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2 december. De bewoners van de panden langs het Kamper stadsfront dreigen een
"guerrilla" te beginnen tegen waterschap Groot Salland. Het waters chap zet de plan
nen voor de dijkverzwaring in en achter hun panden gewoon door terwijl iedereen die
er mee te maken heeft fel tegen is. De bewoners/bezitters hebben inmiddels het Plat
form Waterkering Kampen-Midden opgericht.
De afdeling Kampen/IJsselmuiden van het Rode Kruis nam afscheid van de plaatsver
vangend colonne-commandant Marieke Kroon-Walsweer, die er met ingang van het
nieuwe jaar mee stopt. Kringcommissaris Boelkens overhandigde haar de bronzen
Medaille van Verdienste.

4 december. De Stichting Welzijn Kampen wordt opgeheven. Het bestuur en de
gemeente Kampen zien geen mogelijkheid de slecht functionerende organisatie nieuw
leven in te blazen.
december. De gemeente trekt nog dit jaar 850.000 gulden uit voor drie bijzondere
bouwprojecten. Het geld is bestemd voor verbetering van twee woningen aan de Chris
tinastraat, de bouw van 44 sociale huurappartementen in woonwijk De Maten, en voor
acht woningen in het voormalige kloostercomplex bij de Buitenkerk.

6 december. De Vrijwilligersprijs 1997 viel ten deel aan de groep van 23 vrijwilligers van
de Stichting Terminale Thuiszorg. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de
jury, wethouder Hup.

8 december. De Stichting Verontruste Burgers heeft zich als Politieke partij Verontrus
te Burgers Kampen officieel laten inschrijven, om mee te doen aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

9 december. De Gemeentelijke commissie voor Algemene Bestuurlijke Zaken ging,
tegen de zin van B. en W. in, akkoord met een aanvulling in de Algemene Politie Ver
ordening. Wie vanaf 23 december a.s. met een melkbus rondloopt, kan een procesver
baal krijgen. Dit om vroegtijdige melkbusschieters aan te kunnen pakken,

II december. Per I januari gaat, als laatste in dit district, het politiebureau in Kampen's
nachts dicht. Het contact met de centrale meldkamer in Zwolle verloopt dan via een
praatpaal bij de hoofdingang. .

12 december. De toneelgroep van de Christelijke Plattelands-jongeren voerde in de Stads
gehoorzaal het blijspel "De hete stoel" van Marget Suez op.

13 december. Met een geslaagde reunie van zo'n 160 oudleerlingen in het historische
schoolgebouw aan de Vloeddijk werd de Theaterschool in Kampen uitgeluid. Per I
januari vertrekt deze opleiding naar Zwolle. Aan bijna twintig jaar dramalessen en
voorstellingen in Kampen kwam daarmee een einde.

16 december. Wethouder Theo Piederiet kondigde enige tijd geleden aan zich terug te
trekken uit de politiek. Maar het kan verkeren: de PvdA had een "reddende engel"



nodig en dus werd er druk gelobbyd. Gevolg: Piederiet blijft, hij wordt lijsttrekker en
is zelfs weer beschikbaar voor een wethouderszetel...
Per I januari a.s. wordt de Kamper belastingdienst opgeheven. De laatste 28 rnede
werkers verhuizen naar Zwolle.

18 december. IJsselmuiden gaat toch meebetalen. Kampen krijgt 1,6 miljoen als Ilssel
muider bijdrage voor de nieuwe stadsbrug en het stadskantoor.
De Kamper gemeenteraad behandelde de begroting '98. Die kwam er bijna onge
schonden door, behalve op het onderdeel "kwijtscheldingsbeleid". Daardoor ontstond
een gat van ruim twee ton. Er is nog geen dekking voor...
En in diezelfde begrotingsvergadering poneerde de SGP de stelling dat "Kampen aan
grootheidswaanzin lijdt"; het middeleeuws theaterdorp van Ventura, het informatie
centrum voor projecten als stadsbrug, dijkverzwaring enz., cc niemand zit erop te
wachten" , aldus de SGP en de Oude Buitenhaven kan ook maar beter onder de grond
blijven ...
Het geplande "zorgloket" gaat niet naar het nogal afgelegen pand van Eenvoud, maar
komt aan het Meeuwenplein.

19 december. In een stampvolle Bovenkerk werd een concert gegeven, deels bedoeld als
kerstconcert, deels ter gelegenheid van het zilveren jubileum van dirigent Harry
Hamer als beroepsmusicus. De chr. gemengde koren "Hallelujah" uit Wezep, het
Interkerkelijk koor uit Dronten, het Hervormd Kerkkoor van Kampen en het Ooster
wolds gemengd Chr. Koor gaven hun medewerking.
Het Woonzorgcentrum IJsselheem maakte vergevorderde plannen bekend voor
nieuwbouw van Myosotis naast de in aanbouw zijnde polikliniek. Het gehele complex
aan de Burgwal kan dan gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw van
Huize Margaretha.

20 december. En overal is te merken dat het Kerstfeest ophanden is. De kerstbomen, de
versiering, de overvolle winkels en een "levende kerststal" op het Koepleintje. Deze
werd ingericht door Kinderboerderij Cantecleer en Scoutinggroep De Hanzeluiden.

22 december. Treintaxi Kampen, tot I januari verzorgd door W-Twee Groep, wordt na de
jaarwisseling verzorgd door taxicentrale Stoel.

24 december. Kerstavond. Geen sneeuw of vorst, maar regen. Dat was evenwel geen belet
sel voor ongeveer 1800 jonge en oudere Kampenaren om deel te nemen aan de tradi
tionele Kerstzang in het plantsoen, voor de tiende keer georganiseerd door mevrouw
Marry Stoffer. De Broederband deed mee en Leo Horn bespeelde de trompet.

25 december. Een zeer groene en natte Kerst...
26 december. In de Bovenkerk gaf het Chr. Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden"

het traditionele Kerstconcert. Dat werd tevens een prachtige afsluiting van het [ubi
leumjaar van het So-jarige koor. Er kwamen ruim tweeduizend bezoekers.

27 december. Het jaar loopt ten einde. De tafeltennisvereniging Kampenion organiseer
de voor de 27ste keer het jaarlijkse scholierentoernooi. De Avercampschool werd de
grote winnaar.
Woonstichting Eenvoud kondigde aan in april van het komende jaar te starten met de
nieuwbouw aan de Veerweg. Eenvoud gaat ook een miljoen gulden investeren in de
flat aan de Vermuydenstraat.
De Speel-o-theek Kampen schreefhaar honderdste lid in.



31 december. Oudejaarsdag. De burgemeesters van IJsselmuiden en Kampen gaven in de
krant hun visies op het voorbije en het komende jaar. Er staan grote dingen te gebeuren ...
Zo neemt dan nu met veel geknal het oude jaar vol schrik de benen, laat het maar gaan
en wees gerust: een nieuw jaar is al weer verschenen ...

Kamper Kroniek 1998

januari. Ook de Nieuwjaarsdag is "groen" met temperaturen ver boven normaal en
voorlopig geen winter in zicht. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Ongetwijfeld wordt
het voor Kampen en IJsselmuiden een belangrijk jaar.
Maar ook al verdriet in het pas begonnen jaar. Met man en macht wordt in en om de
IJssel gezocht naar een in de Nieuwjaarsnacht waarschijnlijk verdronken Is-jarig Kam
per meisje.

S januari. Een zware storm trok over West-Europa en ook over ons land. In Kampen en
IJsselmuiden werd gelukkig vrijwel geen schade aangericht.

6 januari: Het zoeken naar het vermiste Kamper meisje gaat nog onverminderd door.
7 januari. Voor de bouw van het nieuwe stadhuis benoemde de gemeente een externe

projectleider in de persoon van de bij de Kamper ambtenaren al van eerdere werk
zaamheden bekende Klaas van Eldik uit Tiel.

8 januari. De aanbesteding van de nieuwe stadsbrug is op verzoek van de aannemers
drie dagen uitgesteld. Dat wordt nu dus 19 januari.

9 januari. De stadsgehoorzaal krijgt een nieuwe directeur als opvolger van de in sep
tember 1997 vertrokken Gerda Kroeze. B. en W. benoemde per I april a.s. de 36-jari
ge Benjamin Koolstra.
Met ingang van I februari komt er van gemeentewege een nieuwe opzet voor bestem
ming en beheer van de Broederpoort en de Koornmarktspoort. Er worden plannen uit
gewerkt om de benedenverdieping van beide monumenten 'geschikt te maken voor
multifunctioneel gebruik. Verder zal voor onderhoud en toezicht een "banenpooler"
worden aangesteld voor 36 uur per week.

10 januari. De tennisaccommodatie van de KJLTCwerd, na het eerdere debacle, door wet
houder Breman heropend. "We hebben ervan geleerd" ...

12 januari. Burgemeester Markusse van IJsselmuiden vertelde "met gepaste trots" dat
zijn gemeente in 1997 explosief was gegroeid met 308 inwoners en nu 14-23° gemeen
teleden telt.
Er zijn plannen voor uitbreiding van het winkelcentrum Penningkruid met een zgn.
discountwinkel. Veel omwonenden vinden dat niet acceptabel en tekenden bezwaar
aan. Grondig opknappen, akkoord, maar geen 'discountwinkel.

14 januari. De Kamper PvdA heeft een nieuw afdelingsbestuur, nadat het oude bestuur
uit onvrede met het gevoerde beleid was opgestapt. Wiecher Dalsem, in de zeventiger
jaren wethouder in Kampen, wordt de nieuwe voorzitter.
Weer een tegenvaller voor de gemeente. Rijkswaterstaat is niet van plan iets bij te dra
gen aan de nieuwe afmeersteiger achter Berk. Dat is dezelfde steiger die eerder al een
miljoentje duurder bleek dan was geraamd. Desondanks denkt wethouder Breman dat
het nog wel goed komt...



16 januari. De gemeente heeft 650.000 gulden gereserveerd voor sanering en schoon
maak van de Burgel. Maar wethouder Hup is er niet gerust op dat dit bedrag voldoen
de is. In de loop van februari komt er een definitief rapport en dan kan wei eens blij
ken dat er meer geld moet komen.

17 januari. Op I augustus a.s. gaan drie christelijke schoolverenigingen fuseren tot een
ins telling onder een bestuur met negen basisscholen.

19 januari. De bouw van de nieuwe stadsbrug werd vandaag aanbesteed. Er waren 20
inschrijvers. De combinatie Ballast Nedam en Hollandia werd winnaar. En -grote ver
rassing- de inschrijfsom bleef ver bene den de gemeentelijke raming. De brug kan
gebouwd worden voor ongeveer 33miljoen gulden in plaats van de beschikbare 40 mil
joen.

20 januari. Drie zich progressief noemende politieke partijen in Kampen zullen tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart een lijstverbinding aangaan. Groen Links,
D'66 en Kampen Alert tekenden gisteren de daarvoor nodige officiele verklaring.

22 januari. De PvdAwil niet meedoen aan die lijstverbinding. Dit tot verbazing en teleur
stelling bij Kampen Alert. "Een oud-lid van Kampen Alert staat zelfs op de PvdA lijst".

24 januari. Willem [ohan Kloosterman uit Kamperveen werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn 35-jarige belangeloze inzet voor de ruitersport.
Tijdens een toneelavond van de Deltaruiters in de Stadsgehoorzaal kwam burgemees
ter Markusse van IJsselmuiden de onderscheiding uitreiken.

