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1992

27 november. Van de Kampenaar Kees Schilder verscheen het boek "De Gel
ders-Overijsselse familie Schilder", een genealogisch kijk-, lees- en zoekboek
waaraan hij 24jaar gewerkt heeft.

28 november. In de Doopsgezinde Kerk gaf het nieuwe Kamper vocaal ensemble
"CapellaMusica Campen"een goedbezochtconcert.

30 november. Commotie tijdens de laatste begrotingsvergadering van de gemeente
raad. Wethouder Veltman toverde onverwacht een meevaller van een halfmiljoen
te voorschijn. Dat kwam uit de winst op de grondverkoop aan de Pieter Zandt
Scholengemeenschap. De raad had nog weI een verlanglijstje en na een uurtje
bakkeleien was het geld al verdeeld.

1 december. Ret jongerencafe Shift, de Stichting Martin Gasman KampenlIJssel
muiden en de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen krijgen geld uit een
jaarlijkse landelijke aktie van het kledingconcernC& A.
B & W besloten tot bodemonderzoekvan meerdere hoofdwatergangen tussen de
stad en het oude gemaal aan de Flevoweg.Ookwordt de bodemonderzocht van de
toekomstigewoonwagenlocatieaan de Beltweg.
Ret opspuitwerk voorde nieuwe woonwijk"DeMaten" kan beginnen. Dat gaat 1,7
miljoenkosten. IJsclub TOGzal daardoor t.z.t. moeten verhuizen naar een nu nog
niet bekende locatie.
De Brunneper ijsclub VZODnam met een druk bezochte ledenvergadering het
vernieuwde onderkomen van de vereniging in gebruik. Veel vrijwilligerswerk,
donaties en giften maakten de totstandkoming mogelijk.
De Stadsgehoorzaal heeft volgens de vereniging van Schouwburg- en Concert
gebouwdirecties het beste programmaboekje van Nederland. Directeur Gerda
Kroezeis blij met de onderscheiding en de bijbehorende oorkonde.
Gerrit Brink (62) ontving de zilveren medaille van verdienste van het RodeKruis
KampenlIJsselmuiden wegens zijn 40-jarig lidmaatschap van de colonne. -

2 december. Prof. dr. C. Trimp van de TheologischeUniversiteit van de Gerefor
meerde Kerken Vrijgemaakt, gaf een afscheidscollege,getiteld: "Ret leer-ambt is
bepaald geen grap". Prof. Trimp was sinds april 1970 hoogleraar ambtelijke
vakken.

3 december. De VPROmaakte deze week opnames voor het televisie-programma
"OpenDeur TV",waarin 20Kampenaren elk twee minuten aan het woordkunnen
komen over onderwerpen waar ze hun mening over kwijt willen. Binnenkort wordt
een aantal ervan uitgezonden.
De collecte"Geefs voorDiabetes" heeft in Kampen 20.220gulden opgebracht.
De informatrices J. Rustidge, D. Breukelman en E. Bijkerk van VVVKampen
boekten in Hilversum een fraaie overwinning op de collega's van Reerlen in de
NCRV-radiocompetitie "Pas op de plaats". Ret team voert nu de ranglijst aan in
de strijd om de titel "best gelnformeerdeVVVvan Nederland". Omstreeks mei '93
zullen we 't weten.
B & W willen haast maken met de restauratie van de historische smederij
Voorstraat 16,nabij het nieuwewoningprojectDeSmidseachter deC& Avestiging.
DeDr. Bouwmanschoolaan de Ommelandsingel krijgt er een achtste leslokaal bij,
zoheeft B & Wbesloten.
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Waterschap IJsseldelta heeft de gedachte aan aanleg van een waterkering langs
de Ebbingestraten nu definitief laten varen. AIle inspanningen moeten nu gericht
worden op een al dan niet beweegbare waterkering langs de IJsselkade.

4 december. Voor de derde keer brengt de Kontaktgroep Kampen-HongarijelRoemenie
van de Hervormde Kerk deze maand een vrachtwagen vollevensmiddelen en kleding
naar Capusu en Oradea in Roemenie.
Leerlingen van de Flevo-mavo verkochten speculaaspoppen, door Kamper
bakkers belangeloos beschikbaar gesteld. Dat bracht maar liefst 2.617 gulden op,
bestemd voor de Stichting Vluchtelingenwerk Kampen. Volwassen werk van de
scholieren (en ook van de bakkers).
De Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) gaven in een volle Stadsgehoorzaal
een geslaagde opvoering van het toneelstuk "Goeie reis Kruimel".

5 december. De sociale werkplaats "Industrie & Mens" heeft uitbreidingsplannen.
Menwil een belendende werkplaats aan de Gildestraat aankopen.
Sint Nicolaas en enkele van Zijn Pieten waren zaterdagavond met hun auto
betrokken bij een aanrijding op de Burgwal. 't Liep gelukkig goed af, maar de
vraag blijft of gebruik van de oude, vertrouwde schimmel toch niet de voorkeur
verdient .....

6 december. Op 't Kampereiland is 10.000liter mest uit een mestkelder in een sloot
terechtgekomen. De sloot werd onmiddellijk afgedamd om milieuschade te
beperken. Demest is inmiddels uit de slootgehaald en ophet land uitgereden.
Politieberichten: VijfGroninger hengelaars werden (terecht) op de bon geslingerd.
Ze visten zonder vis-akte in de IJ ssel en stopten de gevangen nog levende vissen
in plastic zakken. Voortswerd een inbreker aangehouden ophet industrieterrein.
Topman 1992 bij de toer-afdeling van de Kamper Wieler Club was Willem
Verniers, die ditjaar 14.045km opde teller en in de benen heeft zitten .....

8 december. Het tbc-besmettingsgevaar is nog niet geweken. De GGD Regio
IJsselvecht houdt daarom 12 december in de Buitenwacht een vervolgonderzoek.
Men hoopt dan zo'n 7.500jongeren te onderzoeken.
In de Stadsgehoorzaal traden de eindexamenkandidaten van de Theaterschool op
met "Best ofBrecht".

9 december. Stichting WelzijnKampen (SWK)en de Jongeren Informatie Post (JIP)
zullen waarschijnlijk samen worden gehuisvest in de zgn. Paterskerk in de
Voorstraat. .
Oud-directeur Jelle Gerben Koldijk van het gelijknamige installatie- en inge
nieursbureau ging met de "VUT"en werd benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

10 december. Een bijzonder jubileum: de groente- en fruitzaak van de familie Van
Marle in deVenestraat bestaat 140jaar. Nogvelejaren!
De heer Paul Winters werd benoemd tot nieuwe directeur van de Kunstacademie.
De Stichting Stadsherstel vindt het plan van staatssecretaris Heerma om de
subsidie voor stadsvernieuwing in het jaar 2005 af te bouwen, onverantwoord. Er
is nu al te weinig geld omde achterstand in te lopeno
In het politieburo aan de Ebbingestraat werd een kunstwerk, gemaakt door
Katinka Klein Haneveld, onthuld. Het is gefinancierd uit een aan de KPSV
geschonken deel van de nalatenschap van mevr. Veltkamp-Marra. Zij was
jarenlang een markante buurvrouw van onze politiemensen, die haar nog niet
kunnen vergeten. Ze willen door dit kunstwerk (de "sinaasappel") de herinnering
aan haar levend houden.
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In de Buitenkerk gaf de Christelijke Oratorium Vereniging "Immanuel" met het
Twents Kamerorkest en tenor Geraint Roberts een Adventsconcert.

11 december. De werkgroep fototheek van de Stichting Kampereiland is er in twee
jaar in geslaagd een fotocollectie op te bouwen over de geschiedenis van het gebied.
Het ingenieursburo Heidemij organiseerde een wedstrijd "Kleine kern waar pit in
zit". De prijs van duizend gulden gaat naar de Kampereilander groep.
"Uurtje Kerkmuziek" in de Burgwalkerk. Organist Charles de Wolff, het
"Bachkoor Holland", sopraan Karin ten Cate, alt-mezzosopraan Els Kal, harpiste
Karin Wark. De organisator is W. Theo van Dijk.
Patricia Strijkert en Joyce Woning sleepten de nationale titel voor twirlers en
majorettes in de wacht.
Voor het tweede achtereenvolgende seizoen gaf het Nationaal Nederlands
Wintercircus in de uitverkochte Stadsgehoorzaal twee voorstellingen, die er in aIle
opzichten mochten zijn.
De Open Hanzeshow van Kampen & Omstreken liet meer dan zevenhonderdhoen
ders, konijnen, sierduiven, sier- en watervogels in vele creaties en
kleurschakeringen zien in de KHC-sporthal.
De bekende kerstpotten van het Leger des Heils staan weer op vier plaatsen in
Kampen omgeld in te zamelen voorde kerstvieringen. VoorGerrit van deWeg(67)
uit IJsselmuiden is het een jubileumjaar: voor de veertigste keer is hij belast met
de zorgvoorde kerstpotten. Hulde! .

14 december. "Slechts" een kleine 4.000 jongeren hebben zich gemeld voor de
TBC-test, zie 8 dec.Er waren er 7.500opgeroepen.
De eerste paal voor de bouw van de Pieter Zandtschool werd geslagen door de
voorzitter van het schoolbestuur, ds. P. Honkoop.

15 december. De bewoners van de Noordweg vinden de verkeerssituatie daar
levensgevaarlijk. Wethouder Piederiet bekeek samen met bewoners en politie de
situatie en studeert nu opmaatregelen.

16 december. De Willem de Zwijgermavo, de Gereformeerde mayo, de Juliana van
Stolbergschool en de Lagere Agrarische School worden per 1 augustus 1993
samengevoegdtot een scholengemeenschap,het Oranje College.
Demajorettes van AMDGhebben, evenals vorigjaar, de nationale titel veroverd.
Besluit van B & W:Er worden bij de herinrichting van de Cellebroederswegweer
bornen geplaatst.

17 december. Er gaat bezuinigd worden op het stadsvervoer: vanaf 3 januari gaan er
's avonds na half negen geen stadsbussen meer rijden. Een uitzondering is er voor
de koopavonden de zondagavond,dan wordt het half tien.
Na veel geharrewar is de gemeenteraad er toch uit: Ing. LeoHarland wordt hoofd
van de nieuw te vormen sector Openbare Werken van de gemeente Kampen.
NV Sportfondsen Kampen onderzoekt de haalbaarheid van een ambitieus plan
voor uitbreiding van zwembad De Steur: Het Aquaturenpark. Het vergt een
investering van 24miljoengulden...

18 december. "Een kostelijk stuk intelligent muzikaaI entertainment", zo typeerde
Hans Wiersma in zijn kranterecensie het optreden van de "Dutch Swing College
Band" vooreen stampvolle Stadsgehoorzaal.

19 december. Wie zegt er nog wat over "die jeugd van tegenwoordig"? Niet minder
dan 10.000 gulden bracht het Almere College bij elkaar voor een ziekenhuis in
Mogadishu (Somalie).Het geld werd ingezameld tijdens de traditionele SOS-dag
van de school.
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Boekhandel Bos in de Oudestraat wordt per 1januari a.s. overgenomen door Boom
& ZoonBVuit Meppel. Boekhandel Bos is drie generaties lang een familiebedrijf
geweest.Het ontbreken van een opvolgeris de reden voorde overname.
Stichting Stadsherstel kreeg groen licht voor verbouwing en restauratie van het
oude Grootburgerweeshuis aan de CeIlebroedersweg.Het gebouwstaat leeg sinds
het kindertehuis "DeReeve"het verruilde voornieuwbouwin de wijkHagenbroek.
Jongerenkoor "Arise" presenteerde in de Chr. Geref. Kerk in de Buiten
Nieuwstraat "The New Born King", een moderne cantate van dirigent Wolfried
Kaper. Het werd een indrukwekkende muzikale gebeurtenis.

21 december. Duivensport: Be van Kleef won de hokkenshow van postduiven
vereniging "DeSnelpost"ondanks zware concurrentie.
De gasprijs gaat in 1993fors omlaag en dat levert, ondanks een geringe verhoging
van de electriciteitsprijs, een "gemiddeld gezin" volgend jaar honderd gulden op.
Iemand tegen?
De Kamper Zieken- en Bejaardenomroep (KZBO) en de lokale omroep Radio
IJsselmond zijn nu gefuseerd tot Omroepstichting IJsselmond (OSIJ). Er is een
nieuw algemeen en dagelijks bestuur. Voorzitter werd mevr. Gerda Kroeze.

22 december. Niet aIleen de Stichting Stadsherstel, maar ook de Gemeente Kampen
komt in de komende jaren miljoenen guldens tekort voor de restauratie van
monumenten, omdat de rijksoverheid de subsidiekraan steeds verder dichtdraait.
De noodzakelijke restauraties van diverse monumenten komen daardoor ernstig
in gevaar.
Het ziekenhuisdrama. Volgens het Scheidsgerecht voor het Nederlands Zieken
huiswezen is de chirurg KH. Harmsma in maart van dit jaar ten onrechte
geschorst. Hem kan de toegang tot het ziekenhuis niet langer worden ontzegd.
De 83-jarige Jacob "Nottels" van der Kolk werd benoemd tot lid van verdienste
van de Kamper Damclub "Strijt Sonder Spijt". Hij is al45 jaar - en beslist niet op
de achtergrond - lid van die vereniging. Vooraldoorgaan....

23 december.Hoewelhet nog steeds niet vaststaat of er voor het Kamper ziekenhuis
nog een toekomst is, komen dezer dagen twee nood-operatiekamers gebrniksklaar.
Die zijn ondergebracht in containers die geplaatst zijn in de binnentuin.
Het Regioburo Slachtofferhulp in Kampen verhuist- van de Oudestraat naar een
ruimer onderdak in DeOmmelanden in de Hanzewijk.

24 december.DeGereformeerdeKerk Synodaal wil dat het gemeentebestuur een eind
maakt aan het bordeel dat sinds een jaar is gevestigd in de Morrensteeg. De
catechisatie- en clubwerk-bezoekende jongeren worden daar voortdurend mee
geconfronteerd... Bovendien schieten dergelijke gelegenheden de laatste tijd als
paddestoelen uit de grond.
En dan het grote nieuws: het Kamper Stadsziekenhuis mag in ieder gevaI nog een
jaar openblijven van staatssecretaris Simons. Binnen die periode moeten de
provinciebesturen van Overijssel en Gelderland samen een ziekenhuisplan maken
voor de regio Zwolle.Daarin komt ook de toekomstige positie van het Kamper
ziekenhuis aan de orde. Een SalomonsoordeeI...

26 december.RKDOShield in het Roggebotsebosopnieuw een kerstcross. Met prima
weer, met bijna 300 deelnemers en voorveel publiek, werd het een sukses.
En het mannenkoor DEV trok weer zo'n 1.500 belangstellenden voor het
traditionele kerstconcert in de Bovenkerk.

29 december.Zozitten we dus aI weer in de week tussen kerst en nieuwjaar. Het was
een "groene kerst", maar vandaag is het helder en licht vriezend weer. De
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kerstbomen worden weer opgeruimd. Bij de openbare verbranding door de
gemeente levert dat nog een kwartje per boom op.
Bejaardencentrum "De Vijverhof' gaat vier miljoen investeren in de bouw van 25
nieuwe "aanleunwoningen". Naar verwachting wordt daar midden '93 mee
begonnen.
Hoewel de winkeliers na de jaarwisseling ruimere openingstijden mogen hanteren,
blijkt daar van hun kant weinig of geen animo voor te bestaan. "Het kost meer geld
en verhoogt de omzet niet". Daarom blijft alles na 1 januari bij het oude,
uitgezonderd enige verruiming bij de lokale supermarkten.
De maatregelen die kortelings zijn genomen om de verkeersdruk op de
Wederiklaan in te dammen, hebben effect. Duizenden automobilisten gebruiken
de Wederiklaan nu niet meer als sluiproute. Maar er moet nog wel wat gedaan
worden aan snelheidsbeperking en ook is de situatie voor fietsers nog niet ideaal.
De gemeente zint op maatregelen.

30 december. De 74-jarige kleindierenfokker Hendrik Westra van de Sint
Nicolaasdijk werd Europees Kampioen tijdens de 23ste Europashow in Zuidlaren.
Hij behaalde dit sukses met een van zijn grote hoenders.
En opnieuw hulde voor Kamper jongeren: een 73-jarige bewoner van de Vijverhof
kwam met zijn rolstoel in het water bij de Vijverhof terecht. De jeugdige Gerben
Tuitel, Bouke Tuitel en Dirk Dekker bedachten zich geen moment, sprongen in het
ijskoude water en slaagden erin, de man op het droge te krijgen.

31 december. Oudejaarsdag, en dus de traditionele Oudejaarsloop, georganiseerd
door RK DOS en KWC. Met ongeveer 400 deelnemers werd dit sportieve festijn een
klinkend sukses.
Voor de schaatsliefhebbers eindigt 1992 prachtig: onder de meest gunstige
weersomstandigheden zijn de beide ijsbanen opengesteld, en ook op Burgel en
Singelgracht wordt volop geschaatst.
TTV Kampenion hield voor de 22e keer hetjaarlijkse scholieren-tafeltennistoernooi ..
Voor het eerst won de Avercampschool de schoolbeker.
En zo eindigt deze kroniek van 1992, met veel klein en soms groot nieuws. Een
goed 1993 toegewenst!

KAMPER KRONIEK

1993

1 januari. Iedereen veel heil en zegen toegewenst. Dejaarwisseling is rustig
verlopen. Dichte mist zorgde er voor dat de melkbusschutters al vroeg stopten.
En prachtig ijs met schitterend weer geeft veel schaatsplezier. Een mooibegin van
een gloednieuwjaar.

4 januari. Nog steeds mooischaatsweer. Er wordt volopvan geprofiteerd.
Maar de vorst brengt ook narigheid: bijvoorbeeld het springen van een hoofd
waterleiding op deVloeddijk.Het wegdekveranderde daar in een ijsvloer.

5 januari. Mgelopenmet de schaatspret. Met vollekracht en veel regen valt de dooiin.
De 10-jarige Dethmer Jan van Heerde dirigeert a.s. donderdag de Johan Willem
Frisokapel in het Vara-televisieprogramma "Geefnooit op".Een lang gekoesterde
wens van Dethmer.
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6 januari. Burgemeester Kleemans vindt dat Kampen een slecht bestuurlijk jaar
achter de rug heeft. Hij doelt daarmee op o.a. het ziekenhuisdrama en op de
problemen rond de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. Waarvan akte.

