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Adressen Culturele instellingen

Beknopt overzicht van adressen van instellingen die zich bezighouden
met de geschiedenis van en de cultuur in de provincie Overijssel en de
stad Kampen in het bijzonder.

Frans Walkate Archief SNS Bank
adres: Burgwal 43, 8261 EP Kampen
telefoon: (038)3392266; fax: (038)3392260
e-mail: info@walkate-archief.nl
internet: www.walkate-archief.nl
directeur: H. Harder, telefoon: (038)3392261
doel: informatie over geschiedenis en cultuur van Kampen en omgeving
vanaf de 19de eeuw
collectie: foto’s, topografie, tekeningen en schilderijen, verenigings-
archieven en een kleine bibliotheek
activiteiten: wisselende exposities; rondleidingen op afspraak mogelijk
uitgave: Kamper Almanak; jaarlijks verschijnend historisch-cultureel
jaarboek over Kampen en omgeving; gratis voor cliënten van de SNS bank
en andere belangstellenden
openingstijden studiezaal en expositieruimte: woensdag en donderdag
14.00-17.00 uur en op afspraak.

Gemeentearchief Kampen
adres: Molenstraat 28, 8261 JW Kampen
telefoon: (038)3319852; fax: (038)3331939
e-mail: info@Kampen.nl
archivaris: mw. drs. D. Haze
doel: beheer van de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende
archieven, w.o. die van gemeentelijke organen, commissies, plaatselijke
kerkgenootschappen, particuliere instellingen; beheer van historisch-topo-
grafische atlas en een handbibliotheek
activiteiten: cursussen, rondleidingen en exposities
openingstijden: maandag 13.00-17.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
donderdag 19.00-22.00 uur
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Historisch Centrum Overijssel
postadres: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle
bezoekadres: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle
telefoon: (038)4266300; fax: (038)4266333
e-mail: info@hcov.nl
internet: www.historischcentrumoverijssel.nl
doel: informatiecentrum voor geschiedenis van Overijssel en Zwolle.
Beheren van archieven van bestuur en overheden, particuliere archieven
en collecties boeken, tijdschriften, foto’s, prenten, kaarten en tekeningen
openingstijden locatie Eikenstraat (voormalig Rijksarchief in Overijssel):
dinsdag t/m zaterdag 9.00-17.00 uur
zaterdag niet in juli en augustus.

Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
(opgericht 14 juli 1858)
postadres: Postbus 1227, 8001 BE Zwolle
e-mail: info@vorg.nl
internet: www.vorg.nl
voorzitter: drs. W.M. Zuidwijk
secretariaat: mw. drs. E.A. van Dijk
doel: bevordering van kennis en beoefening van Overijssels recht en
Overijssels geschiedenis
collecties: collectie realia is ondergebracht in het Stedelijk Museum
Zwolle; boeken- en handschriftencollectie is ondergebracht in de Stads- of
Athenaeumbibliotheek te Deventer
uitgave: Overijsselse Historische Bijdragen; verschijnt jaarlijks gratis voor
leden van de vereniging.

IJsselacademie
postadres: Postbus 244, 8260 AE Kampen
bezoekadres: Molenstraat 28A, 8261 JW Kampen
telefoon: (038)3315235; fax: (038)3334204
e-mail: info@ijsselacademie.nl
internet: www.ijsselacademie.nl
doel: beoefenen van de wetenschap met betrekking tot de natuur en cul-
tuur van de IJssel-Vechtstreek. De werkvelden zijn: regionale geschiedenis,
dialect, biologie, volkskunde, genealogie, kunstgeschiedenis, bibliografieën
uitgave: IJsselacademie; verschijnt 4 x per jaar.
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Bibliotheek Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt) in Nederland
adres: Broederweg 15, 8261 GS Kampen
telefoon: (038)3315611
bibliothecaris: drs. G.D. Harmanny
De bibliotheek is toegankelijk voor belangstellenden.

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt) in Nederland
adres: Broederweg 16, 8261 GT Kampen
telefoon: (038)3331688; fax: (038)3331689
openingstijden: bezoek na telefonische afspraak.