26 januari. De gemeenteraad droeg de bouw van de nieuwe stadsbrug op aan de laagste
inschrijvers bij de aanbesteding van 19 januari. De meevaller van zeven miljoen werd
dankbaar geaccepteerd.

27 januari. Eind 1998 begint de geplande grote schoonmaak van de Burgel. Het is een
gezamenlijk project van het Waters chap Groot Salland, de gemeente Kampen en de
provincie Overijssel.

28 januari. Wethouder Breman gafhet startsein voor het sportproject 55+.Dat project wil
de sportdeelname van mens en in de leeftijd van 55 tot 65 jaar stimuleren.
Het wil maar niet echt winteren. En twaalf eendenkuikens eind januari ontdekt door
Kampenaar Arie Teune, zijn natuurlijk weI heel bijzonder.

29 januari. In navolging van wethouder Piederiet heeft nu ook wethouder Bastiaan zijn
voornemen om niet meer terug te keren in raad en college herzien. Hij blijft beschik
baar voor de nieuwe (wegens de fusie korte) raadsperiode.
De gemeente trekt drieduizend gulden uit voor verbetering van de permanente Joodse
presentatie in de voormalige synagoge.

30 januari. Een belangrijke dag voor negen bewoners van De Stolpen aan de Jacob Cats
straat. In het kader van de integratie van mens en met een verstandelijke handicap kre
gen ze vandaag van directeur Reinders van de woningbouwvereniging Kampen de
sleutel van hun nieuwe woning aan de Rondweg. In totaal 7 woningen worden er voor
hen gebouwd en de eerste 3 zijn klaar. Verhuizing op 24 februari!
En tijdens de traditionele Kamper Sportavond, dit keer gehouden in Danscentrum van
den Berg aan de Veerweg, vielen de meeste titels weer ten deel aan bekende sport
mens en als Jacqueline Rustidge (beste sportvrouw), de springploeg van RKDOS,
Robert de Wilde als beste sportman en Remko van Moll als grootste talent. En er ging



ook een "uitstralingsprijs" naar Henk Bremer, de penningmeester van de sportvereni
gingen RKDOS en Isala.
In het vroegere waterschapshuis aan de Buitensingel - bij oudere Kampenaren beter
bekend als "Villa Poortenaar" - nam na een ingrijpende verbouwing een nevenvestiging
van de Zwolse jeugdhulpverlening De Ambelt haar intrek. Wethouder Hup verrichtte
de opening en noemde de ins telling een verrijking voor Kampen.

3 februari. De raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening enz. weigerde in grote meer
derheid een advies uit te brengen over de komst van een regionaal Onderwijscentrum
naar Kampen. Onvoldoende voorbereidingstijd, yond de commissie. Het gaat om een
groot gebouw op een kwetsbaar punt en om heel veel geld, yond men. Wethouder Bas
tiaan was ziedend ...
De gemeente stelde onlangs twee interim-managers aan. Een tijdelijk manager voor de
sector maatschappelijke ontwikkeling voor de duur van veertig weken en een "veran
dermanager" bij de afdeling Sociale Zaken tot oktober van dit jaar.
Het Almere College brengt de komende maanden in de school aan de Marinus Post
laan een cultureel programma van exposities, schoolvoorstellingen en professionele
zang- en theateruitvoeringen. Op de eerste plaats bestemd voor leerlingen en ouders,
maar er wordt gehoopt op gaandeweg een breder publiek.
februari. Vandaag werd de nieuwe Kamper Almanak, editie 1998 gepresenteerd. Het
eerste exemplaar werd, "Ilsselsterk" verpakt, aangeboden aan burgemeester Klee
mans. En in de komende dagen wordt de Almanak huis aan huis verspreid.
En meteen dan maar even een rectificatie: de foto op blz, 232 bij het artikel over Wil
lem Hendrik Zwart is, in afwijking van wat vermeld staat, gemaakt door de toenmali
ge voorzitter van de fotoclub Phoenix, de heer Martin Burger. Waarvan akte, met ver
ontschuldiging van de redactie.
De oude IJsselbrug wordt elke maand gecontroleerd op (on)veiligheid. Het moment
van sloop komt naderbij ...

6 februari. Tweehonderd belangstellenden namen deel aan de traditionele Seniorendag in
de Stadsgehoorzaal. Dat is al weer meer dan vorig jaar. De seniorendag zit weer in de lift!

7 februari. In de Lutherse kerk aan de Burgwal presenteerden zich Luthine Postuma,
Jacques Marcus en Jan Lenselink als trio onder de nieuwe naam "Tutti Colori".

10 februari. Zwembad De Steur gaat door een vernuftig doch eenvoudig systeem bezui
nigen op het waterverbruik. Het afvalwater krijgt een tweede leven en gaat gebruikt
worden voor schoonmaakwerk en dergelijke. Er wordt gerekend op een besparing van
6000 kubieke meter water. En dat moet in de nabije toekomst nog meer worden.
Vandaag werd het eerste exemplaar van het boekwerk "Acht eeuwen tussen twee ste
gen" door wethouder Piederiet uitgereikt aan mevrouw Lies van Vliet. In het boek, uit
gegeven door de Stichting Archeologie IJssel-Vechtstreek, wordt de rijke geschiedenis
van het terrein van de voormalige "Kokpanden aan de Oudestraat beschreven.

II februari. Suzanne van Gent (II jaar) plaatste zich bij de door de Openbare Bibliotheek
georganiseerde wedstrijd, voor de regionale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd
in Steenwijkerwold op 18 rnaart a.s.

12 februari. Binnen twee jaar na de opening van de in aanbouw zijnde polikliniek wil
minister Borst een gefundeerde aanvraag binnen hebben voor de ontwikkeling van de



tweede fase. Er wordt binnenkort een onderzoek verrieht onder de Kamper bevolking
naar de behoefte aan medisehe zorgvoorziening.
Een triest bericht, maar het maakt een eind aan een ondraaglijke onzekerheid: in de
IJssel werd het stoffelijk oversehot gevonden van het sinds de Nieuwjaarsnaeht ver
miste 15-jarigKamper meisje ...

16 februari. De Stiehting Werk in Uitvoering wil de in zeer bouwvallige staat verkerende
voormalige smederij in de Voorstraat op korte termijn aankopen van de gemeente en,
na restauratie, het pand een multifunetionele (ambachtelijke) bestemming geven. De
restauratie kan half 1999 zijn beslag krijgen, is de verwaehting.

17 februari. Het Almere College en het Ichthus College zijn in beroering. Een vwo-eind
examenkandidaat heeft uit een klaslokaal een Cito-Iuistertoets Engels ontvreemd en de
goede antwoorden doorgespeeld naar een aantal andere leerlingen van beide seholen.
Dat is een ernstige fraude. De Citotoetsen moeten worden overgemaakt. ..
Tot het jaar 2016 hebben Kampen en IJsselmuiden samen ongeveer 90 hectare bouw
grond nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Er moeten tot dat jaar ruim vierdui
zend woningen worden gebouwd, berekende het stedebouwkundig bureau Witpaard.

18 februari. Er zijn plannen om van Restaurant De Buitenwacht een uitgaanscentrum van
formaat te maken. B. en W. willen daar graag aan meewerken omdat Kampen daarmee
een voorziening krijgt die de stad nog niet heeft.

19 februari. Burgemeester en Wethouders willen een doorbraak foreeren in de slepende
kwestie over de huisvesting van de Muzieksehool en 't Speelwerk. Er zal een eontra
expertise naar de kosten worden uitgevoerd. Er moet een miljoen gulden extra op tafel
komen ...

20 februari. En diezelfde Burgemeester en Wethouders willen staatsseeretaris Nuis voor
de rechter dagen. Die heeft het subsidiesysteem voor het onderhoud van onze stede
lijke monumenten veranderd en de gemeente voelt zieh hevig gepakt. Maar B. en W.
waehten eerst nog de resultaten af van een gesprek met de ambtenaren van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg.

21 februari. Ook in IJsselmuiden kent men "jeugdproblemen". Vier van de vijf politieke
partijen van IJsselmuiden gingen vandaag op bezoek bij de jeugd in een zelfingericht
"jeugdhonk" aan de Hartogsweg. Het werd een verhelderend gesprek genoemd en een
"historische" bijeenkomst. Er zijn op 4 maart dan ook verkiezingen ...
Binnen een paar maanden komt er een meldpunt voor raeisme en diseriminatie in
gebouw De Ommeland in de Hanzewijk, voorlopig voor de tijd van twee jaar.
Toneelgroep "De Kleine Komedie" bracht in de Stadsgehoorzaal met veel succes
"Dingen van de dag" van J. Hemmink-Kampen. Een mooi staaltje volkstoneel onder
een goede regie van Nelly Hettasch.

25 februari. In Kampen en IJsselmuiden een rustige aanloop naar de gemeenteraadsver
kiezingen van 4 maart a.s. Er doen dit keer 10 partijen mee. We zullen zien.

2 maart. Kinderboerderij Cantecleer is begonnen met de verhuizing naar het nieuwe
onderkomen. Die verhuizing is een ingrijpende operatie. Tot begin april is Cantecleer
dan ook gesloten.
Kampen heeft nu een zgn. "zorgloket" op het adres Meeuwenplein 5. Men kan er
tereeht met aIle vragen over aIle mogelijke zorg, by. huisvesting, verpleeghuis, verzor
gingstehuis, de WVG, maaltijdvoorziening enz.



4 maart. En dus vandaag: de verkiezingen voor de gemeenteraad. In de avond is er de
(verrassende) uitslag: CDA gaat van 4 naar 5 zetels, D'66 (bijna) weg (I zetel), en de
nieuwe partij Verontruste Burgers komt maar liefst met 2 zetels uit de bus! In IJssel
muiden was er een beetje verwarring bij het tellen: er zou een stembureau vergeten
zijn. Maar alles kwam toch goed: winnaars werden PvdA en RPF/GPV.
Als alles goed gaat moeten we over anderhalf jaar weer kiezen in verband met de
gemeentelijke fusie.
Regio-politiekorps IJsselland wil verhuizen naar een nieuw gebouw op het sportterrein
tegenover het station. Dat zou er rond het jaar 2000 moeten staan.

6 maart. Leerlingen van het Almere College zijn een handtekeningenaktie begonnen
tegen de te zware schooltassen. Ze moeten vaak 10 kilo aan boeken en schriften mee
torsen naar school en vinden zelf dat er andere mogelijkheden zijn.

7 maart. Het Stedelijk Orkest Kampen gafhaar Voorjaarsconcert in de Stadsgehoorzaal
voor een talrijk publiek.
Meer dan honderd vrouwen uit Kampen en IJsselmuiden vierden de Internationale
Vrouwendag in de Stadsgehoorzaal. Er waren lezingen, zang en cabaret.

9 maart. Kampenaar Jaap Starn, verdediger bij de voetbalvereniging PSV, werd op het
jaarlijkse YVCS-gala door zijn collega-voetballers gekozen tot voetballer van het jaar.
Hij ontving de Gouden Schoen uit handen van Johan Cruijff. Een hele eer voor Starn
en voor Kampen.

