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1 januari. Wehebben elkaar weer allemaal het allerbeste gewenst en nu ligt dus een
gloednieuwjaar voor ons. De traditie van het "Katerconcert"werd na een kleine
inzinking weer opgepakt. Big Band Kampen, nu onder leiding van Hein Jan van
Vilsteren concerleerdemet het oude elan in de Stadsgehoorzaal.

4 januari. SfeervolNieuwjaarsconcert van Forum Filharmonisch o.l.v.Jan Stulen in
de Stadsgehoorzaal.
Goednieuws voor scholen,verenigingen, kerken enz. die oud papier inzamelen. De
door de gemeente gegarandeerde netto opbrengst gaat van drie naar vijf cent per
kilo.Dat tikt aan.

5 januari. Een "spetterende" jazz-dansavond van de selectiegroepenvan RKDOSin
een volleStadsgehoorzaal.
Er waren maar liefst 3850 kerstbomen ingeleverd op de aangewezen verzamel
plaatsen, tegen elk een kwartje, een lolly en een lot. Daar kunnen dan nogmooie
prijzen op gewonnenworden.
En de tegenstanders van verlenging van de N50 gaan een groot (slot?)offensief
houden in de vormvan een referendum. Dat begint volgendeweek.

6 januari. ToneelgroepCarrousel brengt "DeOnverschilligen"(naar Moravia) in de
Stadsgehoorzaal.

7 januari. KoninklijkeVan Kempen en Begeer in Zoetermeer (eigenaar) maakt het
vertrek van de pannenfabriek Berk uit Kampen bekend. In juli wordt het 150jaar
oudeKamper bedrijf overgebracht naar Lelystad .

8 januari. DeAlgemeneHulpdienst meldt een groot tekort aan vrijwilligers. Dehulp
verlening komt daardoor in problemen.Er moeten zo'n 120helpers m/vbijkomen.
Ongedwongensfeer tijdens het Nieuwjaarsconcert van het Stedelijk Orkest in de
zaal aan het Bolwerk.
Het Christelijk Kamper Symphonie Orkest gaf een Nieuwjaarsconcert in de
Bovenkerk, met solistische medewerking van de violisten Herman Krebbers en
TomokoKurita en de hoboistHan deVries.
Vijfkeer goudwas het resultaat van de turners van RKDOStijdens de provinciale
titelstrijd in de turnhal in Kampen.

9 januari. Vera Beths en Stanley Hooglandverzorgden een excellent koffieconcertin
de Stadsgehoorzaal.
Zalsman Grafisch Bedrijf heet sinds 1 januari Zalsman Kampen by. Dat is een
gevolg van de al langere tijd bestaande samenwerking met twee andere druk
kerijen, die nu hun naam veranderd hebben in Zalsman Rotterdam en Zalsman
NieuwAmsterdam. Het geheel is ondergebracht in de holding Zalsman Grafische
Bedrijven. Zalsman Kampen by. is ookde drukker van deze almanak.

11 januari. Voor de derde keer is vandaag Danielle Kleinmeulman uit Kampen (26)
vertrokken naar Zimbabwe om daar als enige Nederlandse vrijwilliger van de
organisatie Help Age Refugee Program te werken in de vluchtelingenkampen.
"Hulp is daar nog steeds hard nodig",zegt ze.

12 januari. Vorigeweek is brand ontstaan in een papiercontainer bij de Wortmanflat
van bouwverenigiingEenvoud. De schade is groot en men is nog steeds bezig alles
te herstellen.
De beroepsprocedure bij de Kroon die de Werkgroep Bescherming Buiten gebied

248



aanspant tegen de bouw van woonwijk De Maten levert een schadepost a~m
inkomstendervirig en renteverlies op van nu al ongeveer een half miljoen, zo zegt
de gemeente. En ook de gevolgen voor de woningmarkt zouden enorm zijn. Maar
hoeveel is ons buitengebied ons waard?

13 januari. Karripen zal bij haar toeristisch beleid uitgaan van het rapport
"Hanzesteden langs de IJssel-Terug naar de rivier". Het rapport werd vorig jaar
gemaakt in opdracht van de zes betrokken IJ sselgemeenten en de provincies
Overijssel en Gelderland.

14 januari. De drie aandeelhouders van CAl Kampen hebben hun belang voor veel
geld (meer dan vijf miljoen?) verkocht aan energiebedrijf EDON (voorheen
IJsselmij). De gemeente is kwaad en spreekt van "geldhonger". Ze vreest forse
verhogingen van de CAI-tarieven ...

15 januari. Stichting Zorgomroep voor Zieken en Ouderen (ZoZo) open de officieel haar
nieuwe studio op de zolder van Huize Myosotis aan de Burgwalstraat.
Protest van zo'n vijftig leden van gereformeerde en hervormde gemeenten in
Kampen en IJsselmuiden tegen de in de KHC-hal georganiseerde houseparty
"Heaven's Place". Aan de ingang van de hal kreeg elke bezoeker een "rode kaart".
Al eerder waren er acties rond reclameborden. Het protest kon niet verhinderen
dat het een geslaagd feest werd met meer van duizend bezoekers.

19 januari. Bouwvereniging Eenvoud is begonnen aan het laatste grote renovatie
project uit haar "oude bestand". Het gaat om 106 huurwoningen uit 1937 in de
wijk Zuid. Als de klus klaar is zijn die woningen weer "bij de tijd".
Buurtvereniging Buitenkerk is ontevreden over de gemeente die "elk overleg over
het Verkeerscirculatieplan weigert". Men overweegt nu een eigen onderzoek in te
stellen naar de effecten van dat plan op bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid
van de binnenstad.
Nora 62 is de eerste 100.000 liter-koe van 1994, en werd daarvoor gehuldigd door
burgemeester Kleemans, die het beest een krans om de nek mocht hangen. De
familie Holtland kreeg felicitaties.

21 januari. De toneelgroep van de Deltaruiters bracht met veel succosfEen beeld van
een man" van J. Hemmink-Kamp in een volle stadsgehoorzaal.

22 januari. Gymnastiekvereniging Wilhelmina veroverde maar liefst dertien geweste
lijke kampioenstitels tijdens de in Zutphen gehouden springkampioenschappen.
Daarbij nog zeven tweede en zeven derde prijzen. Hulde!.
Postduivenvereniging De Postduif huldigde vier jubilarissen: J.B.Kok en J.J.Kok
doen al veertig jaar met succes mee, voor F.D.de Munnik en W. Schinkel is dat
vijfentwintig jaar. Ook hier: hulde!

23 januari. Er komt nu schot in: over drie maanden begint de restauratie en verbouw
van het oude grootburgerweeshuis aan de Cellebroedersweg. Er komen drie
herenhuizen met kantoorruimte en zes premie-A woningen in. Investering ruim
2,4 miljoen gulden.

26 januari. Enja hoor: de Dirk van Dijkschool behaalde voor de zesde (!) keer op rij de
Kamper schooldamtitel. De succesvolle dammers zijn Michiel Bouwhuis, Edwin
Bredeveld, Ilke Hellinga en Sijmen Pereboom. Nu op naar de provinciale titel.
Er moet eens een beetje vaart gezet worden achter de vervanging van de oude
IJsselbrug. Dat vindt de Schippersvereniging Schuttevaer. De brug is, ook voor de
scheepvaart, niet meer veilig te noemen. "Die brug is een verschrikking".
De politie trad met succes op als redder van een kat uit een onbewoond pand, Het
dier zat vast tussen twee muren.
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27 januari. De gemeenteraad is het eens met Schuttevaer en dringt er op aan nu geen
tijd meer te verspillen bij de voorbereidingen voor vervanging van de stadsbrug.
Kampen gaat de vervuiling van het terrein van pannenfabriek Berk aanmelden bij
de provincie. Berk, moederbedrijf yam Kempen en Begeer, alsmede de grondeige
naar worden op voorhand aansprakelijk gesteld voor de kosten van eventuele
sanering.

28 januari. De heer J. van 't Zand (directeur) en mevr. M. Heldoorn (hoofd
huishouding) gaan Vutten en nemen na een dienstverband van om en nabij
vijfentwintig jaar afscheid van de Amandelboom. Nog vele goede jaren toegewenst.

29 januari. De Chr. Kamper Harmonie AMDG gaf een goed geslaagde uitvoering in de
Stadsgehoorzaal. Voor de pauze kwam het 12.5-jarig jeugdorkest goed voor de dag,
daarna de "groten" idem dito.
Adjunct-hoofdbrandmeester Willem Bos nam na twintig jaar afscheid van de
Kamper brandweer. Nog veel goede jaren gewenst.

30 januari. De landelijke jeugdclub "Kids for Animals" van de Dierenbescherming
houdt een actie om het Kamper vogel- en egelasieI te helpen aan geld voor een
schuur die kan dienen als winterverblijf voor ganzen en zwanen. Waardering dus
voor het werk van familie Van der Werf en zeer terecht.

31 januari. De Vereniging tot Behoud van de Vrije Natuur in Kampen gaat vijf
Oostenrijkse bergkoeien inzetten om de grasmat op het Keteleiland kort te
houden. En er komen ook nog 150 schapen bij. Dat verhoogt mede de toeristische
waarde van het eilandje in de IJ sseldelta.

1 februari. Als Kampen inderdaad 9.5 miljoen gulden bijdraagt aan het doortrekken
van de N50, dan zijn Gedeputeerde Staten van Overijssel bereid daarvan 1.5
miljoen te besteden aan "aanvullende voorzieningen" tot aan de Flevoweg.
Daarmee wordt "een beetje" voldaan aan de Kamper voorwaarden voor co
financiering van de weg. Wethouder Piederiet vindt de toezeggingen onvoldoende.
In de Gemeentelijke Muziekschool exposeert tot 18 februari beeldend kunstenaar
Remco Boender zijn installatie "Geheime Les nr. 3", de derde presentatie van een
vierdelig project.

2 februari. Mevr. Jacky ten Hove, beheerder van het Frans Walkate Archief, vertelt
vandaag in de krant over "haar" archief dat deze week jubileert. Er komt een
tweede jeugd voor het archief: het wat stoffig imago moet worden afgeschud.
De Seniorendag in de Stadsgehoorzaal werd door 132 ouderen bezocht, bijna 40
minder dan vorig jaar. Het werd toch een geslaagde dag.
B.en W. voelt het meest voor een beweegbare (water)schuifkering, vlak voor de
huizen aan de IJsselkade. Dat zou de minste nadelen opleveren.
De actie die de Werkgroep Bescherming Buitengebied momenteel voert onder o.a.
de 162 raadskandidaten over het doortrekken van de N50, ergert de plaatselijke
politiek mateloos en wordt afgedaan als "ondemocratisch" en "onsmakelijke
verkiezingsstunt" .

3 februari. De 9.5 miljoen voor de N50 stonden ter dicussie in de gemeenteraad.
AIleen als er een beweegbare hoge brug over, of een tunnel onder de IJssel komt, is
de raad bereid dat geld op te hoesten. Een verrassend besluit, dat de snelle aanleg
van de weg in gevaar brengt.

4 februari. Het personeel van de gemeentelijke reinigingsdienst gaat zich inzetten
voor het zelfstandig voortbestaan van hun afdeling. Ze willen zich niet zonder slag
of stoot overgeven aan een regionaal afvalbedrijf.
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Feest in ons Walkate Arehief. De 90-jarige Ir H.J. Walkate, neefvan de naamgever
van het arehief, onthulde door het wegtrekken van een flinke tros ballonnen een
fraai uithangbord. Dat was dan ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het
arehief en de introduetie van de jubileumKamper Almanak. Die almanak is, elk
jaar weer, eeri huzarenstukje ...

6 februari. Zinloze vernieling door vandalen van 25 olieverfsehilderijen in de
kelderruimte van een flatgebouw aan de Loriestraat. De sehilderstukken, van de
hand van de amateursehilder Gait Jan Reumer (68), waren daar opgehangen ter
verfraaiing van de kelder en zowel de Bouwvereniging als de bewoners waren er
blij mee. Van de heldhaftige daders ontbreekt elk spoor ..

8 februari. Er wordt gemeld dat Sigarenfabriek Oud Kampen in juli a.s. dieht gaat.
Het moederbedrijf Ritmeester gaat de sigarenproductie in Veenendaal eoneentre
reno Voor het merendeel van de werknemers wordt ontslag aangevraagd.

9 februari. Het hoofdbestuur van DOSK dreigt leeg te lopeno Er zijn nog maar vier
hoofdbestuursleden en twee daarvan zijn binnenkort ook nog aftredend en niet
meer herkiesbaar. Kandidaten zin er niet. Een "Club van Wijze Mannen" gaat
bekijken of en hoe die problemen kunnen worden opgelost.

10 februari. Het personeel van Sigarenfabriek Oud Kampen legt zieh niet zomaar
neer bij de aangekondigde sluitig, zie 8-2. Samen met de vakbonden vraagt men
een extern onderzoek naar alternatieven voor de sluiting.