7 januari. De huurprijzen van winkelpanden aan de Oudestraat schijnen weer te
dalen, nadat die in de afgelopen jaren met het oog op de C & A vestiging in
Kampen spectaculair waren gestegen. Veelwinkelpanden kwamen leeg te staan.
Gladheid vanmorgen zorgde voor een reeks -van kleine ongevallen in Kampen en
IJsselmuiden. 'tLiep gelukkig allemaal vrij goed af.

8 januari. Kampen en Zwolleproberen samen een permanente vergunning te krijgen
van de minister van WVCom archeologische opgravingen in de stad te mogen uit
voeren.
Ret verzoek van de Stichting Stadsherstel aan de Rijksoverheid om het
City-theater aan te wijzen als rijksmonument wordt niet ingewilligd. Dat is een
zaak van de gemeente, zegt WVC.

9 januari. 1992 is voor Sportfondsenbad De Steur een rekordjaar geweest: er waren
bijna 408.000bezoekers en dat is nooit eerder vertoond.
En nog een rekord: de Kamper jeugd heeft massaal kerstbomen gebracht op de
diverse inleveradressen in de stad. Niet minder dan 3.800 sparretjes tegen 3.000
vorigjaar. Dat leverde een kwartje per boomop en dat is mooimeegenomen.
Een nieuwjaars- tevens jubileumconcert in een afgeladen Burgwalkerk door het
Chr. Kamper Symphonieorkest o.l.v. Andre van Putten. De opbrengst van de
collecte (1.650gulden) wordt besteed aan hulp voorweeskinderen in India.

11 januari. De (even ademhalen) Protestants Christelijke Sociaal Pedagogische
Dienst Overijssel verhuisde van de Geerstraat naar een ruimer onderkomen aan
de Meeuwenweg.

12 januari. Volgens het zojuist verschenen ontwerp-streekplan West-Overijssel,
maken landelijke en internationale ontwikkelingen samenwerking tussen
Kampen en Zwolle op tal van terreinen absoluut noodzakelijk. De provincie zal
iedere mogelijkheid aangrijpen om die samenwerking te stimuleren. Men vindt
Kampen "een stad met toekomst".
Ir Rob Busser, de gemeentelijke monumentenambtenaar, hield voor de
"Museumvrienden" een lezing over "Europese bouwstijlen-en...Kampen".

13 januari. Kampen raakt binnen afzienbare tijd de laatste defensie-restanten kwijt:
het bureelgebouw Burghout van de Landmacht aan de Lyceumstraat, het
MOB-complex aan de Haatlanderdijk en de Manege aan de IJsseldijk sluiten de
poorten.
Leerlingen van de Prins Bernhardschool voerden aktie voor hulp aan Bosnia en
Somalia, Dat leverde 426 gulden op voor de samenwerkende Rulporganisaties.
Goedwerk.

14 januari. Alweer een scholenfusie: Scholengemeenschap De Gilden en de Flevo
mayo gaan per 1 augustus a.s. op in een zgn. "smalle scholengemeenschap" met de
studierichtingen lvbo,vbo en mayo, onder de naam Venturi College.

15 januri. Ret omstreden plan voor de bouw van een tennishal aan de Cellesbroeks
weg is onder druk van de ingebrachte bezwaren van tafel gehaald.
De uitbreiding van het carillon van onzeNieuwe Toren is bijna compleet. Over een
week ofdrie kunnen we de klokken weer horen.
Met een speciale dienst in het kerkgebouw aan de Buiten Nieuwstraat herdacht de
Christelijk GereformeerdeKerk in Kampen haar honderdjarig bestaan. Er werd ook
eenjubileumboek "Een eeuw Christelijk Gereformeerd in Kampen",gepresenteerd.
De sopraan Ellen Schwantje gaf een liederenrecital in de Stadsgehoorzaal.
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16 januari. Het ziekenhuis: een speciaal geformeerde commissie brengt eind maart
advies uit aan de provincie Overijssel over de toekomstige verde ling van bedden en
specialisten in de beide Zwolse ziekenhuizen en het Kamper Stadsziekenhuis.
De Stadsgehoorzaal brengt vanavond "Les Funambules" met "Caramba".

18 januari. Uitvoering van het door de bewoners gekozen plan voor herinrichting van
de Wilhelminalaan gaat 52.500 gulden meer kosten dan tot nu toe was geraamd. B
& Whebben besloten dat het extra geld er toch moet komen.
En daar komt Europa om de hoek kijken: Kampen gaat jaarlijks 200 ECU (440
gulden) bijdragen aan een Hanzefonds. Daaruit kan geldworden overgemaakt naar
Oost-Europese Hanzesteden, diewillen deelnemen aan dejaarlijkse Hanzedagen.
Voorzitter Jan Leidekker van muziekvereniging "d'Isellander Muzikanten"
overleed plotseling op 61-jarige leeftijd. Leidekker maakte zich ookverdienstelijk
voor de promotie van Kampen als toeristenstad.

19 januari. Zinloos vandalisme in het complex van "Onze Tuin". Voor de zoveelste
keer trok een spoorvan vernieling door de tuin. Het bestuur is ten einde raad.

20 januari. In de Stadsgehoorzaal geeft Martijn van den Hoek een pianorecital met
werken van Bach, Beethoven en Chopin.

22 januari. Een groep studenten van de Theaterschool is voor het eerst met een eind
examenvoorstelling van "TheBest ofBrecht" op toernee geweest in het buitenland.
Negen voorstellingen in drie steden in Duitsland, waaronder partnerstad Soest.
En ongecompliceerd lachen tijdens de toneelavond van De Deltaruiters in de
Stadsgehoorzaal. Opgevoerdwerd "Oma's wil is wet". Het talrijke publiek had een
kostelijke avond.
Vijf titels, vier tweede en vier derde plaatsen voorWilhelmina bij de gewestelijke
kampioenschappen van het KNCGVin Enschede. Wedoen niet minder.. ..

23 januari. De gemeentelijke aktie "Tankslag", die een eind moet maken aan de
milieubedreiging door nog aanwezige ondergrondse olietanks, gaat waarschijnlijk
een sukses worden. Veel particulieren en bedrijven hebben zich al gemeld en men
verwacht op een kleine 100tanks uit te komen.
De Stichting Zorgomroepvoor Zieken en Ouderen (ZoZo)maakt haar radiodebuut
in bejaardencentrum DeVijverhof.

25 januari. Buro Slachtofferhulp is nu verhuisd naar gebouw De Ommelanden.
Politiecommissaris Tjibbe Oldersma zei bij de opening: "Te lang hebben wij
slachtoffers in de kou laten staan". Hij vindt dat het buro zo snel mogelijk moet
veranderen van een vrijwilligersorganisatie in een professionele instelling.
Storm en hoog water: Waterschap IJsseldelta houdt er ernstig rekening mee dat
vandaag de "DeCock'sPolder" onder water loopt. Het water in het Zwartemeer is
de top van de dijk genaderd. Er wonen daar vier gezinnen.
De reorganisatie van de krijgsmacht laat ook in Kampen haar sporen na: de
twintig militairen van de Nationale Reserve namen officieelafscheid.

26 januari. De vliegende storm heeft veel overlast bezorgd, maar het Kampereiland
en de "DeCock'sPolder" zijn kantje boord de dans ontsprongen.

27 januari. Een zwarte dag...Een 22-jarige vrouw werd in haar woning aan de
Hanzelaan door wurging om het leven gebracht. In de loopvan de nacht heeft een
arrestatieteam een 20-jarige Kamper man aangehouden, die inmiddels zou
hebben bekend.
De gemeente stelt 25.000 gulden beschikbaar voor de opvang van ontheemden in
voormalig Joegoslavie. En de Stichting Humana Slovanska is een landelijke aktie
begonnen ter leniging van de nood in de grensstad Slavonski Brod. Ookin Kampen
worden daarvoor goederen, voedsel, kleding en medicijnen ingezameld.
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Zonder toestemming van eigenaresse Stichting Stadsherstel hebben vier
derdejaars studentes tijdelijk hun intrek genomen in het leegstaande voormalige
Grootburgerweeshuis aan de Cellebroedersweg. Ze willen zich "door de vervallen
ruimten laten inspireren tot uitingen van beeldende kunst, object-theater of
performances, en zo een artistieke laatste eer bewijzen aan dit markante gebouw".
De gebroeders Dolf en Frits Koster, resp. 51 en 61 jaar, werden door de
supportersvereniging van KHC in het zonnetje gezet vanwege langjarig aktief
lidmaatschap.
In de Broederpoort presenteert de Kunstruimte Kampen het projekt "Voyageto
the Bottomofthe Sea"van Jan Wierda.
Onrust onder de leden van de Chr. Plattelandsjongeren (CJP). Voor het mooiste
ontwerp van het clubbladwas een Staatslot beschikbaar gesteld. Daarmee maakje
kans op een prijs van 666.666gulden en dat is een "duivels"getal (Openb. 13:18).
De prijs werd veranderd: met een kadobon van 25 gulden kan men eventueel zelf
een Staatslot kopen....

28 januari. De 65-jarige Dries Schilder ging na een halve eeuw werk bij de afdeling
Weg- enWaterbouw van de gemeente "een beetje met pensioen".Het zal 'm zwaar
vallen...
Dubbelcabaret in de Stadsgehoorzaal. Reinder van der Naalt en Jeroen van
Merwijk staan beiden op de planken met een soloprogramma.
DefietscrossterArieta Minnemauit Kampenwerd in Zwollederde in de strijd omde
titel "sportvrouwvan hetjaar 1992".En bij de presentatie van "detien sporttalenten
van het jaar" was ookVanessa Jonker uit Kampenvan departij. Hulde!
De Dirk van Dijkschool haalde voor de vijfde achtereenvolgende keer het
schoolkampioenschapdammen binnen. Ookhulde!

29 januari. De gemeente presenteerde een plan voor verhuizing van kinderboerderij
Cantecleer naar het Groene Hart bij BuitensingeliBroederbroeksweg. Cantecleer
moet verhuizen terwille van de N50.
Waarschijnlijk toch een akkoord over de tennishal, zie 15 januari. Het plan is
enigszins aangepast.
De 56-jarige Henk IJzerman nam afscheid als ambtenaar bij de gemeente en werd
benoemdtot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij gaat VUTten.

30 januari. Schaap Bouwstoffenmag voorlopigniet verder gaan met de bouwvan een
nieuwe bouwmarkt aan de Ertsstraat, Ingebrachte bezwaren werden doorde Raad
alsnog gegrondverklaard. Debouwvergunning is geschorst.
In de Stadsgehoorzaal treden op Louis van Dijk, Thijs van Leer, Pim Jacobs en
Ruud Jacobs met "KlaverVier".

1 februari. De huurdersvereniging van Complex I, die zich jaren fel verzet heeft
tegen de sloop van flats in de Hanzewijk, legt het bijltje er nu bij neer en heeft
zichzelfopgeheven.Er waren bijna geen leden en geen bestuursleden meer...
Het bekende cafe-restaurant "DeHanzestad" gaat per 30juni a.s. voorgoeddicht,
de ABN-AMRO bank gaat de ruimte zelf gebruiken. Exploitant Klunder is
naarstig op zoeknaar vervangende ruimte, want hij wil nogwel even doorgaan.

2 februari. Het inwonertal van Kampen daalde vorigjaar met 68 personen en kwam
op32.865.Een zorgelijkeontwikkeling?
Het wordt binnenkort weer Carnaval, maar Carnavalsvereniging "d'Uidelvers"
komt in problemen door gebrek aan aktieve carnavalsvierende mannen. Men ziet
geen kans een dubbele raad van elf samen te stellen en dat schijnt te moeten. Wat
is dat nou?Alaaf!
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Kampenaar J. Koelewijn is 70 jaar en vindt het nu tijd om te stoppen met het
geven van Judo-training aan de vereniging BAS in Biddinghuizen. Dat heeft hij
22 jaar gedaan!
B & Wgaan een werkgroep instellen die de integratie van Turkse stadgenoten in
onze samenleving moet bevorderen.

3 februari. De elfjarige Mirjam Alberts veroverde in Bergum (Fr.) twee eerste
plaatsen bij zwemwedstrijden voor gehandicapten en werd daarmee Nederlands
kampioene!Rulde!

4 februari. Binnenkort worden de eerste vrije-sector bouwkavels in De Maten
verkocht. Er zijn veel gegadigden. De gemeente gaat de kavels nu doormiddel van
loting toewijzen.
Sigarenfabriek Oud-Kampen gaat het machinepark moderniseren. Dat kost
helaas 15arbeidsplaatsen ...

5 februari. Ret Stedelijk Museum brengt een expositie van stukken uit het eigen
museum en van het Provinciaal Overijssels Museum onder de noemer "Een beeld
van een stad", gewijdaan de topografievan destad Kampen.
Opnieuw de tennishal: in de commissievergadering is gebleken dat een
meerderheid van de raad bereid is aan het aangepaste plan planologische
medewerking te verlenen.
Over vier tot vijfjaar kan het er staan: een nieuw stadskantoor voorcentrale huis
vesting van het gemeentelijk apparaat. Ret college koos voor de locatie
Oostzeestraat/ Arent toe Boecopsingel.Zal het er dit keer van komen?

6 februari. De roomskatholieke parochie wil de enige jaren geleden in gang gezette
restauratie van haar kerkhofkapel in IJsselmuiden graag afronden. Dat kost nog
veel geld, en men is naarstig op zoek naar de nodige middelen. Ret gebouwtje is
door de gemeente IJsselmuiden opnieuwvoorgedragen als rijksmonument.
Er komen wellicht 23 seniorenwoningen en een kantoor voor woning
bouwvereniging"Eenvoud"in de buurt van de Buitenhaven en de Noordweg.
Voor een goed gevulde Stadsgehoorzaal trad de Chr. Toneelvereniging "In
Andermans Schoenen"voorhet voetlicht met het blijspel "Pas opvoorde buren".
Fruitoloog en Kampenaar Jacob Roogstede maakte dezer dagen veertig jaar deel
uit van het koopliedengilde van de Emmeloorder weekmarkt. Ook de Kamper
markt is hem zeer lief en dat is wederzijds.

8 februari. De hulpaktie voor vluchtelingen in het Bosnische grensdorp Slavonski
Brod is in Kampen en IJsselmuiden een sukses geworden. Er werden twee
wagonladingenmet goederen ingezameld.

9 februari. De huisvesting van Stichting Welzijn en de Jongeren Informatie Post in
de voormaligePaterskerk in de Voorstraat gaat niet door: de Rijkspolitie te water
blijft voorlopigdat pand in gebruik houden.
Berend en Geertje Habekotte in de J.R. Kokstraat, beiden 93, vierden hun
65-jarig huwelijksfeest!Kras staaltje, gefeliciteerd!
Stadsarcheologe Mieke Smit hield voor de "Museumvrienden" een boeiende
causerie met dia-vertoning over het archeologischonderzoekop het terrein van de
zgn. "Kokspanden".

10 februari. Onderwijzer Sietze de Vries ontwikkelde een nieuw leermiddel, Vidico
genaamd, voor gebruik in het basis- en speciaal onderwijs bij spelling- en
concentratieproblemen. Ret lijkt een sukses te worden.
Verkennend bodemonderzoektoonde aan dat het met de bodemvervuilingrond de
Buitenhaven erg meevalt. Dat is gunstig voorbouwaktiviteiten ter plaatse.
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In de Stadsgehoorzaal geeft de Hoofdstadoperette twee avondvoorstellingen van
"DerVogelhiindler".

11 februari. Bij zeker 20 leerlingen van vijfbasisscholen is de besmettelijke geelzucht
Hepatitis Avastgesteld. Geadviseerdworden extra hygienischemaatregelen op de
scholen en inenting van familieleden.
Eind februari begint de "grote schoonmaak" in de Graafschap. Vervuilde grond
wordt afgegraven en vervangen, kabels en leidingen vernieuwd en natuurlijk komt
er een nieuw wegdek.Lang gewacht...
In de Stadsgehoorzaal start vandaag het projekt "Vrouwenkiezen zelf..voorwerk",
bestemd voorvrouwen die willen herintreden op de arbeidsmarkt.

12 februari. Voor het nieuwe stadskantoor (zie 5 februari) is nog geen politieke
meerderheid te vinden. Eerst maar eens een werkgroep die de gemeentelijke
huisvestingsperikelen opeen rijtje gaat zetten ...

13 februari. Echt kunstwerk of "ongewenste graffiti"? Of gewoon reclame? Een
brandende vraag voor de schilderwerken in Breedesteeg en Burgwalstraat van
resp. Boekhandel Bos en firma Telder. Ze moeten de beschilderingen zo snel
mogelijkverwijderen van de gemeente. Ofze dat ookzullen doen?
Stichting Kampen Internationaal keerde in 1992 negenduizend gulden uit aan
instellingen en personen die een bijdrage hebben geleverd aan de contacten met de
partnersteden Soest, Papa en Eilat.

15 februari. Bewoners en gemeente zijn het eens gewordenover de herinrichting van
de Cellebroedersweg.Aan enkele wensen van bewoners werd tegemoet gekomen.
Het kost nu 68.000guldentjes meer.
Een grootscheepse alcoholcontrole op de Europa-allee moest zaterdagavond
worden afgeblazen.Te gevaarlijk in de dichte mist.
Het Kamper echtpaar Hermanus Albertus van Daalen en Marretje Kroes, beiden
83, zijn vandaag 60jaar getrouwd. Zewonen in deVijverhofen hopen dat nog lang
vol te houden. Gelukwensen!

16 februari. Bij het opzetten van een deugdelijk gemeentelijk rampertplan wordt niets
aan het toeval overgelaten. Zo krijgen de betrokken ambtenaren nu een zgn.
"rampenkoffer", voorzien van o.a. alle benodigde informatie. En nu maar hopen
dat we het nooit nodighebben.
De Kunstacademie begint morgen haar jaarlijkse driedaagse "studium generale"
onder de titel: "In het kielzogvan Odysseus".

17 februari. Woningbouwvereniging "Eenvoud" presenteerde schetsplannen voor
bejaardenwoningen aan de Christinastraat en Beatrixstraat, en voor aangepaste
flats en een kantoorgebouwaan de NoordweglHavenweg.Het stadsbestuur schijnt
enthousiast te zijn, de omwonendenzijn het er nog lang niet mee eens.

