
Sinds 1981 verzorgde Hans Wiersma, journalist, de Kamper Kroniek, het
sluitstuk in de Kamper Almanak. Dat heeft hij gedaan tot en met de
kroniek in de Kamper Almanak 1992.
In de loop van die lljaar rezen er meningsverschillen tussen de redactie en
de kroniekschrijver. Meningsverschillen vanjournalistieke aard, die hij
niet kon verenigen met de vrijheid, waarin hij de rubriek in 1981 van
dr. C.N. Fehrmann had overgenomen.
Het gevolg is geweest dat Hans Wiersma zijn kroniekschrijven heeft
beendigd, een beslissing die wij zeer betreuren.

Wij willen hem op deze plaats
bijzonder danken voor 11jaar
onverdroten noeste arbeid
voor de Kamper Almanak.
De betrokkenheid bij de
almanak en zijn interesse
voor het ioel en wee van dit
jaarboek blijven op een
andere manier behouden: hij
blijft lid van de redactiecom
missie voor de 'Bijdragen tot
de geschiedenis van Kampen'.

Voor slechts een jaar nam de heer H. Verbrugge de taak van Hans Wiersma
over. De kroniek in deze almanak is van zijn hand.
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1991

2 december.Ookde Kamper P.v.d.A.verliest een groot aantalleden vanwegede forse
korting opdeW.A.O.-uitkeringen de ziektewet.Het ledental daalt van 201naar 168.
Dehelft van de Kamper bevolkingblijkt betrokken bij het vrijwilligerswerk.Hulde
voorde burgerzin van onze stadgenoten!
De gemeente Kampen gaat werkelozebeeldende kunstenaars financieel helpen bij
het creeren van werk en atelierruimten.

3 december. Adjudant Jorna uit Kampen koninklijk onderscheiden voor 36 jaar
"langdurige, eerlijke en trouwe militaire dienst."

4 december. Ongeveer driehonderd Kampenaren met een minimuminkomen zullen
een kerstgratificatie van zestig gulden per kind ontvangen.
Onze stadgenoot N.F.van der Kant (71)wordt het draaginsigne "Gewonden"door
burgemeester Kleemans opgespeld. Dit insigne is bedoeld voor "alle gewonde
Nederlandse (gewezen) militairen die het koninkrijk dienen of hebben gediend
onder oorlogsomstandighedenofdaarmee overeenkomstigesituaties."
DeKamper wijken Zuid en West blijken erg in trek bij inbrekers; audio- en video
apparatuur en kleurentelevisies zijn vooral populair bij het inbrekersgilde.

5 december. De gereformeerde emeritus-hoogleraar H.Ridderbos (82) tot eredoctor
aan deUniversiteit van Stellenboschin Zuid-Afrikabenoemd.
Wegens de handel in softdrugs in opspraak geraakte koffieshop aan de Buiten
Nieuwstraat op last van de burgemeester gesloten.
De gemeente Kampen krijgt in haar pogingen een overslagterminal naar Kampen
te krijgen steun van de Kamer van KoophandelvoornoordelijkOverijssel.

9 december. De fractie van Groen Links hekelt in een brief het functioneren van
burgemeester Kleemans. Men ergert zich met name over de ironische of
badinerende toon waarop de burgervader zich over Kampen en de Kampenaren
zouuitlaten.

10 december.Weinigbelangstelling voor do visie van de staatssecretaris van Justitie
Aad Kosto over de teruggang van de P.v.d.A. in diens Iezing voor partijgenoten in
Hotel van Dijk.

- Stadsbeiaardier L.van Eijk hervat na een knieblessure zijn werkzaamheden in de
NieuweToren.
De succesvollemusical "Een groot misverstand" van Hetty Heyting in de Stads
gehoorzaalopgevoerd.
Prof.dr. G.J.M.Bartelink spreekt over de relatie tussen het vroege christendom en
de antieke cultuur in de aula van de TheologischeUniversiteit (Broederweg).
De stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds kondigt aan een serie wenskaarten uit te
geven van de collectie 16e eeuwse schilderijen die in het Stedelijk Museum
Kampen hangen.Voor de eerste uitgave is de keuze gevallen op de memorietafel
uit het SoeteNaeme Jhesushuys van Jacob en Albert Maler.

11 december. Harry de Goede (45) volgt Dick Post op als voorzitter van de P.v.d.A.
Kampen. Hij kondigt aan de partij uit het slop te halen door het contact met de
leden te herstellen.
Het Kamper stadsfront is de winnende foto van onze stadgenoot G.J.Bast in een
wedstrijd voorHanzesteden ..
Paren van de Kamper dansschoolVan de Berg winnen tijdens Landwedstrijden in
DeBilt zestien prijzen.
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- Het vogel- en egelasiel aan de Bovensingel redt een flamingo die meer dood dan
levend op het Kampereiland werd aangetroffen.De herkomst van de vogel is nog
onduidelijk.

12 december. Aan de Johannes Calvijn Academie in Kampen promoveert
Drs.H. Reenders (55) op het proefschrift "Alternatieve Zending, Ottho Gerhard
Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indie"
tot doctor in de theologie.

13 december. Een politi eke meerderheid uit de gemeenteraad is voor de bouw van
een tennishal op de parkeerplaats van de tennisvereniging KJLTC.
Het regent bekeuringen in de Oudestraat: 38 boetes in twee weken tijd.

14 december. De expositie "Acht eeuwen tussen twee stegen" over de opgravingen
onder de voormalige Kokpanden trekt veel bezoekers.
De majorettes van AMDG veroveren twee troirtitels en twee derde prijzen bij de
Nederlandse Kampioenschappen in Arnhem.

18 december. De deuren van Kampen's laatste authentieke tabakswinkel na 32 jaar
door de familie Knoeffvoorgoed gesloten.
Dr. A. Dekker neemt met een geleerd betoog afscheid als Universitair Docent
Ethiek aan de TheologischeUniversiteit der GereformeerdeKerken in Kampen.

19 december. Het begrotingstekort van de gemeente Kampen valt volgens de fractie
van de VVD dank zij een flinke rijksbijdrage mee maar er blijven forse
bezuinigingen nodig.

20 december.Demeerderheid van de gemeenteraad blijkt niet tegen de komst van de
Reformatorische ScholengemeenschapPieter Zandt aan deVenedijk.

- Het Kamper collegevan B. en W. roept de raadsfractie van Kampen Alert tot de
orde. De fractie zou zich in z'n kritiek op de burgemeester niet aan de politieke
spelregels hebben gehouden.
De volleybalnacht t.b.v. de Stichting "Flevostar Dronten", een sportclub voor
mensen met of zonder handicap, brengt f 2250, -. op.

23 december.Voorlopiggeen terminal (= container-overslagbedrijfl in Kampen na het
negatieve advies van de commissieSmit-Kroes.
Twee verkoopsters worden in de Broederstraat door een aantal jongeren in de
leeftijd van vijftien tot twintig jaar met een vuurwapen bedreigd en gedwongen
een geldcassette met de dagopbrengst van een platenzaak af te staan.
Ondanks de bulderende storm en de striemende regen wonen honderden
Kampenaren openlucht kerstzang op de Koepelbij de hertekamp bij.

26 december.Het kraamcentrum Zwolle-Kampenbegroet de tweeduizendste boreling.
Geslaagd kerstconcert van het christelijk mannenkoor DEV en de brassband
Excelsioruit Zalk in de Bovenkerk te Kampen.

30 december. Volgens een voorzichtige schatting van een grote vuurwerkhandelaar
zal er rond de jaarwisseling in Kampen en IJsselmuiden voor ruim tien ton aan
vuurwerk worden afgeschoten.

31 december. Het Stadsziekenhuis "DeEngelenbergstichting" eert dr. W.J. Kolff,de
uitvinder van de kunstnier, met een standbeeld ter gelegenheid van haar 75-jarig
bestaan.
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Politiewoordvoerder Rein Kloppenburg toonde zich ondanks vernielingen uiter
mate tevreden over het rustige verloop van de jaarwisseling in Kampen. Wellicht
droeg de surveillance van burgemeester Kleemans en 24 politiemedewerkers tot
dit laatste bij.

8 januari. Ondanks de enorme investeringen moet het Stadsziekenhuis de afdeling
chirurgie vooronbepaalde tijd sluiten. Debedbezetting is fors tegengevallen.
Deheer B.Verbeekneemt wegensvervroegd uittreden op 58-jarige leeftijd afscheid
als directeur van deABN/AMRO-bank.
De succesvollecabaretgroep "Zak en As"ontkent alles in de Stadsgehoorzaal.
Zwemster Joyce Kos wint in Almelo de 100 meter vrije slag op de 18e Nationale
Nieuwjaarswedstrijd.

9 januari. De sociale werkplaats "Industrie en Mens" in Kampen boekt in 1991een
. nettowinst van 653.227 gulden. Ret personeelsbestand kan daardoor uitgebreid
worden.

10 januari. Ondanks omvangrijke plannen van de gemeente moet geconstateerd
worden dat Kampen de groeiende stroom toeristen in hun verwachtingen
teleurstelt. De drie poorten zitten op slot, een openbaar toilet ontbreekt en er zijn
te weinig overnachtingsmogelijkheden.
Kampen op het laatste nippertje als lokatie aangewezen voor de provinciale
turnfinale. Daarmee zal de nieuwe turnhal worden ingewijd.

13 januari. Volgens de neuroloog L.Vrooland is de voornaamste oorzaak van de
tegenvallende bedbezetting van het Stadsziekenhuis bekend en een enquete
overbodig.Ret Stadsziekenhuis beschikt niet over alle noodzakelijke specialisten
omdat de budgetten vrijwel ontbreken.Patienten moeten daardoor naar Zwolle.
Jeroen Bunge en Patrick van Sermondt wijden de turnhal in met het behalen van
het provinciaal kampioenschap van Overijssel.
In het rapport "KampenWatersportstad" worden ambitieuze plannen ontwikkeld
ten gunste van de pleziervaart.
Najarenlange discussie heeft wijkgemeente 1van de Nederlands Rervormde Kerk
vier vrouwelijke diakenen benoemd. Gevolg:de predikanten van de andere drie
hervormde wijkgemeenten willen niet langer dienst doen in de Open Hof.
Ret aantal gewapende overvallen stijgt schrikbarend in Kampen. Ditmaal werd de
eigenaar van een bouwmarkt met een vuurwapen bedreigd en vervolgens
neergeslagen waarna een personeelslid een geldcassette met de dagopbrengst aan
de daders overhandigde.Van de overvallers ontbreekt ieder spoor.

15 januari. De eerste fase van het bestratingsplan is afgerond. AIleen de Wilhel
minalaan, Graafschap en Broederwegmoeten nogworden aangepakt.
Ret doortrekken van Rijksweg 50 lijkt ondanks aanhoudende protesten vanuit de
Kamper samenleving niet meer tegen te houden.
De driemansfractie van Kamper Alert is woedend op het collegevan B.en W. De
gemeenteraad zou nooit gemforrneerd zijn over de vermeende illegale opslag van
300 vaten van het schoonmaakmiddel STBin eenloodsophet terreinvan devroegere
houthandelCramer.Reactievanpolitieengemeente:deopslagvormtgeenbedreigingvoorde
volksgezondheid.Evenmin is er sprake van illegale opslag omdat daar geen hinder
wetvergunning voornodig is..

16 januari. Volkstuindersvereniging "OnzeTuin" (circa 200 leden) bestaat 40jaar.
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Een nog niet geidentificcerdo helikopter landt, na geruime tijd over de stad te
hebben gecirkeld, in het Kamper Sportpark Hagenbroek om vervolgens weer met
onbekende bestemming te vertrekken.
Het verbruik van gas en elektriciteit is in 1991 gestegen met als gevolg een
spectaculaire groei van de winst van de IJsselmij: f 30 miljoen tegenover f 11
miljoen in 1990.
Opnieuw kan het klein-chemisch afval in de wijken worden ingeleverd. De vorige
ronde, in september vorig jaar, leverde bijna 13000 kilo op. Jammer, dat de
milieuboxen die op de stoep zijn neergezet, niet worden geleegd.

20 januari. Ondanks het afbouwen van rijkssubsidies krijgt Kampen nog tot het jaar
2002 de tijd om met geld van de overheid stadsvernieuwingsprojecten afte ronden.
Hoofdingenieur drs. P.H. van Exel maakte dat bij het leggen van de eerste steen
voor de bouw van het C.en A.-filiaal duidelijk.
De bewoners van de Esdoornhof gaan bij de provincie bezwaar aantekenen tegen
de bouw van de reformatorische Pieter Zandtscholengemeenschap aan de rand van
hun wijk. Men vindt de komst van een mammoetschool van circa tweeduizend
leerlingen niet in Kampen passen.

22 januari. Volgens SPK ( Stichting Promotie Kampen) - voorzitter B. Hofman zal
Kampen dit jaar vermoedelijk het decor van een van de afleveringen van de
populaire Trosserie Ter Land, Ter Zee en in de Lucht vormen.
Aangekondigd wordt de oprichting van de Stichting Kampen Internationaal die
o.l.v. de heer B. Velema zal gaan waken over de internationale contacten die de
gemeente Kampen he eft aangeknoopt. Momenteel bestaan er al vriendschaps
banden met het Duitse Soest, het Hongaarse Papa en Eilat in Israel.

24 januari. De jaarlijkse Sportnacht zal weer terugkeren in de Sporthal De Reve. De
Stadsgehoorzaal miste de juiste ambiance voor dit evenement.
De Turkse gemeenschap in Kampen wil een eigen voetbalvereniging. De aan
leiding zou de toenemende discriminatie rond de voetbalvelden en binnen de
gelederen van V.V.Kampen zijn. Wethouder Bastiaan wil eerst harde bewijzen.

25 januari. De apothekerscombinatie IJsselmond, de grootste maatschap in Neder
land, bestaat 12,5 jaar. Gepoogd zal worden het publiek meer te betrekken bij de
dienstverlening. De apothekers denken daarbij o.a. aan de verspreiding van
folders en het geven van lezingen.
IJsclub Wintervreugd houdt kortebaanwedstrijden voor dejeugd.

27 januari. De politie houdt zeven verdachten van geruchtmakende roofovervallen
aan, w.o. die op de eigenaar van een bouwmarkt in Kampen, aan. Het gaat om
jongens tussen de 17 en 20 jaar uit Kampen en Epe.
Dr. Okke Jager, in de jaren zestig bekend om zijn dagsluitingen voor de N.C.R.V.
radio en t.V. op 63-jarige leeftijd in Kampen overleden.
Leerlingen van de Avercampschool brengen in het kader van de landelijke actie
"Kappen met kappen" f 1000, - bijeen voor de Indianen in het Amazonewoud van
Brazilie.

28 januari. Tentoonstelling van vrouwenportretten uit de periode 1850-1945 in het
Frans Walkate Archief.

- Opvoering van het toneelstuk "Goed-Fout" van Haye van der Heyden in de Stads
gehoorzaal oogst veel succes.

29 januari. Ruim een miljoen gulden zal door de gemeenteraad beschikbaar gesteld
worden voor de renovatie vanzes tennisbanen van de KJLTC en de aanleg van een
kunstgras hockeyveld in het sportpark Hagenbroek.
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- Het regent klachten van buurtbewoners en winkeliers van de Broederstraat over
in de weekeinden "stappende" jongelui. Het gemeentebestuur en de politie worden
verweten te tolerant op te treden.