II maart. Voor een dijk met een lengte van 800 meter en bijna zes meter hoog, die dienst
moet gaan doen als geluidswal tussen de N50 en woonwijk De Maten, gaat de gemeen
te ruim 4,5 miljoen gulden betalen. En het staat nog niet vast of dat de werkelijke kos
ten zullen zijn ...'
Kampen wil het bestaande industrieterrein uitbreiden en verbeteren. De provincie zal
in de kosten daarvan zo'n half miljoen gulden gaan bijdragen.
De Dirk van Dijkschool wordt weer uitgebreid. Nabij het hoofdgebouw komt op de
hoek van Rolklaver en Tormentil een nieuw onderkomen voor de bovenbouw. Dat
wordt een semi-permanent gebouw dat er in zeer korte tijd wordt neergezet en ten
minste 15jaar meekan.

12 maart. Nog meer "bouwnieuws'. In woonwijk De Maten wordt dezer dagen de nieuwe
Bazuinkerk geopend ten dienste van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het moder
ne gebouw kostte plm. 2,9 miljoen gulden.

13 maart. En hoe staat het met de in aanbouw zijnde polikliniek? Met de bouw werd in
september vorig jaar begonnen. Het gebouw is nu op de inrichting na klaar en in de
loop van augustus kan het in gebruik worden genomen.
Het gemeentebestuur is kwaad en wil in opstand komen tegen de regering omdat Den
Haag drastisch wil korten op de algemene uitkeri~gen aan de gemeenten. Daarmee
moet dan de noodlijdende gemeente Den Haag uit de brand worden geholpen en dat
is voor Kampen onacceptabeL want het kost maar liefst 369.000 gulden. Protesteren

dus ...
14 maart. De Kamper Kogge is bijna klaar. De mast is geplaatst en ook het zgn. "kasteel"

siert nu het schip. De werf wordt opgeknapt en krijgt een professioneler aanzien. Vol
gende maand is alles klaar en kan het schip varen ...

17 maart. En na de gemeenteraadsverkiezingen van 4maart zijn de college-onderhande-



lingen in volle gang. De partij Verontruste Burgers kreeg de vierde wethouderszetel
aangeboden maar zal die niet accepteren. De stoelendans is nog in volle gang ...

18 maart. De waterkering langs het stadsfront (de zgn. Nul Plus-variant) valt, nu al, der
tien miljoen gulden duurder uit dan werd geraamd. En het werk moet nog beginnen ...

19 maart. De gemeenteraden van Kampen en IJsselmuiden vergaderden vandaag geza
menlijk in de Oosterholthoeve. Op tafellag de toekomstvisie op de straks gefuseerde
nieuwe, gemeente. Er waren heel veel vragen, er was ook kritiek, maar er kwam niet
veel nieuws. Het stuk gaat nu de "inspraak" in.

20 maart. De nieuwe wethoudersploeg is bekend. Het worden Breman (CDA) en Piede
riet (PvdA) die hun post behouden. Nieuw worden Henk Keppel (RPF en opvolger van
Arie Hup), en Auke Koffeman (Kampen Alert). Nu komen nog de onderhandelingen
over het college-programma. Die worden nog moeilijk, zo wordt o.a. door de VVD
voorspeld.

21 maart. In Kampen werd vandaag voor de vijfde keer de Nationale Schoonmaakdag
gehouden. Voor het eerst deden ook scholen mee: de Groen van Prinstererschool uit
Kampen en school de Zandberg uit IJsselmuiden deden met hun groepen 7 en 8 mee
aan de schoonmaakactie en gingen per boot naar het Keteleiland. In totaal werd langs
de boorden van Ilssel, Ganzendiep, Coot, Ketel- en Vossemeer twintig kubieke meter
zwerfvuil opgeruimd. Laat nu de lente maar komen!
In woonwijk De Maten werd Kampens tweede uitvaartcentrum geopend door burge
meester Kleemans.

23 maart. De directie van het Almere College liet de leerlingen weten weinig of niets te
kunnen doen aan de te zware schooltassen. Advies: de tas hoog op de rug dragen en
beter gebruik maken van de schoolkluisjes.
De Kamper stationsrestauratie gaat binnenkort ingrijpend veranderen. De N.S.laat er
de zgn. Wizzl-formule op los waardoor het een soort mini-supermarkt gaat worden.
De bouw van de tijdelijke (nood)brug naast de oude IJsselbrug is van start gegaan. Op
een stevig ponton in de IJssel is een zware heistelling geplaatst. Begin juni moet die
brug klaar zijn en wordt de oude brug afgesloten.

24 maart. Vogelbeschermer Gerrit van de Weg van het Kampereiland is voor zijn grote
inzet voor de weidevogels, door Landschapsbeheer Overijssel uitgeroepen tot Overijs
sels vrijwilliger van het jaar.
Vandaag overleed op negentigjarige leeftijd mevrouw Annie van Elburg-Koopmans, bij
velen nog bekend van de vroegere Kamper Rederijkers. U kunt over haar lezen in het
artikel over de Rederijkers in de Kamper Almanak 1997. En in de Almanak van dit jaar
is aan haar een "In Memoriam" gewijd.

26 maart. Wellicht wordt in de Kamper binnenstad de schillenboer weer gelntroduceerd.
Dat zou een goed alternatief kunnen zijn voor de zgn. gft-containers, die in de bin
nenstad niet goed bevallen.
Vandaag was de laatste bijeenkomst van de gemeenteraad in de oude samenstelling.
Er werd afscheid genomen van de raadsleden Van 't Zand, Hofman, van der Sloot,
Kleinmeulman, Hup, Bastiaan en Kranenburg. Alom was er tevredenheid ... Op 14
april wordt de nieuwe raad geinstalleerd.

27 maart. Er komt geen drijvende waterkering voor het Kamper stadsfront. Het ontwerp
" Van den Noort" is te duur en voldoet technisch niet aan de gestelde eisen. De Tech-



nische Universiteit Delft en het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam
hebben dat uitgezocht en Waters chap Groot Salland heeft die conclusie overgenomen.
De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak in de kwestie van de gemeen
telijke claim van 2,7 miljoen op de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen
inzake het gesloten Kamper Stadsziekenhuis.

28 maart. De leerlingen van de Avercampschool konden een cheque van drieduizend gul
den ter beschikking stellen aan het Ronald McDonaldfonds. Dat geld hadden ze inge
zameld tijdens een sponsorloop. Prima werk.
En leerlingen van het Ichthus College richtten in het Frans Walkate Archief de expo
sitie "Jongeren 98" in, die deze middag werd geopend. Droog, dor en stoffig, zo'n
archie£? Kom dan kijken (en luisteren) naar punkers, skaters, alto's, hippies, gabbers
en hardrockers. Bij de opening gaven vijfbreakdancers een werkelijk boeiende en hals
brekende demonstratie. De expositie is te bezichtigen tot 7 mei.

31 maart. Er wordt druk gewerkt aan de noodbrug over de IJ ssel. Er worden lange stalen
palen stevig in de bodem geslagen. De noodbrug gaat twee miljoen gulden kosten.

I april. Nog onenigheid tussen de gemeente en het Waterschap Groot Salland over de
dijkverzwaring langs het Kamper stadsfront. Er komt geen beweegbare kering en er
zijn nog problemen met wat onderdelen, met name nabij de Buitenhaven.

2 april. De Stichting Promotie Kampen wil zowel de maandag- als de zaterdagmarkt ver
plaatsen naar het Van Heutzplein en dan van de gehele Oudestraat een promenade
maken. Maar de marktmensen zijn mordicus tegen verplaatsing van de markt.

3 april. Een sprankelende uitvoering van de Christelijke Gymnastiekvereniging Wilhelmina
in sporthal De Reeve.Veel varieteit in optredens voor een massaal opgekomen publiek

4 april. In de Broederkerk gafhet Hervormde Wijkkoor Soli Deo Gloria een mooi voor
jaarsconcert in het teken van Passie en Pasen.
Evenals vorig jaar, lukte het de Dirk van Dijkschool niet door te dringen tot een fina
leplaats bij het landelijke schooldamkampioenschap. Ze kwamen tot een vierde plaats.
Toch eervol.
De Kamper Amateur Toneelgroep De Kat bracht in de Stadsgehoorzaal "Prettige feest
dagen" van Alan Ayckbourne onder regie van Jan van den Oever.
En dan was er vandaag ook nog de dertiende editie van Kom in de Kas, waarbij ruim
tienduizend belangstellenden verschillende deelnemende tuindersbedrijven in vooral
IJsselmuiden bezochten. Als elk jaar een groot succes.

6 april. Burgemeester Kleemans ziet het al voor zich: op het Stationsplein moet een
architectonisch hoogstandje een bijzondere verbinding gaan vormen tussen het dan
gefuseerde IJsselmuiden en Kampen. Een droomgebouw ..?
De Israelische ambassadeur Yossi Gal bracht een officieel bezoek aan Kampen en
legde een krans bij de voormalige synagoge aan de IJsselkade.

8 april. Na twintig jaar krijgt burgemeester Kleemans geen plaats meer in het dagelijks
bestuur van Regio IJssel-Vecht. Ondanks verwoede pogingen werd de slag om de zetel
verloren. Burgemeester Schippers van Steenwijk wordt zijn opvolger.

13 april. Paasmaandag, en traditiegetrouw vandaag dus de jaarmarkt op "De Heugte".
'tWas koud, maar dat weerhield de duizenden niet. Een gezellige drukte.
Maar voordat de Paasmarkt begon, was er in de onmiddellijke nabijheid aan de Pan
nekoekendijk al een woning totaal uitgebrand. Vermoedelijke oorzaak een gaslek. Een



73-jarige man werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.
I6 april. In woonwijk De Maten wordt het veiligste complex koophuizen gebouwd van de

regio. Het complex krijgt als eerste het Politiekeurmerk Veilig Wonen. "Dieven zullen
zich hier niet op hun gemak voelen".

18 april. De Turkse Ataturk Vereniging Kampen kampt aan de Kalverhekkenweg met
ruimtegebrek. Aan de gemeente werd hulp gevraagd, maar een oplossing is niet direct
voorhanden.
De vandaag gehouden Hanzevlootdag werd een teleurstelling. Aan de kade was genoeg
belangstelling, maar het aantal passagiers voor een tochtje op de IJssel was het laagste
sinds jaren. Het weer zat ook niet mee.

22 april. Het echtpaar Aaltje Hammer en Hendrik Sleurink kreeg vandaag burgemeester
Kleemans op bezoek. Ze waren zestig jaar getrouwd. Ook van onze kant nog veel goede
jaren toegewenst.
En hoe gaat het met de noodbrug? Die krijgt al aardig vorm en het grootste deelligt nu
op z'n plaats. Op 7 juni wordt de brug in gebruik genomen.

23 april. Mevrouw An Kolhoff-Boswas 45 jaar lang een verwoed volleybalster, maar nu ze
73 jaar is geworden vindt ze het welletjes en nam afscheid als competitiespeelster bij
volleybalvereniging Reflex. Reflex verliest een monument...
Voor de eerste keer kwam de nieuwgekozen gemeenteraad bijeen. De twintig agenda
punten werden in nauwelijks vijftig minuten afgehandeld. Een flitsende start...