18 februari, De Dirk van Dijkschooldeed voorde zesdekeer mee aan de finale voor de
Overijsselse damkampioenschappen en veroverdevoorde derde keer de titel. Ware
kampioenen dus.

19 februari. In een extra bijeenkomst van de CBTB Kampen-Mastenbroek werd
gesproken over de mogelijke gevolgen van het provinciale natuurbeleidsplan.
Milieu-gedeputeerde Kemperman deed zijn best, maar toch....de agrariers hebben
geen vertrouwen in de overheidsmaatregelen. Wantrouwen alom.
De politie ontdekte min of meer bij toeval een (indoor...) hennepkwekerij in de
binnenstad. De zaak werd ontmanteld en de 23-jarige eigenaar aangehouden.
De restauratie van de Cellebroederspoort ligt voor op schema. Het hoogste punt
werd bereikt. Komendaprillijkt alles klaar te zijn.
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20 februari. Er is wat mis met de jonge aanplant bij een veertigtal stadserven.
Daarvoor is destijds subsidie verleend door de Rijksoverheid, maar men vindt dat
de onderhoudsvoorwaarden zijn geschonden. Het Rijk wil vijftienduizend gulden
terughebben. De gemeente dient een bezwaarschrift in.
Het Stadsziekenhuis verwacht dit jaar een tekort van minstens anderhalf miljoen
gulden. Dat komt in beginsel voor rekening van de gemeente.

22 februari. De Kamper brand weer beschikt sinds kort over "de meest moderne
brandweerauto van Nederland". Voldoet aan de scherpste veiligheidseisen en is
milieuvriendelijk. Kosten 350.000 gulden.
Een zeer geslaagde jubileumtentoonstelling van "Hoender-, konijnen- en sier
duivenvereniging Kampen en Omstreken" in de KHC-hal. De vereniging bestaat
75jaar.
Leerlingen van de Ds. Joh. v.d. Wendeschool van het Kampereiland zwommen in
zwembad De Steur 5.300 gulden bij elkaar voor Unicef. Prima! Ze waren nat maar
voldaan.
G.J. van Ommen (86) en A. Renes (80) kregen uit handen van burgemeester
Kleemans de legpenning van de stad Kampen, vanwege hun vele verdiensten voor
de christelijke gymnastiekvereniging "Wilhelmina".

23 februari. Bewoners van Noordweg en Veerweg protesteren door middel van
spandoeken aan hun huizen tegen de voorgenomen nieuwbouw van
Bouwvereniging Eenvoud. Doe dit de Brunnepers niet aan ..." Men wil daar geen
hoogbouw.

24 februari. De bouwvan een nieuw kinderdagverblijf aan de Cellesbroekswegvan de
Stichting Catalpa is vandaag van start gegaan.
Vereniging "Vrienden van het Kamper Museum" pleit voor spoedige restauratie
van de zgn. rosmolen in het GotischHuis. Dat wordt voortdurend uitgesteld ...

25 februari. De bozebewoners van Brunnepe (zie 23/2) hebben, daarin gesteund door
hun Wijkvereniging,een petitie aangeboden aan de gemeenteraad.
En ookde VerenigingMilieudefensie toognaar de gemeenteraad om een plan voor
een "Fietsnetwerk voor Kampen" te presenteren. Uitvoering daarvan moet er toe
bijdragen dat het autoverkeer in de binnenstad drastisch kan worden beperkt.

26 februari. Het Rijksconsulentschap Overijssel van Economische Zaken vindt dat
een tweede bouwmarkt zeer welkom is in Kampen. Die uitspraak heeft te maken
met een bezwaar dat is ingediend tegen de vestiging van zo'n tweede bouwmarkt
ophet industrieterrein.
De restauratie heeft anderhalf jaar geduurd en ruim een miljoen gulden gekost,
maar het is nu bijna klaar: het karakteristieke orgel in de Broederkerk wordt
binnenkort weer in gebruik genomen.
Je kunt ook teveel bezuinigen: de stadsbusdiensten werden per 1 januari jl. 's
avonds en in het weekend ingekrompen, doch nu blijkt dat er dit jaar een
overschotjevan een halve ton mag worden verwacht...

27 februari. Geen jaarlijks Sportgala meer. De Kamper sportkampioenen worden in
plaats daarvan weer gewoon ten stadhuize ontvangen. De Sportraad is
teleurgesteld.
Rumoer bij GoAhead Kampen: nadat het bestuur eerst trainer Henk de Velde en
technisch leider Harrie Schinkel op non-actief had gezet, grepen de spelers in. De
selectie schreef een brandbrief aan het bestuur, waarin de trainer werd gesteund
en waarin gedreigd werd ermee te stoppen. Een paar uur later was het voltallige
bestuur van de zaterdag tweedeklasser opgestapt...
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In het Stedelijk Museum werd met veel sukses (inmiddels al voor de tweede keer)
een kunst- en antiektaxatiedag gehouden. Naar schatting zeshonderd mens en
lieten hun dierbare spulletjes door deskundige taxateurs bekijken.
De eigen amateurtoneelgroep van het Hippisch Centrum Kampen presenteerde
zich in de Stadsgehoorzaal met "Niet elke haan kraait".

1 maart. Uit de sportkantines moeten illegale gokkasten worden verwijderd. De
gemeente dreigt met strafrechterlijke vervolging.
Altijd baas boven baas, dit keer een zeventigjarig huwelijk! Gerrit Jan de Ruiter
(92) en Manna Kruiderink (90) vierden dat feest in de Vijverhof. Zes kinderen in
leven, 24 kleinkinderen, 48 achter-kleinkinderen, en 48 achter-achter-klein
kinderen! Nou, nou! Heel erg gefeliciteerd.

2 maart. De Malletband van het Stedelijk Orkest gaat naar het Wereld Muziek
Concours (WMC) injuli a.s. te Kerkrade.

3 maart. De Finse kunstenares Tuire Lampila toont in de Broederpoort haar project
"Landkamers". Dat gaat door tot 3 april.

4 maart. Lang niet alle gegadigden voor een bouwkavel in De Maten zijn het eens
met het gemeentelijk voornemen om te gaan loten. Ze staan vaak al jaren
ingeschreven. Een aantal van hen stapt naar de rechter omdat ze niet het
slachtoffer willen worden van deze beleidswijziging.
Overijsselse statenleden van RPF, SGP en GPV bezoeken vandaag Kampen.
Volgens een van hen ligt er bij de provincie nog genoeg geld om daar een deel van
de 18 miljoen gulden voor het vervangen van de oude IJsselbrug los te peuteren.
Karweitje voor wethouder Veltman ...
De marktkooplui vinden het zaterdags om vijf uur welletjes, en vragen de
ondernemers in de binnenstad ook op die tijd te sluiten.

5 maart. Door de nieuwe normen voor het basisonderwijs, die op 1 augustus ingaan,
zullen vijf scholen van de Hervormde Schoolvereniging, de Nederlands Gerefor
meerde Schoolvereniging en de Vereniging Christelijke Scholen Kampereiland
moeten fuseren.
De Werkgroep Woonomgeving Esdoornhof trok het beroepschrift bij de Raad van
State tegen vestiging van de Pieter Zandt Scholengemcenschap in. "Het lijkt niet
zinvol daarmee door te gaan terwijl de bouw al in volle gang is ..."
Het Calvijnlyceum gaf zijn jaarlijkse muziekavond met leerlingen en
personeelsleden in de Burgwalkerk.

6 maart. Geen A-licentie voor de Kamper VVV. De personeelsbezetting is te gering.
De VVV gaat nu proberen de S-licentie te krijgen. En volgende week trekt er ook
een ANWB-agentschap bij in. Mooi toch?
Er is volgens de Nederlandse Spoorwegen weinig keus als het gaat om het trace
voor de Hanzespoorlijn. Dat bleek tijdens een besloten zitting van de
gemeenteraad. Een eventueel nieuw station wordt een bedreiging voor de huidige
spoorverbinding. Kampen piekert verder ..
Het eerste elftal van DOS Kampen werd kampioen in de tweede klasse van het
zaterdagvoetbal.
De 35ste Kamper Damdag trok niet minder dan 82 deelnemers naar "De
Hanzestad". Als altijd een geslaagd evenement.
Jubileumvoorstelling van De Kleine Komedie in de Stadsgehoorzaal met "Kind
van de buurvrouw" van Herman Bouber.

8 maart. Het Rampenplan van de gemeente wordt bijgesteld naar aanleiding van de
dreigende overstroming van de De Cock's polder in februari j.l.
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Tot tien april in het Frans Walkate Archief een expositie van amateurkunst. Het
zijn werkstukken van leerlingen van docent en beeldend kunstenaar Peter van
Damme.
Voor de "Museumvrienden" hield mevrouw drs. D. Haze van het gemeentearchief
een boeiende Iezing over "Nijverheid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse
Kampen".
In Amsterdam overleed 69 jaar oud AVRO-regisseur Joop Scheltens (Ontdek je
plekje). Hij was geboren Kampenaar.

9 maart. De werkgelegenheid in Kampen staat onder druk. Er verdwijnen banen bij
Houthandel Wijma, trailerfabrikant Broshuis en BMI Beton. Het schijnt bij veel
bedrijven minder goed te gaan.
"Karin in Concert". Karin Bloemen, Marjolijn Touw en Arthur Schlemper traden
op in de Stadsgehoorzaal.

11 maart. Terug van weggeweest. De bekende blikken Kamper Di(t) Steur was
verdwenen, maar is weer opgedoken uit de IJssel, alwaar hij/zij tijdens de
februaristorm in ten onder was gegaan. Het beest is kennelijk onverwoestbaar.

12 maart. Vandaag werd het ANWB-agentschap, dat intrekt bij het VVV-kantoor
aan de Botermarkt, feestelijk geopend. Kamper organisaties kunnen een voorbeeld
nemen aan de samenwerking tussen ANWB en VVV, vindt burgemeester
Kleemans.
Het archeologisch onderzoek op de plek van de gesloopte bakkerij aan de
Dorpsstraat in Brunnepe bracht del en van een veertiende-eeuws houten huis aan
het licht.

13 maart. Moneta Campensis bestaat vijfentwintig jaar en viert dat vandaag met een
"Numismatische dag" in zaal Hanzestad. Er is o.a. een expositie over de Kamper
Muntslag.
Stichting Kamper Kogge moet nog even wachten met de feestelijke kielleging voor
een replica van een kogge aan de Buitenhaven. Het "grote geld is nog niet
binnen" ...
Chr. Muziek-, Tamboer- en Majorettekorps "Volharding Kampen" gaf in de
Stadsgehoorzaal voor een volle zaal de jaarlijkse uitvoering: een gevarieerd en
geslaagd "totaalgebeuren".
In de voormalige Synagoge werd een tentoonstelling geopend van schilderwerken
van de Deventenaar Walther van Oel: "Nieuwe Magic Windows en Sculpturen".

15 maart. Zwemster Kira Bulten van De Steur won tijdens de Nederlandse
Winterkampioenschappen in Dordrecht de 100 meter schoolslag in 1.10.67
minuut.

16 maart. Rechercheurs van de Gemeentelijke Sociale Dienst losten in 1992 veertig
fraudezaken op waar meer dan een half miljoen aan uitkeringsgeld mee was
gemoeid. Maar let op: het gaat hier om steunfraudes in Kampen, IJsselmuiden en
Dronten ...
Met behulp van een hoogwerker worden twee nieuwe grote basklokken in de
Nieuwe Toren gehesen. Met drie andere kleine klokken die aan het carillon zijn
toegevoegd is de uitbreiding compleet. Op 17 april wordt het feestelijk in gebruik
genomen.

17 maart. De Kamper afdeling van de Nederlandse Patientenvereniging heeft, me de
namens de afdelingen IJsselmuiden, Oostelijk Flevoland en Genemuiden, in een
brief aan de Commissie Advisering Ziekenhuisplan Regio Zwolle aangedrongen op
behoud van het Stadsziekenhuis. Geheel mee eens.
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18 maart. Weinig belangstelling voor de gratis in het stadhuis verkrijgbare "anti-re
clamestickers". Als 't zodoorgaat blijven ze daar met een best partijtje zitten ...
Tot 14 april a.s. exposeert kunstenaar Ruud van Vliet in de Stadsgehoorzaal
tekeningen en schilderijen onder de titel "MagischRealisme".
De Christelijke Muziekvereniging AMDGbestaat zeventig jaar en viert dat o.a.
met een serie van vier concerten. Vandaag het eerste in een redelijk volle Nieuwe
Kerk aan de Broederweg. .

19 maart. Gemeente Kampen wil nog dit jaar 1,7 miljoen gulden besteden aan
onderhoud van wegen en straten in en buiten de bebouwde kom.
Volgendjaar gaan we niet drie keer naar de stembus, maar naar de stemcomputer.
Het gemeentebestuur wil 16 stemcomputers aanschaffen voor 142.000 gulden. In
de begroting is daar al op gerekend.

20 maart. Bouwvereniging Eenvoud heeft plannen voor ingrijpende renovatie van 106
huurwoningen in de Avercampstraat, Tholenstraat, Jan van Arkelstraat en
Bovensingel. Dat moet in de herfst van ditjaar van start gaan.
De Kamper schouwburgcommissie vraagt met klem aan het gemeentebestuur de
aangekondigde bezuiniging van 25.000 gulden op de Stadsgehoorzaal ongedaan te
maken. Nee, zegt de meerderheid van B &W.
Bij een grote schoonmaakaktie in het Kamper buitengebied werden zeven flinke
containers gevuld met afval uit de natuur rond Kampen. Er ligt nog veel meer
volgens de vrijwilligers die de klus uitvoerden.
In de Stadsgehoorzaal trad het Folkloristisch Danstheater op met "Rhapsodie in
dans".
En in sporthal "De Reeve" gaf de gymafdeling van Sportvereniging DOS Kampen
een uitstekend voorbereide uitvoering voor goedbezette tribunes.

23 maart. Tijdens een CDA-bijeenkomst zei voorzitter Endedijk van de Industriele
Club Kampen dat bij het gemeentebestuur een industriele totaalvisie ontbreekt.
Burgemeester Kleemans betoogde het tegendeel.

24 maart. Schilderijen en tekeningen van de familieWeyers (BerendWolter en Jo Wey
ers en WillemBastiaan Tholen) zijn tot 31maart te zien in het Stedelijk Museum.
Kringloop Kampen heeft een bestuur benoemd en een raad van commissarissen.
Het bedrijf streeft daarmee naar positieverbetering.
't Kan verkeren: het bestuur van voetbalvereniging Go Ahead, dat eind vorige
maand opstapte na een brandbrief van de spelers, blijft toch aan. Het vertrouwen
is weer hersteld.
Vandaag boomplantdag. Onder veel belangstelling, ook van B & W, planten
honderd kinderen van de Avercamp- en Dr Bouwmanschool jonge bomen in het
gebied tussen Dorpsstraat en Troelstrasingel. Esdoornen, kastanjes, elsen, berken,
beuken, essen, prunus, eiken, wilgen, lindebomen en iepen. 'tWordt er prachtig.
De wethouders Hengeveld en Piederiet als buschauffeur: ze mochten een
elftons-bus met een lengte van twaalf meter (onder toezicht overigens van
VAD-deskundigen) door de stad proberen te loodsen om de obstakels te leren
kennen. 't Liep allemaal goed af...

26 maart. Is er verband met 't voorgaande? B & W willen geleidelijk ingrijpende
verkeersmaatregelen invoeren. Er moet een nieuwe hoofdwegenstruktuur
ontstaan, en de verkeersdruk op en rond de IJsselbrug, Europa-Allee en
Ebbingestraten moet belangrijk worden teruggebracht.
De Kamper politie werd op de vingers getikt door de Nationale Ombudsman. In
1990 is er een aangifte zoekgeraakt en daar is belanghebbende niet tijdig over
gemformeerd.
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27 maart. Na tweejaar gebruik van een aantal sloopflats aan de Dr. A. Kuyperstraat
als atelier door 12kunstenaars moeten die nu per 1 april a.s. ontruimd worden. De
Stichting Atelierruimte Kunstenaars Kampen (SAKK)zit met de handen in het
haar, er is geen uitzicht opvervangende atelierruimte.
Op 64-jarige leeftijd overleed in Velp Hans Mook-Andreae, destijds
initiatiefneemster tot oprichting van Kreatief Centrum "'t Speelwerk".
Een klinkend sukses voor het eerste ZIK-festival. Zestien Kamper cafe's.hadden
voor elke kroeg een band gecontracteerd. "Zodruk hebben we het in lange tijd niet
gehad" was de mening.
De Kamper Amateur Toneelgroep KAT bracht met veel sukses de komedie
"Buitengewonelasten" over het voetlicht van de Stadsgehoorzaal.
De driejarige(!) Hilde Visscher was de jongste van de 125kinderen die vandaag in
De Steur afzwommenvoorhet A-diploma. Knap.

29 maart. Bij Berk Kampen werd vandaag gestaakt in het kader van de landelijke
akties voor een goedeCAOen "reparatie van deWAO".
Niks te staken voor burgemeester Kleemans: die moest in de supermarkt van AH
achter de kassa, en opende daarmee deWeekvan deWinkel. De kassabon klopte.
En waar Kampenaren ook goed in zijn: klaverjassen. Het paar Bruins-van Dijk
won in Zwollede editie 1993van Tijls Klaverjas toernooi.

30 maart. Op 9 maart liep de Dillenburgschool met sukses een sponsorloop. Ruim
vijfduizend gulden worden bestemd voor o.a. zwerfkinderen in voormalig Joego
slavie.
De Burgwal tussen Broederstraat en Geerstraat zal heringericht worden. Als het
aan de bewoners ligt komen er geen grote veranderingen.

31 maart. De Kamper Milieuhistoricus drs. Ronald Prins kreeg van de Stichting Net
Werk een prijs van duizend gulden voor zijn scriptie over vervuiling in Kampen.
De restauratie van het orgel in de Broederkerk is voltooid.Het instrument is door
de orgelbouwerweer overgedragen aan de kerkvoogdij.

1 april. Ook in Kampen en IJsselmuiden rijden nu treintaxi's. NS rekent op 1600
passagiers per maand.

