezing in de Kunstacademie.
- Statenverkiezingen geven in Kampen voorspelbare resultaten.
- Dirk van Diijkschool geen damkampioen van Overijssel maar tweede.
7 maart. Bob Dylan-herdenking in bioscoop-theater Fitzcarraldo. Initiatiefnemer wes

tern-musicus Berry Selles.
- Hondencontroleur W. van Haperen: 'het is vechten tegen de bierkaai.'
- Middelgrote gemeenten - ook Kampen - protesteren bij het Rijk tegen bezuinigin-

gen op initiatief van burgemeester Van Voorden van Rijssen, vroeger van IJsselmui
den.

- Het Indie-monument in het 3e Plantsoen wordt gerenoveerd.
- Met 'Les Elements' treedt de tweede generatie baroksolisten op bij Kerk en Muziek

KampeniNutsdepartement in de Lutherse kerk.
8 maart. Manifestatie over 'Vrouwen en gezondheid' tijdens Internationale Vrouwendag

in de Stadsgehoorzaal. De Vrouwenraad vierde zijn verjaardag ermee.
- Weth. Henk Bastiaan slaat eerste paal voor turnhal, en wijst op gemeentelijke nood

zaak tot privatiseren om ondragelijke schuldenlast tegen te gaan.
9 maart. De la Sahlonierekade en omgeving, die tot nog toe rechtstreeks haar afvalwater

in de IJsselloosde, krijgt nu eindelijk aansluiting op de riolering.
- Charles de Wolff concerteert op het Burgwalkerkorgel.
- Regionale KNGV-kampioenschappen turnen in De Reeve. Vier turntitels voor RK DOS.

In Dalfsen behaalt Greetje Ie Roux ('Wilhelmina') de eerste plaats bij de dames tijdens
de KNCGV-kampioenschappen van het gewest. Turnsters RK DOS grepen ook nog
zeven eerste plaatsen in Goor.

- 'Volharding' viert 70-jarig bestaan met uitstekend totaal-optreden.
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- Indonesische officieren van justitie op studiebezoek in Kampen, belangstellend naar
de behandeling van milieudelicten aan het water.

10 maart. Ronald Fijn (De Steur) behaalt in Dordrecht zijn tweede gouden medaille van
de Nederlandse winterkampioenschappen: 100 m vrije slag, jongens van '76.

12 maart. Stadsziekenhuis beschikt over een echocardiograaf.
- Drs. Theo van Mierlo spreekt voor 'Museumvrienden' over de Italiaanse, 16e eeuwse

architect en vestingbouwer Alexander Pasqualini, die in Kampen vertoefde en er een
vestingkaart achterliet.

13 maart. Medewerkers van de organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij onder
zoeken het Noorddiep op kwaliteit als viswater.

- In het Stadsziekenhuis wordt recente grafiek van Corneille geexposeerd,
- Directeur W.den Hollander gaat het Arbeidsbureau te Kampen verlaten na ruim twaalf
jaar.

16 maart. Vijfentwintigjarige 'IJsseldelta' start eenjubileumlesproject op basisscholen in
Kampen en IJsselmuiden over natuur en milieu.

- Berdien Stenberg play-backt in de StadsgehoorzaaL
- De Steur wint de Mijl van Zwolle en Martinique Koridon kwalificeert zich voor

deelname aan de NK.
18 maart. Willemijn Rienks (15) uit Kampen gaat als Overijsselse vertegenwoordigster

naar het Jeugdparlement in Den Haag.
- Brunnepe krijgt op Noordweg 36 een 'pizzeria'.
- Drs. D. Frieling, oud-directeur Openbaar Slachthuis, op 76-jarige leeftijd overle-

den.
19 maart. Symfonie-orkest van de Gem. Muziekschool o.Lv.Roeland Robert concerteert

in de Open Hof.
21 maart. Schilderijen van Bert Voortman geexposeerd in de StadsgehoorzaaL
- De 'Hanzestad Compagnie' krijgt geen extra afmeerruimte aan de IJsselkade. De

gemeente Kampen is v66r, maar 'Schuttevaer' en Rijkswaterstaat blijven tegen.
23 maart. De Industriele Club Kampen schenkt de gemeente een 6 meter hoog beeld

van John Spek uit Ermelo, bestemd voor plaatsing op de kruising Nijverheidsstraat
Flevoweg.

- 'Fitzcarraldo' geeft het op. Een succesvol instandhoudingsinitiatief haalt het doel
helaas toch niet. Een beslot en voorstelling tot slot. .

- 'Het Stedelijk' geeft zijn jaarlijkse uitvoering in de StadsgehoorzaaL
- De Stichtingen Kruiswerk IJssel-Zwartewater en Maatschappelijke Dienstverlening

IJssel-Vechtdelta bereiden een fusie voor.
- Voor het eerst een grote show van (± 400) gebruikte auto's op het Burgm. Berghuis

plein. Duizenden bezoekers.
- Jongerenkoor 'Arise' voert Matthaeus Passion uit in Buitenkerk.
- Pierre Janssen opent tentoonstelling van de IJsselschilder Jan Voerman, georga-

niseerd naar aanleiding van diens 50ste sterfdag. Kritische woorden van acteur/
collectioneur Henk van Ulsen over Kampen als cultuurstad.

24 maart. De Steur zwemt in de B-competitie in Deventer zes eerste prijzen bijeen.
- JaapWim Spaargaren eerste in zwaargewichtklasse judo op internationaal toernooi in

Vlaardingen. .
25 maart. Wethouder Guus Swillens (41) benoemd tot burgemeester van Ossendrecht

(N.Br.). PvdA-raadslid Theo Piederiet gedoodverfd opvolger als wethouder van
Kampen.

- RK DOS uit Borne terug met acht provinciale kampioenstitels van het KNGV.
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27 maart. Staatssecretaris J.Wallage stemt in met vestiging van de Pieter Zandt-scholen
gemeenschap in Kampen.

- Kamper delegatie in Papa krijgt verzoek om hulp bij doorvoering van het demo
cratiseringsproces.

28 maart. Cafe De Unie (in de volksmond 'Skele Jannes') overgedragen door fam. Dien
der aan fam. Van de Wal (dochter en schoonzoon).

- Schuitenhuis in de Bovenhaven, 80 jaar oud en respectievelijk van verschillende
eigenaren en met verschillende ligplaatsen, wordt gesloopt.

- Ex-verdachte van moord op Cecile Bot krijgt 15.000gulden schadevergoeding. Eerder
kreeg een andere verdachte 40.000 gulden.

- De Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland gaat een volledige fusie aan met
de SNS Bank (samenwerkingsverband van de Gelders-Utrechtse Spaarbank en de
Spaarbank Limburg) en de Bondsspaarbank Midden, Noord en Oost Nederland. De
gemeenschappelijke naam wordt: SNS Bank. Dat betekent: Samenwerkende Neder
landse Spaarbanken, regionale banken met een eigen staforganisatie en directie. Zij
fungeren onder een holding, die haar zetel heeft in 's-Hertogenbosch,

30 maart, B en W accoord met de nota 'Pronken met puien' (Swillens ), dus via het
welstandstoezicht van de gemeente meer behoud van bestaande winkelgevels in de
Binnenstad mogelijk.

1 april. (Tweede Paasdag) recorddrukte op 'De Heugte': 20.000 bezoekers en 200
kramen.

2 april. Begin herstelwerkzaamheden aan de Bovenkerk.
3 april. Natuurstudie- en natuurbeschermingsvereniging 'IJsseldelta' plaatst speciale

dakpannen om gierzwaluwen nestgelegenheid te geven.
4 april. Stadsarcheologe Mieke Smit begint deze maand aan haar eerste grote klus in

Kampen: opgravingen op het terrein van de Kok-panden.
5 april. Informatieproject gestart in Stadsziekenhuis voor hartpatienten en hun part

ners.
6 april. De COV'Immanuel' viert haar 75-jarig jubileum in Wenen, met een concert in de
Augustijnerkerk en een bezoek aan het klooster te Melk waar de Vesper van Mozart
met Gregoriaanse antifonen werd uitgevoerd. Bet werd een buitengewoon interessant
en succesvol verblijf in Oostenrijk.

7 april. Borneose missionaris pater Nico Schneiders (Montfortaan) viert op 54-jarige
leeftijd zijn zilveren priesterfeest in Kampen.

- Karin Broeders' zwarte perzische kater wordt 'internationaal kampioen' op de ten
toonstelling te Amstelveen.

8 april. Ing, B.B. Kok, hoofd technische dienst bij het Waterschap IJsseldelta, verlaat
zijn post per 1 mei voor een functie in het polderdistrict Groot Maas en Waal in
Druten.

9 april. Drs. Rene van Mierlo spreekt over de geschiedenis van het Stadsziekenhuis voor
de 'Museumvrienden'.

10 april. Galerie 'Bet Zilveren Lint' aan de Oudestraat toont aquarellen van Joop Maan.
11 april. De smalle randmeren langs de oude provincies zullen natuurgebied worden. Dat

zijn rijk en de provincies eens geworden.
- Johannes Bernardus Schinkel (98), oud- en erevoorzitter 'Volharding' overleden.
12 april. De Bovenkerk in restauratie krijgt kunststof dakgoten.
- Wethouder (nu burgemeester) Guus Swillens spijtig door de gemeenteraad uitge

wuifd.
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- Het orgel van de Broederkerk gaat in september voor een jaar in revisie. Het wordt
gedemonteerd en bij Van Vulpen in Utrecht ingrijpend gerestaureerd.

- Minister May-Weggen acht het plan van de NS, de 'Hanzespoorlijn' Lelystad-Zwolle via
Kampen in '95 klaar, 'onhaalbaar'.

- Vriendenkring gevormd voor steun aan het Misgav Ladech-ziekenhuis te Jeruzalem.
13 apriL Elly en Rikkert Zuiderveld treden op in de Nieuwe Kerk.
- De 'Hanzedag' van de bruine vloot is weer terug. Een vlootschouw toont nu 32 oude

schepen.
- Natuurvereniging 'IJsseldelta' schoont ~ alsjubileum (25}daad - de IJsseloevers op:

veertig zakken vuilnis.
- In de Burgwalkerk treedt het koor van de Eglise Reformee de Versailles op. Theo van

Dijk bespeelt het orgel.
- 'De Broederband' geeft zijn jaarlijkse uitvoering in de StadsgehoorzaaL
14 april. In de ouderdom van 91 jaar overlijdt Hendrik Theodoor Johannes Berk, firmant

van de BK-fabrieken, die dr. Willen Kolff in de oorlogsjaren hielp met de constructie
van zijn eerste 'kunstmatige nieren'.