31 januari. De gemeente Kampen gaat via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
protesteren tegen het geleidelijk dichtdraaien van de subsidiekraan voor de stads
vernieuwing door staatssecretaris Heerma.
Volgens de Waterleiding Maatschappij Overijssel lijkt de waterleiding tussen
Wezep en Kampen op een gatenkaas. Gebleken is dat een 90 jaar oude gietijzeren
buis door slijtage is geknapt.
Uitreiking van de sleutels van de eerste vijftien nieuwe appartementen in
Ommeland (Hanzewijk) aan de bewoners.
De gemeente Kampen treedt toe tot het Klimaatverbond met als hoofddoel het
terugdringen van het broeikaseffect. Commentaar van Klein Rechts: "Het verbond
is een fopspeen!"

1 februari. De gemeenteraad van Kampen stelt ruim een miljoen gulden beschikbaar
voor de renovatie van zes tennisbanen aan de Cellesbroeksweg en de aanleg van
een kunstgrasveld voor de Hockeyclub Kampen in het sportpark Hagenbroek.

3 februari. Oud-predikant drs. J.M. Brinkman van de Gereformeerde kerk (synodaal)
promoveert op het proefschrift "The Perception of Space in the Old Testament" aan
de Johannes Calvijn Academie.

4 februari. De Ondernemersvereniging Kampen wil burgerwachten gaan inzetten
om de golf van vernielingen in de Broederstraat een halt toe te roepen.Verder
wordt gedacht aan het plaatsen van infrarood-camera's.
Er komt een (nadere) studie over de loop van de Hanzespoorlijn via Dronten naar
Kampen. Het aanvullend onderzoek moet zich vooral richten op het trace tussen
Dronten en de randmeerkruising bij Roggebotsluis.

5 februari. Het gemeentebestuur van Kampen maakt zich grote zorgen over het
toenemend aantal gokverslaafden en wil op korte termijn overleg met de Vereniging
van Automatenhandelaren.
De sportinstuif voor geestelijk gehandicapte inwoners van Kampen en IJssel
muiden gaat onder deskundige leiding van start in sporthal De Reeve.

6 februari. Wethouder Hengeveld opent de· tentoonstelling "Op het breukvlak van
twee eeuwen" in het Stedelijk Museum. Er wordt getoond hoe Kampen er in 1900
uitzag.
Ruim twee honderd ouderen brengen een bezoek aan de zestiende Bejaardendag in
de Stadsgehoorzaal. Het volgend jaar zal de naam van dit evenement worden
veranderd in ouderen- of seniorendag. Immers, bejaard zijn is uit, oud zijn is in!

7 februari. Door dalende rijksbijdragen zal er een structureel exploitatietekort op de
stadsbusdienst ontstaan. Wellicht zal in de nabije toekomst de dienstverlening
minder worden.

S februari. De raadsfracties van VVD en CDA hebben geen vertrouwen in de
haalbaarheid van de nota "Kampen Watersportstad".
Bij de IJ sselakademie zal een boek over de geschiedenis van de kerkorgels in
Kampen verschijnen. Het manuscript werd geschreven door W.D. van der Kley en
organist Willem Hendrik Zwart. De gemeente Kampen draagt f 6000 bij aan de
kosten.
Wegens 25-jarig makelaarschap ontvangt de heer R.D. Vos (49) de makelaarsstaf
van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
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11 februari. Onze oud-stadgenoot Wim Ramaker (48), bekend om zijn activiteiten in
de omroepwereld, overlijdt plotseling in z'n woonplaats Amsterdam.

12 februari. De fusie tussen het Almere-College, De Gilden, de Flevomavo en de
Copernicus Scholengemeenschap in Dronten is van de baan. Het Almere College
geeft de voorkeur aan zijn categorale karakter, terwijl Dronten zijn eigen scholen
wil houden. WeI zal het tot een verregaande vorm van samenwerking tussen de
Flevomavo en De Gilden komen.

13 februari. W.J. Beekhuis, de laatste vrouwenarts van het Stadsziekenhuis De
Engelenbergstichting zal vermoedelijk per 1 april a.s. naar Harderwijk ver
trekken. Opnieuw een ernstige tegenvaller voor het Kamper ziekenhuis.
Ondanks voortvarende bouw van speciale woningen blijft de woningnood onder
ouderen in Kampen hoog: 445 ouderen zoeken er een passende woning!

14 februari. Namens de Kamper bevolking overhandigt het Actiecomite Stadszieken
huis 75 Jaar f 42000 als jubileumgift aan wethouder A. Hengeveld in zijn functie
als voorzitter van het ziekenhuisbestuur.
Studiemiddag in de Theologische Universiteit over homosexualiteit en het
predikantsambt.

15 februari. Korfbalster Suzanne de Wilde (18) uit Kampen geselecteerd voor Jong
Oranje.

17 februari. Burgemeester Kleemans opent het binnen geheel vernieuwdepostkantoor
aan de Oudestraat. "Postkantoor 90"zal de klanten met openheidgaan benaderen.

- De verkeersveiligheid in de Graafschap en een deel van de Bregittenstraat zal
blijkens een brief van het collegevan B. en W. aan de bewoners van beide straten
o.a. worden vergroot dooreen snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.
Onderzoeksbureau Motivaction uit Amsterdam gaat op verzoek van bestuur en
directie van het Stadsziekenhuis Kampen de stemming van patienten en huis
artsen peilen.

- Ds. J. Kranenburg, emerituspredikant van de nederlands gereformeerde kerk in
Kampen 25jaar geleden in het ambt bevestigd.
CDAKampen gaat elke eerste maandag van de maand een "politiek spreekuur"
houden in het Ontmoetingscentrum DeRuimte aan de Hofstraat.

21 februari. De fusie tussen de scholengemeenschap De Gilden en de Flevomavo is
thans een feit.
Kampen behoudt voorlopig de faculteiten beeldende kunst en drama van de
Hogeschoolvoor de Kunsten Constantijn Huygens. Geldgebrek verhinderde het
bestuur van de Hogeschoolvolledig naar Zwollete vertrekken.

22 februari. Meervoudig fietscrosskampioene Arieta Minnema wordt voor de derde
achtereenvolgende keer gekozen tot Kamper sportvrouw van hetjaar. De titel voor
de mannen ging naar de atleet Jan Abma.Tijdens de sportnacht in De Reevewerd
tevens de springploegvan R.K.DOSdoordejury aangewezen als de sportploegvan
hetjaar.

- Volgenshet productieteam van de TROSis er in Kampen geen geschikte locatie te
vinden voorhet populaire televisieprogramma "TeLand, ter Zeeen in de Lucht".De
voorkeur van het TROS-teamging aanvankelijk uit naar de Burgel maar die bleek
slechts twintig centimeter water te bevatten!
Oud-schoolhoofden stichter van de Chr. Gymnastiekvereniging "Wilhelmina"
P.Kale (93)overleden.

24 februari, R.K.DOS springt uit de band. Tijdens de nationale titelwedstrijden in
Enkhuizen werden door de turners boven de zestien twee gouden, een zilveren en
een bronzen plak behaald.
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26 februari. De gemeentelijke Muziekschool start een cursus "Muziek voor ouders en
hunjonge kind". Deze cursus is mede bestemd voor baby's van 5-10 maanden!

27 februari. M.i.v. het schooljaar 1992/93 zullen de scholen voor voortgezet openbaar
onderwijs een nauw onderwijskundig samenwerkingsverband aangaan dat in een
convenant wordt vastgelegd. Een en ander is bedoeld als alternatief voor de veel
besproken fusieplannen.

3 maart. De Stichting Stadsherstel is in gesprek met een Zwols advokatenkantoor
over een nieuwe bestemming voor het gebouw De Reeve aan de Cellebroedersweg.

4 maart. Opnieuw negatieve publiciteit over het Stadsziekenhuis De Engelenberg
stichting. De Inspectie voor de Volksgezondheid dringt aan op een snelle invoering
van een aantal verbeteringen, anders zal wellicht de vergunning worden
ingetrokken.
De Kamper scholier Azem Karimbeg (17) verwerft bij de nationale kampioen
schappen karate de titel in de klasse tot 60 kilo.

~ Commissaris T.Oldersma (55) benoemd tot districtschefvan de IJsseldelta.
6 maart. Sobere vie ring van de Internationale Vrouwendag in het vrouwen

ontmoetingscentrum De Reeve en de Stadsgehoorzaal.
7 maart. De informatiebus van het WAO/AAW-Beraad Overijssel wordt in Kampen

nog steeds slecht bezocht. Het busje staat elke eerste donderdag van de maand van
10.00 tot 12.00 uur op het pleintje naast het stadhuis.

9 maart. Voor de negende keer starten alle 21 basisscholen in Kampen het project
Scholen en vandalisme.

10 maart. De cabaretier Youp van 't Hek houdt vooreen uitverkochte Stadsgehoorzaal
opmet zijn solo-programma "Allesofnooit."
Stadsarcheologe Mieke Smit gaat in de Voorstraat en de Prinsenstraat uitgebreid
zoeken naar de restanten van de oudste stadsmuur van Kampen die rond 1300
gebouwdmoet zijn.
Een speciale commissievan het Stadsziekenhuis in Kampen stelt een onderzoek in
naar twee sterfgevallen die zich daar in de afgelopenweken hebben voorgedaan.

11 maart. Het Kamper ziekenhuis opnieuw in opspraak vanwege procedurefouten bij
de behandeling van twee (overleden)patienten.De directie zal daarom justitie een
onderzoek laten instellen naar het weglekken van medische geheimen.

12 maart. Op het ministerie van W.v.C. wordt over de misstanden in het ziekenhuis
overleg gevoerd het het bestuur en de directie van het Stadsziekenhuis "De
Engelenbergstichting" .
In de serie "De stad van Avercamp, Kampen in de 17e eeuw" verschijnt van
mevrouw L. van Vliet het boek "Over edele ehrentrijcke Joffers, ehrlievende
Borgersvrouwen en onkuysche Vrouwluyden". In dit werk staat de positie van de
vrouw in de zeventiende eeuw centraal.

~ De Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, mr. J.A.M. Henrikx,
verwacht dat in 1995de eerste spa voor de Hanzelijn (een nieuwe spoorlijn van
Lelystad overDronten en Kampen naar Zwolle)de grond in zal gaan.
Vooralsnog zeggen de Kamper huisartsen het vertrouwen in het Stadsziekenhuis
niet op ondanks hun bezorgdheid over de positie van dit ziekenhuis na de ernstige
kritiek van de Inspectie van deVolksgezondheidin Overijssel.

13 maart. De gemeente Kampen sluit zich aan bij hetnationale noodwerk dat lokale
rampenbestrijders in staat stelt in tijden van calamiteiten verbindingen te leggen
met hulptroepen in het gehele land.

219



14 maart. Scherp protest van de Kamper bevolking tegen de aankoop van een
Avercampschilderij door de gemeente Kampen. Men vindt dat het aankoopbedrag
van het schilderij (f 432000) beter kan worden uitgegeven aan hedendaagse
kunstenaars.
De beeldende kunstroute "Prima Vista" gaat van start. Zesenveertig kunstenaars
presenteren zich op zes verschillende locaties in de stad Kampen.

16 maart. Drie specialisten van het Kamper Stadsziekenhuis worden door het
bestuur geschorst. De artsen weigeren ieder commentaar.
Presentatie van de eerste compact disc van het Stedelijk Orkest getiteld "A
musical survival".

17 maart. Na inwilliging van het ultimatum van de vakbonden (schorsing van drie
specialisten en zo snel mogelijk aansluiting bij de Zwolse ziekenhuizen) eist het
personeel van het Stadsziekenhuis nu ook dat het bestuur opstapt.

18 maart. Er wordt een stuurgroep ingesteld om de samenwerking tussen het
Stadsziekenhuis en het ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle uit te werken.

~ Op vijftien locaties in Kampen worden witte glasbakken voor blank glas geplaatst.
Goed nieuws voor de Kamper Wielerclub. De Landmacht ziet afvan de uitbreiding
van het mobilisatiecomplex aan de Haatlanderdijk waardoor het voortbestaan van
de fietscrossbaan voorlopig is veilig gesteld.

20 maart. Gait L.Berk geeft in de Stadsgehoorzaal de "Pijp aan Maarten" vanwege
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Annie Karel-Schrijer en Jeroen Franse zamelen 5500 handtekeningen in om het
Stadsziekenhuis voor Kampen te behouden.
Het Bureau voor Verkeerskundige Advisering (BVA) in Raalte gaat twee
gevaarlijke kruisingen op de Europa Allee onderzoeken.

21 maart. Het Christelijk Kamper Mannenkoor" Door Eendracht Verbonden" bestaat
75 jaar. Reden voor een jubileumconcert in de Bovenkerk en een televisie-special
van de Evangelische Omroep.
Een tweede "ziekenhuisaffaire"? De gemeente Kampen wordt door een Zwolse
wethouder beticht van omkoping van het bestuur van de Hogeschool voor de
Kunsten "Constantijn Huygens" ten einde de theaterschool en de kunstacademie
te behouden. Burgemeester Kleemans maakt zich overigens geen zorgen over door
Zwolle aangekondigde acties.

22 maart. Azem Karembeg (17) van Sportschool Jetze van Dijk legt in Beverwijk
beslag op het open Europese kampioenschap karate Wado-Kai in de gewichts
klasse 0-60 kilogram.

23 maart. Symposium in de Stadsgehoorzaal o.l.v. t.v.-persoonlijkheid Koos Postema
over gemeentelijke communicatie. Op een drietal raadsleden en een enkele
wethouder na schittert politiek Kampen door afwezigheid. Gemeentevoorlichter
van Emous maakt duidelijk, dat er van een gemeentelijk voorlichtingsbeleid geen
sprake is.
Staatssecretaris Heerma opent de eerste 37 appartementen aan de Schaepmanstraat
officieel door, de naam van het complex "De Ommeland" te onthullen.
De Turkse gemeenschap in Kampen start een actie om de slachtoffers van de
aardbeving in Erzincan hulp te bieden.

25 maart. Op initiatief van de kinderboerderij "Cantecleer" worden naar aanleiding
van de landelijke boomplantdag in aanwezigheid van wethouder Hengeveld
twintig hoogstand-fruitbomen (appels, peren, pruimen en walnoten) door ongeveer
zestig kinderen in de bongerd aan de Sint-Nicolaasdijk geplant.
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Opvoering van de komedie "Brutale Winterbekentenissen" van Paul Haenen in de
Stadsgehoorzaal.
Sommige raadsfracties bevreemdt het dat naast De Weezenlanden het Sophia
Ziekenhuis in Zwolle niet is betrokken in de fusiebespreking met het Stads
ziekenhuis.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg geeft de gemeente Kampen de opdracht
de Koornmarktpoort weer wit te maken.De plannen om in de monumentale poort
een restaurant te vestigen gaan niet door.

26 maart. De Kampenaar Bart Stuivenvolt (59) wordt uitgenodigd zijn modellen van
lucifershout te exposeren op de gezinsbeurs "Wegwijs '91" in de Utrechtse
J aarbeurshallen.

27 maart. Ret gemeentebestuur wil vier van z'n volkstuinencomplexen per 1januari
1993 opheffen en onderbrengen in een complexmet 160 percelen bij het 110 KV
station aan deMelmerweg.