2 april. Kampen is een eigen speelzaal voor migrantenpeuters rijker. Speelzaal
"LibelleAnaokulu" is ondergebracht in "DeGlinte" aan de J.H. Kokstraat.
Palmpasen. Leerlingen van de Dr. Schaepmanschool trokken met hun
palmpasenstokken in optocht naar "De Vijverhof' om daar wat paassfeer te
brengen. Een mooiejaarlijkse traditie.
Dr. Cees J. den Heyer aanvaardt zijn ambt als hoogleraar Nieuwe Testament aan
de TheologischeUniversiteit (Koornmarkt) in Kampen.

3 april. Het jongerenkoor Arise brengt in de Buitenkerk een stijlvolle vertolking van
Handels "Messiah".
Twee burgemeesters (van IJsselmuiden en Kampen) kwamen er aan te pas om de
jeu de boulesbaan aan de Burgemeester van Engelenweg in IJsselmuiden III

gebruik te stellen.
DeBroederband gafhaar jaarlijkse zaaluitvoering in de Stadsgehoorzaal.
Het Stedelijk Museum toont schilderijen van wijlen Wobbe Alkema,
kunstenaarlbouwkundige, die van 1958 tot 1974 in Kampen woonde en daar
leiding gaf aan de restauratie van de Bovenkerk.

5 april. Socialevernieuwing! Elk lid van het collegevan B & Wzal voortaan een wijk
of wijkvereniging "adopteren" en daarmee twee keer per jaar overleg voeren over
knelpunten in de wijk. Zebrengen ookwat geldmee.
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6 april. Stichting Welzijn Kampen en de Werkgroep Kerk in de Samenleving van de
rooms-katholieke parochie hebben een Minima-platform in het leven geroepen.
Dit platform wil zich inzetten voor de mens en met een absoluut minimaal inkomen.
Kerken, politieke partijen, vakbeweging, maatschappelijk werk, ouderenbonden,
vrouwenraad en de minimagroep zijn daarin vertegenwoordigd.

7 april. De Belgische acteur Eugene Bervoets bracht de monoloog "De groeten van
Nero" in de Stadsgehoorzaal.

8 april. Stichting Stadsherstel in moeilijkheden door problemen rond de verbouwing
en restauratie van het voormalige Grootburgerweeshuis aan de Cellebroedersweg.
Er wordt gewerkt aan oplossing.
Zwembad De Steur geeft in de paasvakantie aan kinderen tot zestien jaar een
kursus "reddend zwemmen" met behulp van alternatieve drijfmiddelen als
autobanden, vuilniszakken, laarzen, ballen, hengels e.d.

9 april. Op deze Goede Vrijdag een alarmerend bericht in de krant over drugsgebruik
onder de Kamper jongeren. Hetjongerenwerk heeft gevraagd om een onderzoek.

10 april. Weer een poging tot bestuurlijke vernieuwing in Kampen. Bij wijze van
experiment wordt de Wijkvereniging Zuid-Bovenbroek volle dig verantwoordelik
voor bouw, exploitatie en onderhoud van een nieuw wijkcentrum in de Esdoornhof.
De gemeentelijke bemoeienis gaat zich beperken tot het beschikbaar stellen van
een projectsubsidie en goedkeuring van het bouwplan.

12 april. De Paasmarkt op De Heugte bood weer de vertrouwde aanblik van
marktkramen en mensenmassa. Naar schatting dertigduizend mens en kwamen er
op af...

14 april. Ambtenaren kunnen zich nu per dienstfiets van het ene gemeentelijke
kantoor naar het andere begeven. De gemeente heeft zo'n vervoermiddel
aangeschaft. Het blijkt een sukses. Misschien komt er binnenkort wel een tweede.
Daarentegen he eft de 51-jarige Theo Goosen de "dienstfiets" afgeschaft. Hij was in
Kampen de laatse broodbezorger op "de bakfiets". Bij een andere werkgever gaat
hij dat nu met een bestelbusje doen. "Vooruitgang zij ons doel".

15 april. Bezorgt "Priveclub Goldstar" in de Morrensteeg (zie ook 24-12-'92) overlast
of niet? Dat is de inzet van een bezwaarschrift-procedure tegen het
ontruimingsbevel van de gemeente.
G.S. van Overijssel hebben ruim 600 bezwaarschriften tegen de bouw van een
proefinstallatie voor reiniging van vervuilde grond en giftig slib op het Kamper
industrieterrein afgewezen. De bezwaarmakers rest nu nog een nieuw bezwaar
tegen de ontwerpvergunning en eventueel de Raad van State.
In de Stadsgehoorzaal tim 12 mei de dubbelexpositie "Moments in Time" van
schilder-graficus Henk Tichelaar en fotograafObbe Deelstra.

16 april. Belanghebbenden langs de Seveningsewegmaken bezwaar tegen het plan
voor aanleg van een jachthaven achter camping Seveningen, met name tegen de
wijzewaarop het plan voorziet in ontsluiting voorhet verkeer.
En ook protest tegen een zgn. "koffieshop" in de Bovenhavenstraat. De
omwonenden vermoeden daar drugshandel en -gebruik, en willen dat daar een
einde aan wordt gemaakt.
Het Noord Nederlands Toneel bracht Shakespeare's Midzomernachtsdroom in de
Stadsgehoorzaal.

17 april. Vijftig Kamper kunstenaars exposeren .onder de naam Prima Vista
schilderijen, sculpturen en beeldhouwwerk. Ze doen dat in de voormalige
Synagogeaan de IJsselkade, tot en met 15mei.
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Vandaag Hanzevlootdag. Duizenden mens en kwamen naar de binnenstad voor de
traditionele opening van het vaarseizoen van de bruine vloot. Ook werd het
vernieuwde, uitgebreide carillon van de Nieuwe Toren feestelijk in gebruik
genomen. En het Groot Eenmalig Straatorkest presenteerde zich. 't Blijft vast niet
eenmalig!
De Hanzestadcompagnie nam een nieuwe aanlegsteiger bij de Buitenhaven in
gebruik voor de Bruine Vloot.

20 april. De schrijfster Agnes Dinkelman schrijft in opdracht van het Overijssels
Centrum voor Amateurtoneel een toneelstuk voor het Seniorentoneel Kampen.
Het zal door de spelers (van 58 tot 82 jaar!) opgevoerd worden tijdens het
toneelfestival '94.
Rijk Verkerk nam, na drie jaar, in een algemene ledenvergadering (slecht bezocht
overigens) afscheid als voorzitter van de Kamper Sportraad. Er is nog geen
opvolger.
De bouw van 54 nieuwe woningen in de Hanzewijk ging vandaag van start.

21 april. Er kan (voorzichtig) hoop gekoesterd worden voor ons ziekenhuis. Er ligt nu
een verrassend en ambitieus plan op tafel van de Overijsselse adviescommissie,
waarin het ziekenhuis een nieuwe rol krijgt toebedeeld. Er zijn natuurlijk nog veel
vragen, maar toch is er sprake van opluchting.
De gouverneur van Erzincan in Turkije was vandaag in Kampen. Hij bracht onder
andere een bezoek aan de elfjarige Sabina Plender om haar te bedanken voor de
tekening die ze had gemaakt in het kader van een aktie voor de in 1992 door een
aardbeving getroffen stad. In Turkije is van de tekening een poster gemaakt ter
herinnering aan de ramp.

22 april. Onder andere door een gemeentelijke tariefsverhoging dreigt de Stichting
tot Onderhoud van Graven in ernstige financiele moeilijkheden te komen. De
Stichting vraagt nu gemeentelijke steun.
De gemeente wil snel een eind maken aan de overlast die bewoners van de
Graafschap en omgeving zeggen te ondervinden van drugshandel in hun buurt.
Men denkt er over het gewraakte pand aan te kopen en te ontruimen. Maar de
mazen in de wet zijn groot, zegt burgemeester Kleemans.
Dezelfde burgemeester reikte vandaag de legpenning van de stad Kampen uit aan
H.C. (Herman) Sasburg bij het beeindigen van 25 jaar bestuurslidmaatschap van
de Kamper Oranjevereniging. Hij werd tevens erelid van die vereniging. Opvolger:
Teun de Man.
Egidius Pluymen (bariton) en Gisela Douwes (piano) traden op in de
Stadsgehoorzaal met een liederenprogramma "Damals, Heute".

23 april. De Ark (school voor moeilijk lerende kinderen) aan de Rondweg nam
vandaag haar gerenoveerde schoolplein in gebruik. De jongste leerling, Gerjan
Veldhuis, plantte een boom. Het is door veler inspanning een bijzonder schoolplein
geworden.

26 april. Oude auto's van sleutelaars bij het woonwagenkampje aan de Prof. K.
Schilderhof zijn aanleiding voor een regen van klachten. Bovendien staan ze
herinrichting van de straat in de weg. Er dreigt een confrontatie van de gemeente
met de kampbewoners.
Zo'n veertig belangstellenden waren naar wijkcentrum Reijersdam gekomen,
alwaar de bekende Jaap van der Scheur (66, bekend van ABVAlKABO) de
politieke partij Solidair '93 presenteerde. De bedoeling is ook in Kampen een
afdeling op te richten. Rie Woning (ex-PvdA) gaat de kar trekken.
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27 april. Drie caravans werden weggesleept van het woonwagenkampje aan de Prof.
K. Schilderhofnaar de oude gemeentewerf aan de Beltweg, zie het bericht van 26
april. Er was geen tegenstand, maar er dreigt nu wel een kort geding tegen de
gemeente.

- Veelbelangstelling voor de kampioensreceptie van DOSKampen, dat na een jaar
in de tweede klasse volgend seizoen weer speelt in de hoogste afdeling van het
zaterdagvoetbal.
De Chr. Oratoriumvereniging "Immanuel" gaf in de Buitenkerk een uitvoering in
Italiaanse sfeer met oratoria van Donizetti en Puccini.

28 april. Veel rumoer in Hagenbroek vanwege de belofte van wethouder Hengeveld
aan de woonwagenbewoners, dat het herinrichtingsplan voor de Prof. K.
Schilderhofopnieuwzal wordenbekeken.
Op tachtigjarige leeftijd overleed de oud-burgemeester van Kampen, drs Siebren
van Tuinen. Hans Wiersma schrijft in de krant: 'Kampen herdenkt een van zijn
meest actieve, daadkrachtige en bekwameeerste burgers sinds mensenheugenis."

29 april. Martin Kleine Schaars van het Kamper architectenburo Oord sleepte .de
vierde prijs in de wacht van de Archiprix, een belangrijke ontwerpwedstrijd voor
jonge architecten.

30 april. Een stralende en zonnige koninginnedag, die als gewoonlijk enthousiast
werd gevierd. De lampionoptocht op de vooravond was een sukses. Van de
praalwagens was de van de Wendeschoolvan het Kampereiland de mooiste: de
eerste prijs. En dan waren er weer de bekende evenementen: kinderzang,
kinderspelen, veelmuziek en vuurwerk.
In Brunnepe was het dubbel feest: daar vierde men ookhet zeventigjarigjubileum
van de Brunneper Oranjevereniging. Het feest concentreerde zich op het
ijsbaanterrein van VZOD.
En de lintjesregen ging ook niet aan Kampen voorbij: zilveren eremedailles
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau waren er voor Johan Karel van
Slooten,Jakob Hendrik WillemZwiers,Gerrit Brink en Warner Uiterwijk.Willem
Hendrik Zwart, Pieter Esselink en Jaap Mateboer werden ridder in de Orde van
Oranje Nassau. En directeur Jan Peters van de Kamper scheepswerfwerd officier
in de Orde van Oranje Nassau. Voorallen onzegelukwensen.

3 mei. Deze week gaat er een vrachtwagen met medische apparatuur naar de
partnerstad Papa in Hongarije. Naast rontgenapparatuur ter waarde van 15.000
gulden gaat er overtolligmateriaal uit het stadsziekenhuis mee. Zekunnen het in
Papa goedgebruiken.
De MotorcrossclubKampen kan noodgedwongenniet anders dan in afgeslankte
vorm doorgaan. Hun eigen crossbaan op het Haatland moest wijken voor de
oprukkende industrie. Het resterende banksaldo van bijna 7.000gulden gaat naar
de gehandicaptensport in Kampen!

4 mei. De funktie van het aloude schepentorentje ophet oude raadhuis wordt in ere
hersteld. De klok in het torentje zal voor het begin van raadsvergaderingen
worden geluid, en mogelijk ook bij huwelijksvoltrekkingen en andere
gelegenheden.
De ZorgomroepvoorZieken en Ouderen (ZoZo),zie het berichtje van 23-1), krijgt
een eigen studio opde zoldervan HuizeMyosotis.
De bouwkavels in De Maten worden toch niet verloot. Onder druk van de be
zwaren die daartegen werden ingebracht wordt voor de eerste fase teruggevallen
ophet oude systeem.
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's-Avonds een indrukwekkende herdenking van de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. "Opdat wij niet vergeten".

5 mei. B & Wwillen de pleinen in de binnenstad autovrij maken. Als het lukt gaat
dat voor de komende zomer al gelden voorPlantage en Botermarkt.
Vandaag Bevrijdingsdag. De jaarlijkse Bevrijdingsloopover tien kilometer werd
gehouden rond het atletiekterrein in Hagenbroek. Jacqueline Rustidge was de
snelste vrouw.Bij de mannen wonAadHuisman uit Leeuwarden.
In sporthal De Reeveverzorgde de Chr. Kamper Harmonie AMDGeen concert ter
gelegenheid van Bevrijdingsdag. Dit was tevens onderdeel van de viering van het
zeventigjarig bestaan.

6 mei..Op last van de burgemeester heeft de politie het pand "De Fabriek" aan de
Bovenhavenstraat ontruimd. Daarbij werden 16 bezoekers aangehouden op
verdenking van handel in softdrugs. Tegen hen is collectief proces-verbaal
opgemaakt, en het pand is voor een maand gesloten.
De alombekende Andries Strieker (74)is dezeweek precies vijftigjaar aktief in de
zwemsport. "Hij leerde half Kampen het hoofd boven water houden." Geluk
gewenst.

8 mei. De marktkooplui zijn niet gelukkig met de plannen om Plantage en
Botermarkt autovrij te maken, zie 5 mei. Ze vrezen daardoor heel wat klanten
kwijt te raken. Er gaat een bezwaarschrift naar B & W.
Vandaag landelijke fietsdag. En dat betekende onder andere veel belangstelling
voormolen d'OldeZwarver, die in volbedrijfwas.
Na zeventien jaar voorzitter te zijn geweest van de Brunneper Oranjevereniging
nam Jan Konijnnu afscheidmet een receptie in de kantine van ijsclubVZOD.
Grote belangstelling was er voor de rcunie van de Willem de Zwijger Mavo ter
gelegenheidvan de zeventigste verjaardag van de school.
De Chr. zang- en oratoriumvereniging "Jubilate Deo"gafhaar voorjaarsconcert in
de Broederkerk.
Rein Knol, penningmeester van de watersportvereniging Bovenhaven, werd
beloond voor jarenlange inzet voor herstel van de jachthaven. Hij kreeg van
burgemeester Kleemans de legpenning van de stad Kampen.

9 mei. Op 77-jarige leeftijd overleed de oud-commissaris van politie te Kampen,
Gerrit WillemKlaassen.

10 mei. Er dreigt een kort geding tegen de gemeente wegens de sluiting van "De
Fabriek" aan de Bovenhavenstraat, zie 6 mei. Een van de huurders van de
atelierruimte op de begane grond acht zich ernstig geschaad in zijn broodwinning.

12 mei. De vaste raadscommissie voor algemene bestuurszaken maakt zich zorgen
over de steeds groeiende papierberg bij de gemeente. Ondanks automatisering
worden er niet minder dan 1,6 miljoen kopieen gedraaid! Dat is nog lang geen
papierloos kantoor!

13 mei. ProjectAmbulant Jongerenwerk over de inval in en sluiting van "DeFabriek"
aan de Bovenhavenstraat: "paniekvoetbal, daar maak je het drugsprobleem niet
beheersbaar mee."
Ze hebben het niet gehaald, maar zijn "gestruikeld over Rotterdam". We hebben
het over de ploeg die VVVKampen vertegenwoordigde in de NCRV-radiokwis
"Pas op de plaats", zie het bericht van 3 dec. '92. Het werd een zeer eervolle derde
plaats. Hulde.

14 mei B & W kunnen er niet in slagen een keuze te maken voor een nieuwe
stadsbrug. Het probleemwordt nu doorgeschovennaar de gemeenteraad, die op 1
juli a.s. de klus moet klaren.
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15 mei. Slechts magere belangstelling voor het "popfeest" in 't Ukien. De allemaal uit
Kampen afkomstige bands verdienden beter.
Het Stedelijk Orkest gaf een volgens de krant "goed geleid en veelzijdig
zaalconcert" in de Stadsgehoorzaal.

17 mei. De organisatie van de jaarlijkse schoolkorfbalweek kan terugzien op een
geslaagd toernooi (118 teams, 1200 deelnemers!). Het werd vorige week gehouden
en de Engelenbergschool won titel en beker.
De inmiddels al zeer bekende tennishal aan de Cellesbroeksweg mag er van de
gemeenteraad komen. Alle daartegen ingebrachte bezwaren werden afgewezen.

18 mei. Museumconservator Errol van de Werdt voerde in de afgelopen twee jaar een
onderzoek uit naar het leven van alle dag in Kampen tussen 1450 en 1800. Het
leverde een schat aan nieuwe gegevens op. De resultaten worden uitgegeven door
de IJsselacademie.

19 mei. Walty Dudok van Heel exposeert schilderijen, aquarellen en zeefdrukken in
de voormalige synagoge. Het thema is "Dieren in Beweging".
Minister May-Weggen wil meebetalen aan de beweegbare waterkering voor het
beschermde stadsfront. Dat is goed nieuws. Er kan nu weer verder worden
gestudeerd.
Vijftien kinderen trokken vanmiddag op naar het stadhuis, om daar onder
trompetgeschal en gewapend met spandoeken te protesteren tegen de verlenging
van de N50. Daarvoor moet de kinderboerderij verhuizen. Ze boden niet minder
dan 1.200 handtekeningen aan. "Helaas", zei de burgemeester. "Er is weinig meer
aan te doen." Er komt weliswaar een nieuwe kinderboerderij, maar toch ...