11 februari. Nieuw fenomeen? Geslaagd "Koopavondeoneert" met het Midas Ensemble
in de Stadsgehoorzaal. Klein maar fijnl

12 februari. Opvallende prestaties van "Wilhelmina" tijdens kringturnwedstrijden
van het KNCGVin Oldebroek. Zes eerste, zes tweede en twee derde prijzen. En de
meeste punten van alle deelnemers werden behaald door Liesbeth Leidekker, ook
van Wilhelmina. Knap sportief werk,
Het vriest plotseling dat 't kraakt, en een ijzige wind maakt 't voor het gevoelnog
kouder. In overeenstemming daarmee is een expositie in het Stedelijk Museum,
die vanmiddag werd geopend: "Vriezen dat het kraakt". Ook "Dolle Dries" van
Wijhe uit Oosterwolde werkte aan de opening mee. Tot en met 26 maart. Als 't
eehte vriezen maar niet zo lang aanhoudt.. ..
De Regionale Gezondheidsdienst onderzoeht de "uitstoot" van pannenfabriek
Berk. De buurt lijkt onnodig bang te zijn geweest voor sehadelijke effecten, want
de dienst eoncludeert dat zulks bij de huidige uitstoot onwaarsehijnlijk is. Hele
maal gerust is de buurt er nog niet op:er sehijnt ooknog ernstige bodemvervuiling
te zijn.

14 februari. Als Kampen de pannenfabriek Berk zou willen behouden moet de raad
fors in de geldbuidel tasten. Er zou een "vergelijkbaar aanbod" moeten komen als
wat Lelystad aanbied en dat is een subsidie van 1,25 miljoen gulden. Aldus
wethouder Veltman, die een "reddingsplan" aankondigde tijdens een diseussie
avond van het FNV.
Het vriest nog steeds hard, zo hard dat het uurwerkmeehanisme van de Nieuwe
Toren lam gelegdwerd. Dus stond de tijd twaalfuur langstil...
Opzienbarende inbraak in het Hippiseh Centrum aan de Zwartendijk. Er werd
voor een ton aan rijzadels, hoofdstellen en beenkappen gestolen. Vooral Ponyclub
Toi Toi is ernstig gedupeerd.

15 februari. Op 87-jarige leeftijd overleed vandaag de heer Herman van Eunen, bij
velen bekend als "Meester van Eunen". Hij was in zijn leven aetief in het ehriste
lijk onderwijs en in de amateurmuziekbeoefening.
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16 februari. Er worden door de gemeente rechtstreekse onderhandelingen gevoerd
met de bedrijfsleidingen van Berk en Oud Kampen in een poging werkgelegenheid
voor Kampen te behouden. Ret aangekondigde vertrek van beide bedrijven zou
hier zo'n 80 banen gaan kosten.

17 februari. Niet aIleen de N50 is nog steeds een heet hangijzer, er is ook nog de Hanze
spoorlijn. Volgens burgemeester Kleemans is deels verdiepte of zelfs ondergrondse
aanleg mogelijk en is dat ook bespreekbaar met de Nederlandse Spoorwegen.
De gemeenteraad heeft vooralsnog geen plannen om de gemeentelijke reinigings
dienst op te heffen en over te gaan op een regionaal afvalbedrijf. Dat heeft raadslid
Harmen Breman in de regioraad duidelijk gemaakt.
De heer D. Prins wordt de dertiende huisarts in Kampen. Hij vestigt zich binnen
kort in de Jan van Arkelstraat.

18 februari. Ret "Vestzaktheater" in de stadsgehoorzaal wordt binnenkort verbouwd.
Meer ruimte, meer stoelen, betere klimaatbeheersing en een regiekamer. Ret kost
130.000 guldentjes.
Directeur Reinders van Woningbouwvereniging Kampen luidde de noodklok over
het schrikbarend tekort aan goedkopere huurwoningen in Kampen. De
wachttijden voor zo'n woning zijn al opgelopen tot zo'n vijf jaar, Hij zei dat bij de
oplevering van het "tweede deelplan Hanzewijk".
En het wintert nog steeds behoorlijk. De ijsbanen zijn open. IJsclub Wintervreugd
op het Kampereiland nam de nieuwe baanverlichting officieel in gebruik met een
wedstrijd voor paren, gewonnen door Gerda Beelen en Klaas Prins.

21 februari. De opiniepeiling die de Werkgroep Bescherming Buitengebied uitvoerde
over de N50 leverde tot nu toe 1083 reacties op, onder wie 1020 van tegenstanders.
Er komen nog dagelijks reacties binnen.

23 februari. Ret is het damteam van de Dirk van Dijkschool niet gelukt om voor de
derde keer op rij provinciaal kampioen te worden. Ret werd een vierde plaats. De
Willem Ale~anderschool werd tweede. Beide scholen mogen wel naar de landelijke
halve finale. Succes gewenst!
En hoe is het met de Kogge? Binnen enkele weken zal definitief duidelijk worden
of het allemaal doorgaat. Ret hangt af van het Europees Sociaal Fonds, waar een
belangrijke subsidie-aanvraag is ingediend. Als die gehonoreerd wordt, begint de
bouw half april. Er zijn al elf eikebomen gekocht en twee scheepsbouwmeesters
aangetrokken.

24 februari. Berk blijft in Kampen! Dat is het resultaat van de onderhandelingen
tussen de gemeente en de bedrijfsdirectie. Er zijn wel miljoenen mee gemoeid.

25 februari. De Stadsgehoorzaal boekte vandaag een bezoekersrecord. Voor aanvang
van de voorstelling "The sunshine boys" met vader en zoon Kraaykamp kwam de
25000ste bezoeker van dit seizoen binnen. Dat aantal was nog nooit gehaald.
Mevrouw Eversdijk kreeg vrijkaarten, bloemen en een diner.
Gerrit Bonestro (59) nam afscheid als opzichter bij de afdeling Groen en
Landschapsbeheer van de gemeente. Hij gaat met de VUT. Van zijn coIlega's
kregen hij en zijn vrouw een helicoptervlucht boven Kampen aangeboden. Ze
zagen zodoende het landschapelijk groen vanuit een hoge positie. Nog vele jaren
toegewenst.

26 februari. Postduivenvereniging De Postduif hield een zaalvoetbaltoernooi (sic!) en
dat werd gewonnen door de IJsselmeervogels uit Urk. Na afloop ging er 4.855
gulden naar de Nierstichting en dat is heel mooi!
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Er werden Nederlandse kampioenschappen groepsspringen gehouden in Den Haag.
RK DOS was daar met twee teams en dat leverde niet minder dan vijftitels op!
En datzelfde RK DOS gaf twee succesvoIle zaaluitvoeringen met veel hoogstandjes
in sporthal De Reeve.
De winter lijkt voorbij te zijn. Dooi en hogere temperaturen. Op naar de lente!

28 februari. De commissie Beheer en Milieu van de gemeente kreeg een uitgebreide
demonstratie te zien met een "hondepoepzuiger". Misschien wordt zo'n apparaat
aangeschaft.

2 maart. Vandaag (electronisch) stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Er zijn
tien partijen, dus keus genoeg. Om acht uur was de uitslag bekend en toen bleek
dat negen partijen een of meer vertegenwoordigers in de raad krijgen. AIleen I.D.
(de partij van Rie Woning) heeft het niet gered.

3 maart. Het laatste zeesluisje op Kamper grondgebied (in de dijk op de
Mandjeswaard) zal waarschijnlijk worden gesloopt en vervangen door een
klepduiker. Restauratie kost teveel geld. Daarom krijgt waterschap IJsseldelta
toe stemming van B.en W.
Wim Beelen nam afscheid van de Oranjevereniging Kampereiland. Hij was 30 jaar
bestuurslid waarvan 23 jaar voorzitter en werd nu benoemd tot erevoorzitter.

4 maart. Het kruispunt IJsseldijkiKamperstraatweg zal worden omgebouwd tot
verkeersplein, compleet met tunnel voor het fietsverkeer. Dat is volgens de
gemeente nodig om de verkeersstromen naar en van de Pieter Zandtschool in
goede banen te leiden. Kosten 1,7 miljoen gulden, te betalen uit de opbrengst van
de grondverkoop aan de school.

5 maart. In de stadsgehoorzaal exposeren tot eind maart de Roemeense kunstschil
ders Adrian Florin Maxa en Lucia Calinescu. De opening werd verricht. door
ambassadeur Marin Buhoara van Roemenie,
Er wordt een onderzoek ingesteld naar mogelijke procedurefouten, die bij de
raadsverkiezingen van 2 maart gemaakt zouden zijn in de Willem Alexander
school (buro 9). Er wordt niet verwacht dat het onderzoek enige invloed zal hebben
op de uitslag.

7 maart. De Kamper amateur-toneelregisseur Evert Kist overleed vandaag op bijna
78-jarige leeftijd.

8 maart. Dezer dagen wordt hier de film "De Pianiste" opgenomen. Dat geeft een
hele drukte en maakt diverse verkeersmaatregelen op o.a. de IJsselkade nodig.
Niet iedereen vindt dat leuk.

9 maart. De inzamelingsactie van de werkgroep Dorkas Hulp Internationaal voor hulp
aan de Armeense bevolking bracht in Kampen en IJsselmuiden 5.000 gulden op.
Onder auspicien van de Lionsclub gaven Louis van Dijk en Theo van Dijk een
"Koggeconcert" in een stampvoIle Burgwalkerk.

10 maart. Op initiatiefvan de plaatselijke commissie School-Gezin-Kerk hebben vier
christelijke scholen tijdens een actieweek maar liefst 5.000 gulden bij elkaar
gebracht voor hulp aan Roemeense kinderhuizen.

11 maart. Vandaag de laatste dienst in de kapel van de RK Zusters van Liefde aan de
Buiten Nieuwstraat. Het klooster wordt gesloten. De drie laatste zusters vertrekken
een dezer dagen naar een woning aan de Lovinkstraat. Einde van een tijdperk ...
In de sierlijke klokkestoel van de Broederkerk komt binnenkort weer een luidklok
te hangen. In 1943 was de oorspronkelijke klok door de Duitse bezetter gevorderd
voor oorlogsdoeleinden.
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12 maart. In de voormalige Synagoge werd een uitwiselingsexpositie geopend met
werk van kunstenaars uit partners tad Soest (DId.).
De Chr. Muziekvereniging ''Volharding'' gafhaar jaarlijkse uitvoering. Optredens
van het fanfare-orkest, het leerlingenorkest en het tamboer- en lyrakorps, en
tenslotte een voortreffelijke show van de minirettes en de majorettes. Een volle
stadsgehoorzaal heeft er van genoten.

14 maart.vlilen uitslaande brand in de duiventil van topfokker Gerrit Rozendal (63)
kostte het leven van ca.150 prijswinnende sierduiven met een geschatte
verkoopwaarde van zo'n 50.000 gulden ..
In opdracht van de gemeente werden vandaag vrachtwagens vol troep en bladafval
uit de monding van de Burgel bij het Oorgat geschept. Er staat nu weer water en
het stinkt er gelukkig niet meer ...
Vandaag werd bekend gemaakt dat Prins Willem Alexander op dinsdag 19 april
a.s. naar Kampen komt om voor de Hanzestad Compagnie het partyschip De
Stedemaeght officieel in de vaart te brengen.
Een lenteberichtje: Albert Plender (71) yond in onze omgeving het eerste kievitsei.

15 maart. Er moet een nieuw algemeen bestuur komen voor het Waters chap
IJsseldelta, en dat gaat nu voor het eerst via verkiezingen. In de categorie
"ingezetenen" meldden zich tegen de verwachtingen in maar liefst 35 kandidaten,
maar er zijn slechts zeven zetels te verdelen. Dat wordt dus een stoelendans.
Kamper boeren helpen Polen. De afdeling van de CBTB wil een melkveehouderij
vestigen in Polen. Door middel van leningen en het overdragen van kennis wil men
de bevolking in Koszalin activeren en hun uitzicht op een betere toekomst bieden.
En de scholenfusies gaan maar door. Het Protestants-Christelijk voortgezet
onderwijs in Dronten streeft naar een fusie met het idem-voortgezet onderwijs in
Kampen. In Dronten en Kampen is daartoe een intentieverklaring opgesteld. Per 2
augustus 1995 moet het zijn beslag krijgen.
De Arrondissementsrechtbank Leeuwarden heeft uitgesproken dat eigenaar
Hogeboom zijn pand aan de Bovenhavenstraat, thans verhuurd aan o.a. de al
veelbesproken stichting "De Fabriek", moet verkopen aan de gemeente. De eerdere
mondelinge overeenkomst met de gemeente moet worden nagekomen.

16 maart. Voetbalvereniging KHC bindt de strijd aan met de belastingdienst over een
btw-navordering van 40.000 gulden. De uitslag is van groot belang, ook voor veel
andere clubs. Men krijgt steun van de KNVB, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten en de gemeente Kampen.
Koninklijk onderscheiden: Jurrien Klaas van Weerden werd Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, en kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester
Kleemans. Van Weerden was directeur van Kanis & Gunnink, later topman biij
het DE-concern.Ookbekleedde hij diverse functies in de gereformeerde kerk van
Kampen, de Industriele Club, de Kamer van Koophandel, de van Gelderstichting
en nogmeer. Beslist verdiend, daarom gefeliciteerd.
DeCOYImmanuel bracht in de Buitenkerk de Johannes Passion van J.S. Bach, en
hernam daarmee een oude traditie. De laatste uitvoering was in 1968.