- Voor de opvang van asielzoekers heeft de gemeente Kampen naast beschikbaar
gestelde woningen van de woningbouwverenigingenKampen en Eenvoud nu ook
gemeentelijke panden moeten reserveren.

28 maart. Volgenseen van de medische directeuren van het Stadsziekenhuis hebben
de Kamper huisartsen zich bewust niet verzet tegen het gebrekkig functioneren
van genoemdziekenhuis. Doorgebrek aan procedures hadden de artsen praktisch
volledigezeggenschapover het laten opnemenvan risicovollepatienten.
Jaarlijks concert o.l.v.Klaas Jan Mulder van de Oratoriumvereniging Immanuel
in de Buitenkerk. Uitgevoerd zijn werken van Schubert en Mendelssohn
Bartholdy.

30 maart. Er komt een nieuw (aanvullend) onderzoek naar de bodemvervuiling in de
Graafschap nu er opgrote diepte carbolineum is ontdekt.

31 maart Kampen maakt geen kans ophet predikaat "Jeugdstad '91".
Volgens politiecommissaris Oldersma is het aantal relletjes in de Broederstraat
doorverscherpt politieoptreden vrijwel tot nul gereduceerd.

1 april. De officiervan Justitie eist voor de rechtbank in Zwolleanderhalf tot drie
jaar gevangenisstraf tegen de overvallers van o.a. de Formido Bouwmarkt en de
Free Recordshopin Kampen.
Gokken wordt in Kampen niet aan banden gelegd in de vorm van een
overeenkomst tussen gemeente, horeca en speelautomatenhandel. Volgensburge
meester Kleemans is controle op de naleving van een convenant onhaalbaar.
Het plan van de gemeente Kampen omde Burgel uit te baggeren en aan te sluiten
op de IJssel blijkt een 1 april-grap van de redactie van de Kamper Courant en
wethouder H. Bastiaan.

2 april. De werkgroep "Nabestaanden na Zelfdoding"West-Overijssel start een
gespreksgroep in Kampem.

3 april. Burgemeester en Wethouders van Kampen besluiten, dat ten aanzien van
evenementen op zondag in de toekomst "terughoudendheid" zal worden betracht.
De gemeente Kampen krijgt van het ministerie van verkeer en waterstaat geen
steun voor een derde brug ten noorden van de stad, die in 1995gerealiseerd zou
moeten zijn.Volgensde directeur van gemeentewerken, de heer L. Harland staat
de oude IJsselbrug gelukkig zeker nietop instorten!

5 april. Ruim zeshonderd belangstellenden bezoeken de tweede uitvoering van de
musicalZwart-Wit,die doorEternal Gospelin deOpenHofopdeplanken werdgezet.

- Het verzorgingstehuis voorbejaarden, HuizeMargaretha, bestaat 35jaar.
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6 april. De V.V.D. eist een uitvoerig debat over de ziekenhuisperikelen.
7 april. Onze stadgenoot, de heer P.van Leeuwen, wint de hoofdprijs van een

prijsvraag die was uitgeschreven door de landbouw Rai. Hij verkoopt de prijs, 25
ton aardappelen (bintjes), vervolgens ter plekke.

8 april. De jeugdige hockeyer Gijs v.'t. Zand scoort het lOOste doelpunt voor R.C.K.,
zijn club.
Gebak en koffie voor 350 personeelsleden van winkelbedrijven n.a.v. de landelijke
"Werk van de winkel". De traktatie was een idee van de Ondernemersvereniging
Kampen (OVK).
Ret scheidsgerecht voor het Ziekenhuiswezen heft de schor sing van de Kamper
internist RR.R. per 15 april op.
Radio IJsselmond gaat fuseren met de Kamper Zieken- en Bejaarden Omroep
(KZBO).

10 april. Ret Stadsziekenhuis "De Engelenbergstichting" in Kampen verwacht ditjaar
een verlies van 308000 gulden. Bij de vaststelling van dit bedrag is geen rekening
gehouden met de eventuele schade claims van de geschorste specialisten en. de
eventuele fusie met de Weezenlanden in Zwolle.
In de zomermaanden kan men iedere donderdagmiddag in het Frans Walkate
Archief de expositie "Ret werk ofde verzameling van een Kampenaar" bezichtigen.
De terrassen in Kampen zullen deze zomer een uur langer, tot 24.00uur, open zijn.
In het stadhuis ontvangt burgemeester Kleemans de eerste CD van het Kamper
jongerenkoor Arise.
De honderdjarige Stadsgehoorzaal besluit haar jubileumfestiviteiten met de
opvoeringvan de musical "Debozewereld van Bo-JoTom"doorKamper amateurs.

11 april. Naar schatting 15.000 bezoekers op de verregende Ranzedag in Kampen:
het vaarseizoen wordt officieeldoor de Hanzestad Compagnie geopend.
Invoering van een vierdaagse werkweek in de sigarenfabriek Oud Kampen.

13 april. DeZwolseaannemer Moesbegint met een anderhalf jaar durende restauratie
van de Cellebroederspoort. Ret metselwerk, de natuursteen en de leien op het dak
evenals de planken van de vloer, zullen grondig onder handen worden genomen.
De gemeente Kampen stelt f 10.000beschikbaar voor de slachtoffers van de aard
beving in het Turkse Erzincan.
Na twaalfjaar dienstverband bij het Kamper Stadsziekenhuis vertrekt de neuroloog
I.Vrooland per 1oktober naar een ziekenhuis in Dokkum.
De huisartsengroep Kampen / IJ sselmuiden zegt het vertrouwen in de tweehoofdige
directie van het Stadsziekenhuis op. Tegen een van beide directeuren zal een
klacht bij het Medisch Tuchtcollege in Zwolleworden ingediend. De kritiek betreft
met name de wijze waarop de directie zich in de lokale en landelijke pers zowel
over het Stadsziekenhuis als de artsen heeft uitgelaten.
Radarmetingen in de Prinsenstraat hebben de laatste onduidelijkheden over de
exacte ligging van de veertiende eeuwse stadsmuur rond Kampen uit de weg
geruimd.

14 april. Mevrouw J. Put-Woltjer wordt 100 jaar en is daarmedc de oudste inwoner
vanKampen.
Geen Oranjebal op koninginnedag in Kampen vanwege de geringe belangstelling
het vorig jaar, maar er zal wel veel muziek worden gespeeld. Verder zullen in het
zwembad De Steur achthonderd kinderen tegelijkertijd in een 50-meterbad hun
hoofd een minuut trappelend boven water houden. Wanneer dit wereldrecord
wordt bereikt, voIgtvermelding in het Guiness BookofRecords.
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Willem Hendrik Zwart veertig jaar de vaste organist op het Hinszorgel van de
Kamper Bovenkerk. De gemeente Kampen kent hem daarom de gouden erepenning
van de stad plus een bijbehorende oorkonde toe.

15 april. Het Stadsziekenhuis Kampen raakt bij fusie met het Zwolse ziekenhuis De
Weezenlanden haar pas gemoderniseerde intensive care kwijt. Een fusiewerkgroep
vindt het niet verantwoord deze kleinschalige maar kostbare voorziening in
Kampen te handhaven.
De beeldende kunstroute "Prima Vista" trekt duizend mensen naar zes expositie
ruimtes in Kampen.
De jazzdansgroep van RK DOS vertrekt voor twee optredens in Hernig (Denemarken)
tijdens het Gymnastics Festival '92.
Stakende personeelsleden van Lijempf (Van Heel) gewapend met spandoeken en
toeters houden een protestmars over de Oudestraat.

16 april. Het opera- en operettekoor St.Caecilia betrekt een eigen repetitieruimtc in
de vroegere Boumanschool.

17 april. De zeventien huisartsen in Kampen en IJ sselmuiden zijn verontwaardigd
over het reddingsplan dat de fusiewerkgroep van het Kamper Stadsziekenhuis
heeft ontwikkeld. Het ziekenhuis raakt teveel functies kwijt, waardoor zelfs de
basiszorg verloren gaat en ontslag van personeel dreigt.
Burgemeester en wethouders van Kampen zijn niet langer bereid de enorme
kosten van de Sportnacht te dragen. Het einde van dit fenomeen lijkt dus in zicht!
Massale vissterfte in het splinternieuwe gemaal Roggebot. Commentaar van het
Waters chap IJsseldelta: "de vissen moeten nog wennen." (!)
De Officier van Justitie in Zwolle eist 2, 5 jaar tegen een van de hoofddaders van
de overvallen op de geldlopers van de Free Recordshop en de Formidobouwmarkt
in Kampen.

20 april. De paasmarkt De Heugte trekt ruim 30.000 bezoekers naar Brunnepe.
21 april. Kampen boert goed met z'n industriegrond. In de periode van 1 januari 1986

tot 21 december 1990 vestigden zich er 258 nieuwe bedrijven hetgeen een
verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen betekent.
De Kamper raadsfractie van de V.V.D. eist het vertrek van het bestuur van het
Stadsziekenhuis en de verbreking van het contract met de interim-directeur.

22 april. Dankzij de inspanningen van het tuincentrum Palland is de Steur, de vis die
zo nauw met de Kamper historie is verbonden, teruggekeerd in Kampen.
De heel' A. Haddad, zaakgelastigde van de Israelische ambassade in Nederland,
opent de tentoonstelling van schilderijen van 15 Israelische kunstenaars in de
voormalige Synagogeaan de IJ sselkade.

24 april. Geen strafrechterlijke vervolgingvan de drie Kamper specialisten in verband
met de twee sterfgevallen op de intensive care van het Stadsziekenhuis Kampen.
De Kamper gemeenteraad verwerpt een motie van wantrouwen tegen het
dagelijks bestuur van het Stadsziekenhuis. Het bestuur wordt mandaat verleend
de fusie met het Zwolseziekenhuis DeWeezenlanden voor te bereiden.
Volgenshetjaarverslag van de Stichting Vluchtelingenwerk Kampen (SVK)zijn er
in 199147 asielzoekers in Kampen ondergebracht.

25 april. Slechts negen personen bezoeken tijdens het Nationaal Museumweekeinde
het Kamper Tabaksmuseum!

27 april. Het eerste vrol.lwenteam van de volleybalclub Reflex wordt kampioen en
komt daardoor na vier jaar promotieklasse terug in de.Iandelijkoderde divisie.

28 april. Radio IJsselmond en de Kamper Zieken- en Bejaardenomroep gaan fuseren.
De nieuwe omroepstichting zal de naam IJsselmond gaan dragen.
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29 april. Zeven Kamper burgers ontvangen ten stadhuize een koninklijke decoratie.Zo
werd de heer P.A. ten Hove (59) geridderd in de Orde van Oranje-Nassau en ging
de titel van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw naar de hoogleraren
Runia (65) en Trimp (66).
Het Instituut Verslavingszorg in Zwolle gaat voor jonge gokverslaafden uit de
regio een gratis cursus verzorgen.
De sloop van twaalf flatblokken in de Hanzewijk wordt door de Arbeidsinspectie
stopgezet nadat schrikbarende hoeveelheden asbest tevoorschijn zijn gekomen. De
sloop mag pas worden voortgezet wanneer een gespecialiseerd bedrijf eerst de
asbesthoudende materialen door werknemers in beschermende pakken laat
weghalen.

30 april. Dankzij het mooie weer, een gevarieerd programma en een enthousiast
publiek, werd koninginnedag in Kampen opnieuw een groot succes.

1 mei. De viering van de Dag van de Arbeid in het ontmoetingscentrum in de
Reyersdam door de P.v.d.A Kampen/IJsselmuiden trok voornamelijk slechts
bestuursleden en sociaal-democraten van een oudere generatie.

2 mei. Opvoering van de kindermusical "Armoe 'I'roef" in de Stadsgehoorzaal.
3 mei. De Kamper poorten zullen worden gerenoveerd. Totale renovatiekosten circa

3 miljoen gulden.
4 mei. Aanzienlijke belangstelling voor de dodenherdenking in Kampen. Met een

stille tocht, kransleggingen en bloemenhuldes van de schooljeugd werden de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.
Dr. W. Kolff, de uitvinder van de kunstnier, betuigt in een brief vanuit Salt Lake
City (V.S.) zijn steun aan het in opspraak geraakte ziekenhuis "De Engelen
bergstichting.

5 mei. Start asbestverwijdering rondom de flatwoningen in de Hanzewijk.
6 mei. Het gaat goed met het creatief centrum 't Speelwerk. Wekelijks zijn in de

afgelopen periode 550 cursisten geteld, een absoluut record!
8 mei. De Werkgroep Bescherming Buitengebied Kampen gaat bewoners van de

wijken Cellesbroek en Middenwetering mobiliseren in een poging het doortrekken
van rijksweg N50 tot aan de Flevoweg te voorkomen.
Opnieuw vrouwen beroofd in de Kamper supermarkten. Dames: let op uw tas!
Een zware delegatie van Kamper college- en raadsleden en ambtenaren reist af
naar Soest (Nordrhein-Westfalen) voor de officiele bekrachtiging van de vriend
schapsovereenkomst tussen Kampen en Soest. Enkele raadsleden vragen zich af
waarom deze "snoepreisjes" op kosten van de gemeenschap moeten plaatsvinden!

11 mei. Goed nieuws voor Kampen. De universiteitsraad keert zich tegen de ver
huizing van de Theologische Universiteit van de synodaal gereformeerde kerken
(THUK) naar Utrecht. De raad vreest dat het profiel van de unirversiteit door een
nauwe samenwerking met een hervormde en een katholieke ambtsopleiding in
gevaar komt.
Succesvol optreden van columnist, schrijver en programmamaker Kees van
Kooten in de Stadsgehoorzaal.

13 mei. Na 25 jaar als huisarts in Kampen werkzaam te zijn geweest draagt dokter K.
Brink (64) zijn praktijk over aan de heel' Boers en gaat met pensioen.

- Blijkens een enquete van het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction heeft
een deel van de Kamper bevolking nog steeds bedenkingen over de kwaliteit van
de medische stafin het Stadsziekenhuis.
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De huisartsen te Kampen en IJsselmuiden stell en zich alsnog positief op tegenover
het "Fusieplan Ziekenhuis Kampen".

15 mei. De bibliotheek viert het eeuwfeest van de Openbare Bibliotheken in
Nederland met een gevarieerd programma.
Opnieuw een onderscheiding van het Rode Kruis voor onze stadgenoot H. van Hall.
Ditmaal de "medaille van Verdienste in zilver" vanwege zijn 35-jarig dienstbetoon
aan deze organisatie.

16 mei. In de Stadsgehoorzaal vindt de premiere plaats van de (video)film "De Schok
der Herkenning" waarin de nazaten van de voormalige bewoners van Schokland
centraal staan.

18 mei. De festiviteiten rond het eeuwfeest van de openbare bibliotheken in Neder
land trekken in Kampen bijna duizend bezoekers.
Ruim een op de vier (26%) van de op het kabelnet aangesloten huishoudens in
Kampen kijkt dagelijks naar de uitzendingen van Nieuws TV (de voormalige
Kabelkrant). Dat is twee maal zo hoog als het landelijk gemiddelde.

20 mei. Een "overwinning" van Kampen op Zwolle. De K.R.O. zal voor het programma
"Nederland Waterland" geen opnames maken in Zwolle maar in Kampen!

22 mei. Blijkens het jaarverslag over 1991 trok de Kamper kinderboerderij
Cantecleer aan de Buitenbroeksweg ruim 31.000 bezoekers. Dat zijn er 1500 meer
dan in 1990.