16 apriL De Raad van State geeft groen licht voor nieuwbouw in de Hanzewijk na protest
van de Huurdersvereniging Complex 1.

- Zwemster Monique Koridon kreeg een beker van de KNZBvoor haar aandeel in de
triomfen van de Nederlandse ploeg in Belgie.

17 april. Provinciaal experiment met kunststof-antistootbekleding in Ganzesluis.
- Op de Oudestraat worden 'klappalen' tegen autoverkeer op ongeoorloofde tijden,

geplaatst.
18 april. De Gemeentelijke Muziekschool zendt een grote delegatie naar vriendschaps

stad Soest in Westfalen voor uitwisseling met de muziekschool aldaar.
- De gemeenteraad zal een speciale commissie 'Buitenlandse contact en' benoemen. Er

komt ook een aparte Papa-commissie.
- Niet gesubsidieerd door de gemeente zal er toch een bundel werk van Kamper

dichters verschijnen. Deze bundel 'Licht op het water' zal werk bevatten van Ida
Gerhardt, Era Lobet, Okke Jager, Willem Ramaker en Hans Bouma en worden uit
gegeven door Kok. Financiele steun van de Projectontwikkelaar Bemog maakt ver
schijning mogelijk.

20 april. Henk van der Stege benoemd tot voorzitter van de plaatselijke CDA,als opvolger
van Jaap Mateboer. Ook de rest van de CDA-top werd 'opgefrist'. Bij de PvdA werd
Gerrit Schinkel fractievoorzitter in de raad als opvolger van Theo Piederiet, die
wethouder werd. Voorzitterskandidaat Rie Woning werd gepasseerd. Aanvankelijk
had ze er vrede mee, later bedankte zij voor de PvdA en ging als 'ongebonden' raadslid
verder.

- Internationale zwemwedstrijden van 'De Steur' in het Kamper Sportfondsenbad.
Steuren derde in eigen huis.

- Amazone Therese v.d. Scheer (Toi Toi) eerste in de Z-klasse te Ommen.
- Vijf koren uit de regio van Gereformeerde signatuur treden samen op in de Nieuwe

Kerk.
- 'Voetbaltriller' DOSkampen-Go Ahead. DOSvoor devierde keer op rij door GoAhead

verslagen: 0-11
21 april. 'Kampen', eerste klasse A zondagafdeling Zwolle, heeft met gelijkspel (1-1)

tegen Broekland de tweede periodetitel binnen.
22 april. Een afdeling KampenlIJsselmuiden van het CDJA opgericht; eerste vergade

ring.
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- Uitslaande brand in leegstaand gebouw 'De Reeve' aan de Cellebroedersweg (v/h
Grootburger Weeshuis).

- 'Theaterschip Kwaak' meert af in Kampen.
23 april. Historicus drs. Rene van Mierlo overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek

'Van liefdadigheid tot moderne gezondheidszorg' (over het 75-jarige Stadsziekenhuis
in Kampen) aan wethouder-ziekenhuisvoorzitter A. Hengeveld. Uitgeverij Kok zorgde
voor de verschijning.

- CKMTzeer boos over gemeentelijk verbod van een 'mammoetmars' door de stad van
aile plaatselijke muziekkorpsen, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de
'Combinatie'.

24 april. De prijzen van de creativiteitswedstrijd voor het jubilerende Stadsziekenhuis
worden uitgereikt door de t.v. presentator-goochelaar Hans Kazan in het ziekenhuis.
Daar is ook een fototentoonstelling over 'De schoonheid van Kampen', oogst van eeen
wedstrijd, te zien.

- Oud-tweede kamerlid Andre van Es (PSP/Groen Links) spreekt in vrouwencafs Anna,
nu gehouden in 'De Ruimte' (Hofstraat).

25 april. Scholieren op pad met posters van het IJsselfront van Kampen, als jubileum
geschenk bij het 75-jarig bestaan van het Stadsziekenhuis en tevens opwekking tot het
storten van een jubileumgift.

- Opnieuw een prijs voor stemkunstenares Greetje Bijma: de 'Duke ofDuketown Award',
uitgereikt in Den Bosch.

- De jacht op waterwild, die B en Wwilde verbieden in Kampen, gaat, bij besluit van de
raad, nog zeker vier jaar door vanwege huurverplichtingen.

- Gerrit van Ginkel (25 jaar actief lid Dahliaclub 'Hanzestad') krijgt de 'Gouden dahlia'
van de Ned. Dahlia Vereniging.

- Prijsuitreiking dialectwedstrijd IJsselakademie in Wijhe. het schrijven van eigentijdse
sprookjes was onderwerp van de wedstrijd. Uit onze omgeving kwamen twee prijs
winnaars: Dicky Kersing-Hellendoorn uit Wilsum en Jan Westerink te Hoogeveen
(oud-Kamper). Voor hen was resp. de eerste en de tweede prijs.

- Gait L. Berk reikt in het Stadsziekenhuis de prijzen uit van de jubileumfotowedstrijd
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de instelling,

26 april. GS van Overijssel hebben vier miljoen toe te wijzen aan grote projecten. Ze
denken aan een miljoen voor doortrekken A50 tot de Flevoweg, en een half miljoen
voor dijkverzwaring in West-Overijssel (waterkering bij Kampen en keersluis Ram
spol).

- Gem.Muziekschool besluit lesproject basisscholen met een concert in de Bolwerkzaal
van 'Het Stedelijke'.

27 april. Ook dit jaar aquarellen van Frouke Evink-Botma op de ansichtkaarten van de
actie Zomerpostzegels.

- Majoor Bosshardt (Leger des Heils Amsterdam) houdt een meditatie in de Bovenkerk.
- 'Open dag' in het Stadsziekenhuis trekt veel belangstelling. Voor de nieuwe, wel-

ingerichte afdeling 'intensive care' was vooral de belangstelling groot.
- Een vrij jong 'Vocaal Ensemble Kampen' o.l.v.Margreeth Verboom presenteert zich in

de Lutherse kerk.
- Steur-dames winnen in Antwerpen de 'Antwerp International Youth Swimming

Cup'.
28 april. Vier Overijsselse titels voor zwemmers De Steur in eigen bad.
29 april. Koninklijke onderscheiding voor Klaas J. Mulder en W.C.Veenendaal (ridder),

Jacob Reker (goud) en Chris Schrijver (zilver). Schrijver was in maart 50 jaar actief lid
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van 'Volharding' en stelde de naar hem genoemde aanmoedigingsbeker voor jonge
muzikanten in.

- Bloemist Henk Mulder zette bij de Nederlandse Kampioenschappen bloemsierkunst
een trend met nieuwe kleurcombinaties en vormen, maar miste de titel daardoor.

- Lampionoptocht KOV/BOV: feeerieke stoet met 7 muziekkorpsen.
- Het Kamper project 'Mens en Zonder Baan' won met landschapsonderhoud de vrijwilli-

gersprijs van de Stichting Coordinatie Landschapsonderhoud Overijssel, en kreeg die
in Dalfsen uitgereikt.

- Drie Kamper particulieren ruimen als demonstratie tegen de vervuiling de rommel
langs de Zwartendijk op.

30 april. Koninginnedag. Feest komt langzaam op gang maar breekt 's middags gezellig
door. Enthousiaste delegatie uit Soest (Westfalen) viert de feestdag mee.

- Paren van dansschool Van den Berg slepen 20 prijzen in de wacht tijdens SOND
wedstrijden in Slagharen.

- Acteur Henk van Ulsen speelt 'Job' in kerkje op Schokland. Hij zal de uitvoering nadien
nog 44 keer met veel succes herhalen. Adriaan Valk speelt er saxofoon bij.

2 mei. Muziekschoolleerlingen houden hun grote uitvoering in de Stadsgehoorzaal.
4 mei. Problemen bij Dodenherdenkingsvoorbereiding bijgelegd. Vertegenwoordigers

van het Contact Oud-Mariniers en de Expoge achtten zich achteruitgezet, maar
krijgen nu toch gelegenheid mee te doen. Enige leden van het plaatselijke 4 me i
comite treden terug. Later zou de landelijke vereniging van Oud-mariniers het op
treden van de Contactgroep afkeuren, die van plan waren de Kamper plechtigheid te
boycotten en naar Zwolle te gaan.

- In 't Ukien treedt de Zuid-Afrikaanse Band 'Senemali' op.
6 mei. De Muziektent op de Nieuwe Markt kreeg een bont verfje: sommige Kampers
vinden het 'wansmaak' en 'cultuurbarbarisme'.

- 'Bevrijdingsloop' bracht succes voor Jan Goeree (AV NOP) en Jacqueline Rustidge
(RK DOS) en bij de schooljeugd 'Het Kornpas'.

7 mei. Het Ned. Bachkoor o.l.v.Jos van Veldhoven concerteert in de Burgwalkerk onder
auspicien van Kerk en Muziek KampeniNutsdepartement. Aan het clavecyrnbel Bob
van Asperen.

8 mei. Circus Renz op het Burgrn. Berghuisplein.
- Jan Brokkelkamp exposeert in Galerie Magenta in Dordrecht.
9 mei. (Hemelvaartsdag). Klaas J. Mulder concerteert in de Grote Kerk te Zwolle.
10 mei. Ineke v.d. Bos, raadslid voor Groen Links stapt op wegens studieverplichtingen.
11 mei. Dertigste KWC-Flevotour met voor 't eerst internationale medewerking (een

Amerikaans damesteam). Monique Knol winnares bij de dames.
- Steurleden behalen te Rijssen in het Riessentaktoernooi dubbele estafettewinst en

nog 15 eerste prijzen'
- Uitvoering 'Hervormd Wijkkoor' (thans verrijkt met de toevoeging 'Soli Deo Gloria')

o.l.v.Ton Adema in de Bovenkerk.
13 mei. De afd. West-Overijssel van de Ned. Jeugdbond ter Bestudering van de Ge

schiedenis (NJBG) in beroep bij de Raad van State tegen sloop van de Kok-panden.
14 mei. Siersmid Timon Schellingerhout exposeert in Zwolse galerie Emma.
15 mei. Eindexamengroep van de Theaterschool speelt examenproduktie 'Liefde half

om half in de Stadsgehoorzaal en vervolgens nog verscheidene keren in Kampen,
Hardenberg en Utrecht.