17 maart. Het vijftiende Schoolconcert van het Calvijnlyceum, gegeven in de
stadsgehoorzaal, was van een voortreffelijk muzikaal gehalte en bezorgde de
talrijke aanwezigen een prima avond.

18 maart. Mevr. G. Burema-Scheeres sloeg, als langstverblijvende bewoner van de
Vijverhof, met vaardige hand de eerste paal voor de bouw van 26 nieuwe
aanleunwoningen bij dat complex.Zeleverde een stukje vakwerk...
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19 maart.Het ZTK-festival trok deze zaterdagavond honderden mens en naar lie
deelnemende veertien kroegen in de binnenstad, waar live-muziek kennelijk een
grote aantrekkingskracht uitoefende.
Gymnastiekvereniging TROR maakte van haar tweejaarlijkse uitvoering een
flitsende aangelegenheid en daarmee werd in sporthal De Reeve een belofte
waargemaakt.
En door de voortreffelijke inzet van zo'n negentig oudere en jonge natuurvrienden
werden in het kader van de Nationale Natuurschoonmaakdag een paar duizend
kilo afval verwijderd langs de boorden van de IJssel, Ganzendiep, Zwartemeer,
Goot, Ketelmeer, Vossemeer, op het Keteleiland en rond de Zwartendijk. Een
harde wind en hoog water vormden een belemmering, en daarom gaan ze in de
komende week nog maar door. Maar 't zal schoon worden!

21 maart. De Kamper afdeling van de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) won de
nationale talentenjacht van de CPJ tijdens de finale in Barneveld. Dat was voor de
derde keer in haar vijftigjarig bestaan. Mooi sukses.

22 maart. Is Kampen dan toch nog een beetje "sigarenstad"? De sigaar "De Eenhoorn"
van sigarenfabriek De Olifant werd in Wageningen bekroond door het Nederlands
Sigaren Gezelschap "Coupe Cigares" als de cigarillo met de beste verhouding
tussen prijs en kwaliteit. 0 zo!

24 maart. B. en W. besloten tot het instellen van een gemeentelijke Stuurgroep
Jongerenbeleid, waarin welzijnsinstellingen, scholen, politie, kerken en andere
maatschappelijke organisaties kunnen meedoen.
De vier wijkverenigingen hebben samen in een brief aangedrongen op meer en
beter overleg met het gemeentebestuur. Ze zijn beslist niet tevreden over de
samenwerking.
Er moeten meer woningen beschikbaar worden gesteld voor asielzoekers en
erkende vluchtelingen. Volgensde gemeente zullen de particuliere beleggers daar
meer dan voorheen aan moeten bijdragen.
Leerlingen van de Mgr. Zwijsenschoolhaalden met een sponsorloop2.500 gulden
bij elkaar. Dat geld is bestemd voorFoster Parents. Hulde! .

25 maart. Krijgt Kampen een echt bowlingcentrum? Als het aan Gerrit Bos ligt, is
dat begin volgendjaar het geval. Hij heeft grote plannen en al een lokatie op het
oog,
Ret nieuwe kinderdagverblijf Dikkertje Dap aan de Cellesbroeksweg is klaar.
Wethouder Bastiaan plantte er een boomter gelegenheidvan de officieleopening.

26 maart. De 35-jarige Kamper Amateur Toneelgroep "De Kat" gaf in de Stads
gehoorzaal een geslaagde opvoeringvan "Soortbij soort"van Jan Staal. Ret thema
"Illegalebuitenlanders" is helaas weer erg aktueel.
Ret Hervorrnd Kerkkoor gaf een (wat vroeg) Paasconcert in de Bovenkerk, voor
het laatst onder leiding van Jaap Neuteboom.
Ret is bijna Palmpasen, en, voorzienvan hun versierde Palmpaasstokken trok de
jeugd van de Mgr. Zwijsenschoolnaar Huize Myosotis en verrasten daarmee de
bewoners. En de kinderen van de Schaepmanschooldeden als elk jaar hetzelfde in
DeVijverhof.
En, ook al traditioneel, bracht het jongerenkoor Arise in de goed bezette
Buitenkerk de Matthaeus Passion van Bach. Aan alles kun je merken dat het
Pasen gaat worden.
Ret vogel-en egelasiel van de familie Van der Werf (sinds 1975)kreeg maar liefst
30.000 gulden aangeboden door de bekende radiopresentator Wil Luikinga. Ret
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was de opbrengst van een aktie van de Dierenbescherming in samenwerking met
Radio 538. Dat kan het asiel best gebruiken.
De stoelendans om de wethouderszetels schijnt gedanst te zijn. De meeste pijn zat
bij het CDA. De scheidende wethouder Hengeveld wordt vervangen door Harman
Breman en voor de rest blijft het met Veltman (RPF), Bastiaan (D'66) en Piederiet
(PvdA) bij het oude.

28 maart.Ze komen er weer aan, straks injuli: de roemruchte Kamper Ui(t)dagen, en
dat voor de 25e keer. De Stichting Promotie Kampen presenteerde het programma.
De drie Kamper partnersteden komen ditjaar ruim aan bod.
Dat berichtje van 26 maart over de stoelendans rond de wethouderszetels blijkt
toch nog wat voorbarig te zijn: RPF-wethouder Veltman wil graag wat uren
inleveren en de vraag is nu of er een deeltijd-wethouder komt of misschien zelfs
twee. Afwachten dus, U hoort er meer van.
De nieuwbouw van de Pieter Zandt Scholengemeenschap bereikte na bijna
anderhalf jaar bouwen het hoogste punt. Over bijna een jaar moet de klus
geklaard zijn.
De plannen voor een passantenhaven met 15 ligplaatsen in de Stationskolk
stemmen de vereniging IJsseldelta niet vrolijk. Men vraagt de gemeenteraad
a.u.b. uit te kijken naar een natuurvriendelijker plekje.
Twee jubilerende echtparen werden gefeliciteerd door burgemeester Kleemans.
RoelofBakker (84) en Annigje Otten (82) zijn zestig jaar getrouwd. En Jan Oebele
Mulder (90) is al 65 jaar getrouwd met Hiltje van der Meulen (88). Dubbele hulde
dus!

29 maart. Klaas Jan Mulder, organist en dirigent, ontving de gouden erepenning van
de stad Kampen uit handen van burgemeester Kleemans. Directe aanleiding was
zijn nu 25-jarig jubileum als dirigent van de Chr. Oratoriumvereniging Immanuel,
maar hij heeft nog veel meer gepresteerd. Onze felicitaties!
Het Speelwerk bestaat 25 jaar. Er zullen diverse jubileumaktiviteiten zijn en
vandaag was er dan in de Stadsgehoorzaal de opvoering van "De Bruiloft" van
Elias Canetti. Veertig cursisten deden er aan mee en het werd een zeer geslaagd
en kleurrijk gebeuren.

30 maart. Welhaast een historische gebeurtenis! In de voorjaarsvergadering van de
Ondernemersvereniging Kampen werd besloten tot uniforme openingstijden van
de winkels in de binnenstad. En "tussen de middag" blijven ze ook open. Het begint
op 2 mei.

31 maart. Morgen wordt volgens de krant de Zwolse IJsselbrug als proef van zijn
pijlers gelicht. De brug zal dan t.z.t. naar Kampen gebracht worden om daar onze
ouwe IJsselbrug te vervangen. Revolutionair en geldbesparend idee. Waarschijnlijk
zullen veel Zwollenaren naar het huzarenstukje gaan kijken. De Kampenaren
bedachten bijtijds dat het morgen 1 april is.
Het stadskantoor aan de Kennedylaan met gebruikmaking van het belas
tingkantoor is weer van de baan, want te duur. In het collegeprogram voor de
komende raadsperiode staat dat er een geheel nieuw kantoor moet komen. Twee
locaties zijn mogelijk: het Burgemeester Berghuisplein of de driehoek Flevoweg,
Beneluxweg, Rondweg. We wachten maar weer af...
De raadsfrakties zijn er uit: het nieuwe college wordt samengesteld zoals op 26
maart is vermeld, alleen wordt Harry Veltman (RPF) deeltijd wethouder voor 60%.
De andere collegeleden nemen de rest voor hun rekening. Het scheelt bovendien
30.000 gulden op jaarbasis en dat is meegenomen.
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En de "oude" raad kwam voor het laatst bijeen. Er werden op de valreep nog 'fat
besluiten genomen en toen was het afscheid daar voor hen die gingen vertrekken:
Jo Brouwer (RPF), Jan Kattenberg (SGP), Arend Hengeveld (CDA), Paul Rill
(PvdA), Frans Strikkers (onafh.), Albert Deuzeman (CDA), Paul Hendriksen
(Groen Links), Thomas van 't Zand (VVD) en Rie Woning (onafh.) Ze kregen goede
woorden mee en een herinneringskado.
Scheidend raadslid Albert Deuzeman werd tenslotte koninklijk onderscheiden: 20
jaar raadslid, waarvan 6 jaar wethouder, is niet niks. Hij werd Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Hulde en "nog vele jaren".

4 april. Pasen is alweer geweest. En 't was bar en boos slecht weer Regen en wind
bemvloedden ook de Paasmarkt op De Heugte. Minder kramen en minder bezoek.
Volgendjaar beter.
B.en W. stelt een krediet beschikbaar voor een extra kracht bij de afdeling Sociale
Zaken. Die moet dan plannen uitstippelen om "bijstandsvrouwen" te laten
(her)intreden op de arbeidsmarkt.

6 april. Er werd een zaalvoetbaltoernooi voor scholieren gehouden in Sporthal
Cellesbroek. Twintig teams deden mee en het werd een geslaagd festijn in deze
Paasvakantie .
. Het ziekenhuis, nog steeds draaiende op een tijdelijke erkenning tot 1 juli, moet
dit jaar rekening houden met een tekort van 1,7 miljoen, en dat is belangrijk hoger
dan de 243.000 gulden die eerst waren geraamd ...

8 april. Vandaag begon officieel de nieuwbouw van pannenfabriek Berk aan de
Ertsstraat, en daarmee staat het gelukkig vast dat Berk voor Kampen behouden
blijft.
Vele honderden mens en namen afscheid van wethouder Arend Hengeveld, die na
zestienjaar nu de aktieve politiek gaat verlaten.
Stichting De Reeve voltooide de grondige renovatie van het pand Vloeddijk 14, en
dat was dan tevens de afsluiting van een grootscheeps herhuisvestingsplan. De
stichting heeft nu 93 pupillen eigentijds ondergebracht in 13 verschillende tehuizen.
Vandaag overleed plotseling, op weg naar zijn geliefde Schokland, Henk Toeter, 65
jaar oud. Hij was vanaf het eeste uur een van de drijvende krachten achter de in
1985 opgerichte Schokkervereniging en tot augustus vorig jaar voorzitter.

9 april. De bekende schrijfster Thea Beckman nam vandaag de "Fehrmannprijs" in
ontvangst als blijk van erkenning van de bijzondere wijze waarop zij jongeren weet
te boeien voor de geschiedenis, in het bijzonder die van Kampen. Het is de tweede
keer dat die prijs werd uitgereikt. Publicist Aalt Selles was in 1990 de eerste.
Tegelijkertijd werd in het Stedelijk Museum de tentoonstelling "Thea Beckmann
en de stad van Avercamp" geopend.
Muziekvereniging de Broederband bestond honderd jaar en vierde dat met een
geslaagde uitvoering in de Stadsgehoorzaal.
Het damteam van de Dirk van Dijkschool plaatste zich op prachtige wijze voor de
eindstrijd om het Nederlands kampioenschap. Het moest daarvoor naar Gorredijk.
Zeven mei is de finale, waarvoor zich zestien teams hebben geplaatst.
De tweedejaars studenten van de Theaterschool brachten met succes de
jeugdtheaterproduktie "Hasse", een bewerking van een boek van Thea Beckmann.
Een historisch spel, een opvoering voor een groter publiek waardig.

12 april. De nieuwe gemeenteraad werd vandaag geinstalleerd. Bovendien werden de
wethouders gekozen (Breman, Veltman parttime, Bastiaan, Piederiet) en de
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commissies samengesteld. Alles is dus weer compleet en we kunnen weer verder.
Afwachten ...

13 april. De schoolfusies gaan maar door. De Prins Bernhardschool houdt per 1
augustus op te bestaan en gaat samen met de Marnixschool. Uiterlijk in 1996
wordt het gebouw aan de Wederiklaan verlaten.