23 mei. Burgemeester en wethouders van Kampen zijn niet bereid een hernieuwd
verzoek van het creatief centrum 't Speelwerk om een extra subsidie van f 15.000
voorpersoneelskosten opnieuwter discussie te stellen.

~ Het Stedelijk Orkest van Kampen viert z'n 150-jarigbestaan met een receptie en
een concert in de Stadsgehoorzaal.

~ Schotten van Nederlandse origine met kilt en doedelzak overspoelenKampen om
de jaarlijkse bijeenkomst van hun club, de Caledonian Society, in d'Olde Brugge
bij te wonen.

26 mei. Archeologe drs. Annet van Wiechen houdt een dialezing getiteld "Met de
eeuwenoude pelgrim naar Santiago di Compostella"in de Hanzestad. Het aantal
diefstallen en inbraken (2581) bewecgt zich in Kampen sinds vorig jaar in
stijgende lijn. Gelukkig staat daar een forse daling van het aantal sexuele
misdrijven tegenover. .
Toerzeiler Jan Wit opent de tentoonstelling "Gait Berk, Zijn Werk" in het Frans
Walkate Archief. De expositie is een summiere selectie uit Berk's fete's, films en
boeken.

27 mei. Burgemeester Kleemans en hoofdinspecteur J ac. de Voskeren zich tegen het
idee van de middenstand een Kamper burgerwacht op te richten. Voor een
optimale veiligheid in Kampen zal overigens nog bergen werk moeten worden
verzet. Hard optreden tegen "gevaarlijke omgevingen" zoals prostitutiehuizen,
verkooppunten van softdrugs en gokgelegenhedenblijft volgens de burgemeester
een bittere noodzaak bij de uitbanning van de criminaliteit in de stad.
Een delegatie van de RondeTafel nr 30 (KampenlIJsselmuiden) levert een lading
medische hulpmiddelen, betaald uit de opbrengst van de verkoop van
kerststukken, in deWestpoolsestad Poznan af.

29 mei. De gemeente Kampen kondigt een grootscheepse huis-aan-huiscontrole aan
omde bekijken ofalle hondenbezitters wel belasting betalen voorhun viervoeters.
Bij zijn afscheid als kwaliteitscontroleur van Stork Wartsila Diesel in Zwolle
wordt onze stadgenoot, de heer C. Boom, bij bevordering onderscheiden met de
eremedailles in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Deining binnen
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de Evangelisch-Lutherse kerk. Koster J.R. van Bruggen keert zich tegen het
gedwongen vertrek van ds. A. Schoneveld, die door een deel van de gemeente en
kerkeraad in zijn preken te . zwaarmoedig werd bevonden en neemt met
onmiddellijke ingang ontslag.

- Honderden voetballiefhebbers bezoeken de kampioensreceptie van KHC op het
sportpark DeVenen om de club te feliciteren met haar titel in de vierde klasse van
het zondagsvoetbal en bijbehorende promotie.

30 mei. Op uitnodiging van MilieudefensieKampen vindt de openbare ondertekening
van het Klimaatverbond door de gemeente Kampen plaats. Circa 3300 deelnemers
schrijven zich in voor de Kamper wandelvierdaagse.
De ondernemingsraad van de gemeente Kampen, het zogenaamd Georganiseerd
Overleg (G.O.)dreigt de reorganisatie van de gemeente te blokkeren als het college
van burgemeester en wethouders zich niet afzijdig wenst te houden bij de
aanstelling van drie nieuwe sectordirecteuren.
Tijdens het Riessentaktoernooi in Rijssen winnen de zwemmers van De Steur acht
gouden, een zilveren en vijfbronzen medailles.

1 juni. Ret actiecomite Kampen brengt ruim fl.30.000, - bijeen voor de slachtoffers
van de aardbeving in de Turkse provincie Erzincan.

3 juni. Stadsarcheologe Mieke Smit vindt op het terrein van de voormalige Groen
van Prinstererschool aan de Vloeddijk waar van 1400 tot 1600 het Agnieten
klooster was gehuisvest, tien skeletten waaronder dat van een driejarig kind.

5 juni. De huisartsen in Kampen beschouwenhun conflictmet demedische directeur
van het Stadsziekenhuis niet als een afgesloten "incident" al hebben zij (voorlopig)
van het indienen van een klacht bij het MedischTuchtcollegeafgezien.Volgensde
werkgroep functieplan ziekenhuisvoorziening Kampen behoort continuering van
de ziekenhuisvoorziening in Kampen met een pakket medische zorgverlening op
hoog niveau tot de mogelijkheden. Overigens vindt het functieplan door de
medische staf onvoldoendedraagvlak en is de fusie tussen beide ziekenhuizen nog
lang niet rondo
De gemeenteraad van Kampen blijkt grote moeite te hebben met de personele kant
van de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. Ret is nog steeds onduidelijk
wie de drie nieuwe sectordirecteuren zullen worden.
Ruim 3400wandelaars besluiten de avondvierdaagse met een feestelijke intocht in
Kampen.

6 juni. De gemeentelijke landbouwkundige R. Kremer maakt een nieuw land
schapsplan voor de buitengebieden van Kampen bekend. Ret gebied rond de
Zwartendijk moet worden geconserveerd, terwijl op het Kampereiland de ver
trouwde bomenrijen langs de wegen zullen verdwijnen, zodat de aanplant rond de
boerenerven een zwaarder accent krijgt.

10 juni. Volgens het rapport van de visitatiecommissie Theologie nemen de
theologiestudenten ruim de tijd voor het afstuderen: van de studenten die in 1982
begonnen met studeren, heeft nog geen 40%het doctoraal gehaaid!

12 juni. Volgens een ambtelijke stuurgroep die een gemeentelijke bezuinigings
operatie voorbereidt, kan Kampen het best af met drie in plaats van vier wet
houders.
Ret dagelijks bestuur van het stadsziekenhuis Kampen verzoekt staatssecretaris
R.J. Simons de tijdelijke vergunning te verlengen tot juli 1993,omdat men meer
tijd nodig heeft voorhet fusieprocesmet het Zwolseziekenhuis DeWeezenlanden.

226



Ret ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892) in de
Theologische Universiteit (vrijgemaakt) herdacht met o.m. een presentatie van de
bundel "Vereniging in wederkeer".

13 juni. Ret stenen gemeentewapen in de middenberm van de Europa-Allee zal op last
van B &Wvoor fl. 20.000,- (!)worden verwijderd.
De Overijsselse molendag bezorgt de molen d'Olde Zwarver in Kampen 130
bezoekers.
R.J. van Elderen promoveert tot doctor in de theologie aan de Johannes Calvijn
Academiein Kampen ophet proefschrift "toekomstvoor Israel".

15 juni. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek (OLB)luidt de noodklok:blijkens haar
jaarverslag over 1991 is de bibliotheek ten aanzien van de reguliere vervanging
van boeken en muziekdragers in het achterschip beland en neemt de druk op het
personeel steeds meer toe.
In het kader van het eeuwfeest van de Nederlandse Vereniging voor Kinder
geneeskunde lopen ongeveerveertig kinderen, meestal patientjes van het Kamper
Stadsziekenhuis, in de stijl van Ot en Sien.
Wegens zijn inzet voor de korfbalverenigingWit-Blauw ontvangt de heer R. Smit
de legpenning van de stad Kampen.

17 juni. Sobere viering van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerken
in Nederland met een symposium en de presentatie van het gedenkboek "De
vereniging van 1892en haar geschiedenis"in de Burgwalkerk te Kampen.

18 juni. Door de komst van C & A in de Oudestraat schieten de huurprijzen op de
promenade omhoog, in sommige gevallen met maar liefst 400 procent in enkele
jaren tijd.

19 juni. Aan de Johannes Calvijn Academie te Kampen promoveert Drs R. Bos tot
doctor in de theologie op het proefschrift "identificatie-mogelijkhedenen feiten uit
het Oude Testament".

20 juni. Kampen wil het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers binnen twee jaar
van 45 naar 60 uitbreiden.

22 juni. Met de uitreiking van circa tachtig getuigschriften, een expositie en een
modepresentatie worden de eindexamens van de faculteit BeeldendeKunst van de
Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens formeel en
feestelijk afgerond.
Geslaagde studiedag in de Stadsgehoorzaal over gemeentelijke contacten met
Hongarije. Wederom zullen bekende en minder bekende artiesten in het seizoen
92/93in de Stadsgehoorzaal optreden.

23 juni. Vijftien scholierenvan de Prins Bernhardschool ontvangen na een bezoekaan
de vliegshow in Valkenburg een met de hand geschreven antwoord van Prins
Bernhard op de aan hem gestelde vragen betreffende zijn vliegkunsten.
De schoonmaak van de vervuilde grond in de Graafschap gaat ruim 1.5 miljoen
gulden kosten.

24 juni. Volgens CDA-voormanBreman is er bij de ziekenhuiskwestie sprake van
collectief falen. Consequenties moeten hier overigens volgens het CDA-raadslid
niet collectiefaan worden verbonden.
Deplaatselijke V.v.V.wilhet Stadswapen van Kampen, gemaakt van straatstenen,
voorde deur aan deBotermarkt geplaatst zien.

25 juni. Ret plan Veltman dat voor het volgendjaar in een bezuinigings-operatie van
bijna 1 miljoen gulden op de gemeentelijke uitgaven voorziet, vindt vooralsnog
geen steun bij een meerderheid van de raad.
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26 juni. Er zal door het college van B.& W. een einde worden gemaakt aan de
grandioze ontvangsten in het stadhuis van Kampen.
Slecht nieuws voor de Gemeentelijke Muziekschool en het creatief centrum 't
Speelwerk: per 1 september 1992 zet de provincie Overijssel een punt achter de
(financiele) steunfunctie voor het werk van de kulturele onderwijs kommissie
(KO.K). Dit betekent volgens de voorzitter W. van 't Oever alleen voor
't Speelwerk al een financielo aderlating van fl.14.000, -.
Bijna 300 leerlingen en 8 leraren van het Johannes Calvijn Lyceum brengen in een
bijzondere sponsorloop op hun laatste schooldag enkele tienduizenden guldens
bijeen voor de organisatie Artsen zonder Grenzen.

28 juni. Een groep van 126 derdeklassers van het Almere College vertrekt voor 8
dagen naar Papa (Hongarije), een partnerstad van Kampen.

1 julio Staatssecretaris Simons verlengt de tijdelijke erkennning van het Stads
ziekenhuis in Kampen tot 1 oktober. Een intentie-verklaring tot fusie tussen het
Stadsziekenhuis en de Weezenlanden in Zwolle moet dan zijn ondertekend. De
druk blijft dus op de ketel.
Opnieuw is het zwembad De Steur in Kampen uitgeroepen tot het best bezochte
sportfondsenbad van Nederland. De Steur telde het vorigjaar 390.000 bezoekers.
Het collegevan B. en W.wil een snelle aanleg van een verkeersplein op de kruising
Europa Allee-Kennedylaan en is bereid de helft van de kosten te betalen. Het plan
stuit op forse kritiek van de transportbedrijven. Zij vrezen dat de verkeers
maatregel een obstakel zal vormen in de Europa-Allee, waardoor de enige route
naar het Kamper industrieterrein voor extreem lange transporten wordt
afgesloten.
De zwemploeg van niet-startvergunninghouders van de Steur behaalt in het
buitenbad van Vroomshoopde provinciale zwemtitel.
De Engelenbergschool, basisschool voor openbaar onderwijs in Kampen, viert haar
veertigjarig bestaan met verschillende festiviteiten. Hoogtepunt vormt een reunie
van honderden oud-leerlingen,
Journalist Hans Wiersma opent de schilderijententoonstelling "Tot Campen
geschildert" in het Stedelijk Museum.

4 julioActrice Ellen Vogelopent de schilderijententoonstelling van Jeroen Krabbe in
de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen.
Het gemeentebestuur van Kampen roept hulp in van minister Hanja May-Weggen
om "desastreuze" gevolgen van een dijkverhoging of een beweegbare waterkering
voor het stadsgezicht te onderzoeken.
De collecte voor het Anjerfonds levert dit jaar in Kampen bijna negenduizend
gulden op. Een deel daarvan komt ten goede aan Kamper verenigingen zoals
bijvoorbeeldhetjongenskoor D.E.V.
De gemeente Kampen heeft f 125.000 geinvesteerd in de nieuwe afmeerponton in
de IJssel nabij de voormalige synagoge. Opnieuw een tastbaar bewijs van haar
toeristische ambities.

6 julio Het zwembad De Steur gaat in drie weken tijd ruim 800 schoolkinderen aan
een zwemdiploma helpen.
Ingenieur L. Harland, directeur van de dienst gemeentewerken gaat in beroep
tegen het besluit van de gemeenteraad hem te passeren bij de benoeming van
sectorhoofden.
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- Het over leg tussen de watersportvereniging Bovenhaven en de gemeente Kampen
lijkit uit de impasse nu een deel van de politiek bereid lijkt bijna een ton te
investeren in de renovatie van de Bovenhaven.
Scholengemeenschap De Gilden geeft acht voorstellingen van de musical "De Rode
Legende" in een week tijd.
Thea Beckman publiceert de jeugdroman "De Stomme van Kampen" over het leven
van Hendrick Avercamp de bekendste schilder die Kampen tot dusver heeft
voortgebracht.

7 julio Het college van B. en W. trekt haar plan in voor een rotonde op de kruising
Europa-Allee/Kennedylaan wegens onvoldoende politi eke steun.

8 julio De huisartsen van Kampen en IJsselmuiden pleiten in een open brief aan het
gemeentebestuur van Kampen voor het behoud van het Stadsziekenhuis als
basisziekenhuis.
Tientallen watervogels in het Ganzendiep worden het slachtoffer van botulismc,
een gevolg van het warme weer van de afgelopen tijd.
Ponyclub De Haatlandruiters wordt tijdens de Galloppade in Vollenhove
Overijssels verenigingskampioen.

9 julio Stichting Promotie Kampen opent het toeristenseizoen met een koopjesmarkt
op de Nieuwe Markt.
Groen Links dringt in een brief aan B.en W. van Kampen en aan alle politieke
fracties in de raad er op aan dit jaar een beslissing te nemen over het autovrij
maken van alle pleinen in de binnenstad, te beginnen met de Plantage en de
Botermarkt.
Woeden de reactie van het algemeen bestuur van het Kamper Stadsziekenhuis op
de open brief van de plaatselijke huisartsen. Het ziekenhuis ziet de actie van de
huisartsen als "laag bij de gronds" en "onjuist"!
Geslaagde werkweek van de leerlingen uit de derde klassen van het Almere
College in Papa, de Hongaarse partnerstad van Kampen.
Uit de Voorjaarsnota, een soort voorbeschouwing op de gemeentelijke begroting
van 1993 die in grote lijnen door de gemeenteraad is geaccepteerd, wordt o.m.
voorgesteld de Onroerend Goed Belasting met 3 procent per jaar te verhogen. De
voorgestelde verhoging schijnt noodzakelijk om de gemeentelijke fin ancien op orde
te houden!