22 mei. De gemeentelijke voorjaarsnota '93 is uit. Daar staat in dat door het
"afromen" van financiele reserves dit jaar nog 1,9 miljoen gulden kan worden
vrijgemaakt! Het zal worden gebruikt voor eenmalige uitgaven.

23 mei. KHC won met 1-0 van Rietvogels uit Almelo in een voetbalwedstrijd die in
Raalte werd gespeeld. Daarmee is Kampens oudste voetbalclub weer terug in de
tweede klasse. Hoera.

24 mei. Een traditie wordt hersteld nu er weer Kamper fokstieren worden geleverd
aan het buitenland, in dit geval Ierland en Frankrijk. Dat was sinds de vijftiger
jaren niet meer gebeurd.
Een groep studenten van de Theaterschool gaf een zeer bijzondere openlucht
voorstelling in het zwembad Seveningen. Een unieke lokatie en een unieke
prestatie.
Wethouder Veltman had, hoewel hij dat niet kon tegenhouden, bezwaren tegen
een voorgenomen homo-feest in 't Ukien. Dat hoort niet in een centrum dat voor
het grootste deel op gemeenschapsgeld draait, vindt hij. Een aantal mensen
protesteerde tegen dezemening doorhet aanbrengen van teksten op de muur van
het stadhuis. Deplakkaten werden doorgemeentemensen weer verwijderd.

25 mei. "De Fabriek", door de gemeente gesloten vanwege vermeende drugshandel,
mag gedeeltelijk weer open. De atelierruimten zijn weer in gebruik. Maar
burgemeester Kleemans waarschuwt: "Als er EEN gram hasj gerookt wordt,
sluiten we de tent ..."

26 mei. De gemeenteraad is ontevreden over de daadkracht van het B & W college.
Dat misnoegenwerd geuit bij de behandeling van de voorjaarsnota '93, zie 22mei.
De Openbare Bibliotheek zegt in haar beleidsvisie '93-'96 klem te zitten, vooral
omdat IJsselmuiden te zwaar drukt op de collectie, de huisvesting en het
personeelsbestand. Alles is afgestemd op het werkgebied Kampen en niet op
Kampen en IJsselmuiden.
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De nieuwe haring is er weer! Politiemensen, brandweer, ziekenvervoer en aIle
bewoners van de Vijverhof werden door vishandel Bottenberg getrakteerd. Ze
gleden er goed in.
Het natuur-educatieve lesproject "Buiten-Gewoon" van IJsseldelta kan verder
worden ontwikkeld door een subsidie van 33.000 gulden van de overheid.

27 mei. Op 77-jarige leeftijd overleed de heer Harm van der Kamp, die in leven een
grote rol speelde in het openbare leven van vooral het Kampereiland. Hij was o.a.
oprichter van de Kampereilander Oranje Vereniging.
De inmiddels zeer bekende "Fabriek" blijft de gemoederen bezighouden. Het pand
blijkt nog niet (gedeeltelijk) heropend te zijn. Bestuursleden van de Stichting zijn
kwaad weggelopen uit een gesprek met burgemeester Kleemans over de
voorwaarden. Wat nu? U hoort er vast meer van.

28 mei. Voetbalclub Go Ahead groeit uit sportpark Middenwetering en vraagt in een
dikke brief aan de gemeenteraad uitbreiding van de sportaccommodatie.

29 mei. In de Broederpoort is tot 6 juni het project te zien "Your Faces Are in the
Land" van Matjaz Stuk en Alena Hudovocova.
Vandaag schaapscheren bij kinderboerderij Cantecleer. Honderden kinderen
kwamen er op af, en 't werd een groot feest.
Het vocaal-ensemble "Magnificat"concerteerde in de Bovenkerk.

1 juni. AfgelopenPinksterweekend organiseerde voetbalverenigingKHCmet sukses
voor de eerste keer een internationaal jeugdtoernooi. De KHC-hal was ingericht
als slaapzaal. Onder andere waren er ook deelnemers uit de Hongaarse
partners tad Papa.
Dertien pony'swaren vannacht losgebrokenuit weilanden rond demanege van het
Hippisch Centrum aan de Zwartendijk. Er kwamen vier politie-agenten,
postbodes en leden van de Kamper ruiterverenigingen aan te pas voor de dieren in
de wijk Cellesbroekweer gevangen waren.

2 juni. Wethouder Bastiaan legde de eerste steen voorhet nieuwe kinderdagverblijf
aan de Cellesbroekswegvan Stichting Catalpa.

3 juni. Kinderboerderij Cantecleer meldt in 1992 bijna 32.000 bezoekers te hebben
gehad en ze hielden 19.000 gulden over op een begroting van 129.000 gulden.
Centecleer moet blijven...
Dertig artsen uit Amerika bezochten Kampen en in het bijzonder ons
Stadsziekenhuis. Zewillen bestuderen hoe een klein ziekenhuis in Europa reilt en
zeilt.
"DeFabriek" (zie o.a. 27mei) is weer open.Dewettelijke termijn van 28 dagen was
voorbij."Maar komen er weer klachten, dan gaat het andermaal op slot.."
De gemeenteraad gaf groen licht voor een "haalbaarheidsonderzoek" voor een
Aquaturenpark bij zwembad De Steur en stelde ten behoeve van dat onderzoek
25.000gulden ter beschikking.
Op de Plantage studentenprotest tegen de door de regering aangekondigde
bezuinigingen op onderwijs en bijstand voor jongeren. Er was maar weinig
belangstelling voor.

5 juni. Sopraan-soliste Femmie van der Weg viert vanavond met een haar
aangeboden koor- en samenzangavond in de Bovenkerk het dertigjarig jubileum
van haar zangcarriere.
Het team van de Dirk van Dijkschoolhaalde de halve finale van het Nederlandse
kampioenschap schaken voor basisscholen. In Spijkenisse kwamen ze 1 puntje
tekort en zo misten Jeroen van Bemmelen van de Plaat, Marc Vrooland,Michiel
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Bouwhuis, Onno Michielse en Danny v.d. Bos op een haar na de finale. Toch knap
werk. ...!
Bij scheepswerf Peters werd de coaster 'Veritas' gedoopt en overgedragen, een
indrukwekkend schip van 82 meter lang.

7 juni. 't Is weer zover. 3.608deelnemers beginnen vandaag aan de avondvierdaagse
onder prachtige weersomstandigheden, al zal de warmte wel zorgen voor menige
zweetdruppel...

8 juni. Het nieuwe programma van de Stadsgehoorzaal is uit. Het vermeldt voor het
nieuwe seizoen niet minder dan 104 professionele voorstellingen en tal van
amateurvoorstellingen. "We willen het publiek meer verbazen", zegt theater
directeur Gerda Kroeze.

9 juni. Geslaagde oefeningvan de brandweer RegioIJ ssel-Vecht op het bedrijf van
Betonson in Kampen. 120brandweerlieden van de alfa-compagnie namen er aan
deel.

10 juni. Bij de restauratie van de aloude Cellebroederspoort werden archeologische
opgravingen uitgevoerd. Die leverden aanzienlijke hoeveelheden 1ge-eeuws
aardewerk op, en er werden resten van een sluisje en een bijgebouwtje aan de
landzijde van de poort blootgelegd.
De voorbereiding van sanering en herinrichting van de Graafschap heeft lang
geduurd, van de uitvoering kan hetzelfde gezegdworden. Dat vindt althans een
aantal ondernemers, en die gaan bij de gemeente schadeclaims indienen. Het komt
beslist niet voorde bouwvakantie klaar ...
In de Lemkerzaal presenteerde de IJsselakademie het eerste deeI van de nieuwe
"Geschiedenis van Kampen". Het wordt "zowel inhoudelijk als uiterlijk een
pronkstuk" genoemd.Er komen nogmeer delen.

11 juni. Officieleopeningvan het nieuweKamper dierenopvangcentrumEdoHammers
aan de Melmerweg. Het vervangt het oude dierenasiel aan de Bovenbroeksweg.
Felicitaties aan de mensen van de Kamper Dierenbescherming.

12 juni. VVD-raadslid Harm Reinders heeft zijn vertrek aangekondigd naar Soest en
neemt 8juli a.s. afscheidvan de raad.
Onrust in de Wilhelminalaan. In het voormaligepand van Kagas wil de 28-jarige
M. Bozkurt uit Kampen een koffiehuis beginnen. Maar volgens de buurt is
koffiehuis = koffieshop= drugsverkoop...Vooroordelen?
B & Wkeurden een bouwplan goedvoor een nieuw wijkcentrum in de Esdoornhof,
zie het bericht van 10 april j.l. De gemeenteraad wordt gevraagd een
projectsubsidie van 305.000gulden beschikbaar te stellen.
En ook het plan van bouwvereniging Eenvoud voor eel).kantoor, werkplaats en
bejaardenwoningen aan de Noordweg-Veerwegmag van B & W doorgaan. Het
bestemmingsplan zal worden ontwikkeld. Maar de buurt heeft ernstige
bezwaren..!
Er gaan binnenkort 42.500 guldentjes naar het Ronald McDonaldhuis in
Amsterdam. Dat is de opbrengst van de 24-uurs(!) wandeltocht, die vrijdagmorgen
in Dronten begon en daar zaterdagmorgen weer eindigde. Begonnen met 90
deelnemers, bleven er nog 8 over. Ook enige Kamper deelnemers volbrachten de
tocht. Hulde.
Nog een prestatie: Minirettes van de Volharding veroverden een eerste plaats
tijdens een twirl-concours in Katwijk. Hulde!

14 juni. We gaan nog even door met huldigen. Het Overijssels schoolkorfbaltoernooi
werd een volledig Kamper aangelegenheid. De Willem van Oranjeschool werd in
Almelokampioen en de Dr Bouwmanschoolwerd tweede!
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De plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Ambulante Handel zette
"stallenbaas" Henk van Werven in het zonnetje. Die verzorgt al dertig jaren het
plaatsen (en weer afbreken) van zo'n tweehonderd marktkramen. In dertig jaar
zijn dat 300.000 kramen. Nou, nou. Ook hier: hulde!

15 juni. Daniello Kleinmeulman uit Kampen werkt al sinds vorig jaar als enige
Nederlandse vrijwilligster in Harare (Zimbabwe) onder de vluchtelingen uit vooral
Mozambique. Ze doet daarvan vandaag een indrukwekkend verslag in de krant.
Driedubbele hulde!

16 juni. Zuiveringschap West-Overijssel vindt het zwemmen in de IJssel niet
verantwoord. Er zitten teveel ziektekiemen in het water. Oppassen dus.
De beide Kamper bouwverenigingen ontwikkelen samen met de gemeente en de
Nationals Woningraad plannen ter verbetering van de zgn. Wortmanflats. Die
moeten ook in de toekomst verhuurbaar blijven.
Een geslaagde einduitvoering van de Kamper muziekschool in de Stadsgehoorzaal,
waarbij beginnende en gevorderde leerlingen met veel plezier hun kunnen toonden.

18 juni. De vertraging van drie weken bij de herinrichting van de Graafschap (zie 10
juni) was niet te voorkomen en is overmacht, zegt het gemeentebestuur. Eventuele
schadeclaims van ondernemers worden niet gehonoreerd ...
Twee suksesvolle produkties deze week van de Theaterschool ter afsluiting van
het seizoen. Woensdag werd het psycho-drama "Jimmy Dean" gebracht, vandaag
was er de "Legende van Tijl Uilenspiegel".

21 juni. Langste dag, kortste nacht, begin van een (hopelijk) mooie zomer.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan "Jachthaven Ganzendiep" werden tien
bezwaarschriften ingediend. Het plan beoogt de aanleg van een inpandige
jachthaven met 155 ligplaatsen en een parkeerplaats voor veertig auto's achter
camping Seveningen.

22 juni. Kunstenaars, die een projekt financieel niet rond kunnen krijgen, kunnen
een beroep doen op het Stimuleringsfonds, uitgaande van de Stichting Werk in
Uitvoering. De Stichting wil kunstenaars steunen, en hoopt dat ook particulieren
en bedrijven geld in het fonds willen steken.
Er schijnt nogal eens sprake te zijn van agressie tegen de ambtenaren van de
Sociale Dienst, en daarom worden er beschermende maatregelen genom en in het
gebouw van die dienst.

23 juni. B & Wgeven geen vergunning af voor het observeren en zonodigafschieten
van reewild in de gemeentelijke rietlanden. De huidige situatie stemt tot
tevredenheid en de rust in de rietlanden moet bewaard blijven, aldus B & W.
Er is een aanvang gemaakt met de reconstructie van kruispunt Lovinkstraatl
Lelystraat. Kosten 1,4 miljoen gulden. De werkzaamheden, waartegen door om
wonenden tot in hoogste instantie bezwaren waren ingebracht, duren tot eind
oktober.
VVV Kampen wijdde een extra ledehvergadering aan haar slechte financiele
positie, gevolgvan het uitblijven van een extra gemeentelijke bijdrage van 50.000
gulden. Het Beleidsplan 92/93 komt daardoor ernstig in gevaar.

24 juni B & W gaven al wel hun fiat aan het bouwplan van Eenvoud aan de
Buitenhaven (zie 12 juni), maar de raadscommissie is het er nog lang niet mee
eens. Het plan is te grootschalig en er zou onderzocht moeten worden of er geen
andere oplossingis.
En dezelfdecommissieis het ooknog niet eens met de ontsluiting van de geplande
jachthaven op Seveningen. De toename van de verkeersdruk kan daar voor
levensgevaarlijke situaties zorgen.
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De zomerexpositie in het Stedelijk Museum (tot 25 september) tracht met o.a.
gebruiksvoorwerpen een beeld te geven van de wooncultuur in Kampen in de
periode 1450-1800.

25 juni. Er is (weer) geen geld voor een openbaar toilet in Kampen. De nood is hoog, er
wordt aljaren naar gevraagd, maar misschien in 1994...?
Watersportvereniging "Het Koggeschip" bestaat veertig jaar en dat wordt drie
dagen lang gevierd. En Hennie en Alie van den Belt zijn de enigen die al die tijd lid
zijn geweest, en dat maakt het feest aIleen maar groter. Gelukwensen.
De folkloregroep Kampereiland reist al jaren stad en land af om klederdrachten te
showen van Kampereiland en Mastenbroek. Nu deden ze dat voor het eerst voor
eigen publiek tijdens het lustrumfeest van gemeenschapscentrum 'Ons Erf.

26 juni. Er komt wellicht een moderne dierenkliniek aan de Europa-allee in de buurt
van sportpark De Maten. De maatschap van dierenartsen in Kampen en
IJsselmuiden heeft daarvoor een plan bij de gemeente ingediend.
In het Calvijnlyceum kunnen ze er wat van. Daar werd in de nacht van vrijdag op
zaterdag een gesponsorde lessenmarathon gehouden, van acht tot acht uur!
Resultaat: 27.500 gulden voor Pax Christi Kinderhulp. Dat is geweldig!

28 juni. Opnieuw de inmiddels bekende "Fabriek". Burgemeester Kleemans dreigt
weer met sluiting, nu niet vanwege drugs, maar omdat de aangekondigde
culturele aktiviteiten vanwege het bestemmingsplan uit 1948 niet zijn toegestaan.

29 juni. Berichtten we eerder dit jaar dat zaal "De Hanzestad" in juli wordt gesloten,
nu kan gemeld worden dat het bedrijfwaarschijnlijk voortgezet gaat worden in de
voormalige manege aan de IJsseldijk.

30 juni. Kees Kieft (73) is door de Stichting Werk in Uitvoering uitgeroepen tot de
eerste "Kunstenaar van de Maand",

1 julio De plannen van Hollandia Kloos voor vervanging van de oude IJsselbrug door
een soortgelijke nieuwe gaan niet door. Enkele ingenieursburo's krijgen binnen
kort een uitnodiging plannen te maken en vervolgens komt er dan een openbare
aanbesteding. Gevolg van Europese richtlijnen.

2 julio De ontwerp-gemeentebegroting voor 1994 toont een tekort van 870.000
gulden ...

3 julio Kampen moet schoon, ook de muren. De eerstkomende zes maanden gaat de
gemeente proberen het aantal ongewenste muurschilderingen (graffiti) terug te
dringen. Er is geld en er komt o.a. een centraal meldpunt.
Zeker honderd huurders komen in het geweer tegen de huurverhoging van hun
woningen in Cellesbroek en Esdoornhof. Ze zijn het niet eens met de toegepaste
maximale huurverhoging en zijn kwaad over het gebrekkige onderhoud.

5 juli. Klein vermeldenswaardig voorval in deze examentijd: Sandra de Ruiter uit
Kampen slaagde voor de PABO te Zwolle en kreeg haar diploma op haar bed in het
Stadsziekenhuis uitgereikt.
Vandaag overleed, 85 jaar oud, de bekende en populaire Engela Christiaan van
Dijk. Hij was jarenlang bestuurslid van de sportvereniging DOS Kampen.

6 julio Waterschap IJsseldelta gaat 100.000 gulden investeren in het gemaal de
Pieper om de kans op storingen te verkleinen.
Wethouder Arend Hengeveld kondigde aan volgendjaar afscheid te nemen van de
politiek. "Hij gaat van een welverdiende rust genieten".

8 julio Het Regionaal Overslagcentrum voor West-Overijssel wordt waarschijnlijk
gevestigd bij Haatlandhaven.
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De voorgenomen bouw van Eenvoud aan de Noordweg/Buitenhaven is weer een
stapje verder, ondanks felle tegenstand. De raad gaat ermee akkoord dat de bouw
planologisch wordt voorbereid.
Ret zgn. "Platform Arme Kant van Kampen" heeft bij de gemeente voorstellen
ingediend voor een minimabeleid. In het platform zijn 25 maatschappelijke
organisaties en groeperingen vertegenwoordigd.

9 julio Stichting Kamper Kogge krijgt van de gemeente (mits de raad het goed vindt)
nog eens tienduizend gulden voor verdere voorbereiding voor de bouw van een
koggeschip: het opstellen van een trajectplan en een begroting. Dat is allemaal
nodig om subsidie te kunnen aanvragen.
De schoolvakanties zijn dan nog weI niet begonnen in deze regio, maar ze zijn al
weer klaar voor het nieuwe schooljaar: de 130 nieuwe verkeersbrigadiers van de
basisscholen. De "afzwaaiers" kregen een welverdiende oorkonde, de nieuwe
lichting heeft de opleiding voltooid. Sukses.