14 april. Mevrouw Mineke Roohe werd vandaag onderscheiden met de Zilveren Krab
van de .kankerbestrijding. Ze maakt 25 jaar deel uit van het plaatselijk comite.
Hoofdbestuurder Lok kwam de onderscheiding uitreiken. Hulde!
Kars Klappe (62) vindt het na veertig technische bestuursjaren welletjes bij RK
DOS en neemt een dezer dagen afscheid. Hij zal in de sportwereld en bij DOS
gemist worden.
En ja hoor: de bouw van de kogge is rond, de Europese centjes zijn toegezegd. Het
terrein wordt nu in gereedheid gebracht en in mei volgt de kiellegging.

16 april. Vandaag Hanzevlootdag, en 't werd weer een geslaagd evenement. Het weer
was uitstekend, duizenden uit binnen- en buitenland namen een kijkje op de als
promenade ingerichte IJsselkade. En 5000 mens en maakten een tochtje op de
IJssel met een schip van de Bruine Vloot.
De Kamper Vocalgroep "Blue Harmony" be staat vandaag 20 jaar. Werd opgericht
door dirigent-arrangeur Piet Backers.

18 april. De zaterdagmarkt op de Plantage schijnt 200 jaar te bestaan, dus vierden de
14 kooplieden feest. Weliswaar met een angstig ondertoontje, want de omzet loopt
terug. Dat wordt geweten aan het weghalen van een aantal parkeerplaatsen door
de gemeente ....
De oorlogsmonumenten in Kampen zijn geadopteerd door scholieren, en vandaag
was het wisselen van de wacht. De Will em Alexander school is het komende jaar
verantwoordelijk voor de gedenksteen in de Prinsenstraat, Het Kompas zorgt voor
het monument aan de Sablonierekade, de W. de Zwijgermavo voor het monument
in het plantsoen. Tenslotte zorgt de Zwijsenschool voor de gedenksteen aan de
synagoge.

19 april. Mevrouw Gerrie Mateboer-Brands ontving de legpenning met oorkonde van
het Astmafonds. Zij stopt als wijkhoofd van de organisatie astmacollecte in Zuid
Bovenbroek, maar ze had dat dan ook 27 jaar gedaan. Vandaar. Hulde voor zulke
doorzetters!
Kroonprins Willem Alexander kwam naar Kampen om feestelijk de driemaster
"Stedemaeght" officieel in de vaart te brengen. Dat is de jongste aanwinst van de
Hanzestad Compagnie. Er was veel belangstelling voor prins en schip.

20 april. Bouwvereniging Eenvoud kan binnenkort verhuizen, niet naar nieuwbouw
aan de Buitenhaven zoals eerder de bedoeling was, maar naar een deel van het
gebouw van IJsselmij aan de Neringstraat. Daar is een akkoord over bereikt. Het
"Buitenhavenplan" wordt aangepast.
CAl Kampen BV, exploitant van het lokale kabelnet, wordt door de drie
aandeelhouders (de beide bouwverenigingen en Stichting CAS) voor meer dan 5
miljoen gulden verkocht aan energiebedrijfEDON.

21 april. De op 19 april door de kroonpins in de vaart gebrachte "Stedemaeght" blijft
in Kampen. De gemeente trekt 350.000 gulden uit voor een aangepaste ligplaats
voor het schip bij de IJsselbrug.

22 april. De Raad van State gaf groen licht om te beginnen met de bouw van de Lste
fase in DeMaten (400woningen).Dit in afwachting van de verdere afhandeling van
de beroepsprocedures.Maar volgenswethouder Piederiet wordt het nogwel oktober
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voor echt begonnen kan worden, er moeten ook nog wat gemeentelijke procedures
worden afgewerkt.

23 april. Het gloednieuwe wijkgebouw 't Zwarversdonk van de wijkvereniging Zuid
Bovenbroek aan de Esdoornhof werd vandaag feestelijk geopend. Het gebouw is
het resultaat van een bijzonder experiment op het gebied van sociale vernieuwing.
De gemeente gaf een projectsubsidie, voor het overige ligt de verantwoordelijkheid
helemaal bij de wijkvereniging.
Naast de lening van drie miljoen en een subsidie van 1 miljoen krijgt
pannenfabriek Berk nog eens 115.200 gulden. Die gaan voor het grootste deel op
aan adviseurskosten.
In de stadsgehoorzaal een mooie uitvoering door het Kindermuziektheater van
"Oog om oog, hand om hand". Kapitein Haak en zijn piratenbende spreken nog
steeds tot de verbeelding.
Maar liefst drie uitvoeringen van de Christelijke Gymnastiekvereniging Wilhel
mina in Sporthal De Reeve. Totaal 1300 toeschouwers kregen een gevarieerd
programma te zien met als thema "Film en Musical".
En dan was er weer het schoolvoetbaltoernooi. Dat werd gewonnen door de Emma
school en die mag dus naar de provinciale kampioenschapen.

25 april. Rond jongerencentrum 't Ukien in 't groene hart liggen restanten van
eeuwenoude zgn. Stadsburgerweyden. De gemeente wil die gaan handhaven en
beschermen en van die prachtige plekjes een stiltegebied maken.

26 april. In de Stadsgehoorzaal was de premiere van de musical "DeVerdeelde Prijs",
uitgevoerd door het Interkerkelijk kinderkoor "Shalom" en het Vocaal Ensemble
Flevoland.

27 april. Een 20 jaar oude slangenwagen van de brandweer, naar Nederlandse
begrippen sterk verouderd, wordt cadeau gedaan aan partnerstad Papa. Daar is
het een aanwinst, zegt brandweercommandant Harland.

28 april. Volgendeweek kamerverkiezingen, maar er schijnen tientallen oproepings
kaarten niet bij de kiezers te ziijn aangekomen. Hoe dat kan is een raadsel. Er
wordt voorgezorgd dat de gedupeerden toch kunnen stemmen. .
En daar was weer de jaarlijkse lintjesregen, die ookKampen aandeed: Hulde aan
de 78jarige mevrouw Endert-Ament, al 35 jaar het gezicht van de Kamper
dierenbescherming, zij kreeg de zilveren eremedaille. Dezelfde medaille in goud
ging naar Hendrik van den Broek (64) voor zijn vele werk op allerlei
maatschappelijk gebied. De in Kampen nog alom bekende dokter H. Pot (73)werd
voor zijn vele verdiensten geridderd in de Orde van Oranje Nassau, evenals de 58-
jarige mevrouw Ita Gunnink-Tulp, die zich vooral op onderwijskundig terrein
verdienstelijk heeft gemaakt.

30 april. Vandaag Koninginnedag.Stralend weer, dus werd het een massaal feest. De
lampionoptochtop de vooravond,de kinderzang op de zaterdagmorgen, de spelen op
deOudestraat, de feestelijkhedenvan de B.O.V.in Brunnepe, en veel,veelmensen op
de been.Tot slot het Parkfestival bij deWijdeBlik.Het werd een feest als vanouds.

3 mei. Vandaag Tweede Kamerverkiezingen. Van acht tot zeven waren de stem
buro's open en maakte Kampen weer gebruik van de stemcomputers. Alles verliep
goed.Over de uitslag zullen de meningen uiteenlopen, en dat mag gelukkig.
De militaire Ziekenautocompagnie uit Ermelo en vrijwilligers van de Rode
Kruiscolonne Kampen-IJsselmuiden hielden samen een rampenoefening op het
terrein van MBI-Betonaan de Haatlanderdijk.
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4 mei. Honderden mensen namen deel aan de indrukwekkende herdenkingen van
de slachtoffers van de tweede wereldoorlog.
Voorafgaande aan de herdenking in Kampen werd in het stadhuis een gedenk
teken onthuld ter nagedachtenis aan gemeente-ambtenaar Gerrit van den Oever
die in 1944 stierfin concentratiekamp Neuengamme.

5 mei. Bevrijdingsdag, en dus was er ook weer de Scholierenloop. Er deden 20
scholen mee aan een spannende strijd in Sportpark Hagenbroek, met totaal 1078
leerlingen en 1000 toeschouwers. De winst ging naar Het Kompas. En bij de
Bevrijdingsloop met 52 wedstrijdlopers werden Lubbert Mulder uit Apeldoorn en
Jacqueline Rustidge eerste van resp. de mannen en de vrouwen.
In het Frans Walkate Archief, ons welbekend, hield Jacky ten HoveJacobze haar
afscheidsreceptie, want zij ging per 1 mei "met de Vut", zoals dat heet. En vel en
maakten gebruik van de mogelijkheid haar de hand te drukken. Bij dezelfde
gelegenheid kon men kennis maken met haar opvolger, Herman Harder. Beiden
veel geluk gewenst.

6 mei. Vandaag overleed op 65-jarige leeftijd dominee Pieter Honkoop, vanaf 1965
predikant van de Gereformeerde Gemeente in Kampen.
Balletschool Hanni Dokter gaf haar tweejaarlijkse uitvowering in de Stadsge
hoorzaal.

7 mei. Het damteam van de Dirk van Dijkschool toog met aanhang helemaal naar
Bleskensgraaf voor de landelijke damfinale van het basisonderwijs. De ploeg
eindigde dit keer op een toch zeker niet onverdienstelijke tiende plaats.

10 mei. De kunstacademie gaat "saneren". De studierichting Modevormgeving
verdwijnt en de overige opleidingen worden vier- in plaats van vijfjarig. Meer
kwaliteit is het streven. Gevolg: er gaat zeseneenhalve baan verloren, hetgeen
ontslag gaat betekenen voor tussen de tien en twintig mensen.
Het was een mooie zonnige Hemelvaartsdag, dus gingen de mens en op pad. En er
was ook de Carillonmarathon, die ging van Doesburg tot Kampen. Veel bezoekers
bij de speeltafel in de Nieuwe Toren en bij de speciaal vandaag onthulde
"luisterbank" in de openbare tuin achter Het Schuttersmagazijn. Beiaardier Leon
van der Eijk speelde dat het een lieve lust was ...

13 mei. De gevreesde bonte knaagkever, schrik van de Monumentenzorgers, heeft ook
zijn intrek genomen in het houtwerk van onze enige molen: d'Olde Zwarver. Daar
moet eigenlijk snel wat aan gedaan worden, maar dat wordt nog wel 1996, van
wege het geld ...

14 mei. Charles J. de Wolf gafin het kadervan "Uurtje Kerkmuziek" een mooi orgel
concert in de Burgwalkerk.

16 mei. De Oranjewijkers van de Frederik Hendrikstraat komen in opstand als er
niet snel wat aan hun straat wordt gedaan, waar een verrot riool, verstopte putten
en de nodige hobbels en kuilen voor overlast zorgen. In 1996, zegt de gemeente ....
Grafisch vormgever Herman Krabbendam uit Kampen plaatste, overigens met
toe stemming van de provincie, een viertal "verkeersborden" langs de Flevoweg,
met opschriften die,volgens de kunstenaar ten onrechte, door sommigen als
discriminerend worden aangemerkt. De borden werden door onbekenden omge
gooid en vervolgens door de politie weggehaald.

17 mei. Vandaag overleed op 82-jarige leeftijd de heer Albert Fien, lid van de gemeen
teraad van 1946 tot 1966, daarna wethouder tot 1978. In die periode was hij tot twee
maal toe waarnemend burgemeester. Hij bekleedde daarenboven veel funkties in het
kerkelijk en maatschappelijk leven en was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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18 mei. Vorig jaar bezochten bijna 34.000 bezoekers individueel of in groepen de
Kinderboerderij Cantecleer. Dus: "Cantecleer moet blijven".
Comite Herstel Muurreclames reikte in het stadhuis prijzen uit aan de twee
winnaars (Martin van 't Veen en Klaas Blankestijn) van een ontwerpwedstrijd
voor gevelreclames. Vooraf ging een tocht door de binnenstad om een aantal oude
gevelreclames te bekijken. Er komen er nog veel voor restauratie in aanmerking,
maar het benodigde geld is, als altijd, een handicap.

19 mei. De afdeling Kampen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen be
staat 75 jaar. Dat leverde de burgerij een zitbank op als rustpunt in een toeris
tische route door Kampen, bij de Broederkerk. De overdracht yond vandaag plaats.
En mevrouw Tine Witman uit de Veenmos blijft Polen helpen door het inzamelen
en verzenden van hulpgoederen, die daar nog steeds heel hard nodig zijn. Dat doet
ze nu al jaren, samen met haar man Mannes. Hulde.

20 mei. Vandaag overleed, 86 jaar oud, Berend van den Beld, in de Kamper
sportwereld zeer bekend en tot op hoge leeftijd aktief voor gymnastiekvereniging
Thor en voor PV De Postduif.
Het Stedelijk Museum sloot een project rond de schrijfsterThea Beckmann afmet
een vertelmarathon, verzorgd door leden van de theaterschool. Er kwamen zo'n
100 belangstellenden luisteren.

22 mei. Eerste Pinksterdag. Voetbalvereniging KHC organiseerde een internationaal
Jeugdvoetbaltoernooi. Daar zat ook een ontvangst ten stadhuize aan vast en
burgemeester Kleemans en wethouder Piederiet waren bij de opening van het
toernooi aanwezig. Bij de A-junioren was de eerste prijs voor de ploeg van Papa uit
Hongarije.