24 april. Stichting Promotie Kampen wil dat er binnen de kortste keren een Promotiehuis
Kampen komt. Daarin moeten aile bestaande organisaties op dat gebied worden
ondergebracht.
Koninginnedag nadert en daarmee ook de traditionele kinderzang op de Nieuwe
Markt. Maar de Groen van Prinstererschool heeft aangekondigd dit jaar niet mee te
zullen doen. Het te zingen liedje "Mooi Nederland" heeft een refrein dat volgens direc
teur Bart van die school oneerbiedig met Gods naam omspringt. Dus doen de I20
scholieren van die school niet mee ...

25 april. Meer dan vijftienduizend deelnemers trok de vandaag in Kampen gehouden Ian
delijke Kerkendag, die in het teken stond van Verzoening. Veel bijeenkomsten en zgn.
workshops gingen op dat thema in. Op de vooravond was er een indrukwekkende Ves
perdienst in de Bovenkerk, en de dag werd ondanks regen die met bakken vol uit de
lucht viel besloten met een massale slotdienst bij De Wijde Blik. Een prachtige dag, na
een enorme voorbereiding, had een perfect verloop.

27 april. En zowaar, de nu al roemruchte Kamper Kogge maakte haar "maiden trip" van
Kampen via Deventer naar Doesburg. Als op koninginnedag Doesburg vanwege het
koninklijk bezoek in het centrum van de belangstelling staat, zal de "Kamper trots"
daar te pronk liggen. Rob Busser, hoofd van de stedelijke Monumentendienst, was de
vaardige schipper op deze eerste reis ...

29 april. Morgen koninginnedag en het kan dus niet anders of vanavond trok de Lam
pionoptocht weer door Kampen. Rijen dik publiek zag een schitterende stoet van praal
wagens, groepen en individuele deelnemers voorbijtrekken. Een niet weg te denken
programmaonderdeel voorafgaand aan een bruisend Oranjefeest. De Dr. Schaepman
school werd, nu met de Winnie de Poeh-wagen, voor de derde keer winnaar en kwam
dus in het definitieve bezit van de wisselbeker.



En de "lintjesregen" viel, hoe kan het anders, ook op onze contreien:
In Kampen waren de onderscheidingen voor: Daan van Driel, (directeur van basis
school De Fontein), Jan Nap (van o.a. de Kamper Baptistengemeente) , Sam Horchner
(o.a. oud-wethouder van Kampen), Berendje van Dijk-van der Stouwe en Johanna
Bosch, (o.a. Hulp aan Oost-Europa) en Cor Adema (o.a. Stichting Restauratie Muurre
dames).
In IJsselmuiden: Gerrit Schinkel (Iangjarig correspondent voor diverse bladen), Wil
lem Koersen (voorzitter Oranjevereniging 's Heerenbroek) en Trijntje Bakker-van der
Molen (directeur Maarlenhof).

30 april. Koninginnedag als vanouds. Festiviteiten in de binnenstad en in Brunnepe, en
in IJsselmuiden de traditionele vrijmarkt, die steeds meer allure krijgt. Goed weer
begunstigde het feest, dat besloten werd door het vuurwerk boven de IJsse!. Een prach
tige dag.

I mei. De Kamper scheepswerf Peters bestaat een eeuw en nam ter gelegenheid daarvan
een enorme nieuwe productiehal in gebruik. Uit handen van mr. A. Kraaijeveld, voor
zitter van de metaal-werkgeversvereniging, kreeg het bedrijf een gouden erepenning.

4 mei. In Kampen en IJsselmuiden worden, als overal elders in het land, de doden uit
de oorlog herdacht.

5 mei. En na de dag van gisteren volgde een sobere viering van de Nationale Bevrijdingsdag.
6 mei. Vandaag de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Na een matte campagne volgde

Kampen de landelijke trend. Een tweede "Paars" kabinet ligt voor de hand ...
De kinderboerderij Cantedeer is nu definitief verhuisd naar de Buitensingel. Daarmee
kwam een eind aan een verblijf van veertien jaar aan de Buitenbroeksweg.
Alweer een diamanten huwelijksfeest in Kampen. Dit keer kregen de 84-jarige Aart
Ten Have en zijn So-jarige echtgenote Jantje Aarten bezoek van burgemeester Klee
mans. Het paar woont in De Amandelboom.

7 mei. Ceen beweegbare waterkering voor het Kamper stadsfront. Dat blijkt financieel
onhaalbaar en B. en W. hebben besloten het verzet tegen de oude stadsmuur als water
kering te staken en de zgn. nul-plus variant te accepteren. We kunnen beter proberen
daar zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen, meent wethouder Piederiet.
Het onderzoek naar de verbouwingskosten van de Vloeddijkkazerne ten behoeve van
de Muziekschool en 't Speelwerk heeft uitgewezen dat er tenminste 6,3 miljoen gul
den voor nodig is. Voor minder kan het niet volgens Bouwadvies Delfgau, waar het
onderzoek werd uitgevoerd. Zie ook het berichtje van 19 februari.

9 mei. Een grote dag voor de scouts van de Martin Gasmangroep. Na jaren van plannen
maken en het overwinnen van allerlei tegenslagen kwam staatssecretaris Erica Terps
tra naar de Seveningseweg om aan de boorden van het Ganzendiep het fraaie gloed
nieuwe dubgebouw "De Dukdalf" te openen. Het werd een groots feest.
Prachtig weer vandaag, en dat was mede de oorzaak van een grote belangstelling voor
de "molendag" die vandaag gehouden werd. Het aantal bezoekers van onze Olde Zwar
ver verdubbelde vergeleken met vciorgaande jaren.

12 mei. Opnieuw een 60-jarig huwelijk in Kampen, wethouder Piederiet heeft het er druk
mee: nu ging hij op bezoek bij Johannes de Ruiter (88) en zijn vrouw Jantje de Ruiter
Kattenberg (81). Groot feest in de Geert van Woustraat.



13 mei. En ook de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer stemde in
met de nul-plus variant voor de waterkering. Er moet nog wel een aantal details gere
geld worden.

16 mei. De laatste dagen voor onze oude IJsselbrug zijn aangebroken. Op feestelijke wijze
nam Kampen afscheid met een braderie langs de IJsselkade. Voor het laatst kon het
publiek een kijkje nemen "in" de met zeildoek ingepakte brug. Het was "inpakken en
wegwezen", met toch wel een beetje weemoed. Maar in ieder geval had Kampen (en
IJsselmuiden) er prachtig weer bij ...
Oud-wethouder Arie Hup opende vandaag onder grote belangstelling van kinderen en
volwassenen de kinderboerderij Cantecleer aan de Buitensingel.

19 mei. En alweer een 60-jarig huwelijk: Steven Zwanepol (85 jaar) en Femmigje Zwa
nepol-De Lange (81) waren nu aan de beurt om de gemeentelijke felicitaties in ont
vangst te nemen van locoburgemeester wethouder Piederiet. We doen onze geluk
wensen er bij.
Vermeldenswaard is ook dat de aloude Boventoren bijna aan het zicht onttrokken is
door een enorme bouwsteiger tot 42 meter hoogte. De toren wordt grondig gerestau
reerd voor een bedrag van zo'n 1,7miljoen.

20 mei. De polikliniek! Het gebouw staat er inmiddels en er wordt gewerkt aan de inrich
ting. En de Stichting Verontruste Burgers Kampen hield in de Stadsgehoorzaal een
mini-symposium over de toekomstige tweede bouwfase, want wat er nu komt is wel
mooi maar niet voldoende. Het symposium leverde niet veel nieuws op.

23 mei. In een volle Bovenkerk werd het boekwerk "Voorspelen en Koralen en Enige
Gezangen" gepresenteerd als het gedachtengoed van de organist Jan Zwart (1877-
1937). Het werk werd voltooid door zijn zoon Willem Hendrik Zwart en zijn kleinzoon
Everhard Zwart.

29 mei. De Stadsgehoorzaal presenteerde vandaag het programma voor het komende
theaterseizoen.

I juni. Het gaat goed op kinderboerderij Cantecleer. Voor het eerst werd er een ezeltje
geboren. De jeugdige verzorgsters van moeder Jacoba gaan nog een naam voor de
jonggeborene bedenken.

2 juni. Burgemeester en Wethouders hebben nu definitiefbesloten dat de panden Voor
straat 16, 20 en 22 zullen worden gerestaureerd, inclusief de historische smidse. Het
pand nr. 18 zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De smederij en het
pand nr. 20 zullen na de restauratie worden verkocht aan de Stichting Werk in Uit
voering.

3 juni. In IJsselmuiden werd weer de jaarlijkse braderie annex jaarmarkt gehouden. Het
werd iets minder druk dan vorig jaar maar dat kwam het geheel eigenlijk alleen maar
ten goede.

5 juni. De Gemeentelijke Natuurprijs 1997, ingesteld door het Ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij, werd met het project De Stadsburgerweyden gewon
nen door Kampen, waarmee de andere genomineerden (Nijeveen, Groningen en Voor
schoten) werden verslagen. Het leverde Kampen vijftigduizend gulden op. De Afdeling
Groen en Landschap van de gemeente en vooral het hoofd Gerrit Zwakenberg, zijn er
zeer verguld mee.



Afgelopen week werden er drie meepraatavonden gehouden over een toekomstvisie
voor de nieuwe gemeente Kampen-Ijsselmuiden. Men liep er niet bijster warm voor
blijkens de zeer matige belangstelling. Een gemiste kans?
De heer Reijer van 't Hul redde een half jaar geleden een vrouw uit een brandende
woning in de Jan van Arkelstraat, Hij kreeg daarvoor vandaag uit handen van burge
meester Kleemans de bronzen medaille van de Stichting Carnegie Heldenfonds opge
speld. Een terechte hulde.

6 juni. De laatste afscheidsdag van de oude IJ sselbrug. Er was muziek, maar voor de rest
viel de dag in 't water... Enorme hoosbuien zorgden voor de nodige overlast,

8 juni. Vandaag begon dan de sloop van die oude brug. Maar de slopers vertilden zich er
aan: nadat het eerste brugdeel was verwijderd bleek het volgende stuk maar liefst 50
ton (!) zwaarder dan berekend was, waardoor het kraanschip aan de grond liep. En ook
had de noodbrug nog met moeilijkheden te kampen. Maar er was wel een grote pub lie
ke belangstelling voor de operatie ...
Onder gunstige weersomstandigheden ging vanavond weer de Avondvierdaagse van
start Met 3257 deelnemers waren het er weliswaar 194 minder dan vorig jaar, maar
een kniesoor die daar op let Het verliep allemaal probleemloos.

9 juni. Het gaat nog niet vlot met de sloop van de oude IJsselbrug, die zich niet zonder
slag of stoot gewonnen geeft En ook de noodbrug functioneert nog niet zoals het
rnoet. Moeilijkheden met het hefgedeelte.

