
Het Frans Walkate Archief SNS bank, is naast bewaarder van Kampens historisch erf
goed, ook uitgever van de Kamper Almanak.
Een handboek boordevol gegevens over het maatschappelijk leven in Kampen.

De Almanak heeft tot doel informatie te verstrekken over o.a. kerkgenootschappen,·
gezondheidszorg, verenigingen en scholen.
Ook een stadsplattegrond, dienstregelingen van het openbaar vervoer en de zender
kaart van Castel voor de afstemming van Radio en TV, zijn in de Almanak opgenomen.
De geschiedkundige bijdragen en de Kamper Kroniek vormen al jaren, met dank aan
de schrijvers, een interessant en veel gelezen onderdeel.

Het is de medewerkers van het Frans Walkate Archief opnieuw gelukt de stroom van
wijzigingen en/of nieuwe gegevens te verwerken en te rangschikken tot een overzich
telijk geheel.
De zorgvuldig verzamelde informatie is zo actueel mogelijk maar helaas op het
moment van uitqifte soms alweer achterhaald.
Om onnodig zoekwerk te voorkomen verzoeken we U vriendelijk, adreswijziging van
secretariaat of contactpersoon tijdig (voor 1 augustus), aan de redactie door te
geven.
Dit kan door middel van de kaart achter in de gids.

Een woord van dank is verschuldigd aan de SNS bank, de gemeente Kampen, adver
teerders, donateurs en vrijwilligers; allen hebben bijgedragen aan de realisering van
deze uitgave.

Bij uw telefoon, of daar waar u hem snel kunt vinden, komt deze gids het best tot zijn
recht en zal de Kamper Almanak een handig naslagwerk blijken.

H. Harder
directeur Frans WalkateArchief SNS bank

Internet:
e-mail:

Anny Kleinmeulman-Balster, Marhilde Wessels-Bierling,
Herman Harder.
Frans Walkate Archief
Burgwal 43, 8261 EP Kampen
tel. 3392351, fax 3392354
www.walkate-archief.nl
info@walkate-archief.nl

Redactiecommissie 'Geschiedkundige bijdragen':
drs. J. van Gelderen, drs. J. Grooten, K. Schilder en H. Wiersma.

De Kamper Almanak is met de grootste zorg samengesteld. V~~r de juistheid van de door der
den verstrekte gegevens neemt de uitgever geen verantwoordelijkheid. Voor eventuele verbe
teringen of aanvullingen houdt hij zich aanbevolen. Zonder toestemming van de redactie is

G) nadruk in welke vorm dan ook verboden.

Redactieadres:

Redactie:


