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september. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar startten de
eerstejaars leerlingen (50 personen) van de Vrije Leergangen Geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het cursusjaar in
Kampen.
"De Deltaruitertjes" zijn op zaterdag 29 augustus (zo meldt de krant)
in Ambt Delden voor de zesde maal in successie provinciaal
kampioen geworden; nu tijdens de "Galoppade '81". Instructeur van
de succesvolle ponyruitertjes is Herman Kroon.
Ds. J. Baaijens, van '71 tot '77 Gereformeerd (syn.) predikant te
Kampen, is zaterdag 29 september te Apeldoorn overleden, in de
ouderdom van 47 jaar.
Drs. H.M. Ohmann heeft aan de Theologische Hogeschool (Vrijgemaakt) het ambt van hoogleraar in de Oud- Testamentische vakken
aanvaard, als opvolger van prof. H.J. Schilder. De laatste tienjaar
was hij reeds hoogleraar aan het jonge Theological College te
Hamilton, Ontario, Canada.
De gemeente Kampen heeft nog geen keuze gemaakt inzake aansluiting bij een schoolbegeleidingsdienst; de regering wil nog altijd,
dat per gemeente een relevante dienst wordt gekozen. B en W zijn nu
voornemens de raad voor te stell en, deze keuze te laten vallen op de
Stichting Werkverband voor Onderwijsbegeleidingsdiensten
op de
Veluwe en Omstreken, waarin opgenomen de Protestants Chr.
Schoolbegeleidingsdienst
Centraal Nederland (voorkeur van de
meeste protestants chr. scholen in Kampen), en vervolgens ontheffing van aansluitingsplicht te vragen voor de Openbare en R.K.
scholen, die het Onderwijsadviescentrum
Zwolle verkiezen. "De
Veluwe e.o." is voor hen onvoldoende geequipeerd, Het voorstel van
B en W steunt op een advies van staatssecretaris A.J. Hermes.
2 september. Huib Strengers, voorzitter van de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs te Kampen, waarschuwt dringend tegen het
risico van het voorstel van Ben W. Ook het afdelingsbestuur van de
FNV herinnert er aan, dat het Onderwijsadviescentrum
Regio
Zwolle in '76 met medewerking van Kampen werd gesticht.
De Gemeentelijke Nutsbedrijven hebben in feite reeds hun nieuwe
pand aan de Neringstraat betrokken.
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De II sselmuidenaren zijn geschokt door de nieuwe aanslagen in de
Onroerend Goed- Belasting. De nieuwe taxaties (op "economische
waarde") kwamen vaak vee I hoger uit, en onevenredig aan de
"verkoopwaarde" .

Vandaag ging de Chr. Akademie voor Journalistiek van start in een
vleugel van de v.m. Van Heutszkazerne. In een kale ruimte, met een
tafel voor de koffiecontainer en enige afvalbakken als zetels voor de
staf, sprak directeur Gerard de Haas zijn studentenschare toe.
3 september. Pastor 1.S. Siegers van de Gereformeerde Kerk te
Wilsum, gaat zijn gemeente verlaten. Hij zal, na zijn doctoraal
examen theologie in Kampen, beroepbaar gesteld worden, en wordt
dan beroepen te Elst.
4 september. In het atelier van de Kamper orgelbouwers Kaat en
Tijhuis aan de Neringstraat in Kampen, staat een orgel klaar voor de
Chr. Geref. Kerk in Assen. Het is het eerste orgel, dat geheel naar hun
eigen inzichten - technisch, in klank, en visueel - kon worden
gebouwd. De Silbermann-orgels uit de Elzas leverden de bouwers
inspiratie,

Het gemeentebestuur van de Noordoostpolder drong bij G.S. van
Overijssel, als reactie op het Rijkswegenplan 1987, aan op voorrang
voor de aanleg van Rijksweg 50 - Kampen-Ramspol-Emmeloordboven Rijksweg32 (Zwolle-Steenwijk-Leeuwarden). Hetgemeentebestuur van Kampen heeft overigens grote bezwaren van stedebouwkundige aard tegen het trace van RW 50 bij Kampen.
5 september. G.S. van Overijssel zijn ontstemd over het feit, dat het
Waterschap IIsseldelta de dijkverbeteringswerken langs de Llssel
tussen Kampen en Zwolle over vier jaar meer (tot 1997) willen
"uitsmeren" dan G.S.
Showband "Oranje" in IIsselmuiden, hield een geslaagde taptoe
onder een stralende sterrenhemel, ook al was het de dertiende in de rij.
Voor het eerst traden ook de minirettes op.
De Chr. Sociale Akademie "De Llsselpoort" is even bezet geweest
als protest tegen de invoering van collegegeld door onderwijsminister Pais.
7 september. Kampen krijgt een (part-time) functionaris als "coordinator voor etnische minderheden" ofwel bemiddelaar voor zaken
tussen het gemeentebestuur en mensen in Kampen van andere
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nationaliteit en volkseigen dan Nederlands( e). Het wordt P.J. ten
Kleij, op arbeidscontract te plaatsen op de afdeling Onderwijs,
Cultuur en Welzijn.
8 september. Tweehonderd meter stroomafwaarts van de tweede
IJsselbrug in aanbouw, legt de IJsselcentrale een 100 kV electriciteitsverbinding, tussen :Zwolle (Frankhuis) en Kampen (Melmerweg), door de IJ ssel. Rechts van de rivier wordt de verbinding als lijn
langs buismasten uitgevoerd, links langs de rivier - na een langdurige
procedure vooraf - als kabel ondergronds; o.m. langs de Europaallee.
In IJsselmuiden opende burgemeester E. van Voorden de dertiende
Huishoudbeurs. Samen met voorzitter F.J. Draayer van de organiserende IJ sselmuider Oranjevereniging, zaagde hij het cijfer 13 door.
De burgemeester van Meinerzhagen was onder de gasten.
9 september. B en W van Kampen kondigen een raadsvoorstel tot
verhoging van de tarieven van vele gemeentelijke diensten en rechten
aan, uitgezonderd de Onroerend Goed-Belasting.
In het Joegoslavische Split behaalde de zwemster Petra van Staverden (15) van zwemclub "De Steur", een vierde plaats bij de 100 m.
schools lag en brak twee Nederlandse records.
De Theologische Hogeschooldag van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt) trok vandaag naar schatting 9.500 bezoekers: minder
dan in de jaren voorheen, hetgeen algemeen wordt geweten aan de
verhoogde benzineprijs.
10 september. Berk Beccon B.V. heeft van minister Ginjaar van Volks-

gezondheid en Milieuhygiene een ton gegarandeerd gekregen als
maximum-subsidie in maatregelen tegen luchtverontreiniging. In '77
kwam het bedrijf in het nieuws door grote vogelsterfte in de-wijk
Brunnepe, rondom de fabriek. Het gif was van teflonpyrolyse
atkomstig, meent men.
11 september. De synagoge wordt wit geschilderd. "En zo hoort het
ook", zeiden de Kampers ten onrechte.
12 september. In de pers circuleert het bericht, dat prof. dr. W.J. Kolff,
uitvinder van de kunstnier, met de zijnen binnenkort weer voor
wereldnieuws zal zorgen. Met name door inplanting van een kunsthart in een menselijke patient. Dat gebeurt dan aan de Universiteit
van Utah, waar men in deze het verst is. Dr. Kolff ontwikkelde zijn
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eerste kunstnier in het Kamper Stadsziekenhuis, in de oorlogsjaren.
Het Kamper Trompetterkorps hield, ter gelegenheid van zijn 30-jarig
bestaan, een grootse taptoe met vijf korpsen van landelijke bekendheid op De Maten. ' s Middags ging er een straatparade met defile aan
vooraf.
Bij de sluiting van de IJsselmuider Huishoudbeurs zijn organisatoren

en standhouders tegen de verwachting in zeer tevreden: 11.953
beoekers. Alleen het aantal kopers viel tegen in verhouding tot het
aantal kijkers.
Twaalf reservisten van de Groep IJsselmuiden der Rijkspolitie,
werden te Raalte beedigd door districtscommandant kol. C.H.
Honcoop.
14 september. Ook in Kampen blijkt een t.v.-piraat actief.
De succesvolle zwemster Petra van Staveren werd met haar trainer
chef-badmeester Strieker, ten gemeentehuize gehuldigd.
Therese Wilmink (RK DOS) zal als lid van de Nederlandse damesturnploeg uitkomen op een turninterland in Zaegerzeg tegen Hongarije, en wel op 20 en 21 september.
Dammer G. Westerveld kreegde gouden eremedaille, verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester H.C.
Kleemans ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Kamper
damclub "Strijd Sonder Spijt". Hij was 55 jaar lid van deze club,
waarvan 33 jaar voorzitter. Sinds zijn aftreden in '72 is hij erevoorzitter.
15 september. De krant meldt, dat in tegenstelling tot vele andere
gemeenten in ons land, er in Kampen fors woningbouw wordt
gepleegd.
De Kamper voedingsbondsafdelingen van NVV en NKV (AVB en
AVG) zijn nu ook gefuseerd tot een FNV-bondsafdeling.
16 september. In de Theologische Hogeschool THHK werd vandaag, in
het kader van de brede maatschappelijke discussie over kernenergie,
een symposium over dat onderwerp gehouden, mede in verband met
de mogelijkebouw van een kerncentrale in de Noordoostpolder. Tot
een afsluitende conclusie kwam het symposium niet.
Dansmeester Gerard van de Berg, sinds 1939 onbetwist vorst over de
Kamper danscultuur gedurende vele jaren, mag er getuige van zijn,
hoe zijn kinderen de dansschool voortvarend voortzetten in verbeterde accommodatie.
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18 september. Reflex organiseerde weer een internationaal volleybaltoernooi. Een Poolse ploeg, geheten "Srodowiskowy", uit Czestochowa, werd reeds in Kampen ontvangen.
Begonnen werd met de aanleg van het nieuwe woonwagenkamp aan
de Constructieweg: 18 vaste en 3 passantenplaatsen.
Het werk
geschiedt onder verantwoordelijkheid van het regionale woonwagencentrum "De Hanenrick", De gemeente Kampen zal er zelf een
sloopterrein bij leggen, waarin het rijk niet wil subsidieren,
Onder voorzitterschap van wethouder Mieke Bijlsma werd een
nieuwe werkgroep in het leven geroepen voor het zoeken naar
projecten in de sociaal-culturele sfeer, ten dienste van de werklozen in
Kampen. Dat zijn er inmiddels ruim negenhonderd; 585 mannen en
322 vrouwen.
Op de kattententoonstelling in Zuidlaren werd de Perzische poes Inge
I'Esturgeon van mevrouw Marijs uit Kampen, internationaal kampioene.