10 juni. Woningbouwvereniging Kampen wil het studentenhuis Espagnol aan de Boven
Nieuwstraat verkopen aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het gebouw
heeft door de studententerugloop problemen met de bezetting. C.OA wil in de 39
appartementen zestig asielzoekers onderbrengen. De gemeentelijke commissie voor
Welzijn heeft daar grote bezwaren tegen. "De lokatie in de binnenstad deugt niet, en
we halen ons veel problemen op de hals". De wethouder gaat proberen het tij te keren.
De moeilijkheden met de noodbrug zijn opgelost, en de strernming van de IJssel is
opgeheven. De sloop van de oude brug wordt voortgezet: voor het weekeinde is al het
ijzerwerk weg en staan alleen de pijlers nog in de rivier. ..
Vandaag de jaarlijkse straatspeeldag. De Hendrik van Viandenstraat op Zuid is van
daag het domein van de jeugd. De kinderen waren enthousiast,

II juni. Bewoners van de Boven Nieuwstraat en omgeving zijn massaal in opstand geko
men tegen de voorgenomen huisvesting van zestig asielzoekers in het studentenhuis
Espagnol. "Dit plan moet van tafel, het kan niet..."
Kampen beleefde weer het traditionele slot van de Avondvierdaagse met een bloem- en
snoeprijke intocht van de ruim 3200 wandelaars.

12 juni. Strop voor de gemeente: de Hoge Raad stelde de gemeente in het ongelijk wat
betreft de claim van 2,7 miljoen gulden aan exploitatieverliezen van het voormalige
stadsziekenhuis ...

14 juni. Vandaag kreeg de heer Ab Diender als erkenning voor zijn jarenlange werk op
velerlei gebied in de katholieke parochie de pauselijke onderscheiding Benemerenti
uitgereikt.

IS juni. En ook in IJ sselmuiden gingen 1580 wandelaars van start voor hun Wandelvier
daagse. Dat gebeurde in de stromende regen, maar daar trokken ze zich niets van aan.



18 juni. Het aantal inwoners van Kampen is nog steeds dalende. Het zijn er nu 32.101
tegen 32.865 in juni 1988 ...
Er is opnieuw een scholenfusie op komst. Dit keer gaat het om De Ark (basisschool
voor moeilijk lerende kinderen) en De Hoeksteen (voor kinderen met leer- en opvoe
dingsmoeilijkheden). Na de zomervakantie gaan beide scholen samen onder de naam
De Trimaran.

20 juni. De IJsselmuider winkeliers organiseerden voor het zesde achtereenvolgende jaar
op het Markeresplein een midzomerfeest. Dat werd opnieuw niet begunstigd door
mooi zomerweer, integendeel, het werd een natte bedoening. Toch was er heel veel
belangstelling.
De Kamper Brandweer bestaat maar liefst vierhonderd jaar. Vandaag werd dat op de
Nieuwe Markt gevierd met diverse demonstraties. Er kwam vuur en heel veel water
aan te pas en er kwam veel publiek kijken.
In de Burgwalkerk vond een bijzonder herdenkingsconcert plaats van wat uit onze
vaderlandse geschiedenis bekend is als de "Vrede van Munster", het eind van de tach
tigjarige oorlog en de erkenning van de onafhankelijkheid van de Republiek der Ver
enigde Nederlanden in 1648. Het concert werd gegeven door het Vocaal Ensemble
Magnificat met medewerking van de instrumentalisten Christine Brelowskis, Theo
van Dijk en Paul van der Voort.

22 juni. De Aannemers Combinatie Kampen heeft in samenwerking met Makelaardij
Van der Linden een marktonderzoek laten uitvoeren naar de woningbehoefte in Kam
pen. Woonwijk De Maten is volgens het uitgebrachte rapport niet erg in trek bij Kam
per- en IJsselmuider woningzoekenden. Ook Zwollenaren hebben weinig belangstel
ling.
Feest op de Dirk van Dijkschool vanwege de opening van de nieuwe dependance op de
hoek Tormentil-Rolklaver.

24 juni. Er is hier en daar sprake van woningleegstand in Kampen. Woonstichting Een
voud voorspelt zelfs op korte termijn een verdubbeling van de leegstand. Oorzaak: de
woningvoonaad groeit, het aantal inwoners daalt...

25 juni. Deze week Fietsvierdaagse. Wind en regen drukten de belangstelling in het
begin, de derde en vierde avond waren goed.
Hoe zit het toch met de voorbereidingen van het nieuwe stadhuis? Volgens berichten
dreigt de bouw nu al, nu er nog geen schop in de grond is gegaan, fors duurder uit te
vallen. Was het eerst een kleine dertig miljoen gulden, nu wordt gesproken van veertig
miljoen. En het zou nog wel een jaar of zes kunnen duren voor het gebouw er staat...

26 juni. De Stichting Promotie Kampen bracht vandaag het programma voor de komen
de Kamper Ui(t)dagen. Donderdag 16 juli is de eerste Ui(t)dag: Kampen op Stelten.
Eind april maakte de Kamper Kogge haar eerste reis: het historische schip werd toen
naar Doesburg gesleept. Maar nu was het echt: op eigen kracht en met vol zeil voer de
Kogge over het IJsselmeer naar Lelystad. Rob Busser was weer de schipper: "Dit is een
unieke gebeurtenis na vier jaar bouwen!"
Het christelijk basisonderwijs op het Kampereiland herdacht vandaag het 75-jarig
bestaan met een drukbezochte reunie, waarop ongeveer vijfhonderd oudleerlingen van
heinde en verre hun belangstelling toonden.

27 juni. Er was weer een House-party georganiseerd in het KHC-sportcomplex. Het@



Heavensplace dans-evenement duurde de hele nacht tot een uur of acht zondagmor
gen ...
De Stichting Vluchtelingenwerk IJ sselmuiden heeft samen met een aantal vluchteling
en met de verkoop van hapjes, drankjes en oude spullen rond het ASCW-gebouw in
IJsselmuiden ongeveer tweeduizend gulden bij elkaar gebracht. Dat geld is een eerste
inleg voor een noodfonds voor vluchtelingen in problemen.

29 juni. De plannen van de Bouwvereniging Kampen met het studentenhuis Espagnol
(zie II juni) stuiten op fel verzet, niet alleen bij de buurtbewoners, maar ook bij de
gemeente i.e. burgemeester Kleemans. De bouwvereniging heeft van die kritiek een
beetje "de buik vol" en verwijt de gemeente niet positief te zoeken naar een oplossing.
En het actiecomite van de buurtbewoners is ook al boos op de burgemeester vanwege
diens verwijzing naar racistische gevoelens in de omgeving ...

30 juni. Balletschool Hanni Dokter is niet meer. Na veertig jaar zette de eigenares er een
punt achter. Als erkenning voor haar verdiens ten ontving Hanni Dokter uit handen
van burgemeester Kleemans de legpenning van de stad Kampen.

3 julioUnieke gebeurtenis in IJsselmuiden. Bijna driehonderd Nederlandse bouwonder
nemers brachten voor tweemiljoen gulden aan bouwmaterialen bij elkaar voor de
bouw van een fraaie grote manege voor de gehandicapten-paardensport. Die werd van
middag geopend. Frits Felix, drijvende kracht achter het project, kreeg de gouden speld
van de Stichting Gehandicapten Paardrijden IJsselmuiden.
Nederland (en dus ook Kampen) is in de ban van het W.K. voetbal in Frankrijk. En laat
de Oranjeploeg nu doorgedrongen zijn tot de halve finale door een overwinning op
Argentinie ... Toen barstte ook hier de massale Oranjegekte los. Claxonerende auto's
door de stad, juichende kinderen op straat en hier en daar een polonaise! Dat belooft
wat voor 7 juli, Oranje/Brazilie.

6 julioDe medewerkers van het tot nu toe nog in het oude gebouw van het voormalige
stadsziekenhuis ondergebrachte laboratorium zijn vandaag als eersten verhuisd naar
de gloednieuwe polikliniek !
De drie verenigingen voor christelijk onderwijs in Kampen gaan per I augustus a.s.
fuseren en gaan dan samen in Iris, Vereniging voor christelijk onderwijs.

7 julioHet hoofdgebouw van het voormalig stadsziekenhuis moet behouden blijven, zo
vindt een groep Kamper senioren, die zich daartoe heeft verenigd in een cornite. De
bekende arts Dr. Kolff, eertijds arts en directeur van het ziekenhuis en nu al jaren
wonend in Amerika, steunt dit initiatief van harte en heeft dat kenbaar gemaakt in een
brief aan burgemeester Kleemans. Dr. Kolff is ereburger van Kampen.

8 julioEr komt nogal kritiek op de noodbrug. Het brugdek is te hobbelig, de situatie met
name aan de Kamper kant is onoverzichtelijk en gevaarlijk enzovoort. Maar de
gemeente beklemtoont dat het echt om een "noodbrug" gaat, en is dus niet van plan
er veel meer geld aan uit te geven.

9 julioDe Kamper Kogge maakte op .26 juni een succesvolle trip naar Lelystad, maar dat
was dan blijkbaar zonder de nodige vergunningen. Want wat blijkt nu: de kogge vol
doet niet aan een aantal eisen van de scheepvaartinspectie en dus geeft de gemeente
Kampen die vergunning niet af. Er moet nog een aantal voorzieningen worden getrof
fen voordat er met passagiers mag worden gevaren. Kosten: plm. twee ton ...



Vandaag dan de "proloog" van de Kamper Ui(t)dagen. De bekende "koopjesmarkt"
trok meer ondernemers, maar er was minder publiek. Het weer werkte dan ook niet
mee. Al dagen is er echt geen sprake van zomer, wei van regen en wind. De vacantie
gangers hopen op betere tijden ...
En's avonds was er in de Hanzewijk de skeelermarathon. Die trok ondanks het slech
te weer tach wei veel publiek.

10 julio Mijlpaal! De eerste paal voor de nieuwe brug ging de grond in en wei voor het
landhoofd aan de IJsselmuider kant. Het begin is er nu echt.

II julioOp de Koornmarkt vond een Kunstmarkt plaats, maar door het aanhoudend slech
te weer was er niet al te veel publiek. In de middag werd het iets drukker, maar echt
een succes werd het niet.

16 julioEn ja hoor, ze hangt er weer: in de toren, de koe van de Kamper Ui(t)dagen. Die
gingen vandaag weer van start, en ondanks het niet al te fraaie weer kan toch wel van
een succes gesproken worden. Burgemeester Kleemans verrichtte de opening en
musicalgroep Ventura assisteerde. Kleemans: Kampen is een trekpleister en heeft veel
te bieden.

18 julioDe nieuwe polikliniek wordt op 27 augustus geopend. Aan de opening komen nu
eens geen echte hoogwaardigheidsbekleders te pas. Die eer vah te beurt aan de 75-jari
ge mevrouw Westendorp-Schilder uit IJsselmuiden, vanwege haar sterke betrokken
heid bij de totstandkoming van de polioZe zal assistentie krijgen van de 4-jarige Karin
Mulder uit Kampen, een van de laatste in het oude stadsziekenhuis ter wereid geko
men kinderen.

21 julioMeer dan honderd bewoners van de IJsselkade en de De La Sablonierekade voe
len zich door het gemeentebestuur misleid nu dat zich heeft neergelegd bij de zgn.
nul-plusvariant in het kader van de dijkverbetering. Ze maken hun grieven kenbaar in
een uitgebreide brief "op poten".

22 julioEen nieuwe term: woningen worden tegenwoordig "opgeplust". De gemeente stelt
een ton beschikbaar voor het verbeteren van bestaande woningen om ze daarmee
geschikt te maken voor ouderen. Opplussen dus ...
De Stuurgroep Huisvesting bracht een tussenrapport uit over het nieuwe stadskan
toor: dat moet geen "cellenkantoor" worden en ook geen "dynamisch kantoor", maar
een "cornbikantoor", volgens een totaal nieuw concept met een grote openheid ...
En met de zomer wil het n?g niet zo erg vlotten. Op z'n zachtst gezegd is het "ongun
stig vakantieweer". Volgens deskundigen is het campingseizoen al niet meer goed te
maken. Maar we bljven hopen.