- Turntrainster Ria Meijer sticht een ACRO-gyrn-groep in Zwolle.

251



- Selectie tafeltennisclub 'Karnpenion' is kampioen tweede klasse geworden.
- De COV 'Immanuel' (75) blinkt uit in een Mozart-concert.
16 mei. Eerste berichten over verplaatsing van de TU Koornmarkt naar Utrecht als

onderdeel van een nieuw 'dienstencentrum' voor de theologische opleidingen van
Gereformeerden (syn.), Rooms-Katholieken en Hervormden, slaan in Kampen in als
een born.

17 mei. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Stadsziekenhuis wordt in de
Stadsgehoorzaal achtereenvolgens het tweede Benelux Dialyse Symposium, en de
wetenschappelijke jaarvergadering van de Ned. Ver. voor Nefrologie (nierkunde)
gehouden. Dr. w.J. Kolff, thans in Amerika wonend en werkend, die in het Kamper
ziekenhuis zijn eerste kunstnieren ontwikkelde, is aanwezig als eregast en wordt tot
erelid van de genoemde vereniging benoemd.

- De Commissaris van de Koningin in Overijssel opent in het Stadsziekenhuis de nieuwe
afdeling intensive care, en wijst erop, dat deze betere mogelijkheden tot samen
werking met de Zwolse ziekenhuizen biedt.

- Dr. W,J. Kolff onthult bij het Stadsziekenhuis een aan hem gewijd borstbeeld als
'strijder voor de volksgezondheid'. Ontwerper Norman Burkett. De Ned. Nierstichting
schonk hem bij deze gelegenheid een cheque van 150.000 gulden voor verder onder
zoek op het terrein van de haemodialyse.

- Dr. Kolff schonk van zijn kant de stad Kampen een fraai, uit het V.m. Oostduitsland
(Teterow, Mecklenburg) afkomstig beeldje van een jongen met een snoek, die een bel
draagt; verwant met de Kamper steur-met-de-beL

18 mei, Jan Abma (RK DOS) wint in Leiden de 400 m hardlopen.
- Schoolkorfbaltournooi met 250 wedstrijden voor 113 teams zeer geslaagd evenement

van deze week.
20 mei. Jack Junte in Ootmarsum provinciaal wielerkampioen bij de B-amateurs.
- Ponyruiters van Toi Toi in Hattemer concours van De Driehoeksruiters eerste in de

afdeling dressuur, klasse M.De 'Paradeprijs' was ook voor de Kampers.
21 mei. In samenwerking met de Stichting Kruiswerk IJssel-Zwartewater begint het

ziekenfonds Het Groene Land een eigen cursus 'Stoppen met roken' in Kampen.
22 mei, Kampen is een opvallende kunsthandel rijker. De heer en mevrouw Bockweg te

Epe vestigden die in het hoekpand Broederstraat-Boven Nieuwstraat. Geleverd wor
den romantische en impressionistische schilderijen en figuratief-moderne. De heer
Bockweg is ook restaurateur en beedigd taxateur van schilderijen.

- Archeologe Mieke Smit en de haren vinden op terrein Kokpanden fundering van een
stadsmuur uit de tweede helft van de 13e eeuw; het trace van de eerste Kamper
stadsmuur wordt steeds duidelijker.

24 rnei. De wijk Hagenbroek beklaagt zich over overlast van illegale autosloop door
bewoners woonwagenkamp ter plaatse en wil naar de rechter stappen.

- Leerlingen van School Noord verdiepten zich in de jaren 50. De neerslag van hun
onderzoek ligt tentoongesteld in de Openbare Bibliotheek, met schilderijen van de in
die jaren overleden, bekende Kamper schilder Henk Poeder.

- De Raad van de Waterstaat wil dat Den Haag meebetaalt aan de bouw van een Kamper
waterkering alias 'klapkade'.

- Koninklijke Militaire Kapel concerteert in de Stadsgehoorzaal o.Lv. majoor Pierre
Kuijpers.

25 rnei. Kampen en IJsselmuiden blijven achter bij de andere gemeenten in de Regio
IJssel Vecht met het inzamelen van klein chemisch afvaL

- In de manege aan de Zwartendijk wordt de Oostelijke Landdag Paardrijden Gehandi-
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capten gehouden. Grote deelname. Organisatie de Stichting Aangepast Paardrijden
van 'De Zwartendijkers'.

- Als slotmanifestatie van het speelseizoen organiseert de Stadsgehoorzaal een uit
voering van Ayckbourn's spel 'De tafel van tien', door leden van verschillende amateur
toneelverenigingen, onder regie van Dick van Ommen.

- Rob van de Werdt exposeert een artistieke 'installatie' in stad Delden.
26 mei. Tijdens de oostelijke kampioenschappen van de KNAU te Zwolle behalen leden

RK DOS vier titels. Jan Abma daarvan twee!
- Ronald Fijn (De Steur) behaalt drie eerste plaatsen tijdens de Overijsselse Zwemkarn

pioenschappen in het eigen bad.
- Prof.dr. AG. Honig 50~jaar predikant.

28 mei. De NS willen het goederenvervoer te Kampen sluiten en de goederenlijn
Kampen-Zwolle opheffen, omdat deze niet meer winstgevend is. Overslagbedrijf
Edink furieus.

- Negenjarige Michiel Bouwhuis verovert als eerste Kampenaar de Oostelijke Schaats
tite1.

29 mei. Wethouder Theo Piederiet en de kunstenares Liesbeth van Noort samen met het
Kamper aandeel van het 'Luner Hausetuck' naar Lunen (Duitsland). Daar zal het
gevoegd worden bij de doeken van 22 andere Hanzesteden tot een geheel is verkregen.

30 mei. Stadsgehoorzaal voert nieuwe, niet door meer personen te gebruiken theaterpas
in.

- 'Eerste' paal van nieuwbouw in de Hanzewijk de grond in. 'Actiecomite' voor behoud
van de bestaande, voordelige bebouwing boos.

- Rijexaminator J.Migchelbrink (o.m.werkzaam in Kampen en Harderwijk) neernt na 27
jaar en ± 65.000 geexamineerden afscheid.

31 mei. Gemeente Kampen beperkt het aantal gokkastvergunningen in Kampen tegen
gokverslaving.

- Mevrouw AA Hoedemaker neemt na 22 jaar afscheid van de 'Klim-op', Zij krijgt een
koninklijke onderscheiding,

- Op de feestavond van het 75~jarige Stadsziekenhuis, met opvoering van de revue
'Heibel op 't Zieken'uus' o.1.v.regisseur Dick van Ommen, werd de opbrengst van de
inzamelingsacties van het 'Actiecomite Stadsziekenhuis 75jaar' bekend gemaakt: ruim
47.000 gulden.

- Spectaculair afscheid van adj-hoofdbrandmeester Harm van Bruggen na 17 jaar
dienst bij de Kamper Vrijwillige Brandweer.

- Golfbreker van watersportver. Berend Aalbers in gebruik.

1 juni. Schrijfster Thea Beckman schrijft het Kinderboekenweekgeschenk dit jaar. Het
heet 'Het wonder van Frieswijck' en speelt in Kampen evenals een van haar bekendste
andere boeken: 'Hasse Simonsdochter'.

- Nieuw Vvv-kantoor op de Botermarkt geopend.
- Eerste dag Avondvierdaagse; meer dan 3000 deelnemers in de regen.
- Op de 'buitenwedstrijden' van de ponyclub Toi Toi behaalde de organiserende club 17

prijzen; de Haatlandruitertjes volgden met 6 prijzen en de Deltaruitertjes met 5
prijzen.

- Jetze van Dijk trekt 'Boxe Francaise Savate-toernooi naar De Reeve in Kampen. Drie
titels bleven in Kampen.

- Go Ahead gedegradeerd naar de 2e klasse zaterdagvoetbal door 2~1 verlies van
Scheveningen.
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- Drie eerste plaatsen voor De Steur op Overijsselse kampioenschappen in het eigen
bad.

- De KJLTC wordt kampioen in de vierde klasse tennis.
3 juni. Hans Dingjan, docent Kunstacademie, ontwerper rijksgeschenk Stadsgehoor

zaal, exposeert in de Synagoge.
- Kamper kunststudenten beschilderen VAD-bus.
- Wielrenners Tino Hazelhoff en Peter Hup met zeges terug uit resp. Oldemarkt en

Genemuiden.
5 juni. Tienjarige K(ulturele) O(onderwijs) K(ommissie) presenteert haar nieuwe jaar
programma in de Stadsgehoorzaal.

- Kampen is domicilie geworden, van de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers, die
veelleden in Kampen heeft.

6 juni. Nieuwe opzet organisatie Foster Parents Plan in KampenJIJsselmuiden.
7 juni. Stadsgehoorzaaldirectie presenteert, ter gelegenheid van het honderdjarig be

staan in november van dit jaar, een programma met veel muziek.
- Drie bekende sporters nemen afscheid: Cees Visscher en Henk Smit (korfballers

WitiBlauw), en Henk Nieuwenhuis (voetballer DOS Kampen).
8 juni. Het Kamper Trompetter Korps v/h. JVB viert zijn 40-jarig bestaan. Mede-op-

richter en ere-voorzitter Pieter de Jong (69) ontvangt koninklijk zilver.
- Jan Abma (RK DOS) in het Belgische Deinze beste Nederlander op de 400 meter.
- 'Kampen goes ordinary': modeshow van student en modeafdeling Kunstacademie.
- Valentijn van Dalen (De Steur) B-kampioen 100m rugslagjongens '76 in Vroomshoop.

In Vriezenveen vier eerste plaatsen voor twee Steurzwemsters, LilianVisscher (3x) en
Marieke Stoel (Ix),

- Toneelspel van 't Speelwerk ('Les Liaisons Dangereuses') onder regie van Brigitte
Wolthuis.

11 juni. Ambulancedienst Regio Ussel-Vecht zal worden geprivatiseerd. Met name de
vestiging in Kampen is te duur.