23 mei. De nieuwe stichting De Optocht presenteerde in de Koornmarktpoort een
culturele avond met een expositie van Jan Asje van Dijk, poezie van Jelle
Kaspersma en muziek van Aart Mateboer en Berry Selles.
En de Kamper Wielren Club organiseerde op deze Pinkstermaandag een boeiende
fietscrossdag op het terrein aan de Haatlanderdijk. Geslaagd en voor herhaling
vatbaar.

24 mei. Stichting Vluchtelingenwerk vraagt dringend meer uren voor personeel en
uitbreiding van het kantoor aan de Hofstraat. Dat is nodig om het groeiend aantal
vluchtelingen op te kunnen vangen.
Onderzoek heeft aangetoond dat er een tweede, grote industriehaven moet komen.
Er is ruim voldoende markt voor. De aanleg van zo'n haven staat hoog op het
verlanglijstje van de gemeente.

25 mei. Gedeputeerde Staten van Overijssel willen voor 1 juli a.s. duidelijkheid over
de toekomst van ons ziekenhuis. Ze hebben de minister gevraagd de tijdelijke
erkenning niet te verlengen, hoewel dat niet mag leiden tot sluiting. Het lijkt erop
dat de beslissing bij de Zwolse ziekenhuizen ligt ..
De verkeerslichten aan de IJsselmuider kant van de oude IJsselbrug hebben het
begeven, en de installatie van nieuwe is pas over een viertal weken mogelijk. Dat
wordt nu noodgedwongen "met de hand regelen". Zuinigheid die nu geld gaat
kosten?
De gemeentelijke commissie minimabeleid produceerde een concept-nota die wel
licht als basis gaat dienen voor het minima-beleid. Dat gebeurde in samenwerking
met het Platform Arme Kant van Kampen.

26 mei. Een slecht bericht. Sigarenfabriek Oud Kampen gaat over enkele maanden
definitief dicht. AIle reddingspogingen zijn mislukt. Een schrale troost is dat alle
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37 werknemers in Veenendaal aan de slag schijnen te kunnen ....
Maar ook een goed bericht! Het ziekenhuis lijkt gered. Alle betrokken partijen zijn
het eens geworden over het als dependence van de Zwolse instellingen
voortbestaan van ons onmisbare Kamper ziekenhuis. Nu aIleen nog wachten op de
toe stemming van het ministerie van WVC. Het gaat helaas wel arbeidsplaatseri
kosten.

27 mei. Anton Fasel, van '55 tot '63 verb onden aan het gemeentearchief, publiceerde
zijn boek "De vlucht van de arend". Het verhaal is gebaseerd op de zgn. Vloet
kroniek over de ontstaansgeschiedenis van Kampen. De echtheid van die kroniek
wordt betwist. Uitgeverij Kok overhandigde tijdens een bijeenkomst in het
Walkate-archief het eerste exemplaar aan de schrijver. Er wordt wellicht een
nieuw onderzoek ingesteld naar de betrouwbaarheid van de kroniek.
Meer dan honderd bezoekers waren er bij het eerste Kamper Horrorfestijn in
jongerencentrum "'t Ukien". Films en live-acts vormden een overvol programma.
Het duurde tot zeven uur in de ochtend ...
De eindexamenkandidaten van de Theaterschool brachten "Een donker uitzicht",
een emotioneel toneelstuk, dat ook in de eerste juniweek nog vier keer opgevoerd
wordt.

28 mei. Het Stedelijk Orkest gaf een prima donateursuitvoering in de Stadsgehoorzaal.
De melkpoederfabriek "Lyempf" aan de IJsseldijk nodigde 100 buurtbewoners uit
om eens een kijkje te komen nemen in de fabriek. Maar liefst 88 van die 100 gaven
aan de uitnodiging gehoor. Ze zijn er heel wat wijzer geworden.

29 mei. De nieuwe stichting "De Optocht" sloot haar eerste presentatie in de
Koornmarktpoort muzikaal af met het trombonekwartet "De Heeren van
Aemstel". Voor herhaling vatbaar.

31 mei. DOS Kampen, de grote omnivereniging, gaat opgedeeld worden in vier
zelfstandige verenigingen voor basketbal, voetbal, korfbal en gymnastiek. Die
gaan samenwerken in federatief verband, bestuurd door een federatieraad. De
ledenvergadering heeft dit besloten en het moet voor 30 juni volgend jaar gereali
seerd zijn.
Hoewel het ministerie van Landbouw en Visserij niets op elektrovisserij tegen
heeft, heeft de gemeente Kampen deze vorm van beroepsvisserij in de gemeente
lijke wateren met ingang van vandaag verboden. Roomser dan de paus? De
beroepsvissers zijn boos.
Einduitvoering van de leerlingen van de Gemeentelijke Muziekschool in de
Stadsgehoorzaal. Er was kwaliteit te zien en te horen, dus was iedereen tevreden.

1 juni. De voorbereidigen voor de hoognodige vervanging van de versleten
verkeerslichten aan de IJsselmuider kant van de IJsselbrug zijn begonnen. Eind
volgende week komt de nieuwe installatie, maar eerst moeten de kabels worden
vervangen. "Nog nooit zo'n oude troep gezien", zeggen de werklui.

2 juni. De gemeenteraad was uitgenodigd voor een bezoek aan het nieuwe
onderkomen van het Vogel- en Egelasiel van de familie Van der Werf aan de
Cellesbroeksweg. Maar er kwamen er maar vier van de 23 opdagen ... Jammer, het
asiel is meer belangsteling waard.
Het schijnt lang geen koek en ei te zijn tussen de nieuwe regiopolitie en het
gemeentebestuur. "Het gemeentebestuur is de controle kwijt en staat machteloos"
zegt wethouder Bastiaan. En districtschef Tjibbe Oldersma reageert verbaasd en
vindt de kritiek flauwekul.
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6 juni. Begin van de avondvierdaagse. Enige duizenden deelnemers gingen welge
moed op pad voor hun 5, 10 of 15 kilometer.

7 juni. Lekker wandelweer op de tweede dag van de avondvierdaagse.
Bijzonderheid: de 33 15-kilometer wandelaars werden door de Zeeverkenners van
de Henk Bruntgroep in hun lelievlets over het Ganzendiep gezet.
Er wordt geprobeerd in Kampen een "sociaal pension" van de grond te krijgen,
bestemd om mens en die niet in staat zijn om op menswaardige wijze in hun eerste
levensbehoeften te voorzien, een veilig onderkomen te geven.

8 juni. Veel, heel veel regen op de derde dag van de avondvierdaagse, maar dat kon
de pret niet drukken. Ook huishonden met hun baz(inn)en liepen mee. Opvallende
verschijning was ook de groep moeders met hun kinderen in de "buggy".
Ret was "Straatspeeldag". Dorpsstraat en Reijersdijk werden afgesloten voor alle
verkeer, dus was er ruim baan voor de jeugd. Meer dan 250 kinderen profiteerden
van deze middag, die door wethouder Piederiet werd geopend.

9 juni. De avondvierdaagse 1994 zit er weer op. Met muziek, bloemen en duizenden
mensen langs de route werden de ruim 3700 deelnemers binnengehaald. Volgend
jaar weer!
En de verkeerslichten bij de brug doen het weer. Ret heeft zestien dagen geduurd
en 175.000 gulden gekost.
In het kader van de viering van het 25-jarig bestaan van"'t Speelwerk" hield
docente Trudy Brink in de voormalige Synagoge een onderhoudende lezing over
"Kamper beeldhouwkunst".

10 juni. Bij zijn afscheid als president-directeur van houthandel Wijma & Zonen bv
werd Coenraad Johan Wijma (64) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Een bijzonder pianoconcert in de Gemeentelijke Muziekschooldoor Oeerling)Jan
Willem Gunnink en (docent) Rob Lubbers, ter gelegenheid van een 25-jarige
verbondenheid aan de school.

11 juni. Open Huis bij vijf Kampereilander boeren. Ruim 300 belangstellenden
kwamen kijken hoe opde boerderij alles reilt en zeilt. Goedinitiatief.
De "house-party" in de KHC-hal werd bezocht door ruim 1300 housers en drie
fraktievoorzitters uit de gemeenteraad. Die wilden met eigen ogen wel eens zien
hoe het er bij zo'n evenement toegaat. "Ret valt allemaal erg mee, het heet anders
en het klinkt anders, maar eigenlijk is er weinig nieuws onder de zon".Waarvan
akte.
De dames B. van Putten en T.W. Scheer waren jarenlang aktief in het kerkelijk
jongerenwerk maar gaan er nu mee stoppen. Ze kregen van locoburgemeester
Veltman beiden de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. Rulde.
Ret Noord-VeluwsKamerkoor o.l.v.Maarten Seijbel verzorgde het Uurtje Kerk
muziek in de Burgwalkerk. Ret had meer belangstelling verdiend.
WeI veel belangstelling voor het Clownsfeest in speeltuin Zuid. Bijna
honderdvijftig kinderen hadden een prachtige middag.

14 juni. Een slepend conflictover een schade van zo'n 500 gulden tussen de gemeente
en een muziekvereniging over een in de stadsgehoorzaal beschadigde trommel
werd door de Stichting Centraal Antenne Systeem uit de wereld geholpen. De
gemeente kreeg 260 gulden om de kwestie te kunnen afronden... De stichting
beschikt over geldmiddelenuit de verkoopvan Cas-aandelen.
Maar daarmee zijnwe er niet: de gemeente vindt het een principe-kwestie en stort
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het geld terug ...Cas stuurt het nu maar rechtstreeks naar de muziekvereniging.
Einde.
Door de Rijksuniversiteit Groningen wordt een onderzoek ingesteld naar de
haalbaarheid van het nu al befaamde "Aquaturenparc" (nu plots met een c !) in
Kampen. Over drie maanden is het duidelijk.

16 juni. De Reidemij is druk bezigmet de cultuurtechnische werkzaamheden voorde
nieuwe kinderboerderij Cantecleer. Diemoet van de oude plek wegin verband met
de verlenging van de N50.
De toren van de Bovenkerk is hard aan restauratie toe. Volgendjaar wellicht.
Ret is weer zover: aan veel huizen hangt de vlag met de schooltas, vanwege de
goedeafloopvan de eindexamens. Gefeliciteerden veel sukses met vervolgstudieof
werk.
Hendrik Dorgelowoont aan de Jacob Catsstraat en is 90 jaar. Daarvan is hij 70
jaar lid van het FNV.Dat is een huldiging waard en daarom werd hij feestelijk in
de bloemetjesgezet. Kras staaltje.
Nog een kras staaltje. De raadscommissie algemene bestuurszaken vindt dat de
overheid de verkoopvan "krasloten" aan banden moet leggen.Ret wordt te kras.

17 juni. Sfeervollekoorzangin de Lutherse Kerk doorde Cantorij van de Theologische
universiteit, en La Banda di Cantatori o.l.v.resp. Bert Duijst en Fokke Oldenhuis.
Nu dan toch de "echte" start van de koggebouw.Dat gebeurde door het slaan van
een drietal nagels in de kiel van het historische schip op de nu compleetingerichte
werf aan de Buitenhaven.

18 juni. Vandaag overleed op 70-jarige leeftijd Jurrien Klaas van Weerden, oud
topman van het DE-concern en ook maatschappelijk in veel functies actief. Hij
werd in maart van ditjaar koninklijk onderscheiden.
In het StedelijkMuseumwerd de tentoonstelling"Kampen-Garnizoenstad"geopend.

20 juni. In de "Kunstruimte" (bovenhet postkantoor aan de Oudestraat) is tot 17juli
a.s. de expositie "Stiff' van de Amsterdamse WillyLooyente zien. Ronderdzestig
paar uitgekookte schoenen, uitgestald volgens een bepaald patroon, moet "de
stijfheid"van Kampen symboliseren.
Spanning tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de Pieter Zandt
Scholengemeenschap over het gebruik van de Venedijk als parkeerplaats en
toegangswegnaar de school.Dat wil de gemeente niet toestaan.

22 juni. Ret is nu definitief. Ret Ministerie van WVCgaat akkoord met het (in wat
afgeslankte vorm) voortbestaan van het Kamper Ziekenhuis. AIle betrokkenen
(dat zijn dus aIleKampenaren) gefeliciteerd.Eigenlijk moet de vlag uit ....
De Nederlandse Spoorwegen zijn aan het snoeien. Per 1 juni werden veertien
ritten in de vroege ochtend en op de late avond van het Kamper treintje geschrapt
wegens te weinig belangstelling. De Afdeling Kampen van Milieudefensie gaat
daartegen in het geweer: er is op die tijdstippen nauwelijks alternatiefvervoer.