23 julioZomer of niet: het seizoen gaat door. Vandaag al weer de tweede Kamper Ui(t)dag.
Publiekstrekker was dit keer een grote "cabriomarkt" met een groot aantal oldtimers,
een oldtimer manifestatie en een "Concours d'Elegance". Dat trok veel belangstelling.
Ook een goede trekpleister is elke keer weer de kinderrommelmarkt in de Geerstraat.
De jeugd doet er goede zaken.

25 julio En voor wie dat nog niet wist: in Kampen is het goed wonen, en in ieder geval
goedkoop. Want Kampen is de goedkoopste gemeente van Overijssel als het gaat om
de gemeentelijke heffingen. Gemiddeld betalen we per jaar 889 gulden en dat is min
der dan waar ook in de provincie.



27 julio Komt er vlak voor de fusie nog een aanvaring tussen Kampen en IJsselmuiden?
Kampen wil niet meewerken aan de totstandkoming van een nieuwe IJ sselmuider
jachthaven in het Ganzendiep. De provincie staat uitbreiding van het aantalligplaatsen
niet toe.

30 julio 3e Kamper Ui(t)dag alweer. Niet begunstigd door fraai weer, maar niettemin: in
de binnenstad is het een gezellige drukte.
Het bekende terrein van de voormalige houthandel Cramer aan de IJsseldijk is ver
kocht aan Grondexploitatie Wijnjewoude BV, die plannen ontwikkelt om daar op ter
mijn veertig tot zestig woningen te bouwen. De gemeente Kampen wil wel meewer
ken. Evenwel: het ter plaatse opererende autobanden-recyclingbedrijf zal dan moeten
verdwijnen. En dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben ...

I augustus. Vandaag voor de derde keer "Oogstdag" op het Kampereiland. Meer dan dui
zend mens en namen er een kijkje en dat zijn er een paar honderd meer dan vorig jaar.

6 augustus. Op de 4e Kamper Ui(t)dag hadden de kinderen het voor het zeggen: Kin
derdag vandaag. De hoofdschotel werd gevormd door de Overijsselse finale van Vara's
Kindersongfestival op de Plantage. Niemand uit Kampen of IJsselmuiden onder de
finalisten. Het werd weer een geslaagde dag.
Brandweerman Dries Fidder verlaat in 1999 de dienst, en controleerde dit jaar dus
voor de laatste keer de brandweerroute tussen de Ui(t)dag kramen. De Stichting Pro
motie Kampen schonk er aandacht aan door middel van "een flesje",

7 augustus. Oudere Kampenaren hebben nog wel wat weemoedige herinneringen aan
het vroegere "Rozenlaantje" in het plantsoen. Romantiek van de bovenste plank,
helaas in de loop van de tijd verdwenen. De Stichting C.A.S. maakte het mogelijk het
legendarische laantje weer terug te laten komen in het rste plantsoen. Vanmiddag
yond de overdracht plaats. Er kwam een gewichtige oorkonde aan te_pas, en bestuurs
lid Krans voorzag met de terugkeer van het Rozenlaantje weer bevolkingsgroei voor
Kampen .....

9 augustus. Het vakantie-afwezigheidsproject van Stadswacht IJsseldelta verloopt succes
vol. Er staan al 270 woningen geboekt, die aangemeld zijn ter controle tijdens de afwe
zigheid van de bewoners. Het project zal in de toekomst het hele jaar door draaien.

13 augustus. De laatste Kamper Ui(t) dag al weer. Volgens de Stichting Promotie Kampen
is de reeks een doorslaand succes geworden. Zo'n 35.000 mens en zijn er geweest. Tot
volgend jaar maar weer: het 30-jarig jubileum ...
En op deze laatste Ui(t)dag was de Nieuwe Markt onder een zandlaag bedolven voor
het beach-volleybal. Het was geen echt "beach-weer" maar 't werd toch een geslaagd
evenement.
Het bestuur van het Waters chap Groot Salland koos vrijwel unaniem de zgn. nul-plus
variant voor de waterkering langs de IJ sselkade. Er wordt gebruik gemaakt van de oude
stadsmuur. De kosten zijn geraamd op plm. 30 miljoen gulden. De protesten van de
bewoners langs de IJ ssel hebben dus niet geholpen.
In het oude gebouw van het Almere College aan het Engelenbergplantsoen komen vier
lokalen beschikbaar als kunstenaarsatelier voor de Stichting Ateliervoorziening kun
stenaars.



Onderzoek heeft uitgewezen dat het openleggen van de Burgel voor de recreatievaart
technisch haalbaar is. Het kost wat geld (ruim twaalf miljoen), dus er moet flink
gespaard worden ...

IS augustus. Dezer dagen overleed na een langjarig verblijf in Huize Myosotis Jacobus
(Jaap) van den Berg (64), die voor de duivensport in Kampen veel heeft betekend. Hij
was erevoorzitter van de Kamper-IJsselmuider Concours Combinatie.
De vorig jaar grondig gerestaureerde Kamper botter KP 32 deed op het IJsselmeer van
uit Marken mee aan de 28e Westwal Botterrace en veroverde in het A-klassement de
zesde plaats. In het Algemeen klassement werd de twaalfde plaats uit 24 deelnemers
behaald.
Het portret van Koningin Wilhelmina uit de Kamper Oranjegalerij in het stadhuis gaat
voor de tijd van vier maanden naar paleis Het Loo in Apeldoorn ten behoeve van een
tentoonstelling. Binnenkort wordt de honderdste verjaardag van de kroning van Wil
helmina herdacht.

18 augustus. Energiebedrijf Edon is bezig met het leggen van een hogedruk gasleiding
onder de IJssel vanaf een plek bij molen d'Olde Zwarver naar de IJsselmuider kant.
Dat gebeurt met een speciale boortechniek over een lengte van 300 meter.

19 augustus. Van de oude IJsselbrug is niet veel meer over. De sloop van de pijlers gaat
nog door en de heipalen voor de nieuwe landhoofden gaan de grond in. Bij Hollandia
in Krimpen aan de Ilssel wordt gewerkt aan de stalen heftorens en de hefbruggen. Het
werk komt op gang.
Zoals eerder gemeld staat de Boventoren tot aan het topje in de steigers. Een imposant
gezicht, dat wel, Maar onbekenden zijn via die steiger naar boven geklommen en heb
ben twee wijzers van de torenklok ontvreemd. De schade bedraagt minstens vierdui
zend gulden ...

20 augustus. Restaurant De Buitenwacht wordt verbouwd en uitgebreid tot "megadisco".
De gemeente wil meewerken, maar de procedures zijn nog niet afgerond. Niettemin
is men "voorzichtig" met het werk begonnen.

23 augustus. Waters chap Groot Salland beslist dezer dagen over de schoonmaak van de
Burgel, Het water is zeer giftig en er zit geen leven meer in. De schoonmaakkosten
bedragen ruim twee miljoen gulden: de helft komt van de rijksoverheid, acht ton van
de gemeente Kampen, en de rest wordt betaald door het waters chap.

26 augustus. De Openbare Bibliotheek meldt klaar te zijn voor de toekomst. Via internet
kunnen de lezers thuis bekijken of het gewenste boek aanwezig is. Men moet dan
natuurlijk thuis weI over een computer met internetaansluiting beschikken.

27 augustus. Eindelijk was het dan zover: vandaag werd de gloednieuwe polikliniek geo
pend. De 7s-jarige mevrouw L.M.Westendorp-Schilder verrichtte samen met de 4-jari
ge Karin Mulder, bijgestaan door Nel Menger als nieuwe locatiemanager de officiele
openingshandeling: de onthulling van een kunstwerk van de Deventer beeldhouwer
Paul Keizer op het voorplein. Daarna waren er veellovende woorden tijdens een fees
telijke bijeenkomst voor zo'n tweehonderd genodigden. Kampen heeft weer een zorg
voorziening.

28 augustus. Kampen kan niet echt meer een studentenstad worden genoemd, zoals in
vroeger jaren. Er beginnen binnenkort niet meer dan ISO nieuwe studenten een hoge
school- of universiteitsopleiding. Dat is weI eens anders geweest...



29 augustus. De Stichting Aangepast Paardrijden De Zwartendijkruiters kreeg de Sie
mensprijs 1998. Dat is een prijs ingesteld in 1994 door Siemens Nederland met het
doel de kwaliteit van het aangepast paardrijden door gehandicapten te verbeteren.
Veel belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om de gloednieuwe poli
kliniek te bezichtigen tijdens de open dag.
De prates ten tegen de huisvesting van asielzoekers in het pand Espagnol aan de Boven
Nieuwstraat gaan door. Een deel van de buurt was afgezet en met -overigens ludieke
aches maakten de bewoners hun bezwaren tegen het naar hun mening onzalige plan
kenbaar. Ook de landelijke kranten en de televisie maakten er melding van.

31 augustus. En met ingang van vandaag is dan de nieuwe polikliniek echt in gebruik.
Een historische dag.

1 september. Uitvoering van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan met de her
inrichting van het Buitenhavengebied lijkt tot gevolg te hebben dat de al jaar en dag
aan de IJsselkade gelegen winkelschepen zullen moeten verhuizen naar een andere
plek. Waarheen is nog niet bekend. De gemeente houdt er zich mee bezig ...

4 september. Wethouder Piederiet is boos op Gedeputeerde Staten van OverijsseL Die
willen Kampen de status van subregionale kern ontnemen. Dat zal grate gevolgen heb
ben voor met name de industrie en de woningbouw.
In kerkelijk centrum De OpenHof ontving Marten Winkler (80) uit handen van wet
houder Breman de legpenning van de stad Kampen. De heer Winkler is maar liefst
zestig jaar verbonden aan het Christelijk Mannenkoor D.E.V. en gaat nog steeds door.
Hulde!
september. Vandaag weer de Nationale Molendag. Onze "Olde Zwarver" trok weer veel
publiek.

7 september. Burgemeester Kleemans was vandaag precies veertigjaar in overheids
dienst. En bmgemeester Markusse van IJsselmuiden vierde vorige week eenzelfde
jubileum. Aan beide magistraten onze gelukwensen.

9 september. Vandaag vallen er twee verenigingsjubilea te vermelden. Dahliavereniging
De Hanzestad viert haar vijftigjarig bestaan en doet dat met een prachtige dahliaten
toonstelling in de StadsgehoorzaaL En de IJsselmuider vereniging De Deltaruiters
bestaat zestig jaar. Dat levert een spelmiddag, een receptie en een feestavond op. Beide
verenigingen zijn nog springlevend.

10 september. De Stichting Live Life organiseerde voor het derde jaar een prachtige dag
voor 234 verstandelijk gehandicapte medeburgers. Ais passagier achter op een motor
fiets of, voor wie dat niet kon, in een comfortabele bus, ging de reis naar Zeewolde,
waar de gasten een uitgebreid programma werd voorgeschoteld. Een prachtig initiatief.
"De mooiste dag van 1998".
Mevrouw Aaltje van der Weg-Assies (66) werd vandaag koninklijk onderscheiden. Ze
werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrauw van der Weg was oprichtster van de
afdeling Kampen van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, die dit jaar 25 jaar
bestaat. Onze gelukwensen.