10 juli. Goud voor het Kamper Trompetterkorps op het Wereld Muziekconcours in
Kerkrade in de eerste divisie. Dat was goed voor een daverende ontvangst en
huldiging in het stadhuis. Terecht. En nu volgende week het Stedelijk Orkest. Let op.

13 julio Een traditionele musicaluitvoering ter afsluiting van het schooljaar was weer
een groot sukses. "Sprookjes door de Gilden heen". Er werd, met maar liefst acht
voorstellingen, ook definitief een periode mee afgesloten vanwege de fusie met de
Flevomavo in het Venturi-College.
CAl Kampen gaat een miljoen gulden investeren in het lokale kabelnet. Er komen
glasvezelkabels en dat is goed voor zowel de capaciteit als de ontvangst op onze
kijkbuizen.
Kampen doet een gooi naar de Toeristentrofee van ANWB en NBT. Een werkgroep
waarin gemeente, horeca, VVV, Stichting Promotie Kampen en bedrijfsleven zijn
vertegenwoordigd, is er mee bezig.
En in de strijd tegen drugs verspreidt Ambulant Jongerenwerk deze week een
folder met informatie over drugs en de gevolgen op korte en langere termijn van
het gebruik daarvan.

14 julio De Wijkvereniging BrunnepeIHagenbroek is zo boos op het gemeentebestuur
en in het bijzonder op wethouder Piederiet, dat aIle contacten met het gemeente
bestuur worden verbroken tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994.
"Er wordt veel te weinig rekening met ons en onze adviezen gehouden. Misschien
zitten er na de verkiezingen een paar nieuwe gezichten", aldus voorzitter
Barneveld ...

15 julio Vader en zoon Kees en Aart Schilder exposeren gedurende de zomermaanden
in het Frans Walkate Archiefmet bodemvondsten (Aart) en geschiedkundige, resp.
genealogische publicaties (vader Kees). Drs Mieke Smit, stadsarcheoloog,
verrichtte de opening.

16 julio De grootste hotelboot van Nederland vertrekt vandaag van de Kamper
scheepswerf Peters naar de vaste ligplaats aan de IJ-oever in Amsterdam.
Gemengde gevoelens in de Amsterdamse raad. Men vindt de kolos foeilelijk en niet
passend in de omgeving ...
De Kamper Di(t) Dagen komen er weer aan en voor de "warming up" werd
vandaag begonnen met de "koopjesmarkt". Minder publiek dan vorig jaar, maar
het was me dan ook het weertje weI!
Stichting Kunstruimte Kampen mag de bovenverdieping van het postkantoor aan
de Oudestraat gaan gebruiken als expositieruimte. De Broederpoort, waar men nu
nog is ondergebracht, moet ontruimd worden voor de restauratie.
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Leerlingen van de Geref. School Noord en van de Schakel reisden vandaag door de
provincie in het kader van een gezamenlijk aardrijkskundeprojekt. Ze bezochten
o.a. het provinciehuis in Zwolle, het gemeentehuis in Ommen, en de sociale
werkvoorziening aldaar.

17 julio Ook de malletband van het Stedelijk Orkest was uitgenodigd voor een debuut
op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, en wat dacht je: ook een gouden
medaille! En dus op de late zaterdagavond een terechte huldiging in het stadhuis.

19 julio Woningbouwvereniging "Kampen" vindt dat het gemeentelijk huis
vestingsplan moet worden aangepast: minder koophuizen ten gunste van sociale
woningbouw. Zo niet, dan gaan de problemen zich opstapelen, vindt men.

21 julio De al weken durende landelijke schippersstaking is ook bij ons merkbaar.
Meer dan veertig binnenschippers liggen stevig verankerd en met de rood/witte
noodvlag in top langs de IJsselkade afgemeerd. "Schippers zijn het zat, alles plat",
staat er op een spandoek.
Er komt nu toch kritiek los op het ziekenhuisplan voor de regio Zwolle. Na het
gemeentebestuur, het ziekenhuisbestuur en de Praatgroep Behoud Kamper
Ziekenhuis heeft nu ook de Werkgroep Kind en Ziekenhuis Kampen een bezwaar
schrift ingediend.

22 juli.En ja hoor, de koe hangt weer in de toren. De 24ste reeks Kamper Ui(t)dagen
is van start gegaan, en het is weer als vanouds, druk en gezellig.

23 juli.B & W hebben in meerderheid besloten de stakende schippers tegemoet te
komen (zie 21-7). Minder liggeld en een aktiebiljet voor een raam van het
stadhuis. Kan niet, zegt een deeI van het college,en ookonder de raadsleden is er
weinigbegrip voor.

24 julio Verwarring rond het aquaturenpark. De Raad van Beheer van Sport
fondsenbad De Steur vindt het besluit van de gemeenteraad over het
haalbaarheidsonderzoek te mager. Er moet nogweer over gesproken worden....
Aanleg van een volkstuincomplex aan de Constructieweg gaat 177.000 gulden
kosten. Er is echter voorlopignog maar weinig belangstelling. Dat komt nog weI,
denkt men bij de gemeente, als de sluiting van de bestaande complexeneen feit is.
De Kamper afdeling van D'66 wil een referendum over de Ranzespoorlijn. En de
bevolkingmoet beter gomformeerdworden over alle voors en tegens van die lijn.
En Gerrit Jorna (65)voltooidegisteren zijn 25ste wandelvierdaagse van Nijmegen
sinds 1952.Zonderblaren.

26 julio Stadsarcheologe Mieke Smit en haar vrijwilligers legden weer een stukje
dertiende-eeuwse stadsmuur blootbij opgravingenin deVoorstraat/Klokkensteeg.

28 juli.Klein nieuws uit de krant van vandaag: dankzij het Kamper vogelasiel aan de
Bovensingel heeft een familie kerkuilen de dood van vader uil overleefd. De
uilemoeder was niet in staat de drie jongen te voederen en tegelijkertijd eieren uit
te broeden. 't Is gelukt. Dat is dus eigenlijk GROOTnieuws!
Ret Kampereiland hield haar Oranjefeest, maar het speelterrein was te nat. Er
moest worden uitgeweken naar gemeenschapscentrum Ons Erf, waar het toch een
geslaagd feest werd. ,

29 julioTengevolgevan het aanhoudend slechteweerbeleeftZwenibadDeSteur gouden
tijden. Duizendenvakantiegangers bezoekenhet subtropisch zwemparadijs.
Opnieuw drommen mensen in de binnenstad voor de tweede Kamper Ui(t)-dag,
ondanks heel veel regen. Ret was country- en western wat de klok sloeg.
Everhard Zwart, "organist van de opkomendegeneratie", bespeelde het orgel van
de Bovenkerkvoor een talrijk publiek.
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De voorgenomen bouw van Eenvoud aan de NoordweglBuitenhaven is weer een
stapje verder, ondanks felle tegenstand. De raad gaat ermee akkoord dat de bouw
planologisch wordt voorbereid.
Ret zgn. "Platform Arme Kant van Kampen" heeft bij de gemeente voorstellen
ingediend voor een minimabeleid. In het platform zijn 25 maatschappelijke
organisaties en groeperingen vertegenwoordigd.

9 julio Stichting Kamper Kogge krijgt van de gemeente (mits de raad het goed vindt)
nog eens tienduizend gulden voor verdere voorbereiding voor de bouw van een
koggeschip: het opstellen van een trajectplan en een begroting. Dat is allemaal
nodig om subsidie te kunnen aanvragen.
De schoolvakanties zijn dan nog weI niet begonnen in deze regio, maar ze zijn al
weer klaar voor het nieuwe schooljaar: de 130 nieuwe verkeersbrigadiers van de
basisscholen. De "afzwaaiers" kregen een welverdiende oorkonde, de nieuwe
lichting heeft de opleiding voltooid. Sukses.

10 julio Goud voor het Kamper Trompetterkorps op het Wereld Muziekconcours in
Kerkrade in de eerste divisie. Dat was goed voor een daverende ontvangst en
huldiging in het stadhuis. Terecht. En nu volgende week het Stedelijk Orkest. Let op.

13 julio Een traditionele musicaluitvoering ter afsluiting van het schooljaar was weer
een groot sukses. "Sprookjes door de Gilden heen". Er werd, met maar liefst acht
voorstellingen, ook definitief een periode mee afgesloten vanwege de fusie met de
Flovomavo in het Venturi-College.
CAl Kampen gaat een miljoen gulden investeren in het lokale kabelnet. Er komen
glasvezelkabels en dat is goed voor zowel de capaciteit als de ontvangst op onze
kijkbuizen.
Kampen doet een gooi naar de Toeristentrofee van ANWB en NBT. Een werkgroep
waarin gemeente, horeca, VVV, Stichting Promotie Kampen en bedrijfsleven zijn
vertegenwoordigd, is er mee be zig.
En in de strijd tegen drugs verspreidt Ambulant Jongerenwerk deze week een
folder met informatie over drugs en de gevolgen op korte en langere termijn van
het gebruik daarvan.

14 julio De Wijkvereniging BrunnepelHagenbroek is zo boos op het gemeentebestuur
en in het bijzonder op wethouder Piederiet, dat alle contacten met het gemeente
bestuur worden verbroken tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994.
"Er wordt veel te weinig rekening met ons en onze adviezen gehouden. Misschien
zitten er na de verkiezingen een paar nieuwe gezichten", aldus voorzitter
Barneveld ...

15 julio Vader en zoon Kees en Aart Schilder exposeren gedurende de zomermaanden
in het Frans Walkate Archiefmet bodemvondsten (Aart) en geschiedkundige, resp.
genealogische publicaties (vader Kees). Drs Mieke Smit, stadsarcheoloog,
verrichtte de opening.

16 julio De grootste hotelboot van Nederland vertrekt vandaag van de Kamper
scheepswerf Peters naar de vaste ligplaats aan de IJ-oever in Amsterdam.
Gemengde gevoelens in de Amsterdamsc raad. Men vindt de kolos foeilelijk en niet
passend in de omgeving ...
De Kamper Viet) Dagen komen er weer aan en voor de "warming up" werd
vandaag begonnen met de "koopjesmarkt". Minder publiek dan vorig jaar, maar
het was me dan ook het weertje weI!
Stichting Kunstruimte Kampen mag de bovenverdieping van het postkantoor aan
de Oudestraat gaan gebruiken als expositieruimte. De Broederpoort, waar men nu
nog is ondergebracht, moet ontruimd worden voor de restauratie.
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Leerlingen van de Geref. School Noord en van de Schakel reisden vandaag door de
provincie in het kader van een gezamenlijk aardrijkskundeprojekt. Ze bezochten
o.a. het provinciehuis in Zwolle, het gemeentehuis in Ommen, en de sociale
werkvoorziening aldaar.

17 julio Ook de malletband van het Stedelijk Orkest was uitgenodigd voor een debuut
op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, en wat dacht je: ook een gouden
medaille! En dus op de late zaterdagavond een terechte huldiging in het stadhuis.

19 julio Woningbouwvereniging "Kampen" vindt dat het gemeentelijk huis
vestings plan moet worden aangepast: minder koophuizen ten gunste van sociale
woningbouw. Zo niet, dan gaan de problemen zich opstapelen, vindt men.

21 julio De al weken durende landelijke schippersstaking is ook bij ons merkbaar.
Meer dan veertig binnenschippers liggen stevig verankerd en met de rood/witte
noodvlag in top langs de IJsselkade afgemeerd. "Schippers zijn het zat, alles plat",
staat er op een spandoek.
Er komt nu toch kritiek los op het ziekenhuisplan voor de regio Zwolle. Na het
gemeentebestuur, het ziekenhuisbestuur en de Praatgroep Behoud Kamper
Ziekenhuis heeft nu ook de Werkgroep Kind en Ziekenhuis Kampen een bezwaar
schrift ingediend.

22 juli.En ja hoor, de koe hangt weer in de toren. De 24ste reeks Kamper Ui(t)dagen
is van start gegaan, en het is weer als vanouds, druk en gezellig.

23 juli.B & W hebben in meerderheid besloten de stakende schippers tegemoet te
komen (zie 21-7). Minder liggeld en een aktiebiljet voor een raam van het
stadhuis. Kan niet, zegt een dee1van het college, en ook onder de raadsleden is er
weinig begrip voor.

24 julio Verwarring rond het aquaturenpark. De Raad van Beheer van Sport
fondsenbad De Steur vindt het besluit van de gemeenteraad over het
haalbaarheidsonderzoek te mager. Er moet nogweer over gesproken worden....
Aanleg van een volkstuincomplex aan de Constructieweg gaat 177.000 gulden
kosten. Er is echter voorlopig nog maar weinig belangstelling. Dat komt nog wel,
denkt men bij de gemeente, als de sluiting van de bestaande complexen een feit is.
De Kamper afdeling van D'66 wil een referendum over de Hanzospoorlijn. En de
bevolking moet beter gemformeerd worden over alle voors en tegens van die lijn.
En Gerrit Jorna (65)voltooide gisteren zijn 25ste wandelvierdaagse van Nijmegen
sinds 1952.Zonder blaren.

26 julio Stadsarcheologe Mieke Smit en haar vrijwilligers legden weer een stukje
dertiende-eeuwse stadsmuur bloot bij opgravingen in deVoorstraat/Klokkensteeg.

28 juli.Klein nieuws uit de krant van vandaag: dankzij het Kamper vogelasiel aan de
Bovensingel heeft een familie kerkuilen de dood van vader uil overleefd. De
uilemoeder was niet in staat de drie jongen te voederen en tegelijkertijd eieren uit
te broeden. 't Is gelukt. Dat is dus eigenlijk GROOTnieuws!
Ret Kampereiland hield haar Oranjefeest, maar het speelterrein was te nat. Er
moest worden uitgeweken naar gemeenschapscentrum Ons Erf, waar het toch een
geslaagd feest werd. ,

29 julioTengevolgevan het aanhoudend slechte weer beleeft ZwembadDe Steur gouden
tijden. Duizenden vakantiegangers bezoekenhet subtropisch zwemparadijs.
Opnieuw drommen mensen in de binnenstad voor de tweede Kamper Ui(t)-dag,
ondanks heel veel regen. Ret was country- en western wat de klok sloeg.
Everhard Zwart, "organist van de opkomende generatie", bespeelde het orgel van
de Bovenkerk voor een talrijk publiek.

255



1 augustus. Robert de Wilde (16) werd wereldkampioen fietscross tijdens
wedstrijden in Schijndel. Hulde.
En ook het volgende verdient hulde: mevrouw H. (Riek) Bruggeman-Schrijver, 71
jaar, vierde haar vijftigjarig(!) jubileum als hulp in de huishouding bij mevrouw
Berk aan de Sablonierekade. Riek is ook nog aktief o.a. in ons Frans Walkate
Archief.

2 augustus. Er is te weinig geld voor adekwaat onderhoud van de Bovenkerk. WVC
wil ongeveer een ton per jaar bijdragen, maar dat is veel te weinig, zegt de
Kerkvoogdij. Er is bezwaar aangetekend.
De gemeentelijke pan den in de Marktgang zullen geschikt gemaakt worden voor
de opvang van asielzoekers en vluchtelingen.

5 augustus. Met de benoeming van twaalf van de vijftien afdelingshoofden werd een
flinke stap gezet in het reorganisatie-proces van het gemeentelijk apparaat. Dat
moet op 1januari a.s. zijn afgerond.
Alweer de derde Kamper Ui(t)-dag, nu in Engelse sferen. Redelijk goed weer, druk
als vanouds, en gezellig. En's avonds het al traditionele skeelerspektakel in de
Hanzewijk.

6 augustus. De gemeentelijke rekenmeesters hebben een kunststukje uitgehaald:
het op 2 juli gemelde begrotingstekort van 870.000 gulden voor volgendjaar is door
"creatief rekenwerk" omgebogen tot een batig saldo. Er is nu 250.000 gulden
beschikbaar voor nieuw beleid en bovendien nog een miljoentje voor eenmalige
uitgaven ...
Maar de aanleg van een volkstuincomplex aan de Constructieweg is met minstens
eenjaar uitgesteld. Problemen met het bestemmingsplan en bovendien twijfel over
de gekozen lokatie.

7 augustus. Een tweede industriehaven, een centraal overslagterrein, twee nieuwe
IJsselbruggen, een opzienbarende waterkering, de N50 doorgetrokken naar
Emmeloord, de Hanzespoorlijn, krachtige economische samenwerking met Zwolle
en IJsselmuiden, toenemend aantal inwoners, arbeidsplaatsen, huizen en
voorzieningen. Dat is het wat Kampen nog voor de eeuwwisseling wacht in de visie
van de gemeente en in het bijzonder burgemeester Kleemans (56, en nu 15 jaar in
Kampen ...)
Uurtje Kerkmuziek in de Burgwalkerk. George Aubert bespeelde orgel en
clavecimbel, voor een niet zo groot, maar dankbaar Bach-publiek.

8 augustus. De oudste inwoner van Kampen, mevrouw Evertje van Werven, wordt
vandaag 102 jaar! Ze woont in Huize Margaretha. De mannen lopen een beetje
achter, Albertus Rutjes is (tot 20 oktober) nog pas 100.

9 augustus. Honderd Hanzesteden, waaronder natuurlijk Kampen, presenteren zich
deze week vier dagen lang op de "Hanzedagen" in het Duitse Munster. Een
Kamper delegatie van dertien personen zorgt daar voor "Kampen Promotie".

10 augustus. De landelijke schippersaktie (zie 21 en 22 juli) is - voorlopig - voorbij.
Het heeft zes weken geduurd. Over drie maanden zullen ze verder zien.

12 augustus. Uit het hertenkamp ontsnapten drie reeen. Niet voor lang, de politie
kreeg ze (weI met moeite) weer achter de hekken.
Heel veel regen, maar desondanks veel .publiek op de vierde Kamper Ui(t)dag.
Volgende week de laatste in de reeks.