In "Galerie 3" opent prof. dr. G.Th. Rothuizen een
belangwekkende tentoonstelling van de - in '79 overleden - veelzijdige tekenaar, schilder, ontwerper, illustrator en romanschrijver
Henk Krijger.
De Chr. muziekvereniging "Volharding" hield receptie ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. De verenigingtelt (inclusieftamboers
en majorettes) 105 leden.
Met een "Open dag" presenteerde zich de herboren - in 1909
opgerichte - Roei- en zeilvereniging "De Llssel", in haar nieuwe
onderkomen aan het Ganzendiep.
Ruim duizend bezoekers waren er in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden voor het eerste, massale korenfestival met koren uit heel de
gemeente.

19 september.

20 september. Kampen heeft er weer een honderdjarige bij: mevrouw
Stijntje van der Veen, al 49 jaar lang bewoonster van Huize
Margaretha (v/h. Verenigde Gasthuizen).
In zijn woning in 't Harde overleed Jules E. Gunnink, oud-directeur
van de koffiebranderij en theehandel Kanis & Gunnink, op 85-jarige
leeftijd.
21 september. In het Sportfondsenbad zal de Zwernvierdaagse, die
vandaag start, ditmaal vergezeld gaan van een "Gezondheidsweek",
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Ret Interkerkelijk Vredes-beraad (IKV) start een actie, gericht op
informatie, expositie en manifestatie over en van bij zijn streven
betrokken zaken, onder het motto "Lange adem, tegenwoordigheid
van geest".
22

september. De sigarenfabriek Oud Kampen B.V. en Van der Sluis'
Groothandel, die de afzet voor deze fabriek van "ouderwetse
kwaliteitssigaren" verzorgde, zijn overgenomen door de Ritmeestergroep in Veenendaal.
Ret honderdste "reanimatiediploma" werd door de "Vrienden van de
Hartstichting" uitgereikt aan mevrouw W. Kattouw-Peggeman.
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september. De Anti Kemenergie Beweging hield in Kampen een
"prikactie", te weten een protestmars door de binnenstad met enkele
tientallen betogers, tegen het politieoptreden bij de demonstraties in
Dodewaard.
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september. De gemeenteraad he eft toch in meerderheid het - zwaar
door de hogere overheid te subsidieren - Korvinus-plan voor
functioneel-artistieke
aankleding van de Oudestraat-promenade,
afgewezen.
Aangezien de Stichting Sociaal Kultureel Werk Kampen, bij het
betrekken van het nieuwe Jeugdcentrum aan de Korteweg, van
doelgroep wil veranderen (niet meer de oudere "popjeugd" maar die
van 14 tot 18 jaar), heeft die oudere jeugd een eigen stichting
opgericht, getiteld "Ojeka Primo". De werkgroep "Ojeka" van de
SSKWK heeft zich opgeheven.
De eerste disco-avond voor de jeugd van 14-18 jaar in IJsselmuiden,

georganiseerd door de Stichting Algemeen Sociaal Cultureel Werk,
is boven (ook onze) verwachting geslaagd.
Ondanks protesten van de Ver. voor Openbaar Onderwijs en het
FNV, gingde gemeenteraad in meerderheid accoord met aansluiting
van de gemeente Kampen aan de Stichting Werkverband voor
Onderwijsbegeleidingsdiensten op de Veluwe en Omstreken.
In de Kamper gemeenteraad werd afscheid genomen van het
P.v.d.A.-raadslid W.F.M. Braams, ook zeer bekend als voorzitter
van de Sportvereniging DOS. De heer Braams vertrekt naar Lelystad. Zijn opvolger in de raad is de heer G .Bos; reeds eerder raadslid.
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september. Bijna drieduizend bezoekers (velen als theaterabonnees)
waren er in de Stadsgehoorzaal tijdens de geslaagde "open (kaartjes-)
dag".

27 Berthold Breman werd drievoudig tenniskampioen van Kampen.
De atleten Jan Diender (discus) en Hans van Weenen (2.000 meter)
kregen in Hengelo een gouden plak uit handen van Fanny BlankersKoen, tijdens de FBK-recordwedstrijden. Hans van Weenen brak
daarmee tevens een Kamper record uit 1952 op naam van Jo Drost,
thans bekend als Kamper sportjournalist; hij bracht hem's avonds
zijn bloemen.
29 september. Het Nieuw Kamper Dagblad - en Tijl's andere bladennamen afscheid van Hans Wiersma, die hen gedurende 31 jaar had
gediend in Kampen.
Ook Th.A.J. Piederiet, hoofd afdeling bevolking van de secretarie
van Kampen, maakte gebruikvan de VUT-regelingen werd uitgeluid.
30 september. Het gemeentebestuur van Kampen weigert zaken te doen
met het regionaal bureau van het Cultureel Jongeren-Paspoort in
Amersfoort, omdat men kritiek heeft op de besteding van gelden.
De tweede IJsselbrug bij Kampen bereikte haar hoogste punt.
(Overigens werd er nog wei hoger aan de pylonen doorgebouwd...)
De gemeente Kampen bericht aan gesubsidieerde sociale en culturele
verenigingen in Kampen, dat hun subsidie met zo'n 10% zal worden
teruggebracht wegens bezuinigingen.
Op initiatief van de Kamper Persclub legt burgemeester H.C.
Kleemans, samen met de aldus geeerden, ofvertegenwoordigers van
de overleden geeerden, vier gedenkstenen in het plaveisel van het
"Koepleintje", achter't Oude Raadhuis, aan de voet-vande Nieuwe
Toren. Ze houden de herinnering levend aan twee uit hun functie
scheidende Kampenaren: Klaas Kruithof ("Toeter van Kampen");
directeur van VVV gedurende talloze jaren; en Hans Wiersma
("Skriever van Kampen"), redacteur van het NKD. Voorts aan twee
bekende, overleden Kampenaren: Juffrouw Hendriks, evangeliste
("Vogel Gods") en Klaas (prof. dr. K) Schilder, hoogleraar in
theologie en filosofie, geboren en getogen, en werkzaam in Kampen.
Bij het leggen van diens steen assisteerde prof. J. Kamphuis, zijn
leerling. De steen draagt als opschrift: "Fides Quadrat Intellectum",
de zinspreuk die hij aan zijn Vrijgemaakte studentencorps gaf. De
Kamper Persclub werd sprekend vertegenwoordigd door dr. Harm
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Schelhaas, hoofd provinciale voorlichting in Overijssel.
Onmiddellijk na de steenlegging hebben de voorzitters van de
Kamper raadsfracties, aangevoerd door A. Hengeveld (CDA) en
c.A. Kranenburg (P.v.d.A.) bij B en W geprotesteerd. Zij waren niet
in de zaak gekend.
Een felle, uitslaande brand vemielde het winkelpand van de familie
Goosen in de Oudestraat, hoek Broederstraat.
3 oktober. De karateka's Wim Mossel en Rob Walraven (Sportschool
Jetze van Dijk) werden geselecteerd voor de nationale karate ploeg,
die in Barcelona zal strijden om de Merzeth-trofee.
Wim van 't Oever, directeurvan 't Speelwerk(centrum voor creatieve

vorming) opent in de Stadsgehoorzaal de jaarlijkse expositie van
ledenwerk van "De Varfdeuze". In zijn toespraak noemt hij de
afwijzing van het Korvinusplan "het missen van een opgelegde
kans",
In de Koornmarktspoort opent wethouder Mieke Bijlsma een expositie "Kinderboekenkunst", ingericht door de gemeente Kampen en
"Omniboek" in het kader van de Kinderboekenweek. Schrijfsterillustratrice Joke van Leeuwen kreeg het eerste exemplaar van haar
nieuwe boek "De metro van Magnus".
In de Bovenkerk concerteert het Chr. Mannenkoor "Door Eendracht
Verbonden" o.l.v. Klaas J. Mulder, met het Overijssels Filharmonisch Orkest en als vocale solist de opera-tenor Adriaan van
Limpt.
5 oktober. Een aantal plaatselijke politieke partijen, actiegroepen en
een wijkkerkeraad van de Gereformeerde Kerk heeft in Kampen een
"Platform tegen nieuwe kernwapens" opgericht.
De Koninklijke Mij. voor Tuinbouw eri Plantkunde, afdeling Kampen, recipieert ter gelegenheidvan het 60-jarig bestaan. Men bezit 25
jaar een eigen tuin, hetgeen een uitzonderingop de regel is bij de Mij.
De afdelingtelt circa 200 leden, van wie velen een kwart eeuwof meer
lid. De heer A. Gussekloo is landelijk al 50 jaar lid, de heer
F. Sleurink is sinds '39 lid van de afdeling. Voorzitter J. Reinders
houdt een feestrede.
Uithanden van burgemeester H.C. Kleemans ontvangen vijfKamper
politiemannen een zilveren herinneringsmedaille van H.K.H. Koningin Beatrix wegens hun actie bij de rellen in Amsterdam van 30 april
'80. Een zesde politieman verklaarde om persoonlijke redenen de
medaille niet in ontvangst te kunnen nemen.
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f 140.000,- en voor het
volgende jaar f 200.000,- uittrekken voor de Theatergroep "Lijn
Negen" in Kampen. Daardoor lijkt het voortbestaan van de groep
gewaarborgd.
Vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken meer kansen krijgen
predikant te worden, vinden ongeveer 40 studentes in de theologie
van de VU te Amsterdam en THHK te Kampen. Vandaag wonen zij
de zitting van de Generale Synode bij.
De nieuwe Stichting Ojeka Primo, waarvoor geen plaats zal zijn in het
nieuwe SSKWK-Jeugdcentrum aan de Korteweg, heeft het oude
jeugdcentrum aan de Kalverhekkenweg 2 bezet.