II september. Het zgn. Kolff-monument dat eerder stond bij het oude Stadsziekenhuis
krijgt een plaatsje bij het nieuwe Rozenlaantje in het plantsoen (met uitzicht op de
nieuwe polikliniek. ..).



De vierde Kamper Kunstprijs werd uitgereikt aan Hjalmar Riemersma (27) uit Arn
hem. Hij werd gekozen uit 320 inzendingen. De Kamper Kunstprijs is een initiatief
van Industriele Club Kampen, Belangenvereniging Kunstenaars Kampen en de
gemeente.

I2 september. Veel regen op deze Open Monumentendag. Toch kwamen in Kampen en
Ilsselmuiden nog zo'n tienduizend bezoekers kijken bij en in de verschillende monu
menten. De gemeente deelde uienbrood uit en dat yond gretig aftrek.

I4 september. De fusie Kampen-IJsselmuiden zou weI eens een jaar vertraagd kunnen
worden. De Stuurgroep Herindeling maant de minister van Binnenlandse Zaken tot
spoed. "Vertraging heeft zeer schadelijke gevolgen" ...

I5 september. De bewoners van de Boven Nieuwstraat blijven zich verzetten tegen het
Espagnolplan inzake vestiging van asielzoekers. Dat werd duidelijk tijdens een bezoek
van een bewonersdelegatie aan het kantoor van Woningbouwvereniging Kampen.

I6 september. Niet aIleen de fusie met IJsselmuiden is nog onduidelijk, er zijn ook som
bere geluiden over het doortrekken van de N50 en de aanleg van de Hanzespoorlijn ..
Voor beide projecten dreigt uitstel. Dat maakt men op uit de Rijksbegroting die giste
ren (Prinsjesdag) gepresenteerd werd.

I9 september. Het was "Gemeentedag" vandaag, maar het publiek toonde weinig belang
stelling. Het thema van de dag was De Europese Unie, hetgeen maar weinigen ver
mocht te boeien. En bovendien werkte het weer niet mee, dus ...
Meer succes had de actie "Korn in de stal". Vijf veehouderijbedrijven en een fruitteelt
bedrijf zetten hun deuren wijd open en ontvingen publiek uit de hele regio. Voor her
haling vatbaar.

22 september. Met een grote advertentie vraagt Thuiszorg IJssel-Zwartewater aandacht
voor het stille werk van haar I200 medewerkers, de 620 alphahulpen, 80 kraamver
zorgenden, 25 wijkverpIeegkundigen, arts en en assistenten, 900 verpleegkundigen,
ziekenverzorgenden, verzorgenden en dietisten, en de meer dan 30 maatschappelijk
werkers die dagelijks in touw zijn voor de meer dan 20.000 clienten in hun werkge
bied. Indrukwekkend, en onze hulde meer dan waard.

25 september. De Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde kerken gaat
mogelijk uit Kampen vertrekken. Als dat onverhoopt door gaat, zou dat een gevoelige
klap voor Kampen zijn ...

26 september. Vermoedelijk tengevolge van brandstichting ontstond brand in de nieuwe
kinderboerderij Cantecleer. De schade viel uiteindelijk mee, maar wel ging de totale
wintervoorraad hooi verloren. Een paar duizend gulden schade. De politie heeft de
zaak in onderzoek.
Het wooncomplex voor ouderen De Oldenhof aan de Christinastraat bestaat zestig
jaar. Ter gelegenheid daarvan werd de binnentuin vernieuwd en vandaag yond de inge
bruikneming daarvan onder grote belangstelling plaats. Burgemeester Kleemans ver
richtte samen met zijn vrouw de opening.
Het theaterseizoen van de Stadsgehoorzaal werd traditiegetrouw geopend met een
druk bezochte "Open Dag".

30 september. Er schijnt een akkoord te zijn over het pand Espagnol in de Boven Nieuw
straat. Er zullen -na verbouwing van het pand- vijftig asielzoekers in worden onderge
bracht. De buurtbewoners zijn het er niet mee eens en overwegen verdere actie...



De bekende "leugenbankjes" aan de Veerweg moesten verdwijnen ten behoeve van de
nieuwbouw aldaar. De vaste gebruikers raakten ontheemd. Daar is nu geweldig in
voorzien, want de bankjes zijn verplaatst naar het Vispoortplein bij de in aanbouw zijn
de nieuwe stadsbrug. Burgemeester Kleemans en het "schaduwkabinet" namen ze
officieel in gebruik.

30 september. Kampen en IJsselmuiden hadden samen bijna 800.000 gulden uitgetrok
ken ter bestrijding van de fusiekosten, maar dat budget schiet nogal tekort. Het wordt
zeker I.3miljoen, maar wellicht nog meer...

2 oktober. De bewoners van de IJsselkade en de De La Sablonierekade zijn echt niet
gelukkig met de door het Waterschap Groot Salland gekozen waterkering achter en
door hun huizen volgens het trace van de oude stadsmuur. Ruim honderd van hen
hebben gezamenlijk beroep aangetekend bij de Raad van State.

3 oktober. Het dierenasiel Edo Hammers hield vandaag open dag. Morgen, zondag, is
het namelijk dierendag. Er was een geweldige belangstelling: ruim zevenhonderd
bezoekers namen een kijkje.
oktober. Twee pensioenfondsen gaan al hun huurwoningen in Kampen proberen te
verkopen. Ruim 200 duurdere huurwoningen in Cellesbroek komen wegens aanhou
den de leegstand onder de hamer. De gemeente is bang voor de gevolgen op de lokale
woningmarkt en wil spoedoverleg.
De Stichting Kampereiland is boos op Rijkswaterstaat. Men heeft graag een veilige fiets
tunnel onder de Frieseweg, maar daar schijnt geen geld voor te zijn. Rijkswaterstaat
wil wel een kostbare grootwildtunnel aanleggen onder de N50 bij Ramspol. De Kam
pereilanders vinden dat een erg scheve verhouding ...

6 oktober. De makelaars in Kampen maken zich nog geen zorgen over de verkoop van
huurwoningen door de pensioenfondsen, (zie 5 oktober). De markt kan het wel heb
ben zeggen ze.
Het gaat weer wat beter op de Oudestraat. De commissie "Leegstand" van de Stichting
Promotie Kampen heeft nuttig werk verricht. Van de 28 leegstaande panden in april
hebben op dit moment al 13 een bestemming.

7 oktober. Het onlangs aangekondigde vertrek van de kunstacademie naar Zwolle heeft
veel kwaad bloed gezet bij het gemeentebestuur. Burgemeester Kleemans zegt: "Het
was te verwachten". Wethouder Breman is strijdlustiger: "Kampen wordt gepakt en
genomen en we zullen alles op alles zetten om dit ongedaan te maken."
En een al even strijdlustige uitspraak doet Breman over de doortrekking van de N50 en
over de Hanzespoorlijn. Hij verwacht dat de minister op haar schreden zal terugkeren
en alsnog "groen licht" zal geven. Op de barricaden dus ...
En wat de Hanzespoorlijn betreft: de NS-projectgroep heeft gekozen voor drie varian
ten waarin wel degelijk een station voor Kampen is opgenomen. De groep verwacht dat
de Hanzespoorlijn in 20II in gebruik wordt genomen. Nog eventjes geduld ...

8 oktober. Kinderboerderij Cantecleer ontving een gift van De Ronde Tafel en de Lions
Club in Kampen van 5750 gulden afkomstig van de loterij tijdens de Kamper Ui(t)
dagen. Het geld zal worden gebruikt om op het terrein van de kinderboerderij een
waterput te slaan.
De Kamper Kogge vertrok vandaag, beladen met hout, graan en wijn, naar Amster-



dam. Het was de langste tocht tot dusverre. Het schip zal een centrale rol spelen bij de
grote tentoonstelling "Goud uit Graan" in het Nederlands Scheepvaartmuseum. Rob
Busser was weer de schipper en de studenten van de Theaterschool gaven in middel
eeuwse kledij gestoken hun medewerking.

12 oktober. De nieuwe IJsselbrug: vandaag werd beton gestort voor het nieuwe landhoofd
aan de Kamper zijde. Driehonderd kubieke meter beton was daarvoor nodig. Het werk
gaat goed. De tijdens de sloop opgelopen achterstand op het schema is niet groter
geworden. Nog veertien maanden ...

13 oktober. Kampen is financieel gezond. De begroting voor volgend jaar geeft een
raming te zien van 4,1miljoen gulden structureel en 12,2miljoen voor eenmalige acti
viteiten. Maar anderzijds: met de per I januari 1999 geplande afvalinzameling volgens
het Diftarsysteem wil het nog niet erg vlotten. Minder afval betekent voor de burger
niet minder kosten en dat was wel de bedoeling. Ook de kosten van de gemeentelijke
fusie vallen wat tegen. En de kosten voor de WVG lopen ondanks eerdere bezuinigin
gen uit de hand. Dat zal opnieuw onderzocht worden ...
De leerlingen van de Willem van Oranjeschool hielden onlangs (in de stromende
regen) een sponsorloop en dat leverde zoveel op dat vandaag onder andere een aantal
muziekinstrumenten kon worden geschonken aan de Stichting Dagverblijven voor
Gehandicapte kinderen, t.b.v." de Klimop", Bijzonder goed werk.

14 oktober. Het gaat tot nu toe goed met de nieuwe polikliniek, die eind augustus werd
geopend. Gemeld wordt dat er zo'n 2400 patienten per maand komen en dat is meer
dan werd verwacht.

15 oktober. De gemeente laat gedurende vier jaar een communicatie-onderzoek uitvoeren
door studenten van de Hogeschool Windesheim. In een eerste rapport wordt gecon
cludeerd dat men bij de gemeente niet goed op de hoogte is van de wensen en verlan
gens van de burger. Verder, dat er nauwelijks wordt geluisterd naar de lokale omroep,
de kabelkrant slecht wordt bekeken, en ook onze Kamper Almanak wordt, volgens de
onderzoekers, weinig gelezen, hoewel iedereen dit jaarlijkse boekwerk kent. Toch gek
dat men bij het Frans Walkate Archief, waar die almanak uitgegeven wordt, een heel
andere indruk heeft ...

16 oktober. De toneelgroep van het Kampereiland bracht onder regie van Albert Ballast in
de Stadsgehoorzaal Shakespeare's "Vrolijke vrouwtjes van Windsor".
Wijkgebouw Reijersdam werd na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding feeste
lijk door wethouder Piederiet geopend. Bij de entree werd een beeld onthuld van de
kunstenares Carla Vrendenberg "De nettenboeter". De wijkvereniging Brunnepe-Han
zewijk-Hagenbroek is blij met en trots op het resultaat waar ook vele uren vrijwillige
arbeid in gestoken werd.

20 oktober. Thuiszorg Ilssel-Zwartewater begint op II november a.s. met een geheel nieu
we zorgvoorziening bij het Zorgloket aan het Meeuwenplein. De Gezondheidswijzer
beantwoordt vragen over gezondheid, ziekte en gezondheidszorg en wil de mensen de
weg wijzen in gezondheidsland.