- Bertus Renes vestigt een 'Oranjemuseum' op Buitenhofstraat 5l.
12 juni. De Buurtver. Buitenkerk enqueteert binnenstadbewoners over het gemeentelijk

parkeerbeleid.
- Beatrijs Asselbergs en Irma Horstman exposeren kunststofkunst in Goor.
- Het Stedelijk Museum exposeert een particuliere verzameling Aziatische kunst van

een anonieme Kampenaar.
13 juni. Benefiet-orgelconcert in de Bovenkerk, waarvan de opbrengst bestemd is voor

de restauratie van het Broederkerkorgel. Deelnemers Klaas J. Mulder, Henk van
Putten, Jan Zwanepol en Willem Hendrik Zwart.

15 juni. Woonwagenwerker Edy Prick hekelt woonwagenbeleid gemeente Kampen. Aan
wijzing nieuwe standplaatslocaties laat op zich wachten.

- Jubilerend (70) 'Volharding' organiseert in De Reeve voor de Chr. Drentse en Overijs
selse Bond, een 'Druma-concours',

- Het Chr. Kamper Symf. Orkest concerteert in de Open Hof met als soliste de sopraan
Luthine Postuma.

- Jan Abma (RK DOS) stelt in Kerkrade de 400 m scherper: 47.85 seconden.
16 juni. Zeges voor Tino Hazelhoff en Jack Junte (KWC) in resp. Olst en Sibculo.
- Evert Tromp, raadslid voor de RPF van 1958 tot 1969, op 65-jarige leeftijd over

leden.
17 juni. Steungroep Zuid-Afrika houdt een Soweto-herdenkingsdienst in de Open Hof.
- Werkzaamheden ter dijkverzwaring leggen twee dagen het telefoonverkeer tussen
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Kampen en Zwolle (en verder) plat. Schade aan de apparatuur van PTT loopt in de
tienduizenden guldens.

19 juni. 'De Gilden' (LBO) voeren deze week acht keer de musical 'Heksen bestaan niet'
uit in de eigen schooL Een knap stuk werk. Jan Liefting de grote man achter de
produkties.

20 juni. Kampen kiest voor het type 'klapbrug' ter vervanging van de oude IJsselbrug. De
brug wordt tweemaal zo breed.

- Rie Woning, dissident raadslid van de PvdA in Kampen, gekozen op een voorheen
PvdA-zetel in de Regioraad IJssel-Vecht.

- De raad stelt boer IJkhout in vaste dienst aan als beheerder van de kinderboerderij
Cantecleer, die daarmee is gered van de ondergang.

- Ondernemersvoorzitter Bram Kale beklaagt zich over het slechte contact met B en W.
'De gemeente luistert niet', zegt hij.

- Charles de Wolff concerteert op het Bovenkerkorgel.
22 juni. Gemeentelijk plan tot herverkaveling Sportpark De Maten dreigt te leiden tot

'explosie' van de omnivereniging DOS.Kritiek van het clubbestuur treft CDA-fractie
voorzitter Harman Breman, die op deze explosie uit zou zijn.

- Elsje van Heck exposeert in de Amsterdamse Galerie Cheiron.
- Turner Rimco Schrijer van RK DOS nationaal kampioen lange mat en minitramp in

Zetten.
23 juni. Het 'Fitzfestival' in en vanwege het bedreigde bioscooptheater Fitzcarraldo (v/h

City-theater) succesvol met vier avonden een volle zaaL
24 juni. Het College voor Ziekenhuisvoorziening en spreekt zich uit voor een vierde

epilepsiecentrum in N.O.Nederland. In dit verband werd al eerder Kampen genoemd.
25 juni. Trainer Andries Strieker (71) en zwemclub De Steur scheiden. Strieker voelt

zich gepasseerd en weggewerkt door coliega Henk Bulten en in de steek gelaten door
het clubbestuur.

- De ledenvergadering van de veiling KZIJ handhaaft het royement van aardbeienteler
H. Meilink uit Emmeloord. Men ziet hem als een querulant.

- Koster en archiefbewaarder Henk Diender van de R.K. Buitenkerk exposeert her
inneringen aan de Eerste Heilige Communie in de kerk.

26 juni. Gem. Muziekschool reikt aan bijna 160 leerlingen diploma's uit. Ook eentje aan
oud-wethouder Guus Swillens, nu burgemeester van Ossendrecht.

- 'IJsseldelta' hield een nuttige schoonmaakactie op het Keteleiland: 32 vuilniszakken
vol was de oogst.

27 juni. Paul Hendriksen (23) volgt Ineke van den Bos op als raadslid voor Groen Links.
28 juni. De provincie Overijssel deelt 5,5 ton toe aan dijkverzwaring in West Overijssel en

een miljoen voor doortrekking van de N50 bij Kampen.
29 juni. Drs. J.C.L. Starreveld, chr. geref. predikant, schreef in de reeks diaconale hand

boeken van Kok een deel over de diaconie in de 1ge eeuw, onder de titel 'Zichtbare
liefde van Christus'. Hij koos zijn stof in de Kamper kerkgeschiedenis.

- Organist Jan Zwanepol presenteert in kort concert het gerestaureerde orgel van de
Geref. Westerkerk.

- De Kamper binnenstad decor voor manifestatie in het kader van de Dag van de
Architectuur.

- Martinique Koridon klasseert zich voor de Europese zwemkampioenschappen op de
100 m vrije slag met een eerste prijs in Amersfoort.

- Scheepswerf Peters draagt het nieuwe schip 'Flardinga' over aan rederij Overduin uit
Vlaardingen.
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1 juli. Crisis bij de 'Hogeschool Windesheirn' Zwolle(/Kampen). Voorzitter drs. G.Blom
'met vakantie'. - 'Groeistuipen'.

- Gemeentebestuur en ondernemers reageren geschokt op het bericht, dat een deel van
de 'bruine vloot' in 1992 uit Kampen verhuist naar Makkum.

- De IJsselmuider raad bestemt 200.000 gulden uit het bibliotheekfonds voor subsidie
aan de eigen muziekschool.

2 juli. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf constateert, dat het Kamper
winkelapparaat geen betekenis heeft voor de regio, ondanks goede ontwikkelingen in
de laatste vier jaar.

3 juli. De veiling KZIJ ook afzetpunt voor biologisch -dynamische groenteteelt (de 'ECO
markt').

- Mogelijke exploitant regionale ambulancedienst (nu nog de GGD):Verenigd Zieken
vervoer Amsterdam. In Kampen wordt met verlies gewerkt.

4 juli. 'Koude oorlog' tussen de voetbalclubs DOSK en IJVV (nu ook in de zaterdag
eerste-klasse) laait weer op.

- Hongaarse organiste Zsuzsa Elekes in Bovenkerk.
- De Stichting IJssel-Vechtdelta voor Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk haalt

meer mens en uit problemen na toegenomen overheidssteun.
5 juli. Mevr. D. Raap-Bakker na 49 jaar erelid van de C.O.V.'Immanuel'.
- CAI schaft aansluitkosten op kabelnet af: run op aansluitmogelijkheden.
- Parade der artistieke Boele's in het Walkate Archief, ingeleid door A.F.A.Piederiet.
- Brandschade in Kampen in 1990: 900.000 gulden.
6 juli. Kamper woningbouwverenigingen hebben vorig jaar 16 woningen ontruirnd we
gens huurachterstand. In IJsselmuiden waren nauwelijks uitzettingen.

- Organist S. Donker uit Sneek speelt in de Burgwalkerk.
- De VARA-radiozendt het programma 'De ronde van Hilversum' uit vanuit Kampen. De

gemeente subsidieerde de uitzending.
- Peter Eilander, orgel, concerteert met de jonge zangers Karel en Maarten Bogerd en de

fiuitiste Janet Ras in de Bovenkerk.
- Kamper amazone Katinka Kroon (Haatlandruiters) grossiert in prijzen tijdens debuut

in provinciaal ponykampioenschap te Vollenhove.
7 juli. Kira Bulten en Martinique Koridon in augustus naar de zwern-EK in Athene.
Laatsgenoemde behaalde drie titels in nationale wedstrijden te Amersfoort.

- Nico Hellendoorn (RK DOS) nationaal kampio'en speerwerpen bij de veteranen.
- Oud-scheepsbouwer H.J. Schepman op 83-jarige leeftijd in Apeldoorn overleden.
- Tiende zege van wielrenner Tino Hazelhoff in Nieuw-Arnsterdam,
8 julio In de Synagoge start een expositie van Koninginneportretten van de Amerikaan

se pop-kunstenaar Andy Warkrol. Ans Markus opende de tentoonstelling.
11 julio Eerste Kamper Ui(t)-dag met koehijsen, straatparade en veel muziek. SPK

voorzitter Bert Hofman hekelt het toeristische gemeentebeleid. En warm dat het
was!

- Het aantal woningzoekenden in Kampen blijft stabiel.
- Massale vissterfte in Kamper grachten. Reden onbekend. Zuurstoftoevoer hielp niet.
- Verrassend 'Vocaal Ensemble Groningen' o.l.v.Wilfred Reneman in Lutherse kerk.
- 'Recycling Kampen' mede de dupe van de Zwols-Zuidhollandse zeefzand-affaire: gesol

met verontreinigd bouw- en sloopafval.
13 juli. Sloop Kok-panden zal na de bouwvakvakantie doorgaan. Archeologisch onder

zoek wordt er door belemmerd.
- Twee doden door verkeersongeval in haakse bocht afgesneden N50.
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- In het Stedelijk Museum wordt een expositie geopend rondom een kaart uit 1543 van
de Italiaanse architect en vestingbouwer Alexander Pasqualini, die zich in Kampens
bezit bevindt.

- Wethouder H. Bastiaan en zijn ex-collega C.A. Kranenburg vechten voor de VARA
microfoon over het kraken van het gesloten zwembad Seveningen door campinggas
ten.

- Kamper amazone Simone van Ommen (Haatlandruiters) behaalt met haar pony Misty
Boy goud in klasse Z te Genemuiden.

- Louis C. van Erven, directeur van M&R micro-reprografie ontving in Londen de 'Award
of Excellence' van het International Management Congres (IMC).