7 GS van Overijssel willen voor dit jaar

8 oktober. Er mag toch nog eens 15.000 gulden uitgetrokken worden
voor onderhoud van straatverlichting, uit hogere rente-ontvangsten
wegens te late betaling door nutsgebruikers in '80. Aanvankelijk
stonden B en W geen cent kredietoverschrijding toe.
De IJsselmuider stichting "Beter Wonen" wil in het nieuwe plan "De
Losse Landen" komen tot de bouw van 80 woningwetwoningen.
Met het concert van het OFO werd tevens de dertigjarige relatie
tussen Kampenen het Overijssels orkest herdacht.
9 oktober. De start is aanstaande van verwezenlijkingvan het - vorig
jaar door de gemeenteraad aanvaarde - landschapsplan. Totale
kosten geraamd op ruim 6 ton; door de inflatie wellicht uiteindelijk 8
ton, zegt gemeente-landbouwkundige ir. F.L. Dijksterhuis. De Kon.
Ned. Heidemij., Staatsbosbeheer en de gemeente Kampen voeren
samen het plan uit. De twee laatstgenoemden dragen de kosten. Iepen
zullen niet worden geplant.
Volgens de Stichting Bejaardenwerk Kampen moet de gemeente een
"inhaalmanoeuvre" op het gebied van de bejaardenhuisvesting
plegen. Er staan 430 woningzoekenden (600 personen, echtelieden
afzonderlijkgeteld) her en der ingeschreven,van wie 20% bejaarden.
Het fietspadenplan in het ruilverkavelingsgebied Mastenbroek/De
Koekoek nadert voltooiing. Het fietspad over de Wilsumer dijk is
reeds in gebruik.
GS van Overijssel menen, dat het gemeentebestuur van Kampen ten
onrechte aan bar "De Pijpelaer" een alcoholvergunning hebben
gegeven.Er loopt nog een bezwaarschrift van de buurtbewoners bijde
Raad van State.
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lODe vernieuwde hippische accommodatie van de familie De Ruiter
aan de Haatlanderdijk door burgemeester Kleemans geopend; voorheen was de manege o.a. gevestigd aan de Beltweg. Het bedrijfwordt
gerund door de broers Jan, Bert en Bennie de Ruiter, laatstgenoemde
was eens Nederlands kampioen springen pony's zwaar. Hun vader is
de landelijk bekende ruiter Ep de Ruiter. Diens vader was Jan de
Ruiter, koetsier en instructeur van De Deltaruiters.
Volgens de beleidsnorm voor 1990 mogen de ziekenhuizen in de regio
Zwolle/Fie voland dan samen 30% meer bedden hebben dan nu.
Aldus een advies aan de minister van Volksgezondheid, door het
College van Ziekenhuisvoorzieningen.
Het College stelt de uitbreiding van de Zwolse ziekenhuizen afhankelijk van het al of niet
blijven bestaan van het Kamper Stadsziekenhuis De Engelenbergstichting. Er moet snel een goed samenwerkingsverband met een van
de Zwolse ziekenhuizen komen.
Het tweede nationale kampioenschap "mannen" (bordspel, uitgevonden door theologiestudent Jur Mellema te Kampen), werd een
demonstratie van Kamper suprematie. De titel was voor Steven van
de Burg uit Kampen, na Bart Zandt - ook uit Kampen - verslagen te
hebben,

12 oktober. Vandaag bestaat de Rabobank in I1sselmuiden 75 jaar. Er
verscheen in het kader van de feestelijkheden o.m. een voortreffelijk
jubileumboek als stukje gekwalificeerde geschiedschrijving.
Reorganisatie van Mobil Oil Nederland zou voor de bedrijven Lijs en
Bosch te Kampen en Hugenholz te Apeldoorn afvloeiing van 26
werknemers moeten betekenen. Er werken in totaal 45 werknemers.
De ondernemingsraad is boos: hij is niet geraadpleegd en had
alternatieven, omdat de bedrijven in Kampen / Apeldoorn kerngezond zijn.
Karateka Wim Mossel werd derde in de open, Spaanse kampioenschappen in Barcelona.
'
De NCRV-televisie begint een rubriek "Gods mensenboek" (over
bijbelse figuren), die onder redactie staat van prof. dr. c.J. den Heyer
uit Kampen, hoogleraar in Amsterdam in de Judaistiek,
13 oktober. Nu de Stichting Sociaal Kultureel Werk Kampen de oudere
jeugd, inmiddels verenigd in de Stichting Ojeka Primo, niet in haar
nieuwe gebouw wil ontvangen wegens keuze voor de wat jongere
jeugd, zijn dertig muzikanten, verenigd in verschillende popgroepen,
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meteen op straat komen te staan. Ze hebben geen repetitieruimte
meer.
Misschien blijft Mastenbroek, als aparte gemeenschap, vermeld in de
telefoongids, en komt het weer in het postcodeboek. AIle bewoners
hebben daar krachtig op aangedrongen, toen hun gegevens dreigden
over diverse gemeenten verdeeld te worden.
14 oktober. Tussen Anjerstraat en Graafschap komen 26 woningen,

zijnde een "postzegelplan" van architect Klaas van den Berg, uit te
voeren als "leerlingenbouwplaats", met aansluitend twee panden in
de Graafschap. "Eenvoud" bouwt ze.
In de nieuwe eigendomsconstructie van Schokbeton B. V. heeft ENCI
een belang van ruim 60%, OGEM van 20% en de rest is in handen
van derden. Door stelselmatige aankopen van stukken via de
Amsterdamse beurs, begin september; hebben (nog steeds) onbekenden het bod van ENCI in augustus, in gevaar willen brengen.
In de wijkverenigingFlevowijk-Cellesbroek is een "werkgroep woonomgeving" actief, die een verkeersrapport heeft uitgebracht. Er werd
in de Flevo Mavo door aIle betrokkenen over dit rapport gesproken.
Een groep van circa 40 highschool-Ieerlingenuit het Schotse Renfrew
vertoeft in Kampen vanwege een uitwisselingsactie, die bij de volleybalvereniging Reflex begon en nu op het Almere College is overgeslagen.
16 oktober. Welile Mazamisa en Shun Govender, twee in Kampen
(THHK) studerende, Zuid-Afrikaanse predikanten, weren zich in de
"Anti-deportatie-actie" in N ederlandse kerken, gericht tegen het
"apartheidsbeleid" van de Zuid-Afrikaanse regering.
17 oktober, Deze week zal, na vier jaar arbeid, het omvangrijke
wegenplan voor het ruilverkavelingsgebiedMastenbroek / De Koekoek, voltooid zijn.
Therese Wilmink, de jeugdige atlete, die in september reeds in
Hongarije tumde met de Nederlandse damesploeg, vertrekt voor het
komende weekeinde naar Tsjecho-Slowakije (Tmava) met de ploeg.
De raadsmeerderheid, die in mei '79 besloot, dat de onderhandelingen tot overdracht van de Nutsbedrijven aan de GAZO en de
IIsselcentrale ("vertikale binding") zouden worden afgebroken, is
boos omdat blijkt, dat B en W de onderhandelingen thans weer
hebben heropend.
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Voor de Zwolse politierechter stonden o.a. Kamper "zwartwerkers"
terecht. Er werden onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd
voor misbruik maken van sociale voorzieningen.
20 oktober. Het Kamper bedrijf Hertel B.V. kreeg voor de tweede maal

(eerst in '79) een miljoenenorder voor dakbedekking - synthetische
rubberfolie - uit Saoedie Arabie.
21. oktober. Het "openbaar plein" aan de Kennedylaan heet nu Burgemeester Berghuisplein. "Ik was er altijd op tegen nog in leven zijnde
mensen te eren met een straatnaam", zei dr. W.P. Berghuis, maar
toch waren zijn vrouw en hij blij met het eerbewijs.
De rij "eenpoters" - hoogspanningsmasten van het type Cordemeyer, die de llO kV-Jijn zullen dragen - nadert van Zwolle af
's Heerenbroek. Driekwart van de's Heerenbroekers is tegen de lijn
boven hun hoofden en hadden die liever naast de bestaande lijn.
22 oktober. Bestuur en directie van de ziekenhuizen in Kampen en
Emmeloord vragen zich in hetjaarverslag af, ofhet nu vijfjaar gerijpte
samenwerkingsverband moet wijken voor de - door de ministeriele
adviseurs gewenste - samenwerking tussen Kampen en Zwolle,
Emmeloord en Lelystad.
De Gehoorzaal was bomvolvoor de opvoeringvan "Meeder Geerte"
(naar de roman van H.1. Nijnatten-Doffegnies) door de Kampereilander Oranjevereniging.
De Vereniging voor Natuurstudie en - bescherming "11sseldelta"
heeft, ten behoeve van de gemeente Kampen, een "natuurnota"
uitgebracht, als basis voor gemeentelijk handelen.
23 oktober. In het kader van "Wereldspaardag" verscheen wederom de
Kamper Almanak. Voor het eerst niet onder redactionele verantwoordelijkheid van dr. C.N. Fehrmann. Maar uiteraard droeg deze
editie wei het stempel van zijn verscheiden, schreef de krant.
Grafhorstenaren met 300 handtekeningen naar B en W, omdat
nieuwbouwplannen hun eigenhandig aangelegde speelterrein bedreigen.
24 oktober. De Vrij Hervormde Gemeente in I1sselmuiden herdenkt,
dat 50 jaar geleden haar eerste voorganger, ds. 1.1. Keller, uit de
Hervormde Kerk werd gezet en een eigen gemeente stichtte.
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In de afgelopen winterperiode ('80/'81) was de waterkwaliteit in de
Llssel goed, aldus het Zuiveringsehap West-Overijssel. En de stank