22 oktober. In Sporthal De Reeve werd voor de zevende keer de Sport Info-markt gehou
den. Ruim 300 bezoekers, waaronder veel jeugdigen, konden kennismaken met aller
lei takken van sport.
Wat wordt het na de fusie met IJsselmuiden: blijft het gewoon Kampen ofwordt het



Campen met een C ? Het Gemeentearchief heeft er intensief op gestudeerd. Het
advies is om het gewoon Kampen met een K te laten blijven.

23 oktober. De uitvoering van het werk aan de waterkering langs het Kamper stadsfront
is nog niet begonnen, maar de kosten ervan stijgen met de dag. De raming van juni
vorig jaar was 26 miljoen, maar volgens Waters chap Groot Salland is er minstens 65
miljoen gulden nodig. Over een lengte van 1700 meter is dat zo'n 40.000 gulden per
meter. ..

24 oktober. Feest bij het Stedelijk Orkest. De heer Tinus Bos (62) was vijftig jaar lid van
de vereniging en dat werd terecht gevierd met een receptie. Want wat zou het Stede
lijk zijn zonder Tinus ...
En de heer Gerrit Knol (75)van het Kampereiland is al vijftig jaar lid van het Christe
lijk gemengd zangkoor" De Lofstem ". Hij werd gehuldigd tijdens het jaarlijkse con
cert in "Ons Err'. Ook dat was terecht, want: wat zou De Lofstem zijn zonder Gerrit
Knol...

28 oktober. Met het weer is het goed mis. Het regent onophoudelijk, storm en onweer
zijn niet van de lucht. En opnieuw ondervinden we veel hinder en schade van al dat
water. Tuinbouwgebied de Koekoek gaat bijna kopje onder, ook op het Kampereiland
is de situatie kritiek. De aardappeloogst loopt gevaar. We hop en op betere tijden ...

31 oktober. Maar voorlopig lijkt het er nog niet op dat het hoge IJ sselwater Kampen zal
bedreigen. Die situatie kan echter veranderen als dit weertype aanhoudt.

4 november. De komende eeuwwisseling - overigens eigenlijk pas per I januari 2001 ! -
werpt haar schaduw vooruit. De Kamper Horeca-ondernemers, verenigd in de Stich
ting Kamper Kasteleins, willen dat al in september 1999 grootscheeps gaan vieren. Dat
feest moet een week gaan duren en kost een berg geld, zo'n 150.000 gulden. Ze vra
gen daarvoor een ton subsidie van de gemeente. Die houdt het nog -even in beraad ...

5 november. Het waterpeil van de IJssel stijgt nog steeds, maar er dreigt (nog) geen
gevaar, zeggen de deskundigen.
Hoewel, het hoge water maakt het werk voor de nieuwe IJsselbrug wellastiger: het
water sijpelt de bouwput voor het nieuwe landhoofd binnen en dat maakt doorlopend
pompen noodzakelijk.
De gemeenteraad behandelde in recordtijd de begroting voor 1999 en ging er voor het
eerst in jaren unaniem mee akkoord. De diverse fracties hadden uiteraard nog wel ver
schillende wensen: de gemeentefusie was onderwerp van (bezorgd) gesprek, het ver
trek van de academies idem, en ook het nieuwe stadskantoor werd nog wel eens als
onderwerp van gesprek genomen. Maar het stelde allernaal weinig voor: geen wijzi
gingen in de begroting en met de klap van de voorzittershamer werd de begroting
1999 bezegeld ...

7 november. Wat de fusie Kampen-IJsselmuiden betreft is het nog lang niet alles koek
en ei tussen de beide gemeenten. Kampen had en heeft kritiek op het IJ sselmuider
besluit om de gemeentelijke tarieven niet te verhogen, de IJ sselmuider raad heeft
moeite met die kritiek en dat gaat zelfs zo ver dat men zich afvraagt of er nog wel vol
doende animo is voor de fusie ...

9 november. Ook de raad van de fusie-gemeente IJ sselmuiden keurde de begroting van
1999 unaniem goed. Er ging nog wel een stevige discussie aan vooraf.



10 november. De toneelgroep GLTO bracht met succes de klucht "Zilveruitjes en augur
ken" in de stadsgehoorzaal. Het publiek kon weer eens ongecompliceerd lachen ...

II november. Het nieuwe afvalsysteernDiftar zou per I januari a.s. moeten ingaan, maar wet
houder Breman kondigde aan dat zulks niet lukt. Het blijft vooreerst dus nog bij het oude.
En dezelfde wethouder Breman opende deze middag op het Meeuwenplein de
"Gezondheidswijzer" van Thuiszorg IJssel-Zwartewater. De Gezondheidswijzer is een
informatiepunt waar iedereen met vragen over ziekte, gezondheid en gezondheidszorg
terecht kan.

12 november. De bouwkosten voor het nieuwe stadskantoor aan de Kennedylaan worden
nu geschat op 35miljoen gulden. Verdeeld over 7800 vierkante meter zal het gebouw
ruimte bieden voor 305 arbeidsplaatsen. De aanbesteding zal naar verwachting in mei
2000 plaats vinden.

13 november. Bouwvereniging Kampen zette met de opening van het appartementengebouw
Hagenzicht een punt achter de herbouw van Hanzewijk West. Of er ook met de rest van
de Hanzewijk wat moet gebeuren zal onderwerp zijn voor een conferentie op 26 novem
ber a.s. waar ook de bewoners, de winkeliers en de gemeente bij worden betrokken.

14 november. Bij de Buitenhaven zag het zwart van de mensen, kinderen en Zwarte Pie
ten. Sinterklaas arriveerde weer en er was voor hem een warm onthaal. Het was overi
gens wel erg koud.
In de Broederkerk gafhet "Projectkoor" Capella Musica Kampen een goed bezocht en
ook geslaagd jubileumconcert vanwege het tienjarig bestaan.
Het besluit is gevallen: de Theologische Universiteit Kampen (ThuK) vertrekt uit Kam
pen en gaat naar Amsterdam. Burgemeester Kleemans: "We moeten strijdlustig blij
ven en niet bij de pakken gaan neerzitten. Samen aan de slag om de gaten die nu gaan
vallen weer op te vullen."

16 november. Maar: Kampen blijft -ook na de fusie met IJsselmuiden- gewoon Kampen
heten. De raad van IJsselmuiden he eft daar unaniem mee ingestemd. Dus niet: Cam
pen, Groot Kampen of Kampen- IJsselmuiden, maar Kampen zonder meer...
En dan blijft deze Kroniek ook gewoon: Kamper Kroniek.

18 november. Er was een voorlichtingsavond in het stadhuis over de kwestie Espagnol en de
asielzoekers. Het buurtcomite vond het een schijnvertoning en dreigt met een kort geding.
Verzorgingshuis De Vijverhofkreeg toestemming om de capaciteit uit te breiden met
20 aanleunwoningen. Die komen dan aan de kant van de Europa-allee. Als alles goed
gaat begint de bouw in de komende zomer 1999.

20 november. Feest op de christelijke basisschool De Fontein. Meester Cees van Driel vierde
er zijn zilveren jubileum bij het onderwijs in Nederland. Hij werd in een wagen van de
kringloopwinkel van huis gehaald en naar school gebracht. Er was ook nog een receptie.
Het nieuwe stadskantoor. Burgemeester Kleemans opperde het plan om toch eerst nog
eens te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de leegkomende gebouwen van de Theo
logische Universiteit te benutten. Het College nam de suggestie over. Buro Bollen in
Tilburg moet voor 7 december rapporteren over de mogelijkheden. Wethouder Koffe
man: "De situatie is veranderd" ...
In de Buitenkerk gaf de Christelijke zang- en oratoriumvereniging Jubilate Deo een
fraai jubileumconcert ter gelegenheid van haar negende lustrumviering.
Hoewel het nog pas november is, heeft Koning Winter Nederland al danig in zijn



greep. Het is snijdend koud. Misschien gaan morgen de ijsbanen al open.
Op Sz-jarige leeftijd overleed de bekende oud-onderwijzer Tjalling Geuko Prins. Hij
fietste in 1978 in z'n eentje naar de Noordpoolcirkel en haalde daarmee de krant. In
1979 schreefhij een autobiografisch boek "Drie vrouwen maken Waterman".

21 november. Vandaag opende de opera- en operettevereniging "St Caecilia" in een volle
Stadsgehoorzaal de serie opvoeringen van "Orpheus in de Onderwereld", De regie was
in handen van Dick van Ommen, dirigent was Harrie Poulsen.
En in de Nieuwe Kerkvierde de Christelijke Kamper Harmonie AMDG het 75-jarig jubi
leum met een muzikale show in samenwerking met het improviserende pianofeno
meen Jan Vayne. Het werd een bijzonder muzikaal evenement voor een volle kerk.
Er ligt sneeuw, het vriest hard en de ijsbanen zijn open ...

24 november. Ondanks het winterweer gaat het werk aan de IJsselbrug nog door. Er
wordt volop gewerkt aan de beide middenpijlers. De werkzaamheden hebben volgens
hoofdopzichter Jan Gerritsma (nog) geen hinder van de vorst.
Op de valreep van deze kroniek nog weer een diamanten huwelijk. Het echtpaar Jan
Pap (83) en Aaltje Pap-ten Brinke was zestig jaar getrouwd en kreeg derhalve bezoek
van burgemeester Kleemans.

26 november. De Buitenwacht op het Stationsplein wordt momenteel verbouwd tot wat
men noemt een "multifunctionele horecavoorziening", oftewel een megadiscotheek.
De vergunning is in de maak en er worden strikte voorwaarden gesteld, o.a. maximaal
1600 bezoekers per avond. De omgeving is er niet blij mee, maar wethouder Breman
vindt dat het geen "ordinaire discotheek" is maar een modern uitgaanscentrum en
"een aanwinst voor de stad",

27 november. Zwembad De Steur is -voor de tweede keer in 10 jaar- ingrijpend verbouwd.
Er is een waterspeeltuin bijgekomen en vergaderruimte en het heeft ongeveer twee
miljoen gulden gekost.
En het wintertje is alweer voorbij, tot verdriet van de een en vreugde van de ander. Er
zal vast nog weI meer komen ...

30 november. De gemeente wil op het gebied van de volkshuisvesting de krachten gaan
bundelen. Er komt een platform ter advisering van het gemeentebestuur. Diverse
belanghebbende partijen zullen in dat platform deelnemen. Dat zijn dan: makelaars,
woningcorporaties, bewonersorganisaties, projectontwikkelaars, bouwondernemers,
de vrouwen-adviescommissie en de woningbeheerders.
En als het allemaallukt komt er op nieuwjaarsdag van het jaar 2000 een concert van
een Groot Harmonie Orkest uit Kampen. De uitnodigingen zijn verzonden, de Stads
gehoorzaal besproken en de dirigenten zijn aangewezen.

Wie durft nu nog te beweren dat Kampen geen dynamische stad is...?
.Hopelijk kunt U dat lezen in de Kamper Kroniek van de volgende almanak. Die met
het jaartal 2000. Bij leven en welzijn: tot dan ...!

De auteur was bouwkundige van beroep en is sinds 1991 als vrijwillig medewerker ver
bonden aan het Frans Walkate Archief. De "Kronieken" in de Kamper Almanak zijn
vanaf 1994 van zijn hand.