10 juli. Op eon na heeft de gemeenteraad van Kampen nu alle sectorhoofden, nodig na
de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat benoemd. Voor de sector openbare
werken is nog geen geschikte kandidaat gevonden.
Na een opknapbeurt van de tot voor kort beschilderde gevel van de Hema aan de
Oudestraat komt een prachtig bewaarde Jugendstil-gevel te voorschijn.
De nieuwbouw van de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt dreigt
opnieuw vertraging op te lopen nu de Werkgroep Woonomgeving Esdoornhofbij de
Raad van State in hoger beroep is gegaan tegen de beslissing van Gedeputeerde
Staten van Overijssel. G.S. verklaarden onlangs de helft van de klachten van de
omwonenden tegen de bouw van een mammoethschool aan de Kamperstraatweg
ongegrond.

- De tweede koopjesmarkt als opwarmertje voor de komende Kamper Ui(t)dagen
blijkt ondanks de zomerse hitte een groot succes.

11 julio Topdrukte in het Kamper dierenasiel dat overspoeld wordt met telefoontjes
van mensen die in de vacantietijd hun hond of kat kwijt moeten.
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Ret hertenkamp aan de Oranjesingellijkt meer op een dierentuin. Volgens de heer
IJkhart, de beheerder, kieperen veel mens en die hun huisdier zat zijn hun kip,
konijn of cavia doodleuk over de omheining van het kamp!
Op 70-jarige leeftijd overlijdt de heer Pieter de Jong, ere-voorzitter van de
vereniging Kamper Trompetter Korps in Kampen.

12 julio Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Tilburg behaalt onze stadgenote
Tiny Hellendoorn (RK DOS) de veteranentitel bij het kogelstoten.

13 julio Kampen uitgebreid op de televisie, in een herhaling van de Teleacaflevering
"Steden des Tijds".
Steur-zwemster Sigrid Pels behaalt na goud op de 200 meter vlinderslag ook de
nationale titel in haar categorie tijdens de halve afstand.

- Ret Stedelijk Museum in Amsterdam koopt een materieschilderij van de Kamper
kunstenaar Kees Kieft.
De gemeenteraad van Kampen gaat accoord met de verkoop van de campings
Seveningen (f 84.000) en Roggebot (f 251.000). Door deze privatisering zullen de
tarieven omhoog gaan.

14 julio Ret gesprek tussen de huisartsen en het college van B. en W. van Kampen over
de toekomst van het Stadsziekenhuis wordt zonder resultaat afgebroken.

16 julio De 23ste serie Kamper Ui(t)-dagen van start met het traditionele hijsen van
de koe aan de Nieuwe Toren. De eerste Ui(t)-dag trekt ruim 25.000 bezoekers.
De firma Slegten in Wijk gaat met zijn unieke "sauna-methode"een einde maken
aan de bonte knaagkeverplaag in de Kamper Buitenkerk.
Een Vara-team maakt gesimuleerde opnamen van een waargebeurd ongeval op de
Frieseweg voor het programma "Twaalf steden, dertien ongelukken".

17 julio De Kamper huisartsen gaan in september verder praten met het bestuur van
het Stadsziekenhuis over het functieplan van de stuurgroep die het fusieproces
met het Zwolse ziekenhuis De Weezenlanden voorbereidt.

18 julio Er komt voor de zomer van 1993 een nieuwe jachthaven bij het Ganzendiep, die
ruimte gaat bieden aan zeventig pleziervaartuigen en ongeveer tachtig punters. De
provincie Overijssel betaalt het leeuwenaandcel in de kosten, die ruim f 500.000
bedragen.

20 julio De Kamper Verzetsbeweging (KVB), een groep bestaande uit Kamper en
IJsselmuidense jongeren, voorziet de Steur in de IJssel van een reuzenpeuk, die
een joint voorstelt. De reuzenpeuk is bedoeld als protest tegen het paal en perk
stellen aan het verstrekken van soft drugs door burgemeester Kleemans.
In navolging van de huisartsen laat ook de Praatgroep Behoud Ziekenhuis
Kampen per open brief haar stem horen. De Praatgroep dringt er bij aIle partijen
op aan de gelederen te sluiten voor het voorstel van de werkgroep functieplan
ziekenhuisvoorziening Kampen.
Ret college van B. en W. van Kampen wil tenminste f 60.000 uittrekken voor de
rest aura tie van de steunbogen in de Meerminnensteeg.
Tijdens een ponyconcours in Genemuiden leggen Raatlandruitertjes Anita
Hazekamp, Simone van Ommen en Charmaine van de Berg beslag op de hoogste
titel.

21 julio Bewoners van de Eenvoudstraat, Spaarbankstraat en Noordweg eisen van
wethouder Piederiet in een handtekeningenactie maatregelen tegen de verkeers
onveiligheid. Ze zijn de weggebruikers, die met hun hoge snelheden het leven van
hun kinderen in gevaar brengen meer dan beu!

22 julio Arieta Minnema behaalt in Italie voor de tweede maal de Europese
fietscrosstitel.
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23 julio Woningbouwcorporaties Eenvoud en Kampen zetten een gezamenlijk
computerbestand op waardoor een rechtvaardiger toewijzingsbeleid mogelijk
wordt. Na het schrappen van de dubbele inschrijving is het aantal gegadigden voor
een huurwoning met 400 gedaald tot ruim 1100.
Amerikaanse taferelen in Kampen tijdens de tweede Kamper UiCt)-dag, die in het
teken van country- en westernmuziek staat. Jong en oud vermaken zich uit
stekend, maar niet alle ondernemers zijn tevreden. Echt gebaat bij de Ui (tj-dag
markt is slechts de horeca.
Aan de Burgwal in Kampen wordt het kleinste museum van Nederland geopend.
De totale vloeroppervlakte van dit museumpje (het pandje dateert van circa 1800)
bedraagt slechts tien vierkante meter. Het herbergt historische voorwerpen uit
grootmoeders tijd.
Klaas J. Mulder concerteert onder grote publieke belangstelling op het Bovenkerk
orgel in de serie van de Concertcommissie Hervormde Kerk Kampen.

24 julio De kunstmanifestatie Prima Vista zal jaarlijks in Kampen terugkeren.
25 julio Veel belangstelling van basisscholen voor het educatieproject "De Veluwe"

van het Schoolbiologisch Centrum 't Groene Wiel uit Wageningen. Met veel
enthousiasme nam ook de MGR. Zwijsenschool deel aan dit project.

28 julio Negentienduizend peperdure sigaren, voornamelijk van het merk Corona uit
de Kamper sigarenfabriek "De Olifant" gestolen. Vier medewerkers van de fabriek
offeren vervolgens hun vakantiedagen op om de diefstal te compenseren.
Kampen en IJsselmuiden opgeschrikt door een tbc-explosie. De G.G.D. Regio
IJssel-Vecht stelt een onderzoek in.

29 julio Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt, dat de burger steeds meer
aan gemeentelijke lasten betaalt. Naast Zwolle, Hardenberg en Meppel behoort
ook Kampen tot de ongunstige gemeenten wat betreft de tarieven van onroerend
goed bela sting, riool- en reinigingsrecht.

30 julio De heer Edsel A.V. Jesurun, Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse
Antillen brengt een bezoek aan de derde Kamper UiCt)-dag, die geheel in het teken
staat van de Caraiben. Opnieuw wordt de UiCt)-dag een succes en is er sprake van
topdrukte. Helaas - ondanks de veelvuldige waarschuwingen - blijft het publiek
het mikpunt van zakkenrollers. .
Uit haar jaarverslag over 1991 blijkt dat bijna de helft van de Kamper bevolking
lid is van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.

31 julio Het Kamper Vakantie Komite sluit haar derde en tevens laatste week van
zomeractiviteiten af. Coordinatrice Agnes Wille toont zich meer dan tevreden over
de drie weken waarin menig kind zich weer heeft vermaakt.

1 augustus. In het najaar gaat de gemeente Kampen beginnen met het ontwerpen
van een vergunningenstelsel voor prostitutie nu in de afgelopen jaren de
commerciele seks ook in Kampen een succesnummer is geworden. Dat blijkt nodig
om de stad leefbaar te houden, temeer vanwege een wetswijziging, die prostitutie
aIleen nog in uitzonderlijke gevallen strafbaar stelt.

3 augustus. Volgens burgemeester Kleemans hebben de Consumentengids en het
accountantsbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een verkeerde
voorstelling van zaken gegeven over de gemeentelijke belastingen. De lasten in
Kampen mogen volgens de burgervader aan de hoge kant zijn, de riolering en de
reinigingsdienst functioneren in optimale vorm en dat blijkt niet uit de cijfers.
Uit de concept-gemeentebegroting voor 1993 blijkt dat het college van B. en W. de
subsidie voor de Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek met f25.000 heeft

231



verlaagd tot f 1.359.354 gulden. Volgens mevrouw J. van Assen, de directrice, is de
bibliotheekleiding hier nooit officieel in gekend.

6 augustus. Met volle teugen genoot de jeugd op de vierde Kamper Uittj-dag van de
optredens van het kindercircus Jojo. Voor de kleinsten was er o.a. een mini-kermis
op het Van Heutzplein georganiseerd.
Jacob Slegten uit Wije gaat met een heteluchtbad het leger knaagkevers in de kap
van de Buitenkerk te lijf. De operatie gaat tenminste 24 dagen, 24 uur per dag,
duren en kost ruim 150.000 gulden.

7 augustus. Ondanks het feit, dat de bezoekers van de Kamper Vi(t)-dagen de
deuren van de musea van Kampen niet platlopen, zijn de beheerders "redelijk tot
goed" te spreken over de belangstelling. Koplopers zijn het kleinste huisje van
Kampen en de Gemeentelijke Expositieruimte met gemiddeld 150 of meer
bezoekers per dag.

8 augustus. De schilderijen-expositie van Jeroen Krabbe in de Gemeentelijke
Expositieruimte (voormalige Synagoge) trekt gemiddeld honderdvijftig bezoekers
per dag en voldoet daarmee aan de verwachtingen.

10 augustus. De specialisten van het Kamper Stadsziekenhuis weigeren zich neer te
leggen bij de definitieve eindrapportage van de werkgroep functieplan zieken
huisvoorziening Kampen. Zij willen blijven strijden voor een ziekenhuis waarin de
basisvoorzieningen en de 24-uurspoortfunctie volle dig intact worden gehouden.
Mevrouw Evertje Meyer-Van Werven wordt met haar 101 jaar de oudste
inwoonster van Kampen.
Kampen opnieuw opgeschrikt door diverse inbraken tijdens het weekeinde. In
totaal werd voor f 10.000 buitgemaakt.
Ariette Minnema (17) prolongeert in Salvador (Brazilie) haar wereldtitel fietscrossen.

13 augustus. Na vier jaar strijd start binnenkort de (tweede) reformatorische
basis school Ds. Schinkelshoek aan de Pannenkoekendijk.
De laatste Kamper Vi (t)-dag staat voor een belangrijk deel in het teken van de
Olympische Spelen. Wielrenners uit het hele land zorgen voor het laatste
spektakelstuk in de reeks Kamper Vi (t)-dagen.

15 augustus. Vluchtelingen uit het door burgeroorlog verscheurde -Ioegoslavic zijn
van harte welkom in Kampen, maar volgens het gemeentebestuur ontbreekt het
aan ruimte voor een grootschalige opvang.
Naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen had keurslager
Windt de beste stand tijdens de Kamper Vi (t)-dagen.

17 augustus. Volgens wethouder H. Bastiaan wijzen metingen uit dat het water in de
Spoorkolk diep genoeg is voor de aanleg van een.passantenhaven bij de IJsselbrug.

18 augustus. In het stadhuis van Kampen wordt Arietta Minnema (17) wereld
kampioen fietscrossen, gehuldigd.

19 augustus. Kunsthandel Bockweg aan de Broederstraat exposeert een selectie uit
het 180 werken omvattende oeuvre van de Limburgse schilder Otto Coenders en
zijn zoon Joop.
De gemeente Kampen onderhandelt al maanden met de erfgenamen van de
overleden eigenaresse, om het ijsgezicht van de zeventiende eeuwse Kamper
schilder Hendrik Avercamp (1585-1634), publiekstrekker van de expositie "Tot
Campen geschildert", in bezit te krijgen. Het schilderij zal volgens een eerste
'taxatie 1, 8 miljoen gulden waard zijn.
Naast de Buitenkerk, de Nieuwe Toren en de Cellebroederspoort is nu ook de
Schepenzaal van het raadhuis van Kampen ten prooi gevallen aan de bonte
knaagkever.
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20 augustus. Woningbouwverenigingen, politie en gemeente blijven samen naar
maatregelen zoeken om verdere verpaupering van de flatwoningen aan de Wort
manstraat tegen te gaan.

21 augustus. De sfeerverlichting op de oude IJsselbrug in Kampen is door het ont
breken van een aardlekschakelaar levensgevaarlijk!
Het college van Gedeputeerde Staten (G.S.) van de provincie Overijssel steunt de
inspanningen van directie en bestuur van het Kamper Stadsziekenhuis om te
komen tot een samenwerkingsverband met het ziekenhuis De Weezenlanden in
Zwolle.
Kamper theoloog Jos Colijn (33) wordt door de vrijgemaakt gereformeerde
stichting Fundament uitgezonden naar Debrecen (Hongarije) om daar als univer
sit air docent les te gaan geven aan de theologische academie.
Goed nieuws voor Jeu de Boules Vereniging Kampen (25 leden). De vereniging
krijgt van het college van B. en W. van Kampen voor de aanleg van 28 speelbanen
het terre in van de voormalige tennisvelden achter het Stationsplein toegewezen.
Bovendien wordt de club een subsidie van f 8200 toegekend.

22 augustus. Basiseducatie De Glinte start binnenkort in samenwerking met het
Arbeidsbureau en de Sociale Dienst een intensieve taalcursus Nederlands voor
allochtonen.
Een "herenaccoord" in de Nederlandse Hervormde Kerk van Kampen. De predi
kanten van de Gereformeerde Bond zullen niet meer preken in het wijkgebouw De
Open Hof, omdat de wijkkerkeraad drie vrouwelijke ouderlingen en drie vrouwe
lijke diakenen in haar midden heeft opgenomen. Dit om het "opbrengen" (=het
begeleiden van een predikant van de consistorie-kamer naar het preekgestoelte)
van een Bondspredikant door een vrouwelijke ouderlinge te voorkomen. In ruil
daarvoor mag dewijkkerkeraad zijn gang gaan!
Fotograaf Ton Kruithof succesvol in zijn kleinschalige paardenfokkerij. Na reeds
de eigenaar te zijn van twee zelfgefoktekeurmerries zag de fotograaf zijn 16-jarige
fokmerrie S. Ostia op de jaarlijkse regionale keuring van de Koninklijke Warm
bloed Paarden Nederland (K.W.P.N.)ook het predikaat keurmeester opgespeld,
het hoogstehaalbare in de nationale paardenfokkerij vooreen merrie individueel.

23 augustus. Hoofdprijzen voor Simone van Ommen, Katinka Kroon (beiden Haat
landruiters), Hetty Lieffers(ToiToi)Melissa Elbracht (2x)en Mariska Timmerman
(Deltaruiters) opeen concourshippique van de ponyclubOosterwolde.

28 augustus. Het bestuur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Kampen spreekt
in een officieel schrijven aan het collegevan B. enW. zijn "groteverontwaardiging"
uit over de opheffingvan het filiaal Hanzewijk en de aangekondigde bezuiniging
van f25.000.