en de sleehte smaak van de vis dan? "Hiermee wordt nog eens de
betrekkelijkheid van het waterwaarderingssysteem uitgedrukt", zegt
het Zuiveringsehap.
De Kamper Amateurtoneelgroep "De Kat" ineasseert haar prijs in
het Kamper Amateur Coneours (eenacterfestival): zij mag een avond
in het programma van de Stadsgehoorzaal verzorgen. Zij doet dat met
een tweetal originele toneelstukken (!): "Er worden gordijnen bezorgd" (serieus) en "Verpatst" (grappig). Beide sueeesvol uitgevoerd onder regie van Jan van den Oever.
26 oktober. De Ondernemingsvereniging Kampen presenteerde met
spoed (voor het behoud van de mogelijkheid van rijkssubsidie) een
nieuw "meubileringsplan" voor de Oudestraat-promenade. Ontwerper is de architect Klaas v.d. Berg(Kampen/If sselmuiden). Hij koos
een bekend en herkenbaar literair gegeven:de Kamper uien. "Uienmars" noemt V.d. Berg zijn idee.
De II sselmuider raad aanvaardt de begroting met enig meningsverschil ten opzichte van het jeugdwerk. De gemeente heeft slechts
een handelende taak vanaf de zijlijn,menen met het collegede fracties
van SGP, RPF, CDA en IIGB. De P.v.d.A. wil "verenigingsgebouwen uit de grond stampen". De begroting sluit met een post
onvoorzien groot! 70.000,-.
P.v.d.A.-raadslid Marinus Leurink nam op deze vergadering afscheid van het raadswerk, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd
had bereikt. Hij - nestor van de raad - had 15jaar onafgebroken deel
van het "hoofd der gemeente" uitgemaakt. In zijn plaats komt voor't
eerst in Llsselmuiden een vrouw: mevrouw Cobi Schambach.
28 oktober. Ret gerechtshof in Arnhem veroordeelde ~R.B. (22) uit
Zwolle en D.B. (26) uit Kampen tot 15 maanden cel met aftrek van
voorarrest voor de beroving van een geldloper van Supermarkt De
Boeruit Kampen op 27 maart '81. R.F. (26) uit Kampen werd door
de Zwolse rechtbank voor zijn aandeel in de beroving tot een
alternatieve straf veroordeeld: twintig zaterdagen van 9 tot 2
wilgenknotten.
Tot directeur van de Veiling KZII werd benoemd S. van Kammen
(45), thans directeur te Zwolle.
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29

oktober. De verbouwing van de v.m. Van Heutszkazeme tot Chr.
Akademie voor Beeldende Kunstonderwijs, naar ontwerp van het
Tilburgse Architectenbureau Coumans, Schuit, Van Eck B.V., ad.
twee miljoen gulden uitgevoerd door Schrale's Beton- en Aannemingsmij. B.V. te Zwolle, wordt vandaag opgeleverd.
Gemeentearchivaris drs. D. v.d. Viis, per 1 november benoemd tot
provinciaal archiefinspecteur van Friesland, nam afscheid in de
besloten kring van Overijsselse archivarissen, waarbij ook het
Kamper archiefpersoneel aanwezig was. Zijn opvolging is een heet
hangijzer bij het gemeentebestuur, dat er op bezuinigen wi!.

30 oktober. De Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming "11ssel-

delta" is diep teleurgesteld over de lauwe reactie van het gemeentebestuur op het aan hem aangeboden natuurrapport.
Met enig vertoon verwijderde de Gemeente Reiniging de laatste nog
aanwezige "stront-ton" uit het "secreet" van een sloopwoning. In
1880 schafte de gemeente 1000 tonnen met trechters en deksels ter
distributie aan.
In de Stadsgehoorzaal wordt van 23 uur af een "Folk-nacht"
gehouden van formaat, met de Amerikaanse violist Byron Berline en
de (Kamper) Country Ramblers, "Europa's beste Blue grass-band"
genoemd.
De gemeenteraad gaat accoord met de "Uienmars" van architect
Klaas v.d. 'Berg, voorgedragen door de Ondememingsvereniging
"Kampen" .
De heer G. Bos (P.v.d.A.) voigt de heer W.F.M. Braams op als lid
van de Kamper raad.
De Kamper Landrnacht-kapitein W. Jongepier te 't Harde, kreeg uit
handen van de Amerikaanse ambassadeur Naber de "legermedaiIIe
van verdienste", voor bewezen diensten van buitengewone klasse als
verbindingsofficier.
"Kleusien uut Zalk", ofwei mevrouw K. Rotstein-v.d. Brink, schreef
een boekje "Regels veur et weer en nog een heleboel meer",
uitgegeven door de I1sselakademie en vandaag in eerste exemplaar
uitgereikt door dialektkundige drs. Henk Bloemhoff, in de Oosterholthoeve aan burgemeester E. van Voorden van I1sselmuiden.
31 oktober. In de Koommarktspoort werd een fototentoonstelling met
werk van de Kampenaar Bas Marien, geopend door de poppenspeler
Jozef van den Berg.
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De Kamper Mandoline Club huldigde dirigent Do Karel, omdat hij
35 jaar (!) de staf over de vereniging had gezwaaid.
De Kamper tjalk "Alida" werd tweede (bijna eerste!) tijdens de
hardzeildagen te Muiden, met 74 deelnernende schepen.
3

november. B en W hebben de gemeenteraad hun ontwerpbegroting
voor 1982 aangeboden: een allerminst fleurig stuk. Er kwam dan ook
al rekenend een begrotingtekort te voorschijn, dat f 653.502,-

bedroeg en dat forse bezuinigingen eiste.
.
Ds. J. van Rootselaar, sinds '70 in I1sselmuiden, daarna actief
emeritus in Ermelo, vijfigjaar predikant,
Het aantal bezwaarmakers tegen de hertaxatie van hun onroerend
goed voor de Onroerend Goed-Belasting in I1sselmuiden is de 200
zeer dicht genaderd.
4 november. De gemeente 11sselmuiden gaat onder haar inwoners een
campagne voeren tot het zelf composteren van tuinafval om op de
reinigingsdienstte kunnen besparen. Wethouder V.d. Spek geeft zelf
het goede voorbeeld.
De Kamper Persclub vraagt B en W toestemming tot het inmetselen
van een vijfdegedenksteen in het "Koeplein", ter ere van wijlenTheo
W. van Dijk, stadsbeiaardier. Dat gaat echter niet meer zo eenvoudig.
Volgens gemeentelijk industriepromotor Hans Boekhoven is het zo
goed als zeker - conclusie uit het bezoek van minister Jan Terlouw
aan Zwolle - , dat de Investerings-Premie-Regeling voor Kampen
vervalt.
5 november. De kunstenaar W. Korvinus, wiens ontwerp voor inrichting van de Oudstraat-promenade niet werd aanvaard, mag een
kunstwerk maken ter versiering van het nieuwe Almere College.
6 november. Het Kamper Trompetter Korps alszodanig blijft een
mannenaangelegenheid, vertelt voorzitter J. Leidekker aan de pers.
Maar over tweejaar zal er een, geheeluit vrouwen bestaand "klaroenexercitiepeloton" in het leven worden geroepen.
7 De Muziekvereniging "De Broederband", verdreven uit de v.m.
Vloeddijkkazerne door de "Expressie-akademie", betrok tevreden
een nieuw onderdak in de v.m. "Margriet-kleuterschool" op 't
Bolwerk. Twee muzikale veteranen, Lambertus Neervoort (80) en
Jan Elhorst sr. (70) verrichtten de officiele opening. "De Notenkraker" heet het nieuwe onderkomen nu.
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Voor de stadsautobusdienst zal een tiental abri's worden bijgeplaatst
met rijkssubsidie in de gemeentelijke kosten.
In "Galerie 3" exposeert de zeer authentieke, Canadese kunstenaar
Sabelis grafisch werk. Hij was o.a. leerling van Henk Krijger tijdens
diens verblijf in Canada.
In de Stadsgehoorzaal wordt een grote, jaarlijkse muntenbeurs
gehouden door "Numismatico 77". Ook de Kamper numismatische
kring "Moneta Campensis" doet er aan mee.
De hengelaarsvereniging
"Ons Vermaak" (2.300 leden) houdt
receptie ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. Er was een
huldiging voor het lid Nars Kuiper (82), die 52 jaar- en dat was een
record - lid van de vereniging was.
" 't Speelwerk", creatief centrum, be staat 12Yz jaar en Wim van 't
Oever was al die tijd cursusleider. Er werd een feestje in elkaar
gefietst.
8 november. Vanaf vandaag houdt de Baptistengemeente in Kampen
eigen diensten op elke zondag, en wel in de Willem van Oranjeschool.
Voorganger ds. P. Wijchers uit Zwolle.
9 november. De H sselmuider raad besluit anders dan B en W
voorstelden inzake het horeca-sluitingsuur: niet alle dagen gelijkelijk
om 12 uur, maar zondag tim donderdag 12 uur en vrijdag en zaterdag
1 uur.
Voorts installeert de Llsselmuider raad zijn eerste vrouwelijk lid in de
geschiedenis: mevrouw Coby Schambach (P.v.d.A.), vakature M.
Leurink.
Ds. P. Honkoop, voorganger van de Gereformeerde Gemeente in
Kampen en tevens voorzitter van de schoolvereniging van die
Gemeente, sloeg de eerste paal voor een nieuwe school aan de Akelei
(Cellesbroek- Middenwetering).
Scholieren van omliggende scholen hielpen met het beplanten van
een wijkpark in Cellesbroek-Middenwetering.
10 november. Er is een nieuwe beheersovereenkomst ontworpen voor de
gasvoorziening in Llsselmuiden ten zuiden van de IJssel, tussen de
gemeente Kampen en de N. V. GAZO. De vemieuwing, die nog door
de raad moet worden behandeld, betreft voomamelijk de financiele
administratie en functioneert om practische redenen al van 1januari
af...
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De LPG-tank (+ 20.000 liter) van GaragebedrijfKuys B.V. mag,