23 juni. De scholenfusiesgaan maar door:per 1 augustus gaan de basisscholen Noord
en Zuid van de Nederlands Gereformeerde Schoolverenigingsamen verder als "De
Fontein, Schoolmet de Bijbel",met de hoofdvestigingaan deWilhelminalaan.
Deze week werd de Avondfietsvierdaagse verreden. Er waren 457 deelnemers,
waarvan 156jeugdigen. De afsluiting werd gevierdmet een gezamenlijk barbeque
festijn.
WillemVisscher (40) en Albert Juffer (41)werden in het stadhuis doorwethouder
Breman in het zonnetje gezet. Ret tweetal houdt zich al ruim tien jaar bezig met
de nestbescherming van weidevogels.Voortreffelijkwerk dus.
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24 juni. Vandaag de traditionele volksspelen op het Kampereiland. Prachtig weer, groot
deelnemersveld en grote belangstelling. Wat wil je nog meer, een geslaagd feest dus.

25 juni. De grots inzamelingsaktie voor de slachtoffers van de burgeroorlog in
Rwanda leverde maar weinig geld op, ongeveer 4.200 gulden. 500 musici en
zangers op negen verschillende Kamper locaties waren de hele dag in de weer. Is
het te ver van ons bed, was het de hitte of was het soms WKvoetbal.. ..?

27 juni. Wat wel weer is gelukt? Dertig Poolse kinderen arriveerden voor een
vakantie van drie weken in Kampen en IJsselmuiden. Ze logeren bij gastgezinnen.
De vakantie wordt georganiseerd door Pax, Christi Kinderhulp. Hopelijk worden
het goede weken.

29 juni. Kampenaar Simon Kronemeyer (18) gaat volgende maand helemaal naar
Hongkong om mee te doen aan de Internationale Wiskunde Olympiade. Hij haalde
dit jaar met glans zijn VWO-diploma met tienen voor wiskunde en natuurkunde
en gaat in Hongkong deel uitmaken van de Nederlandse ploeg!

30 juni. Geen vaste adv-dagen meer voor de gemeentelijke diensten. Per 1juli kunnen
de ambtenaren weer zelfuitmaken wanneer ze de adv-uren gaan opmaken.
En waar komt nou het Nieuwe Stadskantoor? B.en W. kiezen nu voor de Rondweg
tegenover de Ark. Dat is dan weI tegen het advies in van het ingeschakelde
stedebouwkundig adviesburo. Volgende week moet de raad beslissen ....Er zijn al
bezwaren binnen van de Ark, de Oranje Nassauschool en De Hoeksteen.
Organist Bram Beekman presenteerde een avond (volgens H.W. in de krant)
"abstract kunstgenot" op het orgel in de Bovenkerk. Matige belangstelling, maar
wel duidelijke waardering.

1 julio Het "Oranjehuis" van Bert Renes is verhuisd van de Buiten Hofstraat naar de
Vloeddijk. Meer dan duizend stukken telt zijn Oranjeverzameling. Vanafvandaag
is het open. Knap stuk particulier initiatief.
En Juf Gerda Veenstra was vandaag 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Dat gaf
dus feest. School Zuid en JufVeenstra gefeliciteerd.
Nog meer feest: Warner de Leeuw (van Bouwbedrijfvan Werven) ging, na veertig
arbeidzame jaren, met de VUT. Hij kreeg de eremedaille in zilver van de Orde van
Oranje Nassau. Nogvelejaren ...

2 julio Een unieke zomertentoonstelling in de voormalige synagoge. Recente werken
van de Belgische "Cobra"vertegenwoordiger Pierre Alechinsky vragen daar de
komende tijd de aandacht.

4 julio Het Stadskantoor! Vorige week was de lokatie aan de Rondweg de definitieve
keuze van het College van B&W Maar hoe definitief is definitief? De raads
commissie Ruimtelijke Ordening was tegen het plan Rondweg, maar koos voor het
Berghuisplein!. En ja hoor: het College gooit het roer om en stelt nu in
meerderheid (wethouder Piederiet tegen) aan de raad voor het Stadskantoor te
situeren aan de Kennedylaan hoek Europa-allee .... ! (Wordt ongetwijfeld vervolgd).

5 julio Het Venturicollege zet de Musical-traditio van "De Gilden" voort. De
leerlingen brengen nu, aan het eind van het schooljaar, met veel sukses in het
eigen schooltheater een musical van docent Jan Liefting. Van begin tot eind een
boeiend verhaal over een Engels meisje in de Tweede Wereldoorlog. Een unieke
presta tie van hoog nivo.

6 julio Nog weer een scholenfusie in de maak. Het Oranjecollege (ivb/vbo en mayo),
het Johannes Calvijnlyceum (havo/vwo), de Prins Willem Alexandermavo in
IJsselmuiden, en de chr. mayo 't Lichtschip in Dronten hebben een intentieverkla-
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ring ondertekend. De brede scholengemeenschp (2600 leerlingen, 260 personeels
leden) moet op 1 augustus 1995 een feit zijn.
Een met veel muziek opgeluisterde diploma-uitreiking van de Kamper
Muziekschool, werd gehouden in de Open Hof. Er werden 115 diploma's uitgereikt,
waaronder 5 "met lof'.

7 julio Vervolg van 4 julio Met de stemmen van de PvdA tegen nam de gemeenteraad
nu een (definitief?) besluit. Het nieuwe Stadskantoor komt op de hoek
KennedylaanlEuropa-aIlee. Er is aIleen nog wat gekrakeel over de precieze plek,
maar enige ruimte richting Berghuisplein is nog beschikbaar om wat te schuiven.
Nu moet er voortvarend verder worden gewerkt. In ieder geval is aan bijna twintig
jaren van discussie een eind gekomen.
Everhard Zwart (37), concerteerde op het Bovenkerk-orgel. Goede belangstelling
en veel waardering.

12 juli. Veel mens en dachten al dat de zomer dit jaar verstek zou laten gaan, maar
zie: al een aantal dagen is het warm, zeer warm, heet zelfs ... Mensen, dieren en
planten snakken nu weer naar een verfrissende bui. Op sommige scholen draait
men "tropenrooster". Het kan verkeren!

13 julio Kampenaar Herbert van de Stege kreeg het Draaginsigne Gewonden
opgespeld door burgemeester Kleemans. Van de Stege raakte in 1948 als militair
in Indonesie gewond door een handgranaat.
Natuurstudievereniging IJsseldelta huurt een voormalige stadsboerderij in de
Groenestraat. Men wil dat pand inrichten als museum en voor verenigings
doeleinden. Het daarvoor benodigde geld moet komen uit de opbrengst van een
"Steenuilenclub". Het lidmaatschap kost honderd gulden.
Nog steeds "warm tot zeer warm". Watervogels in het Ganzendiep zijn het slacht
offer geworden van botulisme.

14 julio Landelijk schijnt de werkloosheid voorzichting wat te dalen, maar in Kampen
is daar nog geen sprake van. In juni lieten niet minder dan 650 personen zich
inschrijven bij het arbeidsburo. Enkele faillissementen en een groot aantal
schoolverlaters zouden daarvan de oorzaak kunnen zijn.
De vakantietijd brengt altijd veel werk mee, maar ondanks meer ruimte in het
nieuwe dierenasiel aan de Melmerweg zit het er nu al propvol. Er is al weer een
wachtlijst.
En de aanhoudende warmte leidt hier en daar tot overlast. Klachten over
avondlijke en nachtelijke geluidshinder bezorgen de politie nogal wat werk.
Maar in een koel kerkgebouw is het op een warme zomeravond goed toeven. In de
Bovenkerk gafKlaas Jan Mulder een goed bezocht orgelconcert.

18 julio De dertig Poolse kinderen die in Kampen en IJsselmuiden een fijne vakantie
bij gastouders hebben doorgebracht, zijn weer naar huis. Het was van beide
kanten een hartroerend afscheid. Volgendjaar weer?
En raadt eens wat? Kampen heeft een stadstoilet! Op het pleintje aan de Vispoort
staat nu een ultramodern, universeel, rolstoeltoegankelijk en automatisch
reinigend openbaar toilet, uniek in den lande. Maar: nog even ophouden, dames en
heren, donderdag de 21e is pas de officiele opening!
Nog eens weer de N50. Volgens de Werkgroep Bescherming Buitengebied Kampen
is "tunnelen" het enige acceptabele alternatiefvoor verlenging van de N50.

21 julio En de koe hangt weer aan de toren! Waarmee dan vandaag de 25e reeks
"Ui(t)dagen" begint. Vorige week was de ouverture al met de "koopjesmarkt", maar
nu is het echt. En warm dat het was!
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Die aanhoudende hitte zorgt ook voor ongemakken aan onze goeie oude IJsselbrug.
Het hefgedeelte kwam al voor de derde keer dit jaar vast te zitten. Voorgaande
keren kon hot euvel door natspuiten door de brandweer worden verholpen, maar
dit keer moest de snijbrander er aan te pas komen. Drie centimeter werd er
afgehaald en het verkeer moest anderhalfuur worden omgeleid.

22 julio Na het stadskantoor kunnen we ons nu gaan bezighouden met de Hanze
spoorlijn en het daarbij behorende station. Derdejaars planologische studenten in
Nijmegen hebben er al een studie van gemaakt en een oplossing aangedragen. Het
station zou moeten komen in het Groene Hart achter jongerencentrum 't Ukien.
Vervolgens de spoorlijn ondergronds langs de Europa-allee. Nou, dat weten we dan
ook al weer ...

25 julio De Flevokerk van de Rooms-Katholieke parochie is verkocht aan bouwbedrijf
Felix uit IJsselmuiden. De koper wil het gebouw t.z.t. slopen en ter plaatse
nieuwbouw realiseren. Op 3 september houdt men er de laatste kerkdienst ...

27 julio Scheepswerf Peters liet de grootste coaster te water, die ooit op deze werf is
gebouwd. De "Vlieland" is ruim 82 meter lang.
De Praagse organist Jiri Ropek gaf een orgelconcert in de Burgwalkerk. Niet al te
veel belangstelling.

28 julio Op de 2e Kamper Ui(t)dag stond de relatie met partnerstad Eilat centraal. Er
waren hoge gasten uit Israel, toespraken en kado's. Maar ook de "gewone"
ui(t)dag: braderie, muziek, dans (door de Israelische groep Hora Tzivonim), en 's
avonds de luchtshow boven de IJssel. Heel erg warm. Maar een geslaagde dag.
Uitgeverij Kok Kampen reorganiseert, en dat kost vijftien banen ...
En ook geen toekomst meer voor het City-Theater. De gemeente heeft besloten de
handen er van af te trekken. "Het kost allemaal te veel geld, we geven het op".
Jammer.
De verpleegkundige Ria Kattenberg kwam terug van een zesweeks verblijf in een
vluchtelingenkamp in Ruanda. Geschokt door die onvoorstelbare ellende: "Als je
onze welvaart ziet enje gaat vergelijken ...".

1 augustus. Archeologische vondsten uit de Kamper bodem liggen uitgestald in de
werkruimte van Mieke Smit, onze stadsarcheoloog. Daar zijn ze vijf woensdag
middagen te bezichtigen.

3 augustus. Nog steeds heel erg warm. In de maand juli werd het bezoekersrecord
van zwembad De Steur gebroken. Het maandrecord uit 1976 was 39.000. Dat staat
nu dus op 42.150. En het gaat maar door.

4 augustus. Hans Wiersma schreef vandaag zijn laatste column in Het Nieuw
Kamper Dagblad in de serie "Vroeger, weetje wel...". Het was zijn 475e bijdrage,
maar nu vindt hij het welletjes ...
Op de derde Kamper Ui(t)dag stond de Hongaarse partnerstad Papa centraal. Een
geslaagde dag. Veel zon, veel publiek en veel vertier.
Drie weken lang vinden in en rond 't Ukien de aktiviteiten plaats van het Kamper
vakantiecomite. Zo'n honderd kinderen doen er aan mee. Hulde voor de vrij
willigsters en vrijwilligers die ondanks de aanhoudende hitte dit mogelijk
maken.
Omdat de kinderboerderij wordt verplaatst, raken de Kamper muziekkorpsen hun
oefenterreintje langs de Europa-allee kwijt. Waar moeten die nu weer naar toe?

6 augustus. Er zijn gemeentelijke plannen om de straten in de Oranjewijk een
vernieuwingsbeurt te geven.Misschien ditjaar nog?
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8 augustus. Komt er een regionaal overslagcentrum bij Haatlandhaven? De grond
ligt er klaar voor, en het Logistiek Centrum Scheepvaart gaat de haalbaarheid
ervan onderzoeken.

9 augustus. De poederfabriek Lyempf aan de IJsseldijk liep schade op door een
kleine maar heftige explosie in de proeftoren. Geen persoonlijke ongelukken,
schade nog onbekend, maar de toren zal zeker enkele maanden buiten bedrijf zijn.
De fabriekshallen aan de Noordweg, die binnenkort door Berk worden verruild
voor nieuwbouw aan de Ertsstraat, komen ter beschikking van Kamper
kunstenaars, die hiermee in een klap alle tekorten aan atelierruimte opgelost
krijgen. Er is overeenstemming tussen de eigenaar, de gemeente, en de Stichting
Ateliervoorzieningen Kunstenaars.