29 augustus. Alpinisten beklimmen de Nieuwe Toren met een levensgroot spandoek
waarop de tekst "Bent u al op de hoogte van de gft-bak (de nieuwe groente-, fruit
en afvalbak van de gemeente Kampen)?"
President-kerkvoogd A. Hengeveld verrast organist Willem Hendrik Zwart door
zijn aandacht voor het 25-jarig jubileum van diens zaterdagse "wandelconcerten"
in de Bovenkerk.
Onder de feestelijke klanken van het Kamper Trompetterkorps wordt het kunst
grasveld van de HockeyclubKampen in gebruik genomen.

31 augustus. De afdelingKruiswerk van Thuiszorg IJssel-Zwartewater start een anti
stresscursus in Kampen.
De Werkgroep Bescherming Buitengebied Kampen blijft zich met hand en tand
verzetten tegen het doortrekken van de N50 doorhet buitengebied van Kampen.
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Leerlingen van School Noord (basisschool) en De Schakel (zmlk-school) bieden
staatssecretaris Jacques Wallage in Zoetermeer een lespakket en een videofilm
getiteld "Het kleurenmonster" aan van het samenwerkingsproject van beide
scholen. De film wil duidelijk maken dat kinderen die moeilijk kunnen leren heel
goede dingen samen kunnen doen met andere kinderen.

1 september. Burgemeester H. Kleemans reikt in het Stadhuis een Draaginsigne
Gewondenuit aan de Kamper Indie-veteraan J.K. van Slooten (65).

2 september. De gemeente Kampen start een openbare discussie over een "nieuw"
prostitutiebeleid.
Wethouder A. Hengeveld begroet de vijfduizendste bezoeker op de tentoonstelling
van de schilderwerken van Jeroen Krabbe in de voormalige Synagoge aan de
IJ sselkade.

4 september. De medische specialisten van het Stadsziekenhuis scharen zich
uiteindelijk achter het fusieproces tussen de Kamper gezondheidsinstelling en het
ziekenhuis DeWeezenlanden in Zwolle.
Invoering van een nieuw kooksysteem, het componenten-keuzemenu, in de Vere
nigde Gasthuizen (Myosotis, Margaretha) doen de klachten over het eten als
sneeuw voorde zonverdwijnen.
De Zwolse ambtenarenrechter schorst het besluit van de gemeente Kampen om
een externe wervingsprocedure voor de functie van directeur voor de toekomstige
sector Openbare Werken (OW)aan te gaan.

5 september. De Kamper soft- en honkba1verenigingShock verruilt het armetierige
oefenve1din het Groene Hart voor een volledig wedstrijdveld op het sportpark
Hagenbroek.

7 september. Creatief centrum 't Spee1werkhoudt de gehele week open huis voor
cursisten en belangstellenden.
Het Hervormd verzorgingstehuis "De Amandelboom" wordt in een provinciaal
persbericht per abuis genoemd a1seen van de 15 Overijsselse bejaardenoorden die
in de huisregels "onacceptabelebepa1ingen"hebben opgenomen.
Stadgenoot H. Hollander ontvangt een Pauselijke onderscheiding voor zijn
jaren1ange inzet voorde RKparochie.
De rectoren van de Theologische Universiteiten in Kampen openen het nieuwe
cursusjaar. De Theo1ogischeUniversiteit aan de Koornmarkt (synodaa1)begint de
nieuwe cursus met 21 nieuwe studenten en telt totaal 225 vo1tijdstuderenden.
Aan de universiteit aan de Broederweg (vrijgemaakt) 1ieten zich twintig nieuwe
studenten inschrijven zodat daar totaa1 140 vo1tijd studenten gete1d kunnen
worden.

8 september. De protestants-christe1ijke Rehobothschoo1bestaat 25 jaar. Reden voor
een reeks festiviteiten.
De burgemeesters Kleemans (Kampen) en Markusse (IJsse1muiden) geven op het
postkantoor aan de Oudestraat het startsein voor de verkoop van Rode Kruis
postzege1s.
VVV-voorzitterJacomien ten Hove-Jacobze overhandigt burgemeester Kleemans
een ambitieus be1eidsplan. In verband met het naderende eeuwfeest van de VVV
(7 december 1993)wil men deA-status, een A.N.W.B.-agentschapen een vakantie
boekcentra1e.

9 september. De gereformeerde synode sluit zich aan bij de uitspraak van het
curatorium van de Theo1ogischeUniversiteit van de Gereformeerde Kerken te
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Kampen (THUK) en acht een verhuizing van de universiteit naar Utrecht "niet
opportuun". De THUK blijft dus definiteifin KAMPEN.
Namens de gemeente Kampen huldigt burgemeester Kleemans het echtpaar H.
PIette (81) en B. Plette-Meuleman (82) vanwege hun 60-jarig huwelijk.
Met een gebedsdienst in de Buitenkerk opent winkelgigant C. en A het nieuwe
filiaal in Kampen.

_ Met ingang van 1 oktober a.s. houdt de Kamper Courant op als zelfstandig
nieuwsblad te bestaan. Na 156 jaar het "oog en oor" van de Kamper samenleving te
zijn geweest voIgt de integratie van de krant met het Nieuw Kamper Dagblad.
Leerlingen van het Johannes Calvijn Lyceum overhandigen ruim 2800 gulden, de
opbrengst van de sponsorwandeling op de laatste schooldag, aan mevrouw Mostart
van Artsen zander Grenzen.

12 september. Burgemeester Kleemans opent de Open Monumentendag in Kampen
door een bewegwijzeringsbord van de AN.W.B. te onthullen op de molen d'Olde
Zwarver, die ditjaar 150 jaar bestaat.
De Polka Soos houdt voor de 100-ste keer de soosavond voor de geestelijke
gehandicapten.
De Kamper tennisvereniging K.J.L.T.C. verwelkomt het duizendste lid.

14 september. Harry De Goede, voorzitter van de P.v.d.A afdeling Kampen, vraagt
zich in het partijorgaan "Het Rode Kontakt" af of zijn partij bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1994 in Kampen nog een rol zal spelen.

15 september. Het dierenasiel in Kampen blijkt het vorig jaar 487 dieren te hebben
opgevangen.

16 september. De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding brengt dit
jaar ruim 4200 gulden in Kampen op.
Blijkens een onderzoek van een adviesbureau zal een beperking van de functie van
de Stadsbrug de Kamper midden stand miljoenen guldens omzet gaan kosten.
Uit de onlangs verschenen basisnotitie "Sport in Kampen" blijkt, dat het
groeipercentage van het aantal georganiseerde sportbeoefenaren in Kampen in de
periode 1988-1991 boven het landelijk percentage van 3,65 % ligt.
In het kader van een serie culturele uitwisselingen tussen Kampen en de Duitse
partnerstad Soest wordt in het Stedelijk Museum een overzichtstentoonstelling
van de Duise kunstschilder Wilhelm Morgner (1891-1917) officieel geopend.

18 september. Het bestuur van de Waterschap IJsseldelta dringt er in een brief aan
minister May-Weggen op aan de uitgangspunten voor··dijkversterking in de
IJsseldelta te toetsen aan "hedendaagse inzichten". Dit vanwege de hevige kritiek
op het dijkverzwaringsproject in het Gelderse rivierengebied.
Burgemeester en wethouders van Kampen kondigen vanwege de almaar slechter
worden de conditie van de IJsselbrug opnieuw extra beperkende maatregelen af.
Na 28 jaar stopt Staatsbosbeheer de huur van Kamper jachtgronden in het
Zwartemeer. De gemeente zal de betreffende jachtgrond niet opnieuw gaan ver
huren om het als rust- en voedergebied voor (beschermde) vogelsoorten te behou-
den.
Prof. dr. K. Runia neemt in het universiteitsgebouw aan de Koornmarkt afscheid
als hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde kerken synodaal in Kampen.

19 september. Kampen kiest "Veiligheid" als thema van de tweede nationale ge
meentedag. Op de Nieuwe Markt geven politie, brandweer en gemeente demon
straties.
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- Overweldigende belangstelling voor de 102 voorstellingen die het komende seizoen
op het programma van de schouwburg Stadsgehoorzaal in Kampen staan. De
voorverkoop is nu al goed voor maximaal14.000 bezette stoelen.
De binnenstad van Kampen en de sporthal De Reeve zijn het toneel van een
internationaal muziekkapellenfestival. Ruim 320 muzikanten uit binnen- en
buitenland nemen er aan deel.

19 september. Onder veel belangstelling viert de Kamper Ponyclub Toi Toi z'n 25-
jarig jubileum met een meer dan vijfuur durend feestprogramma in de manege.

21 september. De bewoners van de Wilhelminalaan blijven zich verzetten tegen de
weigering van de gemeente Kampen het herinrichtingsplan van hun straat te her
zien.

22 september. Oud P.v.d.A. wethouder H. Reinders (67) keert na een afwezigheid van
achttienjaar terug in de Kamper gemeenteraad als WD'er.

23 september. Het Stedelijk Orkest en het christelijk Kamper mannenkoor Door
Eendracht Verbonden geven een jubileumconcert in de Buitenkerk. De
muziekvereniging bestaat 150 jaar en het mannenkoor 75 jaar.
Op het sportpark De Venen start het 23ste Kamper schoolvoetbaltoernooi.
Negentien scholen doen mee.
Kamerleden van D'66 en Groen Links onderstrepen in scherpe bewoordingen hun
bezorgdheid over de dijkverzwaringsplannen van Rijkswaterstaat tijdens hun
bezoek aan Kampen.

24 september. De gemeenteraad van Kampen geeft door het beschikbaar stell en van
4,5 miljoen gulden het startsein voor de bouw van de nieuwe woonwijk De Maten.
Twee basisscholen uit Kampen, de Mgr. Zwijsenschool en de dr. Schaepmanschool,
gaan een dag dicht in verb and met de landelijke onderwijsstaking. Men pro
testeert tegen de wijze waarop minister Ritzen de grote achterstand van de
salarissen wil aanpakken, namelijk tegen de korting op de wachtgelduitkering.

25 september. Na de ontdekking van een poliogeval in Streefkerk houdt de G.G.D.
regio IJssel-Vecht voor aIle zekerheid in Genemuiden, IJsselmuiden, Staphorst en
Kampen een inent-campagne tegen polio voor risicogroepen en stelt een speciaal
polio-informatienummer in.
Voor een uitverkochte Stadsgehoorzaal voeren Anne-Will Blankers en Willem
Nijholt het toneelstuk De Markiezin van Noel Cervard op.
De gemeente vindt 21 plaatsen voor Joegoslavische vluchtelingen in de zusterflat
bij het Stadsziekenhuis. De ziekenhuisdirectie is niet enthousiast.
Na de ontdekking van twee gevallen van open tuberculose bij vaste kroeggangers in
Kampen en IJsselmuiden gaat de G.G.D. regio IJssel- Vecht met een grootscheepse
actie onder ruim 1500 "uitgangsjongeren" bekijken ofze besmet zijn.
De stichting De Verenigde Gasthuizen houdt een open dag voor de socioruimtes
van de aanleunende woningen met als doel voor de bejaarden meer activiteiten te
organiseren.

- Het jongensteam van de Emmaschool en het meisjesteam van de Engelenberg
school winnen het schoolvoetbaltoernooi van dit jaar.

26 september. Vijfenveertig muziekkorpsen en ruim 800 majorettes uit het hele land
doen onder overweldigende belangstelling mee aan het vijfde muziekconcours en
festival "Kampen muziekstad aan de IJssel". Het festijn werd door de Kamper
muziekvereniging Volharding in sporthal De Reeve georganiseerd.
De Soester impressionistische schilder Wilhelm Morgner (1891-1917) exposeert in
het Stedelijk Museum Kampen.
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Storm van kritiek op het toelaten van niet-leden van de Vrijgemaakte Kerk tot de
redactie van het "Nederlands Dagblad". Volgens professor Kamphuis is nu de
belangrijkste verbindingslijn met de achterban doorgesneden.
Een primeur voor twee Kamper schippers. Als eersten bevaren ze met hun
vrachtschepen de Lydice en de Flevo het pas gereedgekomen laatste stuk van het
Main-Donaukanaal. In principe kan nu van Rotterdam dwars door Europa naar de
Zwarte Zee worden gevaren.

27 september. Bij het strandje achter de molen d'Olde Zwarver vindt in Kampen de
finish van de vijftiende Veluwe-rally voor kanovaarders plaats.

28 september. Protestactie van de Avercampschool tegen het kappen van zes
lindebomen voor de school.
Bet college van burgemeester en wethouders van Kampen adviseert de gemeente
raad een krediet van 10.000 gulden toe te staan voor de restauratie van oude
muurreclames.
Kampen krijgt voorlopig geen nieuwe stadsbrug. De gemeenteraad wil eerst de
huidige IJsselbrug laten renouveren en deze later vervangen door een
vergelijkbaar exemplaar.

29 september. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) verlengt de erkenning van het
Stadsziekenhuis Kampen met een maand. Bet functieplan blijft het grote knelpunt.
Bet Vrouwencafe Anna wordt door gebrek aan vrijwilligsters, die zich bestuurlijk
met het cafe bezig houden, in haar voortbestaan bedreigd.
De 11-jarige Tim Hoogendoorn wordt als 500-ste lid van de voetbalvereniging
GO Ahead ingeschreven.

- Ter voorbereiding van de Kinderboekenweek zullen er bijna zeshonderd leerlingen
van de hoogste drie groepen van elf basisscholen in Kampen te gast zijn in de
Open bare Leeszaal en Bibliotheek.

30 september. Bet laatste nummer (115) vanm de 153e jaargang van de "Kamper
Courant waarin opgenomen het Kamper Nieuwsblad" verschijnt en daarmede
behoort dit blad definitieftot het (Kamper) verleden.
Kampen weer het ontmoetingspunt voor .de vrijgemaakte gereformeerden uit het
gehele land tijdens de jaarlijkse Bogeschooldag uitgaande van de Theologische
Universiteit aan de Broederweg. Ditmaal is het thema van de lezingen in zeven
kerken: "1892-1992: Ik geloofin een kerk".

1 oktober. De Kamper zuivelfabriek Lyempf ontwikkelt en produceert verrijkt
melkpoeder "Recovery Food" voor het door honger geteisterde Somalis.

2 oktober. De gemeenteraad van de Duitse partnerstad Soest arriveert voor een
tweedaags werkbezoek in Kampen.

_ De bejaardensocieteit Voor AIle Gezindten (V.A.G.) viert haar veertigjarig
jubileum.

3 oktober. De Stichting Drents-Overijsselse Bedehuizen overhandigt burgemeester
Kleemans het eerste exemplaar van een boekje over de geschiedenis van de
Kamper synagoge tijdens haar excursie naar Kampen.
Oprichting van de Zorgomroep voor Zieken en Ouderen (ZOZO) een feit, waardoor
Kampen en IJsselmuiden over een nieuwe huisomroep beschikken.
De stichting Kunstruimte Kampen organiseert in de Broederpoort de tentoon
stelling "Tien keer ecn plus" en treedt daarmede voor het eerst naar buiten.
Ruim drie duizend jongeren geven na de tbc-explosie in Kampen en IJsselmuiden
gehoor aan de oproep van de GGD Regio IJssel-Vecht een Mantoux-prik in het
Kamper cafe-restaurant De Buitenwacht te halen.
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Circa 400 bezoekers komen naar de open dag van het Edo Hammers-asiel, zodat 11
honden en 22 katten een nieuw baasje vinden.
Mevrouw M.J. de Ruiter-Boom krijgt tijdens haar 100-jarige verjaardag in het
bejaardencentrum De Vijverhofbezoek van burgemeester Kleemans.
Minirettes van de muziekvereniging Volharding behalen de eerste prijs met het
recht op promotie tijdens een concours van de Gelderse muziekbond in Neede. Ook
het tamboerkorps van de muziekvereniging AMDG valt in de prijzen.