Bibliotheek Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
in Nederland
postadres: Postbus 5021, 8260 GA Kampen
bezoekadres: Oudestraat 6, 8261 CP Kampen
telefoon: (038)3371653
e-mail: bibliotheek@mail.thuk.nl
openingstijden: maandag t/m woensdag 8.30-17.00 uur

donderdag 8.30-18.30 uur
vrijdag 8.30-17.00 uur

hoofd van de bibliotheek: W. Puttenstein
De bibliotheek is ook toegankelijk voor belangstellenden.

Openbare Bibliotheek Kampen
adres: Kennedylaan 4, 8266 BA Kampen
telefoon: (038)3312101; fax: (038)3331828
openingstijden: maandag t/m vrijdag 14.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur

zaterdag 10.00-12.00 uur
(juli en augustus dinsdagavond en donderdagavond
gesloten)

Bibliotheek Provincie Overijssel
adres: Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
telefoon: (038)4252005; fax: (038)4252618

Overijsselse Bibliotheek Dienst
postadres: Postbus 228, 7440 AE Nijverdal



193

bezoekadres: Van Alphenstraat 11, 7442 TW Nijverdal
telefoon: (0548)634444; fax: (0548)619154
e-mail: Info@obd.nl
internet: www.obd.nl
doel: als provinciale netwerkorganisatie service en diensten verlenen aan
de bibliotheken in Overijssel
activiteiten: overzicht geven van de openbare bibliotheken in Overijssel en
beheren van de Overijsselse Centrale Catalogus met titelbeschrijvingen
van de collecties van ca. 80 openbare bibliotheken.

Stadsarchief Athenaeum Bibliotheek Deventer
locatie Klooster
postadres: Postbus 351, 7400 AJ Deventer
bezoekadres: Klooster 12, 7411 NH Deventer
telefoon: (0570)693887; fax: (0570)693747
e-mail: info.sab@saxion.nl
locatie Handelskade, studielandschap vooral bestemd voor Saxion
Hogeschool IJsselland
postadres: Postbus 29, 7400 AA Deventer
bezoekadres: Handelskade 75, 7417 DH Deventer
telefoon: (0570)663577; fax: (0570)663123
e-mail: info.sab@saxion.nl
doel: wetenschappelijke bibliotheek op vele vakgebieden en met
publicaties over de provincie Overijssel en de stad Deventer.
collectie: boeken, tijdschriften, kranten, oude handschriften, vroege
drukken.
openingstijden locatie Klooster: openingstijden locatie Handelskade:
maandag 13.00-18.00 uur maandag t/m donderdag 9.00-20.00 uur
dinsdag 11.00-20.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur
woensdag 11.00-18.00 uur
donderdag 11.00-20.00 uur
vrijdag 11.00-17.00 uur
zaterdag 11.00-15.00 uur

Museum De Stadsboerderij
adres: Groenestraat 94, 6261 VJ Kampen
telefoon: (038)3317361 of (038)3313500
doel: het bewaren van de agrarische streekgeschiedenis
Het museum laat zien hoe boerengezinnen werkten, woonden en leefden,
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samen met hun vee midden in de stad Kampen
openingstijden: zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur van mei t/m september
en op afspraak, in juli en augustus van 10.00 tot 17.00 uur.

Streekmuseum Ons Erfgoed
voorzitter: Zw. Stoel; telefoon: (038)3446480
secretariaat: H.J. Meuleman, Nesweg 9, 8267 AT Kampen;
telefoon: (038)3388206
doel: het verzamelen, uitbreiden, beheren en tentoonstellen van een
collectie historische agrarische voorwerpen uit de regio IJsseldelta.

Kamper Tabaksmuseum
adres: Botermarkt 3, 8261 GR Kampen; telefoon: (038)3325353
administratie: IJsselkade 20, 8261 AB Kampen; telefoon: (038)3315868
inlichtingen: P.v.d. Knijff, telefoon: (038)3317560
doel: het oprichten en in stand houden van een museum op het gebied
van tabak en tabaksproducten, met in het bijzonder aandacht voor de
geschiedenis van de Kamper sigarenindustrie sinds 1826.