ondanks de nabije woningen en supermarkt, blijven liggen, heeft de
Raad van State bepaald.
Het Chr. Gemengd koor D.E.V. te Zalk heeft na 16jaar een nieuwe
dirigent. Gerard van Gelder ging en H.W. Pol uit Wezep kwam.
11 Vandaag bestaat het bejaardencentrum De Vijverhofprecies 10jaar.
Het centrum huisvest in het centrale gebouw 138 bewoners, onder
wie 10 echtparen, en exploiteert 57 "aanleunwoningen" met serviceverstrekking: intercom, en desgewenst maaltijden.
12 november. Het R.K. Opera- en operettekoor St. Caecilia brengt de
premiere van de opera-comique "Les Dragons de Villars" ("Het
Klokje van de Heremiet") van Airne Maillart, met als gastsoliste uit
de top van de amateursregionen, Wanda Groesz uit Amsterdam.
13 november. De Ned. Gereformeerde Kerk ontving een legaat groot
f 60.000,- te bestemmen voor de zending.
Uitbreiding van J achthaven "De Riette" zal een aantal duivenhouders althans voor een vliegseizoen in de problemen brengen en
ook de laatste beroepsvisser Marten Woning, die ter plaatse z'n
spullen heeft.
De visverenigingGrafhorst is boos op de gemeente IJ sselmuiden, die
het visrecht in de Trekvaart verhuurde aan de visserscombinatie van
Zwolle, Kampen, Genemuiden en Hasselt.
In hetjaarverslag van het Almere College Kampen/Dronten staat te
lezen, dat het leerlingental op 1 september 1980: 681 bedroeg, zijnde
340jongens en 341 meisjes. De meestenkomen uitDronten. In 1979
bedroeg het totale aantal 698 leerlingen. Er kwamen in '80: 279
leerlingen uit R.K. gezinnen en bijna een derde deeIvan de jongelui
was Ned. Hervormd.
14 november. Het bejaardenkoor "Zanglust", o.1.v. mevrouw Koldeweij,gesticht door de Stichting Bejaardenwerk, versloeg het koor van
"De Vijverhof", 0.1.v. de heer Vinke op punten, en zal nu de Kamper
Zieken- en Bejaarden Omroep vertegenwoordigenop het BejaardenZangfestival in Zwolle (20 maart '82), ter gelegenheid van het 25jarige bestaan van de Overijsselse Zieken Omroep.
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16 november. Het echtpaar A. Wielink (88) - H. Wielink-Kattenberg
(93) in Llsselmuiden is vandaag 70 jaar getrouwd. Het woont al58

van die 70 jaar in een huis van "Beter Wonen". Burgemeester E. van
Voorden bracht een bloemenhulde van koningin Beatrix!
In het jaarverslag over 1980 van de Gemeentelijke Muziekschool
(wachtlijst van 124 aspirant-leerlingen) staat te lezen, dat het
nadelige saldo eind '80 bedroeg f 679.744,92, op een omzet van
f 1.234.496,71. Van twee docenten, de heer J.J. van Mierlo
(blokfluit) en mevrouw L.E. de Vries (zang) werd afscheid genomen.
De Kamper ruiter Evert Westendorp (24), met het paard Komeet, uit
stal Kloosterman te Kamperveen, werd in Enschede N ederlands
kampioen in de samengestelde wedstrijd.
Medewerkers van het Stedelijk Museum en "Museumvrienden"
onderzoeken blootgelegde waterputten in panden van het Boekhuiscomplex, dat wordt gerenoveerd.
Broshuis' Trailer en aanhangwagenfabriek in Kampen stuurt drie
opleggersnaar de Verenigde Emiraten op he; Arabisch Schiereiland.
Transportkosten f 25.000,-. Er werden reeds vervolgorders geboekt.
17 november. Een tweede bundel met verhalen van Kamper auteurs,
verschenen bij Kok, werd door eindredacteur Jan B. Keuter aan
burgemeester Kleemans overhandigd.
18 november. De plaatselijke politieke partij Gereformeerde Kiezers,
destijds afgesplitst van de AR-kiesvereniging en niet aangesloten bij
het GPV, met een ledenbestand uit - voomamelijk - Nederlands
Gereformeerden (Vrijgemaakt Gereformeerden buiten verband),
zullen zich voor de duidelijkheid in het vervolgpresenteren onder de
(landelijke) naam RPF.
19 november. Het Llsselmuider Chr. Gemengd Koor "Harpe Sions",
thans o.l.v. Herman Rekers, vroeger bekend o.l.v. D.J. Brienne,
bestaat 70 jaar en begon bij die gelegenheid aan de instudering van
zijn eerste oratorium: Haydn's "Die Schopfung". Uitvoering op 6
maart '82.
Na jaren van leegstand en twijfel over de bestemming van de plek,
wordt de (openbare) Muntschool nu gesloopt. De bestemming is nog
niet duidelijk.
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20 november. De werkgelegenheid in Kampen daalde in de eerste helft
van dit jaar sterk, aldus de Statistische Documentatie van de
gemeente Kampen, opgesteld door het ETIO. Tekenend is de stijging
van de werkloosheid (mannen) van 4,3% in de eerste helft van '80 tot
8,5% in de eerste helft van '81. Parallel daarmee werden de
Kampenaren zuiniger met gas, water en electriciteit, leert het ETIO.
Bij de opening van de gewestelijke tentoonstelling van de Rassierduivenclub "Usselmuiden e.o." kreeg burgemeester E. van Voorden
uit handen van voorzitter Frits Scheltens, een complete duiventil
cadeau.
21 november. De Bouwgroep Hoger Onderwijs in Kampen verbouwt en
restaureert in de stad voor ongeveer 16 miljoen gulden voor de
huisvesting van hoger onderwijs in THHK en akademies.
Sinterklaas is ook weer in Kampen gearriveerd, terwijl er in
Amsterdam massaal als nooit tevorentegen de kernwapens werd
gedemonstreerd.
22 november. Petra van Staverden verbeterde inAlmelo hetjeugdrecord
100 m. schoolslag, maar het nieuwe wordt wellicht niet erkend
vanwege de inschrijvingsreglementen.
23 november. In de tijd van een jaar werd huisvesting verschaft aan
practisch alle ruim 500 studenten, aan wie onderdak in Kampen
verschaft moest worden. Aldus de heer E. van Wijnen van de Huisvestingsorganisatie Gezamenlijke Hoger Onderwijs Instellingen in
Kampen.
"De stadsvernieuwing krijgt in politieke sfeer hoge prioriteit. Toch
schijnt het niet mogelijk te zijn een subsidieregeling op te zetten,
waarbij ook woningbouwverenigingeneen actieve rol in de stadsvernieuwing kunnen spelen". - Aldus kritiek van de Woningbouwvereniging "Eenvoud" in haar jaarverslag. Zij doelde op een
vergelijkbare regeling met die voor de vooroorlogse woningwetwoningen, waarbij negatieve exploitatiesaldi werden gesubsidieerd.
Gemeentelijk monumentenambtenaar if. R.G. Busser heeft tijdens
een lezing voor de Museumvrienden zijn ongerustheid uitgesproken
over de voortgang van de stadsvernieuwing. Hij bepleitte oprichting
van een Vereniging van Vrienden van de Stadskern, mogelijk eens
leidend tot een Stichting Stadsherstel.
De gemeente Kampen krijgt (toch nog) een provinciaal subsidie van
f 52.650,- voor de in aanleg zijnde atletiek-accommodatie in Hagenbroek.
337

Het "rnelkbusschieten" (gevaarlijke Kamper Oudejaars-folklore) is
al vroeg begonnen. De 16-jarige D.W., die bij de Noorderkerk stond
te kijken, werd met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht.
Weerkundige Jan Pelleboer trad op in zijn geboortedorp 's-Heerenbroek in het kader van een Tros-radioprogramma.
24

november. Het vernieuwde winkelcentrum "Hanzewijk", aan en bij
de Dr. Damstraat, werd door wethouder J.D. Bossink heropend. Na
28 j aar kreeg het "een facelift".
Ds. M. Verduin (N.H.) en ds. S. Landheer (Geref. Syn.) voeren in
hun kerkbodes een domineespolemiek, wie de beste pastorale zorg en
wie de meest zuivere W oordbediening heeft.
De jaarlijkse Politie-Singelloop van 5 km. werd weer een succes, o.m.

door deelname van een grote groep Amsterdamse ME-ers in
opleiding.
26 november. De gemeente zit in haar maag met een drietal restauratie/
renovatieplannen aan de Botervatsteeg, Oudestraat en Buiten
Nieuwstraat.
Voor de aanschaffing van een portret van Koningin Beatrix benoemden Ben Ween adviescommissie.uit de Culturele Commissie:
K. Oosterkerk, J.H.R. v.d. Noort, A. van Gernert, met wethouder
Mieke Bijlsma.
Het bestuur van VVV-Kampen voelt zich "onthoofd", Na pensionering van directeur K. Kruithof, wiens salaris door de gemeente
Kampen werd betaaid, verminderde het gemeentebestuur de jaarlijksebijdrage met het bedrag van dat salaris, d.w.z. van! 130.000,tot! 50.000,-. Van laatstgenoemd bedrag gaan! 40.000,- personeelslasten af en blijft dusf 10.000,- over voor "het kopen van
kennis en toezicht" (aldus vice-voorzitter C.G. Diender).
Herinrichting van het Begijnekwartier werd voor circa! 300.000,gegund aan het Kamper aannemingsbedrijf Meijsen B.V. Onderhanden genomen worden het Begijneplein,de Begijnestraat, de Geert
van Woustraat en de Van Heerdtstraat. Het worden "woonerven",
De badmintonclub Phoenix gaat zich een hal bouwen op het
sportpark De Maten. Kosten (voor de club!) ongeveer! 100.000,-.
Concierge J. Kiel neemt na 35 jaar afscheid van de Lagere
Technische School.
De Werkgroep Onderzoek Vergoedingen van de gemeente Kampen
(WOV), die vorigjaar september rapporteerde, is ontevreden over de
aandacht van B en W voor haar rapport.
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Medailles waren er voor negen mann en van de Rijkspolitie te Water,
groep Kampen, die tijdens de kroningsdag in '80 werden ingezet te
Amsterdam.
De IJsselmuider tuinders zijn nog steeds bezwaard over het ontwerp-