6 oktober. De gemeente Kampen blokkeert voorlopig de sloop van alle 35
halleboerderijen in Kampen en overweegt plaatsing op de (gemeentelijke) monu
mentenlijst.
Burgemeester en wethouders van Kampen besluiten dat voorlopig niet wordt
overgegaan tot het invoeren van verschillende afvaltarieven.

7 oktober. De grootscheepse tbc-controle onder duizenden jongeren in Kampen en
IJsselmuiden levert 51 besmettingsgevallen op.
Scholieren van De Ark overhandigen een cheque van f 500 aan de Stichting
Vluchtelingenwerk Kampen. Het geld is afkomstig uit de opbrengst van een
pleinfeest.
Johnny Kroon (8) verovert in Valkenswaard de nationale titel fietscrossen.

8 oktober. Opvoering van de muzikaal-theatrale show "Song of Bitch" door Marlies
Helder in de Stadsgehoorzaal.

9 oktober. De jaarrekening over 1991 van de gemeente Kampen geeft een_saldo te
zien van f 86.630 gulden, aanzienlijk minder dan verwacht.
Het college van B. en W. van Kampen geeft de sociale werkplaats Industrie en
Mens het groene licht om te starten met het zogenoemde "Boerderijproject". Dit
project is bedoeld schoolverlaters van zmlk-scholen een zinvol bestaan te bieden.

10 oktober. Uit een vergelijkend onderzoek van het adviesbureau VB Accountants
naar de begrotingscijfers voor 1992 en de jaarrekening van 1991 blijkt dat de
gemeente aan de sectoren kunst en cultuur meer geld uitgeeft dan welke andere
gemeente van vergelijkbare grootte dan ook.

- De raadscommissie ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer gaat met
een ruime meerderheid accoord met het plan naast de buitenbanen van de
KJ.L.T.C. aan de Cellesbroeksweg op het parkeerterrein een tennishal te bouwen.
Supportersvereniging DOS Kampen huldigt zeven leden, w.o. de heer A.J.P.
Kranenburg (83), wegens hun langdurig lidmaatschap tijdens een feestavond in de
kantine op het sportpark De Maten.

12 oktober. Binnenkort zal in Kampen het grootschalige bevolkingsonderzoek naar
borstkanker bij vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar van start gaan.

13 oktober. In Den Haag is een 265 jaar oud tafeltje uit Kampen opgedoken, een
geschenk voor de 15-jarige burgemeestersdochter Adriana Sibylle Ganszeb. Het
tafeltje wordt door Salomon Stodel Antiquites Amsterdam voor f 42000 te koop
aangeboden op de nationale antiekbeurs in Amsterdam.

- Dr. C.J.A. Jorg houdt voor de Kamper museumvrienden een lezing over Oosters
porcelein in Nederland.

14 oktober. Na massaal Kamper onderzoek blijken vier van de 4500 regelmatige
bezoekers van de vier plaatselijke horecagelegenheden tuberculosa te hebben.
De medische stafvan het ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle wil alleen mee
werken aan fusie met het Kamper Stadsziekenhuis wanneer daar geen risicovolle
patienten (high-risk en intensive-care) worden opgenomen. Ook zouden narcose
arts en in het weekeinde hun werk moeten neerleggen waardoor operaties tussen
vrijdagavond en maandagmorgen onmogelijk zullen zijn.
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Op de plaats van het voormalige pionierskamp Roggebotsluis zal een meuw
recreatiepark met 220 woningen onder de naam Ankersluis verrijzen.

15 oktober. De G.G.D.-arts C. van der Loo verwacht na het grootscheepse onderzoek de
tbc-explosie te hebben ingedamd.
Met verbazing en met teleurstelling reageren het bestuur en directie van het
Stadsziekenhuis op het nieuws dat de nieuwe epilepsiekliniek voor Overijssel en de
drie noordelijke provincies niet in Kampen maar in Zwolle zal worden gevestigd.
Op uitnodiging van het jubilerende Stedelijk Orkest geeft de kapel van de
Koninklijke Luchtmacht een concert in sporthal De Reeve.

_ Er komt een nieuw bodemonderzoek naar mogelijke vervuiling op verschillende
plaatsen rondom de Buitenhaven door de Heimij.
De collecte van de Nierstichting heeft dit jaar in Kampen f 22.756,85 gulden
opgebracht.

16 oktober. Een overgrote meerderheid van het bestuur van IJsseldelta gaat accoord
met het plan om de kwaliteit van flora en fauna in de polder Mastenbroek de
komende vijf jaar op te krikken.
Wethouder H. Veltman opent met een ferme worp het eerste toernooi van de
onlangs opgerichte "Eerste Kamper Dart Club".
Met het slaan van een gekleurde heipaal geeft wethouder Piederiet het officiele
startsein voor het allerlaatste bouwproject in de wijk Hagenbroek.
Burgemeester Kleemans opent met een enthousiaste toespraak in de voormalige
synagoge de schilderijententoonstelling van Johann v.d. Noort, Kees Kieft en Jan
Brokkelkamp, drie kleurige, abstract werkende Kamper schilders.

17 oktober. De Oostduitse stad Teterow wil contacten met Kampen aanknopen in de
hoop dat er op langere termijn misschien een partnerschap zal groeien.
De malletband van het Stedelijk Orkest wordt tijdens het jaarlijkse topconcours
van de KNF in Barneveld landskampioen.
Vertegenwoordigers uit groep 8 van het basisonderwijs in Kampen houden in de
Kamper raadszaal een vraaggesprek met de kinderboekenschrijfster Thea
Beckman, die onlangs het ook in het Duits verschijnende werk "De Stomme van
Kampen" heeftgepubliceerd.

20 oktober. In een nieuwe poging. tot beperking van het aantal fietsdiefstallen
verzoekt de Kamper politie in een schrijven alle scholen en grotere verenigingen
zelf fietsgraveeracties te organiseren, nu is gebleken dat ongeveer twee derde van
de gestolen fietsen niet is gemerkt.
Bewoners van de Wilhelminalaan, die protesteren tegen de herinrichtingsplannen
voor hun straat krijgen steun van een aantal raadsleden die vinden dat het
renovatieplan is opgedrongen.

21 oktober. Slechts 120 van de naar schatting 3000 tot 4000 niet-gevaccineerden tegen
polio komen op de spreekuren in Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden en Staphorst
opdagen.
Padvinders uit Kampen nemen deel aan de 21e aflevering van het spel "Pool
tochten" van het district Overijsselse Vechtstreek van Scouting Nederland.

22 oktober. De Raad van State heft de schorsende werking op van het hoger beroep
tegen de komst van de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt dat door
de Werkgroep Esdoornhof was ingediend. De school hoopt nog dit jaar met de
nieuwbouw te beginnen.
Volgens een rapport dat door het adviesbureaU: BRO uit Vught is uitgebracht,
heeft de Kampenaar minder te besteden dan de gemiddelde Nederlander, maar
zijn koopkrachtbinding met het eigen winkelapparaat is hoger dan elders.
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23 oktober. De gemeente Kampen reserveert 5 miljoen gulden voor de gevolgen van
het onterecht schorsen van medische specialisten en sluiting van het Stads
ziekenhuis dan wel fusie met de Weezenlanden in Zwolle.
Wegens geldgebrek blijkt de gemeente Kampen op geen stukken na in staat in
1993 de aangemelde activiteiten uit te voeren!
Met de aanhouding van twee mannen uit Deventer (respectievelijk 22 en 24 jaar)
lost de Kamper politie enkele inbraken in Kampen op.
De gemeente Kampen schrapt de gelden uit haar begroting voor 1993 voor
noodzakelijke maatregelen op de gemeentewerf aan de Werfweg en lapt daarmee
de Hinderwet aan haar laars!
Kanovereniging Skonenvaarder viert met een receptie bij camping Roggebot haar
tienjarig bestaan.
Zang- en oratoriumvereniging Jubilate Deo geeft met solisten als Clara de Vries
(sopraan), Helga Westerman (alt), Jos van der Lans (alt) en Geert Smits (bariton)
een uitvoering.
Zeven majorettes van de muziekvereniging Volharding plaatsen zich op het
kwalificatietoernooi in Hoogezand-Sappemeer voor de algemene Nederlandse
majorettekampioenschappen van de National Batton Twirling Association.

27 oktober. De Praatgroep Behoud Ziekenhuis Kampen vraagt staatssecretaris
Simons in te grijpen in de fusieperikelen tussen het Stadsziekenhuis en de
Weezenlanden in Zwolle. Men vindt dat er opnieuw met het Sophia-ziekenhuis
moet worden gepraat over de fusieplannen.
Het V.V.D.-kamerlid Robin Linschoten vindt dat nog voor de eeuwwisseling een
begin moet worden gemaakt met de aanleg van de Hanze-spoorlijn tussen Lelystad
en Zwolle via Dronten en Kampen.

28 oktober. De medische stafvan het Zwolse ziekenhuis De Weezenlanden blijkt nog
steeds ernstig verdeeld over een fusie met het Stadsziekenhuis in Kampen
waardoor een samengaan van beide ziekenhuizen steeds dubieuzer wordt.
Historica Erica van Boven vertelt in het Vrouwencafe Anna over haar onderzoek
naar de manier waarop heren letterkundigen aankeken tegen het werk van
schrijfsters als Top Naeff, Ina Boudier-Bakker, Carry van Bruggen en Jo van
Ammers- Kiiller.
De directie Flevoland van rijkswaterstaat lanceert een plan om in de monding van
de IJssel een natuurgebied van internationale allure te creeren, Een probleem is
het geld, want het is volstrekt onduidelijk of het rijk de benodigde 300 miljoen
gulden op tafel zalleggen.

29 oktober. Optreden van het Russisch Folklore Festival in de Stadsgehoorzaal.
Op initiatief van het Hervormd Gereformeerd Verenigingsverband wordt in de
Broederkerk de reformatie herdacht.
Opnieuw een poliogeval! Het betreft ditmaal een zeventienjarige leerling van de
reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen, die om religieuze
redenen niet was ingeent. De jongen komt uit een groot Genemuider gezin met
veel kleine kinderen, die op verschillende "risicoscholen" zitten.

- De onlangs op initiatief van de overkoepelende organisatie voor ouderenbonden
Cosbo opgerichte Senioren Adviesgroep gaat iedere donderdag spreekuren in De
Ommeland in Kampen houden om ouderen wegwijs te maken in het stelsel van
sociale voorzieningen.
De Kamper Biljartclub wil het aantal vrouwelijke leden (thans 9) vergroten door
de damesafdeling uit de anonimiteit te halen.
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Het algemeen bestuur van het Stadsziekenhuis in Kampen besluit de relatie met
medisch directeur Huurman te verbreken.
De Kamper wethouders Hengeveld en Piederiet gaan toch praten met de bewoners
van de Wilhelminalaanover de fel omstreden herinrichtingsplannen voor deze straat.

30 oktober. Volgens de arts P. v.d. Werf van de G.G.D. regio IJssel-Vecht, moeten
"opinieleiders" uit eigen kring in de zware kerkgenootschappen in IJsselmuiden,
Kampen, Staphorst en Genemuiden opnieuw de discussie aanzwengelen over het
inenten tegen polio. Hij vindt dat een betere methode dan dat de Haagse politiek
inenting voor de risicogroepen verplicht gaat stellen.
Na tien jaar praten is de kogel door de kerk en verhuist het dierenasiel van de
Bovenbroeksweg naar de Melmerweg waar een leegstaande boerderij voor bijna
700.000 gulden voor het nieuwe doel geschikt wordt klaargemaakt.
Jeugdcafe Shift opent voor het eerst haar deuren injongerencentrum De Halte. De
Werkgroep Shift wil tieners van 12 tot 17 jaar hiermee een alternatiefbieden voor
het rondhangen op de Oudestraat onder het motto "Je bent jong, maar wat wil je
eigenlijk."

31 oktober. De voorgenomen fusie tussen het Stadsziekenhuis van Kampen en het
Zwolse ziekenhuis De Weezenlanden is definitiefvan de baan. Na het afblazen van
de fusie toont voorzitter A. Hengeveld zich weliswaar verrast maar geenszins
somber over de verdere overlevingskansen van het Kamper Ziekenhuis.
De Openbare Leeszaal en Bibliotheek Kampen krijgt van de gemeente 80.000
gulden voor de opheffing van het filiaal in de Hanzewijk.
Scholieren van de Wegwijzer vieren de opening van hun nieuwe schoolgebouw aan
de Winde met een optocht door de wijk.
Jubileumconcert van de Jonge Trompetter met het Kamper Trompetter Korps in
een volle Stadsgehoorzaal.

- RK. DOS viert z'n tachtigjarig bestaan met een receptie in de IJsselmuider
Vinkenhorst. Burgemeester Kleemans spelt daar 2e voorzitter K. Klappe de
zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op en reikt
legpenningen van de gemeente Kampen uit aan de heren R Krediet en H. Bremer.

2 november. Kampen start binnenkort voor Turkse ouders een cursus 'oudervoor
lichting' om hen meer te betrekken bij de schoolopvoeding van hun kind.
De heer J. Huurman wordt met onmiddellijke ingang ontslagen als medisch direc
teur van het Stadsziekenhuis. Hij wordt opgevolgd door dr. P. Smit.
Ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle blijft ook na het stop pen van de fusie
gesprekken bereid de helpende hand toe te steken om het Stadsziekenhuis in
Kampen overeind te houden.
De antiek-, kunst en curiosaveiling van Lions Club Kampen in het Almere College
brengt ruim 3500 gulden op voor de blindheidsbestrijding in ontwikkelingslanden.

- Dichter, theoloog en voorganger Huub Oosterhuis opent de derde jaargang van de
succesvolle serie 'Auteur in de volgspot' in de Stadsgehoorzaal.
Het orkest van AMDG ontvangt de eerste prijs op een concours in Harderwijk en
promoveert naar de uitmuntendheidsklasse.

3 november. Het Stadsziekenhuis in Kampen heeft uit angst voor besmetting met het
polio-virus, het snoepwinkeltje in de bezoekershal, voor leerlingen van de tegenover
gelegen Pieter Zandt Scholengemeenschap tot verboden gebied verklaard.
De Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen doet een beroep op de ruim 2500
leden een extra financieel offer te brengen om de vier predikanten in dienst te
houden.
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De gezamenlijke winkeliers in de binnenstad steunen na aarzeling het rapport van
adviesbureau BRO over de ruimtelijke ordening van het stadscentrum.
Els Schiltmans schrijft de Oost-Noord Nederlandse kampioenschappen Nun
schaku op haar naam.
Simone Kleinsma treedt met haar muzikale show 'Simone & Friends' in de
Stadsgehoorzaalop.

4 november. Presentatie van het boekje 'Toen en Thans' van de Kamper auteur Gait
Berk in het Frans Walkate Archief.
Het zwembad De Steur start een cursus met het uit de V.S. overgewaaide
aquajogging.