- Jan Abma eerste op 400 meter in de Papendal Games te Arnhem.
14 juli. Fietscrosscrack Arieta Minnema pakt voor de derde keer Europees goud. Ditmaal

in het Engelse Slough.
16 julio Wijnhandel en likeurstokerij Siebrand BV be staat 70 jaar.
- Archeologen vinden op het terrein van de Kok-panden een zeldzaam pelgrimsinsige

uit Gottsburen.
17 juli. Provinciaal wielerkampioen Jack Junte greep de zege in de 'Driedaagse van

Nunspeet'.
- Tweede Kamper Ui(t)-dag met paardeshow en veel regen.
18 julio Henk Woudenberg, erevoorzitter 'Skonenvaarder', waarnemend voorzitter Ne

derlandse Kanobond.
- Tweede Kamper Ui(t)-dag met paardenshow en veel regen.
19 juli. De Afdeling IJsseldelta-Vechtstreek van de Archeologische Werkgemeenschap

voor Nederland protesteert tegen de sloop van een van de Kok-panden, een van
oorsprong uniek middeleeuws woonhuistype.

- De rechthoekige schoorsteen bij het ketelhuis van het Stadsziekenhuis krijgt een
pop-art versiering.

20 julio Mirjan Hoekman en Wilfred van Dalen (Land. Rijver. Kampen) wonnen eerste
prijzen in Emmeloord. Evenzo deden J eanet Meurer, Hanneke Westendorp, Gerrie van
Dijk, Jolande van der Kolk, Evert Westendorp en Mense Toering (Deltaruiters) in
Genemuiden.

23 juli. Eerste appels van de nieuwe oogst als landelijke primeur aan de veiling KZIJ.
25 juli. Derde Kamper Ui(t)-dag met 'kerkorgelpad'. Heino wint de campingbeker.
- Bad Seveningen blijft toch voorlopig open voor campinggasten op Seveningen.
- Oud-ministers Deetman en De Ruiter nemen zitting in een Commissie Herbestemming

Academiegebouwen in Kampen.
27 juli. Gedaanteverwisseling 'Kloosterbuurt' in volle gang: renovatie uit puin.
- Anita Hanekamp (Haatlandruitertjes) haalt goud met haar pony in Oud-Leusen.

28 julio Arieta Minnema verovert in Noors Sandnes haar eerste wereldtitel fietscross.
Kroon op haar 10-jarige carriere.

30 julio Riek (van Koldam-)Venema geeft haar derde roman in het licht: 'Een man van
glas'. Bij 'De Koofschep' in Hilversum.

- De Stichting Terminale Thuiszorg Kampen kreeg in het afgelopen jaar meer hulp van
vrijwilligers, schenkingen, en erkenning door ziektekostenverzekeraars.

31 julio Sober welkom voor teruggekeerde wielercrosskampioene Arieta Minnema. Later
volgde toch nog een officiele huldiging, inclusief de legpenning van de stad.

1 augustus. Kinderboekenschrijfster Thea Beckman karakteriseert Kampen: 'De stad is
een dode spiering, maar je herkent er nog de haring in van vroeger.'
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2 augustus. In Kampen bestaan plannen voor nog twee nieuwe jachthavens bij de IJssel,
naast de Ganzesluis en tegenover het NS-station.

3 augustus. Dagverblijf 'IJsselburg' krijgt uitbreiding bij de manege van de Stichting
Paardrijden Gehandicapten.

- Simone van Ommen (Haatlandruitertjes) pakt twee eerste prijzen in Staphorst.
- De Stichting Kinderopvang Kampen krijgt geen extra subsidie.
- Twintig Poolse kinderen in Kamper gastgezinnen voor een vakantie van 20 dagen.
4 augustus. Nico en Tiny Hellendoorn winnen in Nijmegen goud als veteranen bij

athletiek -meerkampen.
5 augustus. Het in Kampen opgeslagen Zuid-Hollandse zeefzand blijkt 'chernisch afval'

te zijn (geworden).
7 augustus. Jacqueline Rustidge (RK DOS) wint prestatieloop over 10,2 km in Hatte-
merbroek.

8 augustus. Circus Bavaria twee dagen in Kampen.
- B en W voelen niet voor het tolereren van officiele homo-huwelijken.
9 augustus. 'Sloop van de Kok-panden is echt dood-zonde' zegt historievorser Dick

Spoel uit Hattem. 12 Augustus begint de sloop.
13 augustus. Politie start met 'milieuvluchten' per helicopter, gevolgd door nauwkeurig

onderzoek op de grond.
- De Zwolse galerie 'Emma' toont werk van 26 Kamper kunststudenten.
- Leverancier BFI wordt in kortgeding veroordeeld tot het afvoeren van het vergiftigde

zeefzand van 'Recycling Kampen' naar Boeldershoek bij Hengelo.
15 augustus. Zwemtrainer Andries Strieker, na conflict opgestapt bij 'De Steur', ver

bindt zich als hoofdtrainer aan de Heerder zwemvereniging 'Octopus' en maakt daar
furore.

- Avondbraderie succesvolle nouveaute van Kamper Ui(t)-dag. Organist Piet Wiersma
speelt in de Bovenkerk.

16 augustus. Orkest Het Buiscomplex (dirigent Joost Buis) concerteert op de Nieuwe
Markt voor geparkeerde auto's ...

17 augustus. Ponyconcours Haatlandruitertjes trekt 250 ruiters en amazone's uit Over
ijssel, Drente en Gelderland.

20 augustus. Nieuwe studenten van Theaterschool, Kunstacademie en Zwols Conserva
torium zetten Kampen vol vreemde 'torens', ter gelegenheid van hun 'introductiedag'.

- Amerikaanse tv-maatschappij NBC filmt Kampenaar Ab van Dijk (67) in de onder
grondse V2-fabriek in Nordhausen in het Harzgebergte, waar hij ooit zelf als gevangene
te werk was gesteld als 'boekhouder van de dood'.

21 augustus. Jack Junte behaalt rondezege in de Ronde van IJsselmuiden.
22 augustus. Mej. Dicky Haze, medewerkster Gemeente Archief, studeert af in het yak

mediaevistiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Haar doctoraalscriptie: 'De nijver
heid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen'.

- Amateurhistoricus Lies van Vliet beschrijft het dagelijks leven van Kamper vrouwen in
de 17e eeuw in haar serie boeken over de tijd van Hendrie Avercamp.

- In jaarverslag Kamper politie: misdaad wint terrein in Kampen. Agenten vaker ziek.
Aantal opgeloste zaken daalt verder.

23 augustus. Directies Waterleidingmij. Gelderland en WMO onderhandelen over dis
tributie Kamper drinkwater. Het Wezeper water schijnt toch niet voor de Kampers
veiliggesteld.

- Expeditiechef G.van Dijk (40 jaar Lijempf) en Dirk Wielink (40 jaar BOy) ontvangen
koninklijk zilver. .
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24 augustus. 'Skonenvaarder' laat een gerestaureerde, antieke Canadese CI0-kano te
water.

25 augustus. Wielrenner Tino Hazelhof was in Harkema en Eelde de snelste in een
weekend.

26 augustus. Jacqueline Rustidge (RK DOS) wint de Lichtstadloop in Gramsbergen.
28 augustus. IJsselmuiden wil meepraten over het trace van de 'Hanzespoorlijn' tussen

Lelystad en Kampen.
- Zoals even eerder Christiaan Schrijver (insteller van de Chr. Schrijver aanmoedigings

beker) ontviel de muziekvereniging Volharding zijn oud- en erevoorzitter Toon v.d.
Berg (68).

29 augustus. Brede delegatie Kampers vertiok naar 't Hongaarse Papa voor vriend
schaps- en samenwerkingsbezoek. Ook wil Kampen met uitwisseling van ambtenaren
de contacten met Soest in Westfalen intensiveren.

- Ben van Oosten (Den Haag) concerteert op BovenkerkorgeL
30 augustus. Felle brand verwoest studentenpandjes en belende gebouwen op de hoek

Voorstraat- Klokkensteeg.
- Jan Abma (RK DOS) eerste op 400 m in Amersfoort.
- Oudste inwoonster van Kampen, mevr. Eva Spijkerboer-Reumer (102 jaar) overlijdt in

Myosotis.
31 augustus. Bas de Gaay Fortman opent Schokkertentoonstelling in het Stedelijk Mu

seum.
- De Kamper Biljart Club begint aan de viering van zijn 80-jarige, nog altijd vitale,

bestaan.
- Jacqueline Rustidge veruit eerste in Trekvaartronde bij de dames.
- Het 'Grafisch Atelier' in Kampen exposeert zijn mogelijkheden in het Zwolse Odeon.

1 september. Patrice Dallinga uit Zuidwolde grijpt open Kamper tennistitel bij B
speelsters.

2 september. Theologische Universiteiten openen het academische jaar, Aan de Broe
derweg draagt prof.dr. J. Douma het rectoraat over aan prof.dr. M. te Velde. Aan de
Koornmarkt opent rector prof.dr. A.J. Jelsma de bijeenkomst en spreekt drs. H.
Mintjes. Prof. Jelsma behoudt meer jaren het rectoraat. Met een vurig pleidooi op
persoonlijke titel voor samenwerking met theologische instellingen in Utrecht opende
hij het academische jaar. Ook de curatoren en de universiteitsraad van 'Kampen' staan
positief tegenover een centrum in Utrecht.

3 september. GAZOlegt een nieuwe hogedruk-gasleiding door de IJssel, ter hoogte van
'd'Olde Zwarver' van Kampen naar IJsselmuiden.

- De Raad van State wil verwijdering van staalplaten als gevelbedekkers op huizen in de
Graafschap, eigendom van een garagebedrijf.

4 september. Vendex Food Groep BVwil de EDAH-supermarkt aan de Grafhorsterweg
(IJsselmuiden) verplaatsen naar het Kamper sportveld aan de Burgm. van Engelen
weg en Sportlaan.

- Via Uitgeverij De Vuurbaak presenteren Vrijgemaakt Gereformeerden een lespakkct
over de theologische studie, onder de titel 'Ook voor dominee moetje leren'. In Heerde
ontving rector prof.dr. M.te Velde van de Geref. Universiteit (Vrijgem.) te Kampen het
eerste exemplaar.

5 september. John Kummer legt historie Rederijkers vast in boekje, geestig geheten:
'Met Rederijkersgroeti Hoogachtend'.