11 augustus. Ook de 4e Kamper Ui(t)dag trok veel publiek. Ret was de "Afrikadag"
met daarbij Tanzania als centraal thema. lets minder warm, de "hittegolf' loopt
ten einde. 's-Avonds in de Bovenkerk gafCharles de Wolf een boeiend orgelconcert.
Wethouder Breman van Sportzaken wil nog dit jaar aan de gemeenteraad
voorstellen geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld bij
het Go-Aheadcomplex. En vervolgens nog zo snel mogelijk een extra veld bij De
Maten en de Venen. "We zijn nu roofbouw aan het plegen".

12 augustus. De voorverkoop voor het nieuwe theaterseizoen is in volle gang. Er zijn
a119.000 kaarten verkocht en dat is veel meer dan vorig jaar.
Tot en met 17 augustus is er in het Stedelijk Museum een bijzonder schilderij te
zien uit 1650 van Barent Avercamp. Ret is een onbekend werk en in particulier
bezit. Burgemeester Kleemans zou graag zien dat de gemeente het aankoopt.
Voor de tweede keer werd er in de manege aan de Zwartendijk ingebroken. Een
half jaar geleden raakte men veertig kostbare zadels kwijt, dit keer tussen de
vijftien en de twintig.

18 augustus. Dat was dan alweer de vijfde en laatste Kamper Ui(t)dag van dit jaar.
Eerst 's-morgens veel regen, daarna zonnig. Dus werd het weer druk ... Partner
stad Soest in Duitsland stond centraal. Een geslaagde dag, met alles er op en er
aan. En 's-avonds vuurwerk tot slot.
Maar helaas: de Kamper Ui-koe is niet uniek, Ook in Saint-Saulge in Frankrijk
bungelt een koe aan de toren. Maar die van ons is veel mooier ...
En Tabakker Tinus Vinke van het tabaksmuseum, vele braderieen en de Kamper
Ui(t)dagen kreeg van burgemeester Kleemans de legpenning van de stad Kampen
overhandigd. Verdiend, en dus hulde!

23 augustus. 't Is toch wel echt komkommertijd. Al dagenlang niks te melden. En 't
weer is wisselvalliggeworden...

24 augustus. De Burgel wordt deze week schoongemaakt. De door de voorbije hete
dagen overmatige algengroeiwordt verwijderd.
En de Kogge?Ret terrein is ingericht, de kiel is gelegden de voorsteven geplaatst.
Binnenkort kan begonnen worden met het aanbrengen van de huidplanken. De
Stichting gaat zich nu bezighoudenmet het trekken van bezoekers. Eind septem
ber komen er Koggedagen.
Maar komt er een kink in de kabel? De Gemeentelijke Milieudienst wil dat het
vervuilde bouwterrein eerst wordt schoongemaakt. Dat zou een zeer ingrijpende
klus worden. Er schijnt zwerfvuil illegaal met een laag zand te zijn bedekt.

26 augustus. Een zeer geslaagd"verlichteen versierde tuinenfeest" ophet Volkstuinen
complexOnze Tuin. Honderden bezoekers kwamen toen het donker was geworden
alles bekijken.En gelukkigbleefhet droog,zodat allemoeiteniet voorniets bleek.

268



29 augustus. Deze weken wordt de ontwateringssluis Nieuwe Reeve door het
waterschap IJsseldelta gesloopt. Ret sluisje verkeert in slechte staat en wordtniet
vervangen.

31 augustus. De elf jaar oude "nieuwe IJsselbrug" krijgt een grote onderhoudsbeurt
van Rijkswaterstaat. Nieuw wegdek, hers tel van voegen en schilderwerk staan op
het program. Kosten 2,2 miljoen gulden.

1 september. Ret college van B.en W. heeft besloten dat de Koggewerf niet wordt
schoongemaakt. Zie het berichtje van 24 aug. De vervuiling van het terrein is
ongevaarlijk, dus de Koggebouw kan gewoon doorgaan.

2 september. Roofdbode Johan van der Weerd is 25 jaar in dienst van de gemeente
Kampen. Rij tracht het dagelijkse reilen en zeilen in het stadhuis in goede banen
te lei den. "Ik houd van stijl en gezelligheid", zegt hij. Nog vele jaren!
De eerste versie van de gemeentebegroting 1995 is klaar. Indachtig vorig jaar
houden we maar rekening met een of meer vervolgen. Voorlopig komt men acht
ton te kort en nog twee miljoen struktureel. We wachten af.
De gemeente moet op last van de rechtbank in Zwolle aan de beroepsvisser
Timmerman uit Genemuiden zijn vergunning voor elektrovissen in de IJssel
teruggeven. Kampen had die vergunning onlangs ingetrokken, maar heeft daarbij
volgens de rechter niet zorgvuldig gehandeld.

3 september. De keurmeesters van "Kampen en Omstreken" keurden onder grote
publieke belangstelling vele hoenders, watervogels en konijnen. "Zeer behoorlijk
niveau" vonden ze.
Muziekkorps AMDG bracht een bezoek aan de Rongaarse partnerstad Papa, en
maakte daar grote indruk.
In een toch wel emotionele kerkdienst nam de Rooms-katholieke parochie afscheid
van de Flevokerk, die een kwarteeuw in gebruik is geweest. De dienst werd
halverwege onderbroken en voortgezet in de aloude Buitenkerk. "Zo'n afscheid
gaat je niet in de kouwe kleren zitten", zei pastoor Runink naderhand. Maar hij
heeft moed voor de toekomst.

7 september. De Ondernemersvereniging Kampen ontwikkelde ecn ambitieus plan
voor de Plantage. Dat moet een veel gezelliger terrasjesplein worden, bruisend van
leven. Ook het oude City-Theater komt daarbij weer in beeld. Ret betekent wel dat
de Plantage autovrij moet worden en dat de. zaterdagmarkt naar een andere plek
moet verkassen. Dat zal dus nog wel wat voeten in de aarde hebben.

9 september. Bertus Selles (55) nam afscheid van de vrijwillige brandweer, en kreeg
uit handen van burgemeester Kleemans de zilveren eremedaille, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau. Daarmee werden 28 brandweerjaren afgesloten. Huldel.
Kamper en Elburger enthousiastelingen maken plannen om, net als de Kogge, nu
ook een oude Kamper Botter te herbouwen. Er wordt binnenkort al een stichting
voor opgericht. Ret gaat om de oude KP32, waarvan de helft, het voorschip, nu op
een botterwerfin Spakenburg ligt.

10 september. Kinderdagverblijf De Klimop viert vandaag het 25-jarig bestaan.
Terecht een groot feest aan het Rarmoniepad. Nog heel veel jaren gewenst.
"Open Monumentendag" vandaag en 't werd, ondanks (of misschien dankzij) de
regenbuien een geslaagd evenement. Ruim 20 monumenten waren ter bezichtiging
open en werden druk bezocht. Ook in ons Walkate-archief was 't een drukte van
belang.
En uitgeverij Kok vierde het eeuwfeest met o.a. een boekenmarkt rond de Boven-,
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kerk. En met de uitgifte van drie nieuwe boeken over Kampen begon het bedrijfvol
goede moed aan een nieuwe eeuw.

12 september. Het restant van de botter KP32 op de werf in Spakenburg (zie 9 sept.)
blijkt in een betere conditie te zijn dan eerst werd verwacht AI binnen enkele
weken kunnen de restauratiewerkzaamheden beginnen.

13 september. De gemeente Kampen begint binnenkort het zoeken naar een architect
voor het nieuwe stadskantoor. Er wordt (verplicht) in heel Europa gezocht. Voor de
selectie IS een bedrag van 400.000gulden nodig.

14 september. Milieudefensie bezoekt Kampen met de varende tentoonstelling Broei
toer. De vereniging wil de gemeente en het publiek informeren over het nut van
energiebesparende maatregelen.

15 september. Hoe staat het toch met de nieuwe stadsbrug? B.en W. laten de
mogelijkheid onderzoeken de nieuwe brug zo'n 10 meter stroomafwaarts te
bouwen. Dan hoeft de oude brug pas afgebroken te worden als de nieuwe klaar is
en dat bespaart veel. Het schijnt bovendien nog andere voordelen op te leveren.
En wellicht wordt het Muntplein weer opnieuw bebouwd. Daar zijn goede
cultuurhistorische en stedebouwkundige argumenten voor, zeggenB.enW.

17 september. De tennishal van KJLTC, lang verwacht en lang bestreden, is nu toch
werkelijkheid geworden.De officieleopening is weliswaar pas in oktober ofnovem
ber' maar vandaag werden er al de eerste wedstrijden gespeeld.
Muziekvereniging De Broederband bestaat 100jaar. Voorzitter H.de Vries kreeg
de legpenning van de stad Kampen en het korps als geheel kreeg een bijzondere
erepenning van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen.
En in de stromende regen presenteerde het korps de nieuwe uniformen aan het
Kamper publiek.

20 september. Stichting Promotie Kampen heeft een nieuwe voorzitter in de persoon
van Gerrit Bruins. Hij maakt al vijfjaar deel uit van het SPKbestuur, en gaat nu
Bert Hofman opvolgen.Sukses gewenst.
BouwverenigingEenvoud wordt een stichting. Men denkt zodoendein de toekomst
efficienter en flexibeler te kunnen werken. "WoonstichtingEenvoud"dus.
En de Stichting Martin Gasman wil een nieuw onderkomen voor hun scouts
realiseren. Dat is nodig voor de tweehonderd leden, de veertig kaderleden en de
vijftien bestuursleden. Kosten ongeveer een miljoen gulden, waarvan de gemeente
een kwart zoumoeten bijdragen.

22 september. Kampen steekt dit jaar nog 50.000 gulden in de bestrijding van de
iepkever, om zodoende te proberen een verwoestende epidemie van iepziekte te
voorkomen.

23 september. Bij het Frans Walkate Archief zijn oude foto's opgedokenvan de botter
KP32, die wordt gerestaureerd. Die kunnen wellicht van nut zijn bij het werk.
Woonstichting Eenvoud heeft een plan gemaakt voor mogelijke woningbouw op
het MOB-complexop De Greente. De gemeente Kampen reageert terughoudend.
Eerst een eigen studie afmakeri naar wat daar wenselijk en mogelijk is.

24 september. Remmelt Schilder, van het welbekende transportbedrijf, is een Gouden
Ridder van de Weg geworden. Tien jaar schadevrij rijden bij Transport Verzeke
ring Maatschappij Transfermij leverde hem die onderscheiding op.
Een "Open Huis" van de Stadsgehoorzaal luidde feestelijk het begin van het
nieuwe theaterseizoen in. Er was veel belangstelling.
Het was ooknog "Gemeentedag", en ookdat trok veel publiek. Vooral de getoonde
nieuwe woningbouwprojektenkregen volopaandacht.
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Muziekvereniging Volharding hield voor de zevende keer het eigen "Druma
Festival" in Sporthal De Reeve. Het werd een groot sukses: vijf bekers voor de
organiserende vereniging zelf. 1200 Belangstellenden waren er getuige van, en ook
de straatparade trok veel publiek.
In de Open Hof eoneerteerde de Interkerkelijke Kamper Gospelgroep Legato. De
groep bestaat 15 jaar en er was goede belangstelling.
En toen werd het weer "wintertijd" ... Om drie uur 's-naehts gingen de klokken een
uur terug. Tot 't straks opnieuwvoorjaar wordt.

27 september. Het eehtpaar E.Vos en A.vos-Lamberts, beide 81, was vandaag zestig
jaar getrouwd. Burgemeester Kleemans bezoeht het diamanten paar in hun
woningaan het Panjanplein en wenste hen geluk. Dat doenwij ook.
Het Stadsziekenhuis: op 1november a.s. gaan twee afdelingen dieht. Gynaeeologie
en Kindergeneeskunde verdwijnen naar Zwolle.Dit tot verdriet en boosheid van
velen...

28 september. De Gereformeerde instelling voor besehermd wonen "Koriander"
bestaat vandaag tien jaar. Dat wordt gevierd met een open huis in De Koriander
aan de Kattedoorn en in Aktiviteiteneentrum Sehering en Inslag.
Zo'n 7.500 Vrijgemaakt Gereformeerde stad- en landgenoten hielden vandaag
weer hun jaarlijkse Sehooldagvan de TheologiseheUniversiteit. Er waren zeven
kerkgebouwen in gebruik en de binnenstad was als elkjaar weer gezelligdruk. En
't was nogmooiweer ook.
SaxofonistDiekGroenenbergheeft nu afgeblazen als doeent aan de Gemeentelijke
Muzieksehool.Hij gaat, na 38jaar, met deVUT.
Het Christelijk Mannenkoor D.E.V. wil graag een eigen onderkomen voor de
repetities. Dat is naar gezegd wordt al zo'n dertig jaar geprobeerd maar nooit
gelukt. Nu moet het gaan gebeuren. Er is alleen een bouwplek nodig, geld is
aanwezig.Dat moet dan toeh kunnen?
VrouweneafeAnna gaat wegens gebrek aan belangstelling sluiten ...
De gemeenteraad nam vanavond een welhaast historiseh besluit: per 1 november
houdt het Stadsziekenhuis Kampen op te bestaan en gaat .in afgeslankte vorm
verder onder Zwolsbestuur. Jammer, maar de raad is toeh blij, er blijft meer over
dan wehadden durven hopen...
Auteur Henk Leih sehreef een uniek boek over een eeuw gereformeerde kerk in
Kampen. Ret eeuwfeestwordt volgendjaar gevierd.