18 augustus. Wat is 't, vakantietijd? Komkommertijd? AI dagenlang geen nieuws voor
de Kroniek. Waar moet dat heen? Gelukkig morgen weer Ui(t)dag, maar 't is wel
de laatste ...
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Maar een troost: achter de wolken scheen toch nog de zon, al gingen veel
vakantiegangers daar zoetjesaan aan twijfelen. Mooi weer dus.
Onafhankelijk gemeenteraadslid Rie Woning wordt eerste secretaris van de
nieuwe partij Solidair '93. Een landelijke politieke carriere in het verschiet?
De krant maakt melding van een breuk in de bekende Schokkervereniging. Een
jonge lichting leden wil dat het voltallige bestuur opstapt en ruimte schept voor
een nieuwe, meer professionele aanpak. Op 4 september a.s. gaan de leden
beslissen.

19 augustus. Dat was dan alweer de laatste Ui(t)dag van 1993, met eindelijk weer
eens prachtig weer en heel veel publiek, veel muziek, modeshows op de Nieuwe
Markt en's avonds een daverend vuurwerk. En toen was 't uit ... Volgens de
Stichting Promotie Kampen zijn aIle records gebroken. Ruim 200.000 toeristen
kwamen voor de zomerfeesten naar Kampen. Dat kunnen er volgendjaar nog meer
worden, zeggen ze.

21 augustus. De pachters van de stadserven vragen uitstel van betaling van de
waterschapslasten. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de nieuwe
regeling. Er is gemiddeld per boerderij zo'n 2.400 gulden mee gemoeid.
Volgens burgemeester Kleemans moet Kampen alles doen om de binnenstad
levendig en dynamisch te houden. Het vertrek van b.v. de ambtenaren naar een
stadskantoor buiten het centrum zou een ramp zijn. Niet doen dus.
Vandaag overleed de bekende Kampenaar Jan Brand (Jan de Brands), 77 jaar oud.
Hij woonde de laatste jaren van zijn turbulente leven in Huize Margaretha.

23 augustus. De gemeente is niet van zins schadevergoeding te betalen aan
ondernemers uit de Graafschap, die grote schade zouden hebben geleden door de
lange duur van de schoonmaak- en reconstructiewerkzaamheden in die straat.
"De gemeente treft geen blaam", is de mening van B & W.

26 augustus. Langs de Flevowegwerd een in het water terechtgekomen pasgeboren
kalfje door twee agenten gered. Het kostte zeweIeen nat pak. Hulde derhalve.
En onafhankelijk raadslid Rie Woning dringt aan op onmiddeIlijke atbraak van
een iIlegaal gebouwde garage aan de IndustrieweglBeltweg. Ze vreest herhaling
van de toestanden rond het woonwagenkampin Hagenbroek.
Stichting Zorgomroepvoor Zieken en Ouderen (ZoZo)kreeg 5.000 gulden van het
Fonds Zomerpostzegels, bestemd voor aanschaf van apparatuur voor
video-montage. Prima.

27 augustus. Oliemaatschappij Texacosloopt binnenkort haar brandstofdepot op het
industrieterrein. De investeringen die nodig zijn om blijvend te kunnen voldoen
aan de milieu-eisen zijn zohoogdat het niet meer rendabel is. Na 35jaar gaat het
depot dus verdwijnen.
En de pachters van de stadserven kregen het gevraagde uitstel (zie 21-8).

28 augustus. De Stichting Kamper Koggezit in geldnood.-Omverder te kunnen gaan
met de planontwikkeling en de kans op subsidie niet te verspelen, vraagt de
Stichting 100.000gulden van de gemeente. "En liefst een beetje snel...".
Ongeveer zeshonderd motorrijders van verschillende Europese nationaliteiten
waren dit weekend te gast bij MotorclubDe Loswal. Dit jaarlijks festijn met veel
harde muziek, bier en wat daar meer bij hoort is na twaalfjaar uitgegroeid tot een
van de grootste "motortreffens"in zijn soort in Nederland.

30 augustus. De Nieuwe IJsselbrug (nu 10 jaar oud) ondergaat dezer dagen een
uitgebreid technisch onderzoek.Er zijn nog geen gebreken aan het licht gekomen.
Zohoort 't ook.
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In de Synagoge exposeren in september internationaal bekende kunstenaars
(Lucebert, Corneille, Jeroen Krabbe, Jan Cremer en Jan Montyn) met
zeefdrukken, etsen en litho's.

1 september. Op S4-jarige leeftijd overleed L. (Bart) de Kleine, bekend niet aIleen
als huis- en (amateur)-kunstschilder, maar ook als jarenlang decorschilder van de
RK. Opera- en Operettevereniging St. Caecilia.

3 september. 45 jaar lang ventte Henk Habekotts uit Kampen brood en
kruidenierswaren in het buitengebied. In mei moest hij om gezondheidsredenen
stoppen, maar hij wordt node gemist. Als blijk van dankbaarheid werd hij door zijn
klanten deze week verrast met een afscheidskado. Terecht.
Het schip Sirius van Greenpeace ligt deze week ter bezichting afgemeerd aan de
IJsselkade. Er is ook een tentoonstelling over Greenpeace aan boord.
Onrust in 'bingoland' ...Door nieuwe wetgeving en scherpere controle moet er een
eind komen aan commerciele aktiviteiten in by. club- en kerkgebouwen. Grote
gevolgen misschien voor ongeveer 30 verenigingen met jaarlijks zo'n 300 bingo's.
Waar moet dat heen ...?

4 september. Het Flevogemaal bij Kampen wordt wellicht overgenomen door de
Stichting Stoomgemaal Kamperzeedijk. De gemeente Kampen wil meewerken aan
het opzetten en beheren van een museum in het gemaal, dat tot vorig jaar nodig
was voor het drooghouden van de polder Broeken en Maten.
De leden van de Schokkervereniging kozen vandaag tijdens de Schokkerdag een
nieuw, kleiner bestuur, dat verder gaat op een aangepaste koers. "Dank werd
gebracht aan de pioniers van het eerste uur", aldus de nieuwe voorzitter B.Kroes.
Uitgebreid onderzoek door Buro Bollen in Tilburg toont aan dat nieuwbouw van
een stadskantoor niet de goedkoopste, maar wel de beste oplossing biedt voor het
huisvesten van de gemeentelijke organisatie. Afwachten wat "de politiek" er van
vindt ...

6 september. B & W hebben besloten om het Platform "Arme kant van Kampen" te
betrekken bij het opstellen van een gemeentelijk minimabeleid.
Er komt nog geen uitgebreide voorlichting over mogelijkheden en konsekwenties
van de Hanzespoorlijn en ook geen referendum zoals D'66 graag wi1. B & W
vinden het daarvoor nog te vroeg.
De Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken begint het nieuwe
studiejaar met een deeltijdstudie voor afgestudeerden HBO-theologie. Dat kan
ookopleiden tot het predikantschap.
Bert van de Veldewerd in Oostenrijk tweevoudig Europees kampioen schieten met
historische wapens. Hij werd door burgemeester Kleemans in het stadhuis
ontvangen.

7 september. B & W gaan een nieuwe brief sturen naar het zwembadbestuur over
het Aquaturenpark. Een beetje vriendelijker en enthousiaster dan de vorige...
De Pieter Zandt Scholengemeenschap gaat over een week de praktijklokalen van
de nieuwbouw aan de Kamperstraatweg in gebruik nemen. Voorjaar '95 is het hele
complexklaar.
De Openbare Leeszaal en Bibliotheek krijgt meer geld van de gemeente voor
vervanging en uitbreiding van de mediacollectie en voor verbetering van de huis
vesting.
En het College van B & W bood tijdens een commissievergadering bij monde van
burgemeester Kleemans excuus aan aan Homokring Kampen naar aanleiding van
uitspraken van wethouder Veltman in mei j.1.
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9 september. Er moet wel een beetje haast gemaakt worden met de bouw van "De
Kogge", want het schip moet in 1996 naar Sint Petersburg in Rusland ...Dat idee
komt van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

11 september. Vandaag Open Monumentendag. Veel gezellige drukte overal in de
stad. Oude tijden herleefden in de fraai gerenoveerde Graafschap en Bregit
tenstraat. Ret Egerlander Blaaskapellen Festival trok veel publiek naar de
binnenstad. In de Meerminnensteeg werd aandacht geschonken aan het feit dat
deze steeg met haar luchtboog de sloop van de "Kokpanden" had overleefd. Ret
gerenoveerde Prinsenstraatcomplex werd geopend, en veel monumenten waren te
bewonderen.
In de Koornmarktpoort opende burgemeester Kleemans de expositie "Stil Verval"
met foto's van Obbe Deelstra. Er is nog veel dringend aan renovatie en restauratie
toe. Dat vindt ook de Stichting Stadsherstel, die zegt dat er veel meer
inspanningen gedaan moeten worden om de monumentale binnenstad voor het
nageslacht te bewaren. Geheel mee eens.

14 september. Ret blijft onrustig rond het pas geopende Turkse koffiehuis aan de
Wilhelminalaan. De buurtbewoners klagen over geluids- en parkeeroverlast ...

15 september. Onafhankelijk raadslid Rie Woning is uit de nieuwe partij Solidair '93
gestapt, waar ze sinds 4 weken landelijk secretaris van was. Ret is er een
bestuurlijke en financiele chaos, zegt ze.
Er is nog lang geen zekerheid over de toekomst van ons ziekenhuis. Op de onlangs
gehouden openbare hoorzitting over het ziekenhuisplan regio Zwolle bleek dat de
directies van de Zwolse ziekenhuizen er weinig heil in zien.

16 september. Volgende week start het Rijksmuseum in Ketelhaven met de bouw van
het eerste (kartonnen) schaalmodel van de Kamper Kogge. Ret bouwplan van het
schip is bijna klaar.
Vijf jubilarissen bij de Kamper brandweer: wegens 12,5 jaar trouwe dienst kregen
Dries van de Velde, Siem Zwanepol en Sjaak van de Gaag het bronzen kruis. Dries
Fidder en Ferry van de Graaf blussen al 25 jaar en kregen dus zilver.
Burgemeester Kleemans reikte de onderscheidingen uit.

17 september. Eenentwintig winkeliers aan de Oudestraat kregen van de gemeente
precariorechten terug. Ze betaalden voor gebruik van eigen grond en dat hoeft
niet. Samen krijgen ze ruim 12.000 gulden terug. Meevallertje ....
Bij kinderboerderij Cantecleer werden zes raskonijnen gestolen. Drie ervan waren
drachtig. Wie doet nou zoiets?

18 september. Ret zgn. "Bremanproject" in Kampen wordt nu, zesjaar na de start,
ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken. Ret projekt beoogt jonge
verstandelijk gehandicapten tegen normale beloning aan het werk te krijgen.
De Vrienden van het Kamper Museum vierden bun 20-jarig bestaan en
organiseerden een suksesvol symposium in de Stadsgehoorzaal over de materiele
cultuur in de middeleeuwen.
Youth for Christ nam na veel omzwervingen een gerestaureerd pand in de
Venestraat in gebruik.

20 september. Bij Berk Kampen gaan als gevolg van een reorganisatie 23 van de 75
arbeidsplaatsen verdwijnen ...
Bezuinigingen alom, maar de tehuizen in Kampen vinden dat het nu welletjes is.
Amandelboom en Verenigde Gasthuizen stuurden een delegatie naar een protest
bijeenkomst in Nijverdal en overhandigden enkele honderden handtekeningen
aan gedeputeerde Dijkstra.
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Door de sluiting van het City-theater lag de Kamper Filmclub twee jaar stil. Men
kondigt aan nu weer te gaan draaien in het Vestzaktheater van de Stadsgehoor
zaal. Er komt eerst een proefmet drie voorstellingen.

21 september. Wethouder Bastiaan sloeg de eerste heipaal in de grond voor het
nieuwe wijkcentrum ZuidIBovenbroek. De bouw is een experiment in het kader
van de sociale vernieuwing. De wijkvereniging is zelf opdrachtgever en eigenaar,
en verantwoordelijk voor een goede besteding van de 300.000 gulden, die de
gemeente voor de bouw ter beschikking stelt.

22 september. Veertig jaar werkte Gerrit Jan Werff op het kantoor van (nu) notaris
Pel. Dat is een mijlpaal vanjewelste. Gelukgewenst.
Het familiebedrijfTen Have aan de Oudestraat stopt er mee, na 67 jaar ...
Het personeel van I&M heeft vandaag gestaakt om de CAO-eisen van hun
organisaties kracht bij te zetten. Ze willen niet langer als tweederangsburgers
behandeld worden.
Het Roemeense vrouwenkoor "Carmina Dacica" gaf, onder leiding van Flora T6th,
een geslaagde zanguitvoering in de Bovenkerk.

23 september. De Marnixschool aan de Bovensingel bestaat veertig jaar. Dat vieren
ze deze week, o.a. met een reiinie en een herdenkingsboekje.
In het pand Broederstraat 16 (voorheen vishandel Laagland en pal tegenover de
universiteit) is vanaf vandaag het archief- en documentatiecentrum van de
vrijgemaakt gereformeerde kerk ondergebracht.
De Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw organiseerde vandaag, met
de plaatselijke ouderenbond en het gehandicaptenoverleg, een symposium over
"Aanpasbaar Bouwen".

24 september. De Avercampschool en de Dr. H. Bouwmanschool starten een
gezamenlijk projekt over vooroordelen en discriminatie. Beide scholen (buren)
hebben daar in toenemende mate mee te maken ...

25 september. De Stadsgehoorzaal open de onder grote belangstelling het nieuwe
theaterseizoen met een greep uit het komende programma.
Muziekvereniging "De Volharding" organiseerde voor de zesde keer het Indoor
Muziek- en Majoretteconcours "Kampen, muziekstad aan de IJssel" en ook nu
werd het weer een sukses.
En in het kader van de "gemeentedag" discussieerden ouderen in de Kamper
tehuizen over het ouderenbeleid van de overheid. Men maakt zich daar veel zorgen
over ...

26 september. De Veluwe-rally, het grootste kano-evenement van Nederland, en
georganiseerd door Kanovereniging "Skonenvaarder", werd door de weers
omstandigheden een ware monstertocht. Regen, wind en kou deden vel en
voortijdig afhaken, maar toch haalden 74 kanoers het eindpunt bij d'Olde Zwarver.

29 september. Vandaag weer de jaarlijkse Schooldag van de Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (aan de Broederweg). Het
was gezellig druk in de stad met de plm. 7.000 bezoekers, die, na de bijeenkomsten
in de diverse kerkgebouwen, zorgden voor de bekende schooldagsfeer in de
binnenstad.

30 september. Jan van den Oever heeft zijn veertig dienstjaren bij de gemeente vol.
Hij stopt nu met zijn baan als chefburgerzaken en gaat met de VUT. Hij kreeg ook
nog Koninklijk Goud. Gelukgewenst en nog goede tijden toegewenst. Zijn opvolger
is (geboren IJsselmuidenaar) Jan van der Kamp (33).
De Schaepmanschool aan de Jan Ligthartstraat vierde feest. De school is
verbouwd en uitgebreid, en alles is, na zevenjaar, weer "onder een dak".
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Jawel hoor, daar hebben we het "Stadskantoor" weer eens. Nu hebben de tien
fraktievoorzitters zich uitgesproken voor een combinatie van verbouw van het
belastingkantoor aan de Kennedylaan met nieuwbouw daarnaast. Er ligt al een
schetsplan klaar van architect Oord. En het "plan Bollen" kan in de prullebak. Zou
het er dan toch van komen?
En de inmiddels bekende Kogge? "De bouw is nu voor 100% zeker", volgens
wethouder Bastiaan. De raad legde nog eens 124.000 gulden op tafel! Eind
november kunnen de werkzaamheden beginnen, maart 1994 is de kiellegging.

1 oktober. Albert J. Goosen (55) vierde zijn 40-jarig dienstverband bij de sociale
werkplaats I&M. Hij kreeg de bronzen ere-medaille van de orde van Oranje
Nassau opgespeld door loco-burgemeester Hengeveld. Onze hulde en gelukwensen.

2 oktober. Het Stedelijk Orkest vier de het zestigjarig jubileum van Gerard Schrijer,
die al die tijd zijn partijtje meeblaast op de alt-saxofoon. Ook hier past hulde.
In de Stadsgehoorzaal een opvoeringvan "oomWanja"van Anton Tsjechov.
Het Dierenopvangcentrum Edo Hammers hield "open huis" ter gelegenheid van
dierendag. Het werd een sukses: 24 honden en katten kregen een nieuwe baas of
bazin.
En het was "vrijwilligersdag". In sporthal De Reeve presenteerden zich 25
plaatselijke organisaties. De Vrijwilligersprijs 1993 ging naar mevrouw Mart
Steller voorhaar inzet voormoeilijk lerende kinderen van schoolDeKogge.Hulde.

5 oktober. Trailerfabriek Kromhout ontsloeg bijna de helft ofweI acht
personeelsleden. Het bedrijfheeft te lijden onder de recessie. Dat betekent gebrek
aan opdrachten.
Mevrouw Ada Leidekker-den Held ging voor de dertigste keer op pad met de
lijstcollectevoor de Dierenbescherming. Maar ze collecteert ookvoorby. Leger des
Heils, Kankerbestrijding, Hartstichting en nogmeer. Waar zouden die zijn zonder
mevrouwLeidekker?Dat moet maar eens gezegdworden.

6 oktober. In het Stedelijk Museum tot eind november een tentoonstelling met als
thema "Pelgrims uit Kampen", herinneringen aan pelgrimsreizen uit vroeger
tijden.
Op de Plantage werd ten behoeve van de stadsbestuurders en ambtenaren een
demonstratie gegevenmet een "high tech" stadstoilet. Zoiets zou voorzien in een
behoefte....

8 oktober De fraktievoorzitters spraken zich een dikke week geleden uit voor
inpassing van het belastingkantoor aan de Kennedylaan in een nieuw Stads
kantoor. Moet dat belastingkantoor natuurlijk weI beschikbaar zijn. Volgens een
woordvoerdervan de belastingdienst is daar voorlopiggeen sprake van.....

9 oktober. De muziekverenigingen AMDG en Volharding stuurden hun twirlers,
majorettes en minirettes naar een concours in Marum (Gr.). Ze vielen allemaal
hoogin de prijzen.
Nog meer muziek: de Malletband van het Stedelijk Orkest werd in Barneveld
overtuigend kampioen van Nederland.
In de IJssel werden de nationale duikwedstrijden gehouden voorbrandweerteams.
De opdrachten waren zwaar en er stond een sterke stroming. De ploeg van
Bussum werd tenslotte winnaar.