- De Overijsselse WAO-informatiebus start in Kampen.
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- Dijkverzwaring en -verbetering tussen Wilsum en IJsselmuiden door Commissaris van
de Koningin mr. JAM. Hendrikx in gebruik genomen. Het Waters chap IJsseldelta
besloot er aan beide zijden van de IJssel een ANWB-fietsroute aan toe te voegen. Die
werd door mevr. Hendrikx opengesteld.

6 september. Koordirigent Jan Quintus Zwart (zoon van Willem Hendrik) gaat op
toernee in Amerika met een samengesteld, gemengd koor 'De Veluwse Stem'.

- Oud-stadgenoot en oud-hoofdredacteur van het Kamper Dagblad 'Strijdend Neder
land' G. Spanhaak neemt afscheid als president-commissaris van WegenerTijl in
Apeldoorn.

- WMOen VMGworden het eens over de Kamper waterleiding: per 1januari '92 neemt
de WMOverijssel de waterdistributie van de WMGelderland over. WMGheeft zich
verplicht Kampen via de WMOvan Veluws water te blijven voorzien.

- Hervormd Jongerencentrum 'De Halte' wil starten met een maaltijdproject in het
centrum, Oudestraat 219.

- Gedeputeerde Jaap Dijkstra onthult het Kamper 'Schokker monument', door Norman
Burkett ontworpen, aan de Buitenhaven, ruim 130jaar nadat de Schokkers hun eiland
moesten verlaten. Het Volendams Operakoor zong ter gelegenheid van de 'Schokker
dag', rondom de onthulling van het monument.

7 september. De Openbare Bibliotheek protesteert tegen intrekking gemeentelijke
subsidie voor onderhoud collectie; de lezers zijn er de dupe van.

- Jacqueline Seinen en Pjotr van Dalfsen prolongeren Kamper tennistitels.
8 september. In Etten-Leur wint Nico Hellendoorn (RK DOS) het officieus Nederlands

kampioenschap vijfkamp bij de veteranen.
10 september. Er komt, na furieuze protesten van weth. Henk Bastiaan op politieke

gronden, geen tennishal in het Groene Hart, bij het Zwembad De Steur. Mogelijk ooit
weI bij de terreinen van de KJLTC.

11 september. Mozart-tentoonstelling in de Vrijmetselaarsloge 'Le Profond Silence'.
- Optimisme in Flevoland en bij de NS over de komst van de Hanzespoorlijn Lelystad

Kampen-Zwolle.
12 september. Een rapport van de secretarie-afdeling OCSW over de 'Penningkruid

jeugd' vermeldt dat in Kampen de jongeren ruimte te kort komen en te weinig
mogelijkheden voor vermaak hebben.

- Robert Lagendijk en Jacqueline Rustidge clubkampioenen van RK DOS op de 5000
meter.

- Een Kamper bedrijf, Corton BV,levert de complete paardestalling voor de Olympische
Spelen in '92 in Barcelona.

- Volgens Rijkswaterstaat kan de onveilige aansluiting van de N50 op de Niersallee
(Tweede IJsselbrug) niet veiliger.

13 september. Kamper PvdA-voorzitter Dick Post stapt uit de partij uit onvrede met de
WAO-plannen van het kabinet. De hele afdeling spreekt zich overigens uit tegen die
plannen.

14 september. Sobere 'Monumentendag' met koetsritten Iangs de bezienswaardig
he den.

- Dubbelconcert 'De Dijk' en 'La Lupa' trekt veer belangstelling van popliefhebbers in de
KHC-haL

15 september. Jan Abma (RK DOS) eerste in 't Gooi op de 100 meter.
16 september. Twee kamerleden in Kampen: ATh.B. Bijleveld-Schouten (CDA) om te .

spreken over sociale zekerheid en ouderenbeleid, en Jacqueline Beijlen (PvdA) om de
WAO-perikelen te behandelen.
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17 september. De Kamper gemeente-ambtenaren, althans 40 hunner, staken tijdens de
uitzending van de Troonrede. Ze keken naar de televisie.

18 september. Onderwijsproject 'IJsseldelta buiten-gewoon' door de natuurvrienden
van 'IJsseldelta' gepresenteerd. Gait Berk houdt er een causerie bij.

19 september. Het 'Haags criminalistische Bureau Eysink Smeets & Etman' keurt het
Kamper politiebeleid inzake de jaarwisselingsproblemen goed.

- Door een noodzakelijke verkeersomleiding door de Graafschap valt de bar slechte
bestrating van deze verkeersstraat zo op, dat er een bord 'slecht wegdek' werd ge
plaatst.

21 september. De Stichting 'Luisterpost' (functionerend in Vrijgemaakt Geref. kring)
viert haar 25 jarig bestaan met een concert in de Bovenkerk, met koor- en orgelmuziek.
De stichting neemt concert en, lezingen en bijeenkomsten op band op, en verschaft ze
aan zieken en gehandicapten, die aan huis gebonden zijn.

- In de Burgwalkerk treedt het Noord-Veluws Koor o.Lv.Maarten Seijbel op met Theo v.
Dijk op het orgel,

- Zevende Egerlander Kapellendag in Kampen, georganiseerd door de Isellander KapeL
Record-deelname. Ook een 'entertainmentfestival' voor brassbands inbegrepen. Ei
bergen won.

_ Stadsgehoorzaal start het theaterseizoen met een open dag en's avonds een voorstel
ling van de musical 'Tsjechov' van Robert Long en Dimitri Frenkel Frank. De Theater
school en de jazzdansers van RKDOSzorgden voor een feestelijke atmosfeer. De open
dag trok 4000 mensen!

- Van vandaag af een week lang acties voor een vrij Zuid-Afrika van de 'Steungroep
Z.-Afrika' en het 'Z.-Afrika Komitee'.

- Engelenbergzaal in gebruik bij de Chr. Gymnastiekvereniging 'Wilhelmina'.
- School D (later Geert van Wouschool) houdt een druk bezochte reunie.
22 september. De nationale sprintkampioenschappen bij de kanovereniging 'Skonen

vaarder' leverden twee eerste prijzen op voor WillyKwakkel (13).
_ Zwemclub De Steur behaalde op de nationale sprintwedstrijden van 'Steenwijk '34' elf

eerste prijzen.
24 september. Groep Kamper kunstenaars keert zich tegen sloop van de Groen van

Prinstererschool aan de Vloeddijk. 'In deze school had den tientallen kunstenaars aan
het werk gekund.'

25 september. Vandaal sloopt bel van het beeldje 'Jongen met snoek', geschonken door
dr. Kolff. .

_ Theologische Schooldag rondom Vrijgemaakte Universiteit. Bijeenkomsten in zeven
kerkgebouwen. Centraal thema: 'Jeugd in de Kerk'. Forumdiscussie o.Lv.ds. A. Kooij in
de Nieuwe Kerk. Jeugdconcert door Groningers in de Buitenkerk. Elders op
treden van de cantorij van de universiteit. De Schooldag trok ongeveer 8000 bezoe
kers.

_ Voetbalschool DOSK officieel geopend door twee cracks van de F.C. Twente: Marcel
Peeper en Hans de Koning.

_ Jacqueline Rustidge onttroont Grietje Hooisma-Bosman als Kamper recordhoudster
op de 3000 meter.

26 september. Sexvideotheek 'Erotica' met bordeel moet verdwijnen uit de Boven
Nieuwstraat.

_ Schrijver/tekenaar Max Velthuis start kinderboekenweek in Kampen, in de Openbare
Bibliotheek.

_ Vijftien horeca-ondernemers met terrassen bieden de burgemeester v66r de raadsver-
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gadering een petitie (met handtekeningen van 1500 toeristen) aan om Ianger-open
stellingsvergunning voor hun terrassen.

28 september. Gitarist Jan Bartlema treedt voor 'Kerk en Muziek Kampen' op in de
Lutherse kerk.

- In een door 'Volharding' georganiseerd 'Druma-festival' treden 15muziekverenigingen
aan in sporthal De Reeve.

- Het 40-jaar bestaande Kamper Trompetter Korps houdt een geslaagde reunie in een
feesttent bij hun clubgebouw 'De Jachthoorn'. Er kwamen circa 200 leden en oud
leden.

- Burgeineester H.C.Kleemans sloot, met een prachtige fototentoonstelling van cursus
leider Wim van 't Oever, het seizoen bij het creativiteitscentrum 't Speelwerk: de
omgekeerde wereld. Meestal opent de burgemeester iets.

- Mannenkoor DEV terug uit Westfaalse vriendschapsstad Soest.
29 september. Het Groninger Guitar Duo geeft koffieconcert in de Stadsgehoorzaal.
30 september. Anita Hanekamp (Haatlandruitertjes) nationaal kampioen op haar pony

Bravoure in de klasse L, te Ermelo.
- Directeur Toon Slurink van de 'Hanzecompagnie' lokt een proefproces om ligplaatsuit

brei ding voor de bruine vloot uit, maar het mislukt.
- Geautomatiseerd gemaal Mandjeswaard weer in gebruik gesteld.
- Op initiatiefvan de Persclub Kampen leggen mevr. G.Schelhaas- Weima, burgemeester

H.C. Kleemans en oud-gedeputeerde H.A. te Riet een eresteen voor wijlen oud
Kampenaar Harm Schelhaas, voorlichter en publicist, in het plaveisel van het Koe
plein.

oktober. Ex-uitgever mr. Wim Steunenberg en journalist Hans Wiersma vroegen
honderd Kampenaren buiten de kringen waaruit van nature bijval verwacht kan
worden, met hen de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te verzoeken, aan
de belangen van de infrastructuur van de stad Kampen te denken, en vertrek van de
Theologische Universiteit uit Kampen niet te bevorderen. Er kwam 75%respons, bijna
uitsluitend instemmend.

2 oktober. Ds. J. Stuij, Ned. Geref. predikant, 25 jaar in 't ambt.
- Het 'Brugproject Kampermuiden', opgezet om langdurig werkzoekenden aan werk te

help en, he eft een geslaagd eerste jaar achter de rug.
3 oktober. De Bond Heemschut plaatst ter ere van zijn 80-jarig bestaan een historische

dijkpaal van blauw arduinsteen op de dijk tussen Wilsum en IJsselmuiden.
- Twee Indiaanse afgevaardigden bezoeken op toernee Kampen en worden door de

burgemeester ontvangen: Mohawk-woordvoerder Kakwirakeron en Cheyenne-dich
ter Henson. Ze spreken in d'Olde Brugge ter gelegenheid van het komende Columbus
jaar 1992.