bestemmingsplan De Koekoek, omdat het uitbreiding van de tuinbouw zal tegenhouden. De totale omvang van dit provinciaal erkende
tuinbouwcentrum wordt ten onrechte beperkt tot 250 ha. Ook
hoogspanningslijnen zullen er de tuinbouw hinderen en beperken.
Het echtpaar Hendrik van de Weerd en Janny van Dijk, goede
bekenden van KHC en Wit Blauw (voet- en korfbal), was zestigjaar
getrouwd.
28 november. Ongeveer 80 van de 100 huisjes op het complex van
"Onze Tuin" krijgen nog dit jaar aansluiting op het rioleringsnet.
Kosten bijna f 600.000,-, te ontvangen uit het gemeentefonds als
verfijnings-uitkering.
Een verklede en geschminkte delegatie jongeren van het jeugdcentrum "Ojeka Primo" vroeg op ludieke wijze de algemene aandacht voor haar dakloosheid sinds de SSCWK zijn nieuwe gebouw
aan de Korteweg uitsluitend open wil stellen voorjeugdigerjongeren,
en het oude gebouw aan de Kalverhekkenweg voor "Ojeka Primo"
gesloten wordt. Op het "Koepleintje" werd tussen de vier eresteentjes voor verdienstelijk geachte Kampenaren, een grafsteentje
voor "Ojeka Primo" in het plaveisel gelegd. Dat steentje werd
overigens kort daarop door onbekenden gestolen.
Klarinet-docent D. Groenenberg werd in de Gemeentelijke Muziekschool gehuldigd wegens zijn 25-jarig dienstverband. Directeur C.
van Dalen herinnerde aan zijn herkomst uit de Joan Willem Frisokapel.
30 november. Het bouwbedrijf Trebbe uit Zwolle wil plotseling af van
het contract voor de bouw van 120 woningen(premie A en B, en vrije
sector-woningen) op het I1sselmuider uitbreidingsplan De Losse
Landen. De aannemer vraagt verdichting van de bebouwingsstructuur voor meer premie A-woningen.
2 december. Kampen is een stad vanjongeren aan 't worden. De leeftijdsgroep van 15- tot 19-jarigen is in de totale leeftijdsopbouw met
bijna 3000 personen het sterkst vertegenwoordigd. Daama komt de
leeftijdsgroepvan 20 tot 24 jaar. Beide groepen tezamen maken zo'n
twintigprocent uit van de totale Kamper bevolking.Met de groei van
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de akademies zal dit percentage zeker nog stijgen.
In zijn beleidsvoornemens voor '82 wijst het college van Ben W van
Kampen op het feit, dat een groot deel van de studenten uit aankomende podium-kunstenaars en beeldende kunstenaars bestaat.
"Het beeld van Kampen als cultuur- en onderwijscentrum in opkomst
dient in 1982 en volgende jaren nader geprofileerd te worden."
Voor huisvesting van een museum denken B en W aan het Gotische
Huis, uiteraard in relatie met verhuizing van de bilbiotheek, en
permanente depotruimte heeft de hoogste prioriteit.
De benedenverdieping van het leegkomende Ojeka-gebouw (Kalverhekkenweg) zal worden verbouwd tot Turks trefcentrum met CRMsubsidie via de gemeente.
Gemeentelijk industriepromotor Hans Boekhoven constateert bij
aIle economische recessie enige groei in de kleinschalige, industriele
sector. Overigens gaat ook de detailhandel achteruit.
Voor een werkterrein bij het nieuwe woonwagenkamp aan de
Constructieweg zal de gemeente een miljoen op tafel moeten leggen.
De Gemeentelijke Muziekschool krijgt de bovenverdieping van het
leegkomende Ojeka-gebouw. Overigens is bezinning op de financien
van de school noodzakelijk: Dronten verdwijnt als subsidient en er
zijn nieuwe salarisnormen gesteld voor de docenten door Binnenlandse Zaken.
In een interim-rapport van een werkgroep, waarin vertegenwoordigd de gemeente Kampen, Rijkswaterstaat en Overijssel wordt
gesteld, dat het trace van Rijksweg 50 langs Kampen niet zondermeer verschoven hoeft te worden. Stadsuitbreiding zal dan aan de
andere zijde van dit trace of over de I1 ssel gevonden moeten worden ...
De Chr. Prins Willem Alexander-Mavo in I1sselmuiden bracht
f 8.000,- bijeen voor een weeshuis in Ethiopie,
3 december. Vanmorgen werd het door vertegenwoordigers van "Ojeka Primo" bezette gebouw Van Ojeka aan de Kalverhekkenweg
ontruimd. Voorlopig mag Ojeka Primo beschikken over een loods bij
de Buitenhaven.
De pers ontdekt in I1 sselmuiden een begenadigd amateur archeoloog,
van beroep schilder, wiens vondsten uit de bronstijd zeer gezocht zijn
bij de musea te Leiden en Hoorn: Willem Ooteman (37), Spoordwarsstraat.
Het Recreatieschap West-Overijssel zond de gemeente Kampen zijn
basisrecreatieplan,
dat ook op Kamper grondgebied tot velerlei
uitbreiding van accommodatie adviseert. Prioriteiten zal Kampen
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stell en in het gebied rondom het Ganzendiep. O.m. een haven op
Seveningen voor de nu ilIegaal "liggende" bootbezitters.
5 december. CRM acht de subsidiabele kosten voor restauratie van de
Buitenkerk (inclusief orgel) ruim f 12.000,- hoger dan oorspronkelijk. Een meevaller, maar dat is voor de gemeente Kampen maar
betrekkelijk: zij zal nu 30% van de verhoging moeten betalen. Dat is
dan f 2l.613,-. Leuke verrassing op Sinterklaasdag.
8 december. De Ned. Gereformeerde Kerk heeft besloten tot invoering
van "het Liedboek" (een nieuwe of nieuw bewerkte liederenverzameling, die ook in andere kerken reeds wordt gebruikt) in haar eredienst.
Er is daarover geen eenheid van gevoelen met de Chr. Gereformeerde
Kerk, waarmee nauwe contacten worden onderhouden zoals kanselruil.
Na veertig dienstjaren neemt Bertus Bredewout (officieel per 1
januari '82) afscheid van het Waterschap (nu "IJsseldelta")
als
medewerker voor de Polder Mastenbroek. Hij woont in Oosterholt.
9 december. Op initiatiefvan de Stichting Kamper Kunstuitingen werd
een "Cultureel Platform" opgericht, waarbij zich inmiddels 13 van de
ruim 20 culture Ie verenigingen in Kampen hebben aangesloten. De
kerkkoren hadden geen behoefte aan aansluiting.
In een ambtelijke nota wijst monumentenambtenaar ir. RG. Busser
er nogmaals op, dat "bezuiniging op stadsvernieuwing ons duur komt
te staan", en dat de rehabilitatie in haar totaliteit behoorlijk achterloopt op het schema.
'

10 december. In een Zwols ziekenhuis overlijdt pastoor G.J. Kuipers
(62), die vanjanuari '70 af de RK. Kerk van Kampen en de parochie
O.L. Vrouwe ten Hemelopneming voorbeeldig diende, Hij had een
oecumenische ins telling.
Het bestuur van de voetbalvereniging Go Ahead wil werkplicht voor
seniorenleden (acht uur per seizoen) invoeren, met een boete van
f 15,- per niet gewerkt uur voor spijbelaars.
De Commissie Ontwikkelingssamenwerking Kampen-Tanzania is
boos op een provinciale werkgroep, die hetzelfde doel beoogt en ofschoon pas na het Kamper initiatief opgericht - concurreert om de
vrijgevigheid van de Kampenaren.
B en W en de Schouwburgcommissie zijn het er over eens, dat het
budget voor de Stadsgehoorzaal niet lager kan (getuige ook de
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rapporten "Heb oog voor uw schouwburg" en "Over schouwburgen,
mogelijkheden, verantwoordelijkheden. Verslag van een onderzoek",
door het Instituut voor theateronderzoek).
Het Rode Kruis Welfare-werk bestond in november 25 jaar en
floreert met name in II sselmuiden, bij de Theodora Elisabeth

Stichting.
11 december. De Stichting Kinderopvang Kampen (exploitante van vier

peuterspeelzalen) vreest door bezuiniging op de gemeentesubsidie,
een tekort van f 20.000,- ofwei sluiting van een zaal. Het bestuur
(voorzitter Tineke Spruijt) wil kost wat kost invloed in de personeelssfeer voorkomen, o.m. door acties te voeren.
De Culturele Onderwijs-Commissie, die vreest haar subsidie van
gemeente en Weeshuizen kwijtte raken, presenteerde zich in de foyer
van de Stadsgehoorzaal met een tentoonstellinkje over haar (aldus
bedreigde) werk: het brengen van cultuur (theater, cultuurhistorie en
muziek) naar de Kamper scholen, in de juiste vorm en op het juiste
moment. Wethouder Mieke Bijlsma, tegen deze bezuiniging,opende
de expositie.
G. Pelleboer uit Mastenbroek, voorzitter van de cooperatieve
zuivelfabriekJuliana in Hassett, is woedend op het concern Coberco/
Vecolac, waarbij Juliana is aangesloten. Het concern wil namelijk de
fabriek sluiten.
Lutger Brummelaar (18) heeft op zijn zolderverblijf aan de Oudestraat 148 een heel museum van attributen, herinneringen aan de
oorlog '40-' 45: geinteresseerde verzamelwoede.
12 december. De gezamenlijke apothekers van Kampen/IIsselmuiden
hebben hun clientenbestand ingevoerd in een computer ter voorkomingvan fouten in de verstrekkingen. Wei met wettelijkverplichte
geheimhouding.
Georganiseerd door het Comite Kamper Ui(t)-dagen wordt vandaag
in de Oudestraat-promenade een Kerstmarkt gehouden.
De II sselmuider vereniging "De Voliere" exposeert voor het derde
jaar in haar bestaan. Er zit groei in de club, zowel wat kwaliteit als
ledental (nu 100) en aantal vogels (nu 4.000) betreft.
De Kamper damclub "Strijd Sonder Spijt" recipieert ter gelegenheid
van zijn 75-jarig bestaan.
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Voor 't eerst een woning in 11sselmuiden (een leegstaand pand aan de
Zwolseweg) gekraakt. Trouwens voor korte tijd. Burgemeester E.
van Voorden wist de krakers er van te overtuigen, dat een nieuwe
woonbestemming van het pand op handen was.
14 december. Eerste dag van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraden. In Kampen overweegt kritiek in de algemene beschouwingen.
O.m. over de "groeifilosofie" van Ben W, hun ad hoc-beleid, en de
bezuinigingskeus.
Trekkers van veilinggangers veroorzaken filevorming op de Zwolseweg; een parallelweg wordt voorbereid.
"Jubilate Deo", thans genoemd "Chr. Zang- en Oratoriumvereniging", heeft met het concert van zaterdag in de Bovenkerk afstand
genomen van "zangverenigingsstijl" en zich o.l.v. Dirk Hoekstra
louter een beter niveau toegewend.
De I1sselmuider raad meldt een eigen bibliotheek aan voor plaatsing
op de lijst van het landelijk bibliotheek-voorzieningsplan. Men zal de
financiele konsekwenties aanvaarden en gerekend wordt met verwezenlijking in 1985. De Leeszaal in Kampen hoeft dus in haar
ruimteproblemen niet meer met 11sselmuiden te rekenen. Dat zal zich
inscharen bij de Provinciale Bibliotheekcentrale West.
In Wilsum betrok een jong echtpaar (H. Z wiers / C. de Velde) de
laatste nieuwe ... bejaardenwoning. Bejaarde gegadigden lieten het,
mede vanwege de hoog geachte huur, afweten.
Er komt toch woningbouw op "De Losse Landen" in 11sselmuiden.
De raad besloot accoord te gaan met de wens van aannemer Trebbe
B.V., tot verdichting van de bouw,
15 december. Het nieuwe, roe rig doch snel tot stand gekomen jeugdcentrum, gebouwd aan de Korteweg, geheten " 't Ukien", wordt door
wethouder Mieke Bijlsma geopend.
_
Sonja Dwinger uit Amsterdam, die de Sloweense schilder Joze Ciuha
- haar leermeester in Salzburg - in Kampen introduceerde, exposeert
aquarellen in de Stadsgehoorzaal.
16 december. N a bijna 15 vergaderuren werd de gemeenteraad van
Kampen het - dankzij talrijke rekensommen en wijzigingen in het
concept - eens over de gemeentebegroting 1982.
Marten Dekker van de Gelderse sluis ontvangt uit handen van de
Israelische ambassadeur in ons land E. Ronn de "Medal of
Righteous" voor hulp aan Joodse landgenoten in de tweede wereld-