Stedelijk Museum Kampen
(Gotisch Huis)
postadres: Postbus 5009, 8260 GA Kampen
bezoekadres: Oudestraat 158, 8261 CZ Kampen
telefoon: (038)3317361
doel: beheren en behouden van de gemeentelijke collectie kunst- en
gebruiksvoorwerpen die relatie hebben met Kampen en omgeving. In één
van de bijgebouwen bevindt zich een gerestaureerde rosmolen die griezen
en boekweit kan malen.
activiteiten: tentoonstellingen; rondleidingen op afspraak; kunst- en
taxatiedagen
openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 11.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur;
half juni t/m half september: dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur,
zondag van 13.00-17.00 uur.

Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen
secretariaat: mw. E. Berger, De la Sablonièrekade 28, 8261 JR Kampen
telefoon: (038)3313431
doel: verlenen van morele en materiële steun aan het Stedelijk Museum
Kampen o.a. door het bevorderen en verspreiden van kennis van de
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geschiedenis van Kampen
uitgave: De Panne; verschijnt 3 keer per jaar.

Stichting dr. C.N. Fehrmann Fonds
secretariaat: R. van Mierlo, Postbus 5009, 8260 GA Kampen
doel: het verlenen van financiële steun aan het Stedelijk Museum
Kampen, het stimuleren van andere cultuur-historische activiteiten in
Kampen en het uitreiken van de Fehrmannprijs aan personen, groepen
of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op museaal en/of
cultuurhistorisch terrein in Kampen.

Gemeente Kampen
Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Welzijnszaken
tijdelijk adres: Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen
per 1 september: Kennedylaan 1-3, 8266 BA Kampen
telefoon: (038)3392999

De gemeente Kampen beheert, naast het Stedelijk Museum Kampen, de
volgende culturele instellingen;
- Gemeentelijke expositieruimte Kampen

(voormalige synagoge)
adres: IJsselkade 33, 8261 AC Kampen;

- Schepenzaal in het Oude en Nieuwe Raadhuis
adres: Oudestraat 133, 8261 CK Kampen;

- Broederpoort
adres: 2e Ebbingestraat 50, Kampen

- Koornmarktspoort
adres: IJsselkade 1, Kampen

- Nieuwe Toren
adres: Oudestraat 146, 8261 CZ Kampen

Stadsgehoorzaal
adres: Burgwal 84, 8261 ES Kampen
telefoon: 038(3317343) kantoor/techniek
en 038(3317373) kassa/bespreekbureau
directeur Benjamin Koolstra

QUINTUS, Centrum voor Kunsteducatie
QUINTUS is het Centrum voor Kunsteducatie waarin de Gemeentelijke
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Muziekschool en ‘t Speelwerk vanaf 1 september 2002 zijn samen-
gebracht.

Muziekschool
Locatie Kampen:
adres (t/m 31/07/2002): Vloeddijk 159 A, 8261 GM Kampen
adres (vanaf 01/09/2002): Vloeddijk 38, 8261 GC Kampen
telefoon: (038)3313496; fax: (038)3321530
directeur L.Stoter; spreekuur volgens afspraak
Locatie IJsselmuiden:
adres: Oosterholtsehoeve (achterzijde), Oosterholtseweg 11,
8271 PS IJsselmuiden
telefoon: (absentie leerlingen) (038)3311723 of via administratie:
(038)3313496
openingstijden administratie: werkdagen van 9.00-12.00 en 13.00-17.00.

’t Speelwerk, Centrum voor Kunstzinnige Vorming
adres (tijdelijk): Burgwal 86, 8261 ES Kampen
adres (vanaf 01/09/2002): Vloeddijk 38, 8261 GC Kampen
telefoon/fax: (038)3313874
directeur : P. ’t Hoen.

VVV/ANWB Kampen
adres: Oudestraat 151, 8261 CL Kampen
telefoon: (038)3313500; fax: (038)3328900
openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur

zaterdag 9.00-16.00 uur.