4 oktober. Door overname van het waterleidingnet van Kampen door de WMO van
de WMGwordt in Kampen het watertarief met 7 cent tot f I,llper kub.meter ver
hoogd.

- 'Tryout' van Noel Coward's toneelstuk 'Private Lives' (1930) in de Stadsgehoorzaal.
Acteurs o.a. Trudy Labij en Willem Nijholt.

5 oktober. AMDGen Vollenhoofse Fanfare houden in de Nieuwe Kerk een concert, ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum als orkestdirigent van Albert Hoekman uit
Genemuiden.

- Oud-KHC-voorzitter Frans Vos op 76-jarige leeftijd overleden.
- Jeugdboekenschrijfster Thea Beckman (Verliefd op Kampen') brengt een uitvoerig

262



bezoek aan de stad en signeert boeken. Haar geschenkboek voor de Kinderboeken
week, 'Het wonder van Frieswijck' speelt in Kampen.

- Zwemploeg De Steur eerste in Steenwijk.
- Auteur Gait L. Berk krijgt bij verrassing de 'Publiciteitsprijs' van de Stichting Het

Overijssels Landschap, voor zijn boek 'Jeugd in de IJsseldelta'.
- De Stichting Stadsherstel wil woningen bouwen op de plek hoek Voorstraat-Klokken

steeg, waar brand de huizen verwoestte en een schilderswerkplaats aantastte, die naar
het industrieterrein verhuist.

6 oktober. Kerkgangers lopen boos uit de Geref. Westerkerk als de voorganger, prof.dr.
P.N. Holtrop in zijn preek de term 'donder op' laat vallen.

- Johnny Kroon en Robert de Wilde te Baarn nationaal kampioen fietscross.
7 oktober. Kampenaar Henk Woudenberg nu definitief voorzitter van de Nederlandse

Kanobond.
8 oktober. Ook het gemeentebestuur van Kampen pleit voor behoud (in Kampen) van

de Theol. Universiteit (Koornmarkt) bij de Gen. Synode van de Geref. Kerken.
- De Hoofdstadoperette treedt twee dagen in Kampen op met Kilman's 'Die Czardas

furstin',
- De Gen. Synode van de Geref. Kerken schuiven de verhuizing van de Theol. Universi

teit Kampen naar Utrecht op de lange baan: de wil tot verhuizing is niet algemeen en
blijft in een besluit tot onderzoek hangen,

- Bouwhistoricus Bart Kluck uit Utrecht benadrukt voor de 'Museumvrienden', dat de
sloop van de Kokpanden onverantwoord is geweest.

9 oktober. De Nederlandse Woonbond garandeert het alternatieve bouwplan voor de
Hanzewijk, dat Huurders Complex I wens en, maar dat niet door de gemeente gesubsi
dieerd wordt.

10 oktober. Flevomavo en scholengemeenschap De Gilden gaan toch fuseren. Het Alme
re College en de Copernicus Scholengemeenschap te Dronten zoeken de beste samen
werkingsvorm.

- Cultureel ambtenaar Dick Spijker verklaart, dat nog geen 10% van gemeentelijke
kunstaankopen in depot blijft.

11 oktober. Burgemeester Kleemans op werkbezoek in Eilat (Israel), Hij tekent er een
samenwerkingsverdrag tussen Kampen en Eilat. .

- De Comm. Ontwikkelingsamenwerking Kampen-Tanzania wil over naar een land
bouwopleiding per jaar voor een bewoner van een Derde Wereldland.

- De Deltaruiters beginnen aan een groots, vijfdaags ruiterfeest.
12 oktober. Jongens en meisjes van de Willem van Oranjeschool worden kampioen van

het Schoolvoetbaltoernooi.
- Majorettes van AMDGwonnen voor de derde keer de Berend van Dijk-trofee voor het

hoogste aantal punten, op het CBSD-concours in Grootegast (Gr.).
14 oktober. De Regio IJssel-Vecht kiest Kampen als vestigingsplaats voor een container

terminal en niet Meppel.
15 oktober. Eerste milieuvlucht per helikopter van de Kamper politie. Oogst 48 ver

dachte situaties.
17 oktober. Bart Eigeman opnieuw, na onderbreking, voorzitter van 'Groen Links'.
- Wijk Zuid-Bovenbroek vol bezwaren tegen de komst van de Pieter Zandt-scholenge

meenschap.
19 oktober. Het Vocaal Ensemble Octaaf zingt motetten van J.S. Bach in 'Uurtje Kerk

muziek' in de Burgwalkerk.
- De halve marathon van RK DOS wordt gewonnen door een Apeldoornse atleet.
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- Tafeltennisver. 'Kampenion' bestaat 25 jaar. Secretaresse Grietje Doldersum benoemd
tot erelid.

20 oktober. De parochies Kampen, IJsselmuiden en Hasselt gaan, met behoud van zelf
standigheid, een gemeenschappelijk verband aan als 'Inter Parochiele Vereniging'
(IPV).

21 oktober. Statenleden D'66, op bezoek in Kampen, verkiezen milieu boven steun aan
doortrekken van de N50.

22 oktober. Problemen in Huize Engelenberg, Personeel zegt vertrouwen in direktie op.
Vakbonden en provinciaal inspecteur van de bejaardenoorden bemoeien zich ermee.

- Hans de Boer, secretaris-generaal van WVC opent nieuwe turnhal in het Groene Hart.
Eerste in Nederland.

- Mevr. H.A. Siebelink ontvangt de zilveren krab van de Ned. Kankerbestrijding, na
25-jarige activiteit voor de vereniging.

- Directeur F. van der Werfvan de Sociale Dienst niet gelukkig met de verwachting dat
het Rijk taken van de Raad voor de Kinderbescherming wil afstoten. Zijn dienst krijgt
dan wellicht de zorg voor de vaststelling en invordering alirnentatie voor gescheiden
vrouwen.

24 oktober. Uit de activiteitenlijst van het gemeentebestuur voor het volgende be
grotingsjaar blijkt, dat er extra geld kan worden vrijgemaakt voor grote objecten. De
begrotingscijfers van Kampen vallen n.!. mee.

- De Projectgroep Vestigingsplaatsonderzoek Stadskantoor vindt eigenlijk alle vier
aangewezen locaties ongeschikt. Op de minst ongeschikte plek, aan de Buitenhaven,
wordt nog gestudeerd.

- 'Als de Hanzespoorlijn er komt blijft het voor mij de grote vraag of de trein bij Kampen
zal stoppen', zegt stedebouwkundige C. Grit van IJsselmuiden. Daarom is hij voor
handhaving van de lijn Kampen-Zwolle. De provincie is overigens optimistischer over
de plaats van Kampen aan de Hanzespoorlijn.

- B en W men en, dat Stadsgehoorzaal, Gem. Muziekschool en 't Speelwerk moeten
fuseren. De directies zijn niet gelukkig met het idee. WeIwerd al gesproken over fusie
van Stadsgehoorzaal en Speelwerk. Sarnenwerking tussen de drie is wei gewenst.

25 oktober. Fusie tussen Radio IJsselmond en de KZBO lijkt van de baan door een
uitspraak van het Commissariaat voor de media, dat een locale omroep geen luiste
rornroepwerk mag doen. Toch wordt er wei voortgepraat over fusie.

- Poppenspeler Aad Peters treedt op in de Nieuwe Kerk.
- 'De Lofstern' zingt in 'Ons erf op het Kampereiland o.!.v.Henk Schaapman.
- Koninklijk zilver voor G.ten Hove, machinist van het gemaal Broeken en Maten, na 40
jaar dienst bij het Waterschap (nu: IJsseldelta).

26 oktober. 'Combattirnento Consort' zingt voor Kerk & Muziek KampenlNutsdeparte
ment in de Burgwalkerk.

- Jongerenkoor 'Arise' voert 'Kronungsmesse' en 'Requiem' van Mozart uit in de Buiten
kerk.

- De actie 'Maakwerk van zorg' gaf toenadering tussen de bejaardencentra van Kampen
en IJsselmuiden. Zo bleek op 'open dag'.

- De malletband van 'Volharding' en de twirlers van AMDGbehaalden eerste prijzen bij
de NFCM-kampioenschappen te Noordwijkerhout.

- Verbeterde relatie tussen het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) en de Gere
formeerde Generale Synode.

- De toneelvereniging 'Komma' bereikt haar hoogtepunt in een toneelstuk van Dimitri
Frenkel Frank, aldus recensent Dick van Ommen.
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27 oktober. De N.H.Raad voor de Zending bestaat 40 jaar. Dit wordt in Kampen gevierd
met een dienst in de Bovenkerk.

28 oktober. Tanker botst tegen de oude (en in zeer slechte staat verkerende) IJsselbrug.
Hoelang gaat het nog 'goed'?

~ Oud-stadgenoot burgemeester H.C.Overweg van Diever per 1 december '91 benoemd
tot burgemeester van Doesburg.

29 oktober. Kampen betaalt IJsselmij 1,6miljoen als vergoeding voor 'desintegratiekos
ten' bij de overgang van het waterleidingbedrijf naar WMOen WMG.

~ Rob van de Werdt exposeert volgende maand in de Librije in Zwolle.
30 oktober. De presentatie van een 'gemeentelijke' dichtbundel 'Licht op het water'

bracht Ida Gerhardt, als oud-stadgenote eri.medewerkster aan de bundel, als gast naar
Kampen.

~ Twee Welfare-vrijwilligers van het Rode Kruis Kampen-IJsselmuiden bij hun afscheid
onderscheiden met de Medaille van Verdienste in zilver: mevr. H. Leurink-Goudbeek
en J. Prins-Barneveld. Ze waren resp. 36 en 35 jaar aan de colonne verbonden.
Zes andere dames kregen bescheidener onderscheidingen voor minder jaren trouwe
dienst.

31 oktober. De jonge actrice Margriet Post, oud-stadgenote die studeerde in Maastricht,
debuteert voor t.v. met een kleine rol in de soap-serie 'Goede tijden, slechte
tijden'.

~ De gemeente Kampen verhoogt haar belastingen. De afvalstoffenbelasting gaat met 62
gulden omhoog tot 238 gulden.

1 november. Bode Herman Frank van het stadhuis benoemd tot voorzitter van de Bond
van Gemeentebodes Oost-Nederland.