343

oorlog. Voor wijlen zijn moeder, Hermina Dekker-Oostendorp,
hij dezelfde medaille - posthuum verleend - in ontvangst.

nam

17 december. Bij renovatiewerkzaamheden
in het pand Boven Nieuwstraat 81 werd een zeldzame "waterkelder" blootgelegd: 3,5 m.lang,
1,5 m. breed en 1.75 m. diep.
In Sporthal "De Reeve" werd weer de massale kerstzangavond
gehouden voor een talrijk gehoor van bejaarden en gehandicapten.
18 december. De in oorsprong bijna 600 jaar oude kerk van Mastenbroek wordt na ingrijpende restauratie weer in gebruik genomen, met
heel het dorp en veel genodigden van buiten.
In "Galerie 3" wordt een tentoonstelling van schilderijen en aquarellen geopend van de Turkse kunstenaar Hamza Inane.
19 december. De Nederlandse Spoorwegen publiceerden een reorganisatieplan voor het Kamper station; kosten 1,4 miljoen. De rijwielstalling, die verdwijnt in het kader van reconstructie van het Stationsplein, wordt in en onder het stationsgebouw gerealiseerd, voor
duizend fietsen en bromfietsen.
De Kamper Jachtvereniging, die 5.000 ha gebied van de gemeente
Kampen in pacht heeft, zet in verband met de winterse ornstandigheden drijfjachten stop en gaat het wild bijvoeren.
Amateur-wielrenner Gert Dolfsma (22) werd in Almelo districtskampioen van Overijssel en won de nationale veldrit voor amateurs
en profs.
Voor het Turkse trefcentrum, dat naar het door Ojeka verlaten
gebouw zal verhuizen, werd een beheersraad uit de gebruikers
gekozen.
Op de kerstmarkt in Kampen liepen tussen de kerstmannen ook een
Sinterklaas en een Zwarte Piet rond. Ze droegen borden met: "Heeft
u nu nog niet genoeg?" Studenten van de Sociale Akademie protesteerden aldus tegen de "consumptiedwang van de comrnercie" tijdens
de feestdagen.
.
21
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december. C. Alblas uit Wilsum - 45 jaar in dienst van een weg- en
waterbouwfirma waarbij ook zijn vader in dienst was - werd
koninklijk onderscheiden met de zilveren medaille, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

23 december. De Kamper gemeenteraad heeft zich niet uit willen
spreken tegen kernenergie en kernwapens, ondanks moties van de
P.v.d.A.-fractie. Burgemeester Kleemans yond de moties "syrnpathiek", maar van" een realiteitszin van nul-komrna-nul".
W ethouder A. Deuzeman (dien onlangs zijn voorgenomen vertrek uit
het wethouderschap aankondigde) opende de tentoonstelling van de
fokkersvereniging van kleine dieren "Kampen en omstreken", in de
dojo van "De Reeve". Er werden 850 dieren tentoongesteld. De
kwaliteit was hoog.
26 december. De 'Kerst-Inn", die van de Stadsgehoorzaal, 't Speelwerk
en Ojeka "een huis vol meerzaamheid" maakte, slaagde ook deze
kerstdagen weer. Er kwamen in de Gehoorzaal 450 bezoekers, de
meesten op de tweede dag.
Tijdens de kerstdagen kreeg de politie meer licht in 41 inbraken,
gepleegd door eenjeugdbende (14 tot 19 jarigen) van 12 Kampers en
Llsselmuidenaren, die in wijde omtrek kantines, verenigingsgebouwen, sporthallen en dagverblijven teisterden.
28 december. I1sclub "De Eendracht" in Genemuiden is boos op
I1sclub "De Hoop" in Grafhorst, die gelijktijdig een "nationale" op
de korte baan organiseerde en deze niet aanvroeg bij 't Gewest van de
KNSB. " Sorry" , zei "De Hoop" en de vrede werd hersteld.
De Stichting "Kerk & Muziek Kampen" en het Nutsdepartement
presenteerden hun gezamenlijke programma voor 1982: enige bezuiniging op kwantiteit, niet op kwaliteit. Optreden zullen, waar niet
anders vermeld in de Lutherse kerk, de volgende kunstenaars:
Quadro Hotteterre (23 jan.), Marius van Altena c.s. (20 febr.), Frans
Bruggen, Anner Bijlsma en Gustav Leonhardt (20 maart), Gemini
Ensemble (17 apr.), Ewald Kooiman, Grote kerk Vollenhove (12
apr., 2e Paasdag), Harptrio Odemarus (8 mei), Toyohiko Satoh (17
sept.), Cappella Amsterdam (30 okt., Buitenkerk) en "Kaproen" (27
nov.).
29 december. Brigadier Hendrik Woltmeijert 60) verlaatna meer dan 25
jaar deel te hebben uitgemaakt van het Kamper korps, de politie met
functioneel leeftijds-onts1ag (FLO).
De 11sselmuider Zegelvereniging (een winkeliersvereniging voor
acties, naast de Ondernemersvereniging) sloot na de kerst een zeer
actief jaar af.
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31 december. Studenten in Nederlandse taal- en letterkunde van het
Calvin College uit Grand Rapids (Midigan, U.S.A.), dikwijls afstammelingen van Nederlandse immigranten, begonnen een bezoek
aan Nederland in Kampen. Delegatieleider was prof. W. Lagerwei,
die aan het Calvin College de "Juliana-Ieerstoel" bezet.
De "Oud-en-nieuwviering"
in Kampen, die meestal uitdraait op
vernielingen en een zinloze veldslag met de politie, verliep ditmaal
rustig: de politie ging de confrontatie uit de weg en de jongeren
zochten die minder dan voorheen. Wei werd er zwaar met melkbussen geschoten. Hele batterijen! Daarbij viel een zwaargewonde,
de 17-jarige Bram van Haare, die later in het ziekenhuis overleed.