10 oktober. "Voorleesdag" in de Stadsgehoorzaal, en ongeveer duizend belang
stellenden kwamen opdagen.Het verhaal van "VreemdeJuffrouw Bok"van Annie
M.G. Schmidt stond centraal, niet aIleen in Kampen, maar in meer dan 150
theaters in Europa en in 25 talen. Grandioos toch?
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11 oktober. Blijkens een krantenbericht neemt Rijkswaterstaat de aanleg van
Rijksweg 50 over van de gemeente. Kampen staat dan min of meer buitenspel. De
Werkgroep Bescherming Buitengebied is daar niet zo blij mee.

12 oktober. Komende week is "Kinderboekenweek". Die duurt dan tien dagen. De
openbare bibliotheek betrekt op verschillende manieren de kinderen van de
basisscholen bij het algemene thema: Vriendjes, Maatjes, Kameraadjes.
Een in opdracht van het Project Algemeen Jongerenwerk uitgevoerd onderzoek
toont aan dat bijna de helft van de groep "ambulante jongeren" (jongeren die
regelmatig een beroep doen op hulpverleningsinstanties) gebruik maken van
harddrugs als XTC, heroine en cocaine.

13 oktober. Knappe rekenmeesters bij de gemeente. Na de berichten van 2 juli en 6
augustus snappen we er weI niet veel meer van, maar het schijnt nu zo te zijn dat
er in 1994 2.171.000 gulden beschikbaar is voor eenmalige uitgaven, en
daarenboven nog eens 682.000 gulden struktureel. En dat aIleen maar door
boekhoudkundige technieken ....

15 oktober. Gedurende drie dagen ligt aan de IJsselkade een Duitse (Bremer)
Hanze-kogge ter bezichtiging. Het is de "Ubena von Bremen". Allemaal kijken.
De toneelgroep van de Kampereilander Oranje Vereniging bracht in een volle
Stadsgehoorzaal met sukses het blijspel "Ik bemoei me er niet mee".

16 oktober. De gemeente heeft (als eerste gemeente in Overijssel) drie openbare
basisscholen aangemeld voor het onderwijsvoorrangsbeleid. Er kan zo meer geld
gekregen worden voor tweetalig onderwijs aan by. Turkse kleuters.
Er komt geen toe stemming van de provincie voor woningbouw op het
Kampereiland. De Stichting Kampereiland vreest dat het gebied doodbloedt als er
geen huizen bijkomen ....
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan gaf het koor Jubilate Deo een
geslaagd concert in de Buitenkerk, in een speciale koor- en orkestsamenstelling.

18 oktober. Een groep jongeren en gehandicapten uit de Duitse partnerstad Soest
sloten een bezoek aan Kampen af met een discussie met de leerlingen van het
Almerecollege. Dat bleek voor beide kanten toch weI moeilijk ....
Op 70-jarige leeftijd overleed vandaag de emeritus-predikant Sicco Landheer, die
in heel Kampen, zowel binnen als buiten de gereformeerde gemeenschap, grote
bekendheid en waardering genoot.

19 oktober. Kampen gaat een echt drugsbeleid maken, steunend op de pijlers arbeid,
wonen en hulpverlening. Zo bleek uit een extra vergadering van de,
raadscommissies Sport en Welzijn en Algemene Bestuurszaken.
Het echtpaar Corstiaan Baars en Hendrika Jacoba van Bruggen, beiden v66r in de
tachtig, vierden hun zestigjarig huwelijksjubileum. Van harte en nog veel goede
jaren!

21 oktober. De Hanzestad Compagnie kondigt aan te vertrekken naar Lelystad, als in
Rijksweg 50 een nieuwe rijksbrug over de IJssel gaat komen. Dat wordt een te
groot obstakel voor de Bruine Vloot. Graag dus een tunnel!
Mevrouw J.W,C. ten Hove-Jacobze was 12,5 jaar in dienst van het Nederlands
Spaarbankwezen als beheerder van het Frans Walkate Archief. Die jaren werden
voorafgegaan door 10,5 jaar vrijwillig medewerkster. Dat werd herdacht in een
feestelijke bijeenkomst in het Walkate Archief.

22 oktober. Er wordt binnenkort een nieuwe koepel opgericht waarin negen
plaatselijke organisaties zich bezig gaan houden met toeristisch-recreatief
Kampen.
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Ruim 400 leerlingen van het Oranje College begonnen de herfstvakantie met een
sponsorloop ten bate van Speel-O-Theek Kampen. Dat bracht niet minder dan
6.700 gulden op! Grote klasse, en dus: hulde!

23 oktober. Onze brandweerlieden moeten hun conditie bijhouden en daarom krijgen
ze van de gemeente geld om een eigen fitnessruimte in te richten in de brand
weer kazerne.
Toneelvereniging Komma bracht voor een volle Stadsgehoorzaal "Kat op een heet
zinken dak" van Tennessee Williams.
Er was veel belangstelling voor de vierde Sport Infomarkt in sporthal De Reeve.
Ruim 400 belangstellenden, meest jongeren, kwamen kijken.

25 oktober. De Gemeentelijke Plantsoendienst gebruikt van 25 tim 28 oktober de
Kamper Schepenzaalvooreen tentoonstelling met als thema: "Natuur in deBuurt".
Deze week begon de tweede Aktie Tankslag, die de laatste nog resterende
ondergrondse opslagtanks moet opruimen.
En honderd leerlingen van de Avercampschoolgaan in de herfstvakantie op pad
met een Novib-spaarpotje. Ze gaan buitenlandse muntjes inzamelen voor een
Sahel-projekt. Uit de kunst!

27 oktober. Ret ziekenhuis. De discussie gaat voort. Gedeputeerde staten besloten
dat Kampen een basisziekenhuis met klinische capaciteit moet houden, als
dependance van de beide Zwolse ziekenhuizen. Maar die zien daar niets in: een
polikliniekvindt men voldoende.Kampenaren, let op!
Ret vernieuwde winkelcentrum in de Flevowijkheet nu WinkelpleinWest en heeft
een totaal nieuw aanzien gekregen. Vandaag werd het met een vlaggenparade en
vuurwerk geopend. Belangrijke stimulator was Piet van Mierlo (59) van C-1000,
die onder grote belangstelling de legpenning van de Stad Kampen overhandigd
kreeg doorburgemeester Kleemans. Verdiend, dus hulde!

28 oktober. Vandaag overleed op 64-jarige leeftijd de heer Dirk Runia, die zich op
velerlei terreinen in de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt. Hij was o.a. van
1977tot 1988rector van het Johannes Calvijn Lyceum.
De Gemeenteraad nam een besluit: er zal centrale huisvesting van het
gemeentelijk apparaat komen aan de Kennedylaan. Daarvoor is het huidige
belastingkantoor nodig en een grote nieuwe kantoorvleugel met zes bouwlagen.
Kosten van het totale projekt: 30miljoengulden.

30 oktober. De Oud-Gereformeerde Gemeente in Kampen herdenkt vandaag haar
100-jarig bestaan. Dat vindt plaats in het kerkgebouwaan de Burgwal101.
Vandaag Ouderensportdag in Sporthal de Reeve en ZwembadDe Steur. Dat trok
bijna 300belangstellenden, waarvan een groot deelmeedeed aan de aktiviteiten.

1 november.Vandaag overleedde heer A.A. Rutjes. Hij was met zijn leeftijd van 101
jaar de oudste inwoner van Kampen en verbleef de laatste jaren in HuizeMyosotis.

2 november. Ret ministerie van WVC voert momenteel overleg over de
mogelijkheden om op het vakantiepark Ankersluis in het Roggebotsebos een
asielzoekerscentrum te vestigen. B & W van Kampen staan daar positief tegen
over.

3 november. Er werd met radarapparatuur een snelheidscontrole gehouden op de
Europa-allee. Achttien procent van de passerende voertuigen overschreed fors de
maximum snelheid.
Aan twee specialisten die in maart 1992 ten onrechte door het bestuur van het
Stadsziekenhuis zijn geschorst, moet schadevergoedingworden betaald. Dat kost
de gemeente 1,7miljoengulden.
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4 november. Studenten van de Kunstacademie maken in opdracht van de gemeente
een plan voor inrichting van de Plantage tijdens de 25ste reeks Kamper
Ui(t)-dagen in 1994.
De VAD presenteerde een "Vervoersplan voor de Stadsdienst Kampen 1994-1997".
Geen twee, maar drie lijnen, avonddiensten met taxi's volgens dienstregeling, en
een aparte scholierenlijn voor de Pieter Zandt-jeugd. Maar of dat allemaal
doorgaat? Volgens B & Wmoet eerst de oude IJsselbrug vervangen worden, want
de wachttijden zijn veel te lang. Dus duurt 't nogwel even.
GaragebedrijfVan Marle aan de Graafschap, reeds velemalen in het nieuws, krijgt
van de gemeente geennieuweMilieuvergunningen moet stoppenmet de exploitatie
van het tankstation wegens onaanvaardbare vervuiling van bodem en lucht in de
omgeving.VanMarloheeft de zaak in handen gegevenvan zijn advocaat.

5 november. Kampen wil wel meebetalen aan de N 50 naar Ramspol, maar vraagt
dan wel ongelijkvloerse kruisingen over de drie Broekswegen, goede
geluidswerende voorzieningen, een op- en afrit voor het industrieterrein en, als 't
even kan, een tunnel in plaats van een derde IJsselbrug. Dat laat wethouder
Piederiet weten. Waar voorons geldmoet er komen!
Aktiedag ter gelegenheid van Vluchtelingenweek in Kampen. Stichting
Vluchteling, Vluchtelingenwerk Kampen en Stichting Vrouwenwerk trachtten in
De Ruimte het publiek op de hoogte te brengen van de problematiek van vooral
vrouwelijkevluchtelingen uit Afrika.

7 november. Hervormd verzorgingstehuis "DeAmandelboom"viert deze week het
125-jarig jubileum. "De Amandelboom" komt voort uit het vroegere
"bestedelinghuis"(later Rusthuis der Nederlands HervormdeGemeente) aan de 3e
Ebbingestraat.

8 november. Bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente kijken de ambte
naren tegen een forse achterstand aan. Men vraagt externe hulp van een
stedebouwkundig buro, maar B & W wil toch eerst de afronding van de
gemeentelijke reorganisatie afwachten.
De kunstacademie en de theaterschool houden deze week een "open dag" met o.a.
openbare lessen voorbelangstellenden.

9 november. De gemeente voerde jarenlang een gedoogbeleid ten opzichte van
bedrijfsaktiviteiten van woonwagenbewoners in de woonwijk Hagenbroek. Dat
gaat nu fors geld kosten. De verplaatsing van een autohandel naar het
industrieterrein gaat maar liefst 220.000gulden kosten, zegt wethouder Bastiaan.
Tel uitje winst.

10 november. Het R.K. Klooster van de Zusters van Liefde aan de Buiten
Nieuwstraat komt binnenkort leeg. De laatste drie nog aanwezige zusters
verruilen begin volgend jaar met bloedend hart het (te) grote huis voor een
"burgerwoning"aan de Lovinkstraat. Teken des tijds, en een onontkoombaar einde
van 132jaar zinvolleaanwezighheid in de Kamper binnenstad.

11 november. Het schijnt er tijdens huldigingen of recepties nog al eens z6 feestelijk
toe te gaan in de commissiekamers van het stadhuis, dat het publiek aan het
hossen en springen gaat. Dat mag niet meer, want de vloeren dreigen het te
begeven. Een deskundig onderzoekmoet uitwijzen wat wel of niet kan. En ookde
brandveiligheid is in het geding.

12 november. Premiere van vier uitvoeringen van het R.K. Opera- en Operettekoor
"St Caecilia"in de Stadsgehoorzaal. Uitgevoerdwerd "Het Lied der Woestijn",van
Sigmund Romberg.Het was een zeer geslaagde uitvoering die onder leiding stond
van Harrie Poulssen.
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13 november. Een concert van het Rervormd Kerkkoor in de Bovenkerk. Ret koor
bestaat al 55 jaar.
Muziekvereniging AMDG gaf haar vierde en laatste concert ter ere van het
70-jarig jubileum in sporthal De Reeve. Daar kwam het minirettepeloton, de
drumband, het jeugdorkest, de B-majorettes, de A-majorettes, de A-drumband en
het A-orkest aan te pas. En het werd een geslaagd en groots evenement.

15 november. Ret bekende vogel-asiel van de familie van der Werf herbergt op het
ogenblik bijna 60 egels en 200 vogels. Onder de egels is voor het eerst een
albino-egel, wit, rode oogjes en zachte naalden. Ret dier maakt het goed. Als de
dieren weer in orde zijn, herkrijgen ze de vrijheid.
Stichting Promotie Kampen is door de fiscus aangeslagen voor 40.000 gulden
achterstallige belasting. De Stichting heeft de helft direct betaald, maar wil de rest
(BTW-afdracht) aanvechten. "Ret feest van volgendjaar is niet in gevaar", zegt de
penningmeester.
En de ambtenaren van de gemeente gaan op 8 december grote schoonmaak
houden. Overtollig oud papier, meubilair en apparatuur moet weg. Dat alles ter
voorbereiding van de interne verhuizingen die een gevolg zijn van de reorganisatie
die op 1 januari a.s. zijn beslag gaat krijgen.

16 november. De PvdA-frakties van Kampen en IJsselmuiden pleiten in een
gezamenlijke brief aan de colleges van B & W en aan hun Statenfraktie voor een
nieuwe studie over de N50. Leid de N50 via Dronten naar de Ketelbrug om daar
aangesloten te worden op de A6. Lagere kosten en geen derde brug ten noorden
van Kampen zouhet gevolgzijn.
Binnen enkele maanden wordt duidelijk of de pannenfabriek Berk in Kampen
blijft ofniet. Onderhandelingen met omliggendegemeenten zijn gaande.
Ret echtpaar Klaas Kanis en Johanna Bastiaannet was 65 jaar getrouwd. Ze
hebben beiden veel felicitaties ontvangen en daar doenwe de onzenatuurlijk bij!

19 november. In de Nederlandse Wiskunde-Olympiade 1993 eindigde de 17-jarige
Simon Kronemeijer, leerling van het Johannes Calvijn Lyceum, op de vierde
plaats. Daarvoor kreeg hij vanmiddag in de Technische Universiteit Eindhoven
een prijs uitgereikt. Hulde.
Ret Almere College, de Copernicus Scholengemeenschap in Dronten en het
Venturi College sluiten eerstdaags een overeenkomst voor samenwerking op
onderwijskundig en bestuurlijk gebied.
DOSKampen huldigde achtjubilarissen: Marten v.d.Wegen Joop Schinkel waren
al zestig jaar lid, Dries Vinke, RoelofAlberts en Henk van der Hoven vijftig jaar,
en R.J. de Ruiter, Sjaak Hansink en Klaas Alberts 25jaar.

20 november. In '''t Ukien"werd een (geslaagd) eerste "Meidenfestijn"gehouden, met
25 deelneemsters tussen 14en 18jaar. Er komt zeker een vervolg,zeggenze.
Hij is er weer: Sinterklaas zette met groot gevolgvoet aan wal op de IJ sselkade.
Ret was koud, maar 't werd een warm welkom.

22 november. De werkgroep Bescherming Buitengebied is woedend. B & Wbelegde
plotseling een (commissoriale) raadsvergadering, zonder daar ook maar enige
ruchtbaarheid aan te geven. Ret ging om 9,5 miljoen gulden en dat is toch geen
kleinigheid, evenmin als de N50waar ze voorbestemd zijn.
En vertegenwoordigers van instanties die bij ons met "ouderenzorg" te maken
hebben, kwamen tot de conclusie dat we tevreden kunnen zijn over de Kamper
situatie, als we die vergelijken met die in partnerstad Soest in Duitsland ...

23 november. RKDOS-lid Henk deVries houdt een Kamper (sport)recordlijst bij. Dit
jaar werden niet minder dan 37Kamper records scherper gesteld!
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En wat beleven we nou? Ret is nog maar november, maar de ijsbanen gaan al
open! IJsclub Wintervreugd op 't Kampereiland was de eerste, maar VZOD en
TOG volgden vandaag. En koud dat't is ...!
Wordt het enige tijd geleden door brand verwoeste bordeel in de Morrensteeg weer
heropend? Omwonenden zijn daar niet gerust op en hebben bij de gemeente hun
bezorgdheid geuit.
De nieuwe wijk De Maten krijgt muzikale straatnamen, o.a. Koorlaan,
Orkestlaan, Concertlaan, en ook Cantate, Ballade en Hymne. Dat wordt een
vrolijke boel daar.

24 november. De Kamper Wielerclub huldigde haar kampioenen: Robert de Wilde
(16) is wereldkampioen en kan misschien volgend jaar naar Amerika. En Arno
Kanis (10) is Nederlands crosskampioen. Reden genoeg voor een feestje.
Ret duurt niet lang meer ofhet is weer Oudjaar. Maar let op: vuurwerk of schieten
is er nag niet bij. Vroegtijdig in bezit hebben of afsteken van vuurwerk is volgens
nieuwe wetten in het vervolg een "misdrijf" en dat kan je danig opbreken! Rustig
aan dus nog maar even!
In de "Open Hof"concerteerde het Kamerorkest Zwolle,onder auspicien van het
Kamper Nutsdepartement.

25 november. Komt er nou een openbaar toilet op de Plantage of niet? En wordt dat
ook geschikt voor invaliden of niet? En daarmee samenhangende: komen er
reclameborden op de Europa-allee of niet? Er wordt in B & W getwijfeld en
getwijfeld.Eri de behoeftewordt almaar groter...

26 november. De Kamper Kogge!Met een paar kanonschoten en de aanvoer van de
eerste kielplank begon vandaag de officiele voorbereiding van de bouw op het
terrein aan de Buitenhaven. De geplande boottocht met genodigden naar
Ketelhaven kon vanwege de dichte mist niet doorgaan.

27 november. DeRK. Parochie van Kampen gaat haar gebouwenbestand bijstellen.
Ret aantal mensen dat aIle kosten moet opbrengen is kleiner geworden, de lasten
daarentegen stijgen almaar. Een definitieve beslissing moet nogwordengenomen,
maar waarschijnlijk worden de Flevokerk en de pastorie aan de Vloeddijk
afgestoten.
En voor het rest ant van 1992 zult U moeten wachten tot de Almanak 1994. Tot
dan.
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