~ Aantal uitkeringstrekkers in Kampen daalt door terugdringing werkloosheid.
~ De KIJCChuldigt na het duivenvluchtenseizoen de kampioenen en schenkt bedragen

aan het Rode Kruis en de Stichting Dagverblijven Gehandicaspten.
2 november. De schilderes Marja de Lange exposeert in de Synagoge. De gemeente

koopt van haar het schilderij 'Vreugde der Wet' om het in de Synagoge te hangen.
~ Omwonenden tegen het verdwijnen van de oude bongerd aan de St. Nicolaasdijk.
~ Kanariefokker A. Klasens ('De Voliere') wordt in Emmeloord 'algeheel kampioen' van

de nationale vogeltentoonstelling.
~ Het Kamper Trompetter Korps en De Jonge Trompetter houden in de Stadsgehoor

zaal een uitstekend aan de ruimte aangepaste cohtactavond.
3 november. In de Doopsgezinde kerk treedt Henk van Ulsen op met voorlezing uit het

bijbelboek Job. Opbrengst voor restauratie van de kerk.
5 november. Zwemtrainer Andries Strieker (71) maakt furore bij het Wapenveldse

'Octopus': Veluwse clubs vrezen de concurrentie in het aantrekken van talent.
~ Jaarvergadering IJsselakademie. De amateurhistoricus Tiemen Stegeman (74) uit

Meppel kreeg de IJsselacademieprijs voor regionale geschiedschrijving als opvolger
van Kleussien uut Zalk, die hem vier jaar geleden voorging,

6 november. Ds. F. Bannink ontzenuwt de kritiek op het vriendschapsverdrag tussen
Kampen en het Israelische Eilat, dat door tussenkomst van burgemeester H.C.Klee
mans werd gesloten. Op de achtergrond staat, aldus de predikant, een jarenlange
vriendschap tussen loco-burgemeester Jacky Pri-Gal; ook Nederlands consul in Israel,
en de Evangelisch-Lutherse gemeente van Kampen.

~ Ook Kamper studenten (kunst- en theater-) bereiden een protestactie tegen minister
Ritzen voor onder het motto 'Kampen Aalmoesstad'. Er komt weinig van terecht.
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8 november. St. Caecilia begint zijn voorstellingen van 'De Mikado' van Gilbert & Sulli
van. Koninklijk zilver voor Floor v.d. Haar: 40 jaar lid.

9 november. Delegatie uit de Hongaarse stad Papa brengt een levendig bezoek aan
Kampen. Burgemeester Zoltan Kovacs steekt zijn bewondering voor onze 'grondig
heid' niet onder stoelen of banken.

~ In de Burgwalkerk voert het Bachkoor Holland o.l.v.Charles de Wolffhet Requiem van
Durufle uit.

~ Twirlers AMDGbehalen eerste plaats in eerste divisie NCMB.
"C 'Wilhelmina' trekt met jazzdansfeest in De Reeve een volle bak.
~ DOSKhe eft een nieuwe trainer: Evert Fiechter uit Olst. Hij volgt Rinunert Zelle op.
~ Prof.drs. H.L.Janssen opent in het Stedelijk Museum de expositie 'Acht eeuwen tussen

twee stegen' metde onthulling van een uniek beeldfragment uit 1470,gevonden op de
plaats van de afgebroken Kokpanden (onderwerp van de tentoonstelling),

~ Zeventig schoolkinderen zien in het Turks Trefcentrum het Turkse schinunenspel
'Karagoz en Hacivat'.

12 november. Voor de 'Museumvrienden' houden R.Th.M.van Dijk en Paul Rademaker
een dialezing over de kloosters Windesheim en Sonneberg.

~ Noordoostpolder zoekt steun bij de gemeente Zwolle voor doortrekking van de N50.
~ CNV-lidArie de Graaf (89) krijgt de 'lauwertak met robijn'.
~ Huurdersver. Complex I en Actiecomite '90 presenteren alternatief bouwplan voor de

Hanzewijk.
13 november. De Stichting 'Werk In Uitvoering', propagandist voor beeldend kunste

naars in Kampen, viert eerste lustrum veelzijdig in de StadsgehoorzaaL
~ De Trombosedienst van het Rode Kruis in Kampen zal op 1 januari '92 worden

opgeheven. Het werk van de dienst wordt dan overgenomen door de IJsselmeerzie
kenhuizen in Flevoland en De Weezenlanden in Zwolle.

~ De gemeente Kampen wil een speciale buurt met 'containerwoningen' stichten voor
inwoners, die elders in de stad niet te handhaven zijn.

15 november. In het afgelopen jaar werd 2,1 ha. industriegrond verkocht en 1,5 ha in
optie gegeven. Kampen raakt door zijn industriegrond heen.

~ IJsclub 'Wintervreugd' (Kampereiland) huldigt secretaris Gerrit Vos wegens zijn 30-
jarig bestuurslidmaatschap.

16 november. De Gem. Muziekschool eert Mozart in verschillende muziekavonden en
een tentoonstelling.

~ 'Impulsdag' in het Catechetische Centrum, rondom 'Kindercatechese'. Spreker dr.
Harry Juch.

~ Poppenbeurs in de Buitenwacht.
~ In Vollenhove behalen Marianne Ran en Angela Sparreboom (Landelijke Rijvereniging

Kampen) de gedeelde eerste plaats in de Ml-dressuurklasse.
~ Dansparen van Dansschool behalen 17 prijzen bij SOND-wedstrijden in Steenwijk.
~ Joyce Kos (geb. '78) behaalt tweemaal goud in Zwembad 'De Koerbelt' in Rijssen.
~ In de Bovenkerk concerteren het Hervormd Kerkkoor en het Hattemer fanfarekorps

CMV,beide o.Lv.Jaap Neuteboom.
~ Het zwembad 'De Steur' was dit jaar met 450.000 bezoekers het drukst bezochte

recreatiebad van ons land.
~ Tijdens de Overijsselse springtitelwedstrijden in De Reeve verovert RKDOSvier titels

en de 'Spring-d'r-uit-cup'. Er waren 260 turners van 18 verenigingen te gast.
18 november. Gitarist Robert Reitsema (26) van de 'Bronsgieters' uitgeroepen tot beste

popgitarist van Nederland door de jury van de Grote Prijs van Nederland.
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- Honderdjarig feest van de Stadsgehoorzaal met Ned. Blazers Ensemble.
- Fraude ontdekt bij Stichting Welzijn Kampen. Penningmeester en echtgenote ver-

dacht van het verduisteren van mogelijk vele tienduizenden guldens.
- CNV-voorzitter Henk Hofstede spreekt in Kampen.
21 november. De Openbare Bibliotheek heft het filiaal in de Hanzewijk op.
- De terrassen van horecabedrijven mogen volgend seizoen tot 12.00 uur open blijven

van Ben W.
- Sociale Dienst gemeente Kampen in personeelsnood door veelvuldig en soms lang

durig ziekteverlof.
- Kort geding op het Kamper woonwagenkamp aan de Dieselstraat. B en W doen

toezeggingen inzake verbeteringen.
22 november. 'Het Stedelijk' neemt een CD op in de Nieuwe Kerk.
23 november. Sinterklaas komt aan in Kampen. De Vrouwenraad, IJsseldelta en de

Kringloopwinkel houden een actie tegen plastic boodschappentassen.
- Jubilate Deo zingt in de Buitenkerk werken van Haydn, Handel en Zelenka. In de

Burgwalkerk speelt A'dam Loek Stardus (blokfluit- )ensemble.
- De Chr. Geref. Kerk, het kerkkoor 'Zingend Getuigen' en kosteres mej. Willyde Lange

vieren gezamelijk hun 25-jarig bestaan.
- De Chr. tone elver. LAS. speelt met succes een komedie in de Stadsgehoorzaal.
- Angela Sparreboom clubkampioene bij de Landel. Rijver. Kampen.
- Marcel Sellies beste karateka van Sportschool Jetze van Dijk.
- Actie 'Marie Mensing' voor meer vrouwen in de raad.
- Het leven in Kampen wordt fors duurder door stijging gemeentelijke tarieven en

uitstel van bezuinigingen met een 'jaartje'.
- Tijdens de kring-springkampioenschappen van het KNCGV, IJsselstreek Noord, in

Zwolle behaalde 'Wilhelmina' o.m. 17 kampioenstitels.
- G.J.van Ommen, bekend verenigingsman in Kampen, overlijdt plotseling op 72-jarige

leeftijd. Hij trad nog dit jaar op als wandelleider van de Avondvierdaagse.
24 november. De Jazzdansgroep van RKDOSwerkt in Amsterdam mee aan de Demogy

jade.
25 november. De dichter-predikant Hans Bouma leidt in de Stadsgehoorzaal een literaire

avond.
26 november. Het adviesbureau 'Rijnconsult' lichtte de werking van het gemeentelijk

ambtenarenapparaat door en constateerde 'een sterk verbrokkeld beleidsdenken,
waaraan iedere vorm van planmatigheid vreemd is, onvoldoende politiek -ambtelijk
samenspel, te weinig sturing vanuit de ambtelijke top, versnipperde organisatie, wijd
verbreid chefs-virus en het ontbreken van personeelsbeleid'. - Dank u!

27 november. Wim Withaar 25 jaar bestuurslid T.O.G.
28 november. De bezwaren tegen sloop van de Groen van Prinstererschool (Vloeddijk)

zijn ingetrokken en de school kan spoedig uit het stadsbeeld verdwijnen.
- De Sociale Dienst van Kampen ontwerpt een speciaal project voor werkloze Kamper

beeldend kunstenaars, bestaande uit een artistieke hoofdwerkzaamheid plus een
andere bijbaan.

- IJsseldelta, Groen Links, VBVN en Milieudefensie bundelen verzet tegen het door
trekken van de N50. Weth. Piederiet: 'verlenging is niet meer te stoppen'.

- 'Vogelweelde' en 'De Voliere' exposeren gelijktijdig in Kampen en IJsselmuiden.
29 november. De Prof.dr. S.Greijdanusschool in Zwolle (genoemd naar een van de eerste

Kamper professoren van de Vrijmaking in de Geref. kerken) door het Amerikaanse
tijdschrift 'Newsweek' genoemd als 'beste school van de wereld'.
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