5 november. De Kamper V.V.D.-fractie vraagt om het vertrek van wethouder A.
Hengeveld als voorzitter van het ziekenhuisbestuur.

6 november. In de Stadsgehoorzaal vindt een forumdiscussie over 'Vrouwen politiek'
plaats.
Het zwembad De Steur gaat zijn twintigjarig jubileum met een 'Portugese week'
vieren.
Het Waterschap IJsseldelta verwerpt het provinciale standpunt om de huidige elf
waters chappen tot vier terug te brengen.
De raadscommissie ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer stelt
eenrichtingsverkeer voorop de oude IJsselbrug.
Het jubileumfeest van het Stedelijk Orkest wordt met een groots opgezet
muziekconcours in sporthal De Reeve besloten. Twintig harmonie- en fanfare
korpsen doenmee.

7 november. Het Kamper gemeentebestuur wil met een heel pakket maatregelen het
doorgaande verkeer op de oude IJsselbrug terugdringen. De Ondernemers
vereniging Kampen is niet enthousiast en vindt eenrichtingsverkeer op de brug
veel te ver gaan.
Met een receptie in de gemeentelijke kantine aan deWerfwegneemt de gemeente
Kampen afscheid van mevrouwE. Westerink-Romkes (61)die na 32jaar dienst als
schoonmaakster met deV.U.T.gaat.
Karateka Cindy Schilder van Wado-Ryu wordt Nederlands kampioene in de
categorie meisjes van 14en 15jaar.
Met de opvoering van twee eenakters, 'Serenade' en 'Het jubileum', geeft de
toneelgroep Kommahaar jaarlijkse voorstelling in de Stadsgehoorzaal.

9 november. Burgemeester en wethouders van Kampen zijn van plan via een
structurele verhoging van de leges voor het aanvragen van gemeenteganinties
200.000 gulden vrij te maken voor bejaardenhuisvesting en voor een onderzoek
naar de samenstelling van de bevolkingvan de verschillende wijken.

10 november.De voorgenomenfusie tussen GemeentelijkeMuziekschool,Stadsgehoor
zaal en 't Speelwerk gaat niet door.
Namens de gemeente Kampen heeft burgemeester Kleemans in een brief aan de
voormalige Oostduitse stad Teterow meegedeeld geen mogelijkheden te zien voor
een stedeband (jumelage).
Uit een globale inventarisatie van de plaatselijke afdeling van de Centrale
Vereniging voor Ambulante Handel blijkt dat ondanks de winkelsluiting op
maandagochtend de belangstelling voor de Kamper markt aanzienlijk is gestegen.
Standhouders melden een omzetstijging tot zo'n dertig procent.
Wijkcentrum Reijersdam bestaat tien jaar hetgeen zal worden gevierd met een
kindermiddag, een klaverjaskampioenschap en een open dag.
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Dr. B.R Hamel houdt voor de Vrienden van het Kamper Museum in het gebouw De
Beukelaar een lezing met als titel 'Beelden van kinderen in de loop van de eeuwen'.

11 november. Ondanks herhaalde pogingen van bejaardencentrum de Vijverhof, is
het niet gelukt voldoende vrijwilligers te vinden voor de bezorging van warme
maaltijden aan hulpbehoevende ouderen in Kampen. De bezorging is daarom
noodgedwongen uitbesteed aan een Kamper taxibedrijf, waardoor de prijs van de
maaltijden met 2 gulden is gestegen.
Evangelist D. van Dijk uit Kampen vraagt zich in het kerkblad van de hervormde
gemeente afhoe het mogelijk is dat ruim 600 jongeren op het 'antichristelijke feest'
Heaven can wait in de KHC-hal aanwezig waren.

12 november. De faculteit Beeldende Kunst van de Chr. Hogeschool voor de Kunsten
'Constantijn Huygens' houdt een open dag voor jongeren die een studie aan de
kunstacademie overwegen.
Karel van Sus ante (53), de oprichter van de sigarenfabriek Oud Kampen, legt zijn
functie als directeur neer.

_ De Actie Kinderpostzegel draait, dank zij een nieuw systeem, in Kampen en
IJsselmuiden uit op een gigantische chaos.
Met een feestelijke middag op de kinderafdeling van het Stadsziekenhuis wordt
het project 'Kinderen op straat' afgerond. De Julianaschool in 's-Heerenbroek en
de Rehobothschool in Kampen winnen de eerste prijs.

13 november. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) verdaagt de beslissing over
het Kamper ziekenhuis.
De politie in Kampen houdt veertien jongeren tussen 16 en 26 jaar aan voor
fietsendiefstal, heling en handel in hard drugs etc.
Het Stedelijk Museum Kampen gaat door verbreding van het dienstenpakket, w.o.
vier kunstkeuringen, proberen het dalende bezoekersaantal een halt toe te roepen.
Wethouder Ha.rry Veltman (onderwijszaken) stelt, met het binnenhalen van een
door de leerlingen gemaakt bouwlint, onder veel belangstelling twee nieuwe
lokalen van de openbare Dirk van Dijkschool officieel in gebruik.
De negentienjarige klaverjasser A. Duiveman verovert het kampioenschap van
Kampen.
In een stampvolle Stadsgehoorzaal vindt de premiere van Jacques Offenbach's
laatste operette 'De dochter van de tamboer-majoor' (1879)door het RK. opera en
operettekoor St. Caecilia plaats.

14 november.DeKamper karateka AzemKarimbeg (17)kan dankzij financiele steun
van zijn school, het Almere College, deelnemen aan de Europese titelstrijd in
Rome.Het initiatiefhiertoe werd genomen doorconciergeRein Knol.
Henk enMichelKuper slagen er in struisvogeleierenmachinaal voorfokkerM.Stoel
uit te broeden.

16 november. Bij de opening van het vernieuwde Stationsplein in Zwolle spreekt
minister Maij-Weggen(verkeer en waterstaat) de hoop uit, het volgend jaar een
beslissing te kunnen nemen over de Hanzelijn die Lelystad via Dronten en
Kampen gaat verbinden met Zwolle.
Door een wijziging van de Wet op het Minimumloon komt er extra geld voor
kinderopvang in Kampen beschikbaar.
Het Genootschap Nederland-Israel houdt een bijeenkomst in De Hanzestad over
het onderwerp 'Een wandeling rond de oude stad Jeruzalem'.

17 november. Precies 50jaar geledenwerd een groep van twintig Joodse kampenaren
opgepakt en weggevoerd naar de Duitse vernietigingskampen. Van de Joodse
gemeenschap bleven slechts vijf ouden van dagen over!
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Tijdens de algemene beschouwingen blinken de Kamper raadsfracties uit door
creativiteit. Men wil minder bezuinigen, minder verhogingen van tarieven in het
volgendjaar en toch meer geld uitgeven. C.D.A. en V.V.D. dragen als oplossing aan
de helft van de rente van de gemeentelijke spaarrekeningen hiervoor te gebruiken.
In het Stedelijk museum wordt een expositie geopend over de vondsten, die bij de
archeologische speurtocht naar de restanten van het Agnietenklooster aan de
Vloeddijk zijn gedaan.
Onder de titel 'Er was eens ... er is' verschijnt het jongste boek van Nederlands
bekendste 'kruidenvrouw' Kleusien uit Zalk.
Actrice Henny Orri speelt in de Stadsgehoorzaal de bijna-monoloog 'De geheimen
van de dienstmaagd Zerline' van Hermann Broch, de theatersensatie van hetjaar.

18 november. De raadsfracties van P.v.d.A. en V.V.D. willen 'lobby-specialisten' die in
Den Haag geld moeten lospeuteren voor grote projecten.

19 november. In een brief in de Turkse taal dringt de fractie van Groen Links er bij
het College van Burgemeester en Wethouders op aan, anderstalige inwoners van
Kampen in hun eigen taal voor te lichten over het gemeentelijk beleid.
Grafisch ontwerper Jean Klare wint cen van de twee Javaanse Jongens grafiek
prijzen voor 1993.
De faculteit Drama van de Hogeschool voor de Kunsten 'Constantijn Huygens'
heeft weer een nieuwe direkteur, de 38-jarige Frits Ferres uit Den Haag.

- Eindexamenkandidaten van de Theaterschool Kampen geven in het Almere
College een voorproefje van een onorthodoxe interpretatie van het succesvolste
werk van Bertolt Brecht. In de examenproductie passeren de beste scenes en
liederen uit 'De drie stuiversopera', 'Schweyk' en 'Moeder Courage' de revue.

20 november. In een gezamenlijke brief aan staatssecretaris H. Simons dringen de drie
Kamper bejaarden- en verzorgingstehuizen aan op behoud van het Stadsziekenhuis.
Na de ondernemers komen nu ook de ouderen en de taxibedrijven in verzet tegen
het gemeentelijke plan voor eenrichtingsverkeer op de oude IJsselbrug.
Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn niet be reid de bouw van een Hanzekogge
financieel te steunen.

21 november. De Verenigde Gasthuizen in Kampen houden een beroepenmarkt voor
schoolverlaters en leerlingen die hun studiepakket moeten kiezen.
IJsclub 'Vooruitgang Zij Ons Doer (VZOD) toont belangstellenden haar nieuwe
clubhuis aan de Beneluxweg.
V.V.V. Kampen opent het volgendjaar een A.N.W.B.-agentschap en zet daarmede
een flinke stap op weg naar een forse uitbreiding van het servicepakket.
Expositie van de schildersvereniging De Varfdeuze in de voormalige synagoge.
De afdeling Kampen van Veilig Verkeer Nederland huurt het duikteam 'Auto te
water Noord Nederland' in, dat 35 mannen en vrouwen in het zwembad De Steur
laat zien hoe te reageren in noodsituaties. Reactie van een enkeling na afloop: 'Dit
nooit meer!'
Meer dan duizend kinderen en hun ouders ontvangen Sinterklaas enthousiast in
Kampen.
Najaarsconcert van het Hervormd Kerkkoor in de Bovenkerk.

23 november. In de tuin van het stadsziekenhuis worden twee tijdelijke operatie
kamers neergezet op een ijzeren stellage, zodat ze aansluiten op de afdeling
Intensive Care op de eerste verdieping. De ok's zijn ondergebracht in zogenoemde
Portocabines. Het is de bedoeling dat ze tegen kerstmis operation eel zijn. De
huidige operatiekamers die niet meer voldoen aan de technische en hygienische
eisen van deze tijd zullen dan worden gesloten.
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24 november. Stichting Welzijn Kampen krijgt drie duizend gulden subsidie voor een
lesproject voor Turkse ouders. De cursus moet deze ouders ervan overtuigen, dat
ze er verstandig aan doen hun kinderen deel te laten nemen aan een volgend jaar
te starten project 'De weg naar school is niet zo lang'.
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig toneeljubileum voert Hans Dagelet in de
Stadsgehoorzaal 'Memoires van een zak' (teksten: Don Duyns) op.
Een delegatie van het Kamper gemeentebestuur keert terug uit Hongarije waar
tijdens een feestelijke bijeenkomst in slot Esterhazy de burgemeesters Henk
Kleemans en Zoltan Kovacs het vriendschapsverdrag hebben getekend.

25 november. De gemeente Kampen zal bij de herinrichting van de Wilhelminalaan
de wensen van de bewoners als uitgangspunt nemen. Automobilisten zullen zich in
de toekomst aan een maximum snelheid van dertig kilometer per uur moeten
houden. Verder zullen er aan beide zijden van de laan bomen worden geplant.

- De afdeling Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Kampen brengt een
brochure uit, waarin de resultaten van het onderzoek naar de restanten van het
Agnietenklooster aan de Vloeddijk zijn beschreven.

26 november. Uit de binnenkort te behandelen gemeentebegroting 1993 blijkt, dat
het college van burgemeester en wethouders van Kampen 1, 6 miljoen gulden bij
elkaar heoft geschraapt voor eenmalige uitgaven en nog eens 701.000gulden voor
jaarlijks terugkerende kosten van beleid. Door bezuinigingen en tarieven
verhogingen is men er in geslaagd bijna alle wensen van de gemeenteraad te
vervullen.
Burgemeester en wethouders van Kampen willen de nieuwe gemeentelijke
reorganisatie volgenshet sectormodel,medio 1993invoeren.
De gemeente Kampen is op zoek naar een nieuwe plek voor een te bouwen
stadskantoor nu bestaande locaties niet geschikt ofniet optijd beschikbaar zijn.
Wethouder Hengeveld geeft met het gooienvan een baksteen tegen een stalraam
van een boerderij aan de Melmerweghet startsein voor de verbouwvan die hoeve
tot dierenasiel.
De Sigarenband, het sigarenrokersgenootschap van Nederlands oudste voetbal
clubH.F.C. uit Haarlem, opbezoekin Kampen.

27 november. Kampen en directe omgeving blijven nog steeds de belangrijkste
brandhaard voor de tuberculose-explosie vormen. Opnieuw zullen daarom 7500
jongeren, die in Kampen regelmatig discotheken en andere uitgaansgelegenheden
bezoeken,worden onderzocht opbesmetting met tbc. Tot dusver zijn ruim honderd
mensen besmet.
Erna Kuik ontvangt in de kantine van de Christelijke Hogeschoolvoor de Kunsten
'Constantijn Huygens' de 'Gretha en Adri Pieck Prijs'. Deze tweejaarlijkse prijs,
bestaande uit een plaquette en een bedrag van 4000 gulden is bedoeld als
aanmoediging voorjonge kunstenaars, die nog weinig bekendheid genieten maar
dit wel verdienen.

28 november. In een schokkend eindrapport over de ziekenhuisaffaire beschuldigt ex
directeur drs. Jan Huurman het bestuur van het Kamper ziekenhuis er van de
'goede naam' van de instelling belangrijker te hebben gevonden dan het redden
van mensenlevens. Volgensde heer Huurman zou het bestuur de directie hebben
verboden de sluiting van de Intensive Care, voor zware gevallen, te melden aan
instanties als de ambulancedienst van de G.G.D. Dit werd door de zieken
huisdirectie genegeerd, zodat levensbedreigende situaties konden worden
voorkomen!
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Vanwege de te hoge vraagprijs ziet de gemeente Kampen afvan de aankoop van
het winterlandschap van de schilder Hendrik Avercamp, uit de nalatenschap van
Mary Ellen Hirts uit Breda. De collectie van het Stedelijk Museum is weI uitgebreid
met een ander legaat, een schilderij van Willem Bastiaan Tholen (1860-1931).
De gereformeerde synode benoemt dr. C.J. den Heijer (50) tot hoogleraar Nieuwe
Testament aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te
Kampen. Hij voIgt dr. H. Baarlink op, die met emeritaat is gegaan.
De voorzitter van de Stichting Schreeuw om Leven en Rainbouw en oud-voorzitter
van de E.O. drs. L.P. Doorenbos houdt op uitnodiging van de jongeren van de
Nederlandse Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerk in Kampen een
korte Iezing over de (slechte) invloed van de televisie op jongeren. Hij stelt dat de
christelijke huiskamer is verworden tot een bordeel...!
De eerste grootscheepse taxatie van kunstvoorwerpen in het Stedelijk Museum
slaat aan: honderden mensen komen met hun pronkstukken naar het Stedelijk
Museum om de waarde daarvan door experts te laten vaststellen.
Het Kamper bridgekoppel SteenIVan der Veen wint de zevende Najaarsdrive van
de Kamper Bridgeclub (KBC).
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