30 september. Het uit 1888 daterende bakkersbedrijf van Leo Noordhof wordt met
ingang van vandaag beeindigd, Bakkerij en winkel aan de Oudestraat 232 gaan
dieht. Jammer.

1 oktober. Het is volgendeweek Dierendag, en dus hield Dierenasiel Edo Hammers
"open huis". Ruim 500 mensen uit de wijde regio namen een kijkje en heel wat
dieren vonden een nieuw en hopelijk goedtehuis.
Het Orkest van het Oosten eoneerteerde aan het begin van het nieuwe seizoen in
de Stadsgehoorzaal.

5 oktober. De gemeente Dronten krijgt extra politiemensen vanwege de opvang van
800 asielzoekers bij Roggebotsluis.Burgemeester Kleemans vindt dat "bestuurlijk
gezien volstrekt onjuist. Die politiemensen moeten naar Kampen, want de asiel
zoekers zijnmeer opKampen aangewezen dan opDronten".

7 oktober. Er rijden vanafvandaag weer goederentreinen tussen Kampen en Zwolle.
Dat was drie jaar geleden gestopt, omdat NS geen mogelijkhedenvoor exploitatie
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meer zag. Dat is inmiddels wel weer het geval, dus is het overlaadstation weer
open.

8 oktober. Wie klaagt er over te weinig cultuur in Kampen? Kunstenares EIsje van
Heck verbrandde boven op de oude betonnen kazemat van Seveningen eeri
menshoog vrouwenbeeld (Lot) van zout. Het schijnt een indrukwekkend schouw
spel geweest te zijn, door "duizenden" (zegt de krant) vanaf de IJsselkade en de
brug gadegeslagen.

11 oktober. Vanwege de vele obstakels in de stadsbusroutes zijn of worden her en der
die routes verlegd. Daar zijn velen niet erg over te spreken: o.a. in de Gevert van
Endegeeststraat wordt geprotesteerd. Twee scholen vrezen gevaarlijke situaties
als straks vier keer per uur een bus langs komt rijden.
De jubilerende gemeentebode Johan van der Weerd werd door de Stichting
Promotie Kampen benoemd tot "Ere-Ui" voor zijn vele goede zorgen bij o.a. het
organiseren van bijeenkomsten in het stadhuis.

12 oktober. De beetje enge onderaardse verbindingsgang tussen oud-en nieuw
Myosotis kreeg door beeldend kunstenares Catherien Jansen uit Kampen een heel
wat vriendelijker aanzien. Enthousiaste reakties zijn het gevolg.
De Stichting Werkgroep Kind en Ziekenhuis bestaat tien jaar. Alle patientjes
kregen een kadootje, en de afdeling dagbehandeling kreeg een koffer met
spelmateriaal. Hoera. Als nou het ziekenhuis maar blijft!

13 oktober. Want er moet wellicht toch nog gesneden worden in het recent overeen
gekomen funktieplan voor het ziekenhuis. Er is drie miljoen gulden op jaarbasis
tekort!
De gemeente moet onder druk van het provinciebestuur gaan werken aan een
meer realistische meerjaren-gemeentebegroting. Het Kamper verlanglijstje is veel
te groot!

14 oktober. De gemeente gaat alsnog proberen het elektrovissen binnen de gemeente
lijke grenzen te stoppen. Eerder werd de gemeente door de Zwolse rechtbank
teruggefloten.

15 oktober. VVD-er Henk Krans (65) beeindigt om gezondheidsredenen zijn raadslid
maatschap. Hij wordt opgevolgd door Thomas van 't Zand.
Platform "DeArme Kant van Kampen" dringt er bij de gemeente op aan, bij het
vaststellen van de gemeentelijke heffingen rekening te houden met de steeds maar
verslechterende positie van "de minima". Die groep komt door de rijks- en
gemeentebezuinigingen steeds verder in moeilijkheden.

17 oktober.Nogsteeds zorgen omhet al dan niet voortbestaan van het ziekenhuis. Er
gaapt een gat van drie miljoen gulden op jaarbasis tussen de begroting van de
nieuwe Ziekenhuisinstelling en het bod van de ziektekostenverzekeraars. Als dat
gat niet gedicht wordt, kan dat het einde betekenen..

18 oktober.Maar de gemeenteraad doet daar niet moeilijkover. Zonderveel discussie
verklaarde men zichbereid gedurende vijfjaar eventuele verliezen van het zieken
huis op te vangen tot een maximum van een miljoen per jaar. Als nu de verze
keraars en het ministerie hetzelfde doen, is de zaak (opnieuw)weer rond...

20 oktober. De lastendruk voor de Kamper burgerij stijgt volgendjaar met niet meer
(nouja) dan 3,48%.

21 oktober. En dan, als een donderslag bij heldere hemel is daar het bericht:
ONS ZIEKENHUIS GAATDICHT, PER VOLGENDE WEEK.
OVEREN UIT...
Kampen is verbijsterd, geschokten bezorgd.De gemeenteraad verbijt haar ergernis.
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Huisartsen en verloskundigen spreken van een "absolute ramp". Men vreest een
ernstige aantasting van de gezondheidszorg. En voor 323 personeelsleden is
ontslag aangevraagd ... Nieuwe patienten worden al niet meer opgenomen, huidige
patienten gaan naar huis of worden elders in de regio ondergebracht.
De gemeenteraad hoopt op (misschien) heropening van een soort polikliniek.
Specialisten van het ziekenhuis, verloskundigen en therapeuten onderzoeken
onafhankelijk van elkaar de mogelijkheid om een eigen bedrijf te beginnen om zo
toch nog iets in Kampen overeind te houden.

22 oktober. Toch maar weer over naar het gewone nieuws: in de Burgwalkerk een
Uurtje kerkmuziek met het Bachkoor Holland o.l.v. Charles de Wolff. Er was een
goede belangstelling.
Toneelvereniging Komma speelde in de Stadsgehoorzaal de Engelse komedie
"Tussen Ons". De voorstelling had meer publiek verdiend.
En op de Koggewerf, waar het werk aan de Kogge nu in volle gang is, werd een
open dag gehouden. Er kwamen 5.000 belangstellenden kijken naar een uitgebreid
programma: netten boeten, de punterfilm van Gait Berk, en palingroken. Het
werken aan de Kogge ging ondertussen publiekelijk door.

24 oktober. De gemeentelijke welstandscommissie is niet erg te spreken over de
kwaliteit van de voor De Maten ingediende bouwplannen. Die zijn "mager" en doen
geen recht aan de oorspronkelijke opzet: een wijk met een "wervend woonklimaat".
Te gewoontjes dus ...
Het ziekenhuis: Kampen protesteert massaal. Ruim 7.200 handtekeningen gaan
vandaag naar de verantwoordelijk minister. Ook IJsselmuiden deed mee.
Pers, radio en tv besteden uitgebreid aandacht aan de ziekenhuiskwestie. Ook de
Huisartsengroep protesteert. Er is met de artsen geen overleg geweest. Officieel
weten ze nog van niets. Naar verluidt wordt er hard gewerkt aan het handhaven
van tenminste een polikliniek.
De Praatgroep Behoud Ziekenhuis steekt in een advertentie de medewerkers van
het ziekenhuis een hart onder de riem en dankt iedereen voor de grote inzet van de
afgelopen j aren.

25 oktober. De sluiting van het ziekenhuis gaat wellicht vele tientallen miljoenen
guldens kosten. Er moet een fatsoenlijke afvloeiingsregeling komen voor de 323
werknemers. Daar komen ontmantelingskosten van het ziekenhuis nog boven op.
Wie zal dat betalen?

26 oktober. De polikliniek van het ziekenhuis mag nog tot eind januari 1995
openblijven voor het "afhandelen" van het huidige patientenbestand.
Onderzoek naar de authenticiteit van het tot nu toe onbekende "zomergezicht" op
Kampen, dat in augustus een paar dagen te zien was in het Stedelijk Museum,
heeft uitgewezen dat het met zekerheid kan worden toegeschreven aan Barent
Avercamp, neef van Hendrick, de "stomme van Kampen". Het hangt nu weer in
het Stedelijk Museum, en B.en W. beraden zich over eventuele aankoop.

28 oktober. "Van Speelen en Leeren" Onder dat motto heeft het Frans Walkate
Archief een tentoonstelling ingericht. Er worden in de komende maanden allerlei
kinderspeelgoed en leermiddelen uit grootmoeders (en grootvaders) tijd getoond.
De Brunneper Oranjevereniging krijgt 20.000 gulden extra van B.en W. ten
behoeve van de aanleg van een evenementenplein op het terrein van de ijsclub
V.Z.O.D. Men kan nu weer opgelucht ademhalen, want eerder was het subsidie
verzoek afgewezen. De uitgaven waren echter al gedaan, dus ...
Kinderboerderij Cantecleer heeft een bijzonder aquarium ingericht, waarin het
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leven in een gewone sloot te bekijken is. Het trekt veel belangstelling.
De gemeente Kampen gaat meewerken aan het Stadswachtenproject IJsseldelta,
samen met IJsselmuiden, Genemuiden en Hasselt.

31 oktober. De laatste ziekenhuisdag. 's-Middags een grote protestdemonstratie,
waaraan meer dan duizend mensen, jong en oud, meededen. Burgemeester
Kleemans: "Kampen wordt groot onrecht aangedaan".
De medische staven van de Zwolse ziekenhuizen voelen zich "absoluut niet
schul dig" aan het debacle in Kampen.
En de achttien huisartsen in Kampen zijn druk doende met pogingen om de
gezondheidszorg hier op een behoorlijk peil te houden. Ze onderzoeken de
mogelijkheden voor een "medisch-diagnostisch centrum" in Kampen.

3 november. De zaterdagmarkt blijft op de Plantage. Er komt geen onderzoek naar
andere mogelijheden, zegt B.en W.

4 november. De gemeentelijke strijd tegen "graffiti" wordt opgevoerd. Alles wordt
gedaan om de daders op te sporen. En er wordt rigoureus schoongemaakt. Dat kost
ditjaar 20.000 en volgendjaar 25.000 gulden.
Er is een burgercomite in het leven geroepen dat aktie zal gaan voeren voor
behoud van gezondhoidszorg in Kampen. Het comite zal gaan samen werken met
de al bestaande Praatgroep Behoud Ziekenhuis.
Wim van 't Oever viert zijn 25-jarig jubileum als directeur van 't Speelwerk. Hij
kreeg uit handen van burgemeester Kleemans de legpenning van de stad Kampen.

5 november.BijDrukkerijlUitgeverijVeldman in IJsselmuiden verscheen een boekje
over kinderboerderij Cantecleer in Kampen. Hoofd"persoon"is het gehandicapte
dwerggeitje"Witvlekje".Deopbrengst van het boekjeis voorde kinderboerderij.

7 november.De nogjonge speelzaal voormigrantenkleuters LibelleAnaokulu dreigt
ten gronde te gaan, doordat de gemeente minder wil bijdragen dan nodig is. Het
verschil is maar klein, nog geeen elfhonderd gulden. "Maar als we voordat bedrag
de ouderbijdrage moeten verhogen kon dat wel eens fataal worden", zegt
hoofdleidsterEdith Jansma.

8 november. De in opdracht van de gemeente uitgevoerde hertaxatie voor de
onroerendzaakbelasting laat de waarde van de panden in Kampen met gemiddeld
35% stijgen t.o.v. vijf jaar geleden. Maar, zo wordt gezegd, de tarieven gaan in
dezelfdeverhouding omlaag....
Het Aktiecomite Verontruste Burgers (zie 4-11) heeft zich nadrukkelijk
gedistancieerd van de brief die door de Praatgroep Behoud Ziekenhuis naar het
gemeentebestuur is gezonden.Het Comitewil antwoord op een reeks vragen naar
aanleiding van de recente sluiting, en zich maar niet zo bij het sluitingsbesluit
neerleggen.

9 november.Het was feest in en omde Dirk van Dijkschool,met 380 leerlingen en 25
leerkrachten de grootste basisschool van Kampen. Directeur Hans Brouwers was
25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Vandaar. Veel geluk en nog veel jaren
gewenst.
En de verkoop van Kinderpostzegels is weer begonnen. Dit keer niet meer in het
postkantoor, maar bij de Hema. PTTwil dat om commercieleredenen niet langer
doen.

10 november. Stichting Kamper Koggeheeft liquiditeitsproblemen en vraagt aan de
gemeente garant te willen staan voor een rekening-courantlening tot een bedrag
van 100.000gulden. De gemeente gaat accoordvoor een jaar, maar de stichting
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