1982
2 januari. Teun van Dijk, de ideale verenigingsman, die altijd pro Deo
in de weer is voor sport (KHC, DOS en vooral Go Ahead) in allerlei
bescheiden maar onmisbare functies, en ook wei voor de K.O.V.,
recipieerde ter gelegenheid van zijn SOste verjaardag.
4 januari. Na het wegdooien van het ijs in de Stadsgracht kwamen
honderden dode vissen (schubkarpers, brasem, blei, voorn en zelfs
paling) aan het licht: gestikt door zuurstofgebrek.
5 januari. Collectant A. Renes ontving als bekroning van 25 jaar
collecteren in de Bovenkerk, de zilveren speld van de Raad van
Kerkvoogdijen in Nederland, uit handen van president-kerkvoogd
A. Hengeveld. Uiteraard in de Bovenkerk. - Overigens is de heer
Renes meer dan collectant. In juni 'SI sloot hij als ambtenaar van de
burgerlijke stand zijn 1.500ste huwelijk. - Eerder was hij vele jaren
gymnastiekdirecteur van verschillende verenigingen en voorzitter
van de K.O.V.
6 januari. In het afgelopen jaar werden in het Sportfondsenbad "De
Steur" 1.760 zwemdiploma's uitgereikt.
Ds. 1. Vonkeman, missionair predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen, werkzaam in het Enkumane- of Groothoekgebied in Zuid-Afrika, bracht een werkzame vakantie (Iezingen') in Nederland door met zijn gezin. Hij vertrekt op 15 januari
weer naar zijn Zuid-Afrikaanse "thuisland" vanuit Kampen.
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Ook de gemeente Kampen (na Llsselmuiden) wil het composteren
door de burgers van groente-, fruit- en tuinafval stimuleren.
De Kamper afdeling van de Bouwbond NVV en de Bouw- en
Houtbond NKV zijn per 1 januari '82 gefuseerd tot de Bouw- en
Houtbond FNV.
De veiling KZU, sinds 1 juni '81 geconcentreerd in Llsselmuiden,
behaalde over '81 een recordomzet: 17 miljoen meer dan in '80,
voomamelijk dankzij het fruit. Het recordjaar'77 werd nog met 3 ton
overschreden. De totale omzet bedroeg bijna 68 miljoen gulden.
7 januari. De gemeente Kampen stopt met medewerking aan het
bevolkings-borstonderzoek met rontgenfoto's door de Overijsselse Ver.
tot Bestrijding van de Tuberculose. Zulks op advies van de DGGD,
die de methode "onnauwkeurig en onbetrouwbaar" noemt in haar
hoofddoel: opsporing van Iongkanker,
Dr. T. Brienen, voorganger van de Chr. Geref. Kerk en bibliofiel,
ontdekte in zijn eigen bibliotheek onder geerfde oude boeken, een zeer
bijzonder boekje over de dialoog tussen laden en christenen,
geschreven door de bekeerde load Christiaan Meijer en verschenen
in 1726.
Ooievaarsverzorger Willem Penninkhofuit Grafhorst, is op 86-jarige
leeftijd overleden. Zijn vrouw ging hem in het voorjaar '81 voor. Hun
zoon 1an Penninkhof zet de verzorging voort.
Na een diensttijd van ongeveer 42 jaar bij de secretarie van de
gemeente Kampen nam de heer S. Koopmans (afdeling financien)
afscheid wegens pensionering ..
8 januari. De kantonrechter veroordeelde de Llsselmuider cafehouder
J. ter Bruggen wegens overschrijding van de sluitingstijd tot een
goeddeels voorwaardelijke geldboete.
9 januari. Meester Jo van Eunen (62), pionier in het BLO, bijzonder
werkzaam lid van de SV DOS en medeoprichter van de Medische
Sportkeuring, zeer plotseling overleden.
Rayonchef B. v.d. Meer van de V AD (vroeger van de Salland en
zetelend van '54 tot '72 in Kampen) werd in Lelystad gehuldigd
wegens een veertigjarig dienstverband.
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11 januari. Uit de statuten van de Stichting Zwembad Usselmuiden zal
de zondagsclausule verdwijnen. Zulk op verzoek van B en W,
handelend op hun beurtop verzoek van de Staatssecretaris van CRM.
Niettemin blijft het bad op zondagen gesloten.
12 januari. De Zwolse longartsen (en nadien ook de Leidse) laken het
advies van de DGGD te Zwolle inzake het afschaffen van het
rontgenologisch borstonderzoek op (voomamelijk) longkanker, dat
de gemeente Kampen (en daama ook Zwolle) tot een negatiefbesluit
tot medewerking aan het onderzoek bracht.
De Usselakademie krijgt een adviesraad. Vandaag werd deze in het
eigen gebouw geinstalleerd, Zitting er in hebben: prof. dr. I. Buit
(VU), prof. dr. M.G. Buist (Gron.), prof. dr. H. Entjes (Gron.), prof.
J. Kamphuis (Kampen), prof. dr. D.W.P. Ruiter (TH Twente), ir.
L.B. Weerdenburg (TH Twente) en drs. S. van Tuinen (initiatiefnemer en voorzitter).
.
Bij de Gemeentelijke Nuts-Bedrijven neemt hoofdopzichter W. van
Dijk afscheid wegens pensionering op 65-jarige leeftijd.
13 januari. Mevrouw I.W.C. ten Hove-Jacobze zal per 1 februari '82
voorzitter worden van de VVD, afdeling Kampen, als opvolgster van
Luc. Bomhof.
Ter gelegenheid van de komende ingebruikneming van het nieuwe
GNB-onderkomen en de nieuwe ontzurings- en ontijzeringsinstallatie op het waterleidingterrein te Wezep, verscheen een boekje:
"Willem Gerrit Boele, raadslid van het zuiverste water". Auteur
voorlichter John Kummer. Kampen heeft zijn eigen waterleidingbedrijf in feite aan het raadslid W.G. Boele, sigarenfabrikant, te
danken.
Voor het eerst organiseert het Catechetisch Centrum, gelieerd aan de
Theologische Hogeschool THHK, themadagen.
14 januari. De Usselmuider wethouder Joh. Strikkers (CDA) heeft
verklaard geen nieuwe zittingsperiode als wethouder te ambieren,
Op het terre in van de veiling K.Z.U. functioneert het vijfde,
modemste distributiecentrum voor Albert Heyn in Nederland. Het
centrum bedient 67 AH-filialen in de noordelijke provincies en een
deel van Gelderland.
Voor het eerst zullen vier "body-builders" van Sportschool J etze van
Dijk meedoen aan een nationale wedstrijd in Nijmegen; twee heren en
twee dames.
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Stadhuisbode Willem Schrijer nam om gezondheidsredenen afscheid
van zijn taak. "U was een juweel van een bode", zei burgemeester
Kleemans. Een zeer druk bezochte receptie bewees de populariteit
van de scheidende.
15 januari. Drs. D. Sierksma, veertig jaar in 't onderwijs en thans
conrector aan de Gereformeerde Scholengemeenschap in Amersfoort, groeide op in Kampen en diende het onderwijs in Zalk (in de
oorlogsjaren met de kerktoren als "duikadres") en Kampen.
Een Wilsumer commissie (F. van 't Oever, K. Rigterink, D. de

Velde) werkt aan de verwezenlijking van een zwembad, annex
ijsbaan, annex feestterrein, annex oefenveld voor de muziek in haar
dorp. Nodigf 115.000,-. Reeds toegezegdf 25.000,-.
In het Politiek Cafe ontvangt showmaster Huib Strengers "op de
Mies-bank" de burgemeestersH.C. Kleemans van Kampen en E. van
Voorden van II sselmuiden.
18 januari. Bij het C.D.A. te Kampen heeft een "evaluatiecommissie"
(de heren Van Dam, Tietema en Veenendaal) het functioneren van de
raadsfractie bestudeerd en het bestuur geadviseerdinzake verbetering
in de samenstelling van de fractie. De raadsleden Kl. van 't Ende en
drs. S. Horchner zakten uit de verkiesbare top naar respectievelijkde
negentiende en de twaalfde plaats. Ook de heren C.H. Adema, D.H.
van Gelder en H. Aalbers zijn van verkiesbare plaatsen verdwenen in
het advies.
19 januari. GS van Overijssel willengeenkredietgarantie gevenvoor een
geldlening ten behoeve van de uitbreiding van het verpleeghuis
"Myosotis", Regenten gaan echter gewoon door met het voorbereiden van de uitbreiding. "We zullen zonder garantie aileen wat
meer rente moeten betalen", aldus economisch directeur W. Helman.
Burgemeester H.C. Kleemans en voorzitter van de Voedingsbond
FNV Cees Schelling discussieerden in "De Hagen" over het
onderwerp "Basisinkomen".
De gemeente Kampen heeft uit restauratie in Haarlem, de "stadhoudersstoel" (gereserveerd voor, en eens "bezeten" door Prins
Willem V) weer terug.
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20 januari. Opzichter J. Kuik van Staatsbosbeheer heeft kans gezien in
een voorlichtingsavond de Wilsumers positiefte laten denken over de
aankoop (en afsluiting) van 100 ha. gebied in de uiterwaarden van de
Ussel, als natuurgebied. Vroeger warenjuist de Wilsumers daar vrij
om zich te recreeren.
21 januari. Eindelijk werd overeenstemming bereikt tussen het Leeszaalbestuur en B en W van Kampen over nieuwbouw van een
openbare bibliotheek en spoedige verwezenlijking. Plaats: Kennedylaan, naast het Belastingkantoor. Kosten: maximaal 2,7 miljoen bij
de gemeente beschikbaar. Oppervlakte (nuttig): 1.600 vierkante
meter.
Het Comite Kamper Ui(t)-dagen heeft, gesoufleerd door Jan B.
Keuter en Henk de Koning, een nieuw motto voor de Ui( t)-dagen '82:
"Kampen is een reuzenstad". Bedoeld zijn dan de twee legendarische
Kamper stadstichters, die respectievelijk op de toren Wiltvanck en op
de Kruuttoren gewoond zouden hebben.
De bekende danseres van het populaire genre Penney de Jager is
voornemens een cursus beatballet in Kampen te organiseren.
De toekomst van het Kamper Stadsziekenhuis he eft ook van
provinciale zijde iets te duchten. Gedeputeerde A. Smit vertolkte de
mening van GS van Overijssel, toen hij zei, dat de capaciteit op korte
termijn moest 'worden teruggebracht van 153 tot 100 bedden, in
verband met een bezettingsgraad van 65%. "Een waanzinnig plan",
reageert directeur dokter A. v.d. Hoeven. Verminderen van het

beddental bespaart niets, omdat het de nodige personeelssterkte in
het ziekenhuis niet tevens terugbrengt,
22 januari. Mastenbroek blijft in de telefoongids en ook overigens door
PTT als kern erkend. Aile vier betrokken gemeenten hebben toegezegd de kosten van een en ander te zullen betalen. Dat zijn
Usselmuiden, Genemuiden, Hasselt en Zwolle.
23 januari. Jan Roelofs, countrymusicus uit Kampen, houdt in de
"Buitenwacht" vandaag een Bluegrass- en Folkfestival,waaraan tien
topformaties deelnemen. Ongeveer 500 enthousiaste bezoekers en
veel sfeer van 7 tot 2 uur.
Rij-examinator J .M. Huitink (bijna 65) neemt na 25 jaar afscheid van
zijn functie in en om Kampen. ABe rijschoolhouders uit zijn gebied
maakten er een reuze-optocht van.
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In 's-Heerenbroek wordt met ruim 600 oud-Ieerlingen het 60-jarig
bestaan van de Prinses Julianaschool gevierd.
Een groep vanjongelui, aanwassend tot 50 a 60, trekt in de nacht van

zaterdag op zondag vemielend en rovend door de stad. Een groep van
acht politiemannen slaat ze in een pittige charge uiteen.
25 januari. Geen vrouw in de raad, zeggen de leden van het IJsselmuider CDA. Ondanks het voorstel van het bestuur, liet de ledenvergadering mevrouw H. Siurink-Schinkel uit de verkiesbare plaatsen zakken. Afgesproken werd voorts, dat de verdeelsleutel voor de
"bloedgroepen" tot 1986 zal blijven: 3 CHU-, 2 KVP- en 1 ARPfiguren in de CDA-raadsfractie.
26 januari. Ir. C.H. Grooten voorzitter Wijkraad Zuid-Bovenkerk. Hij
voigt de heer S. van Halm op.
Het bestaan van een dubbele studentensoos in Kampen (de Cellespoort als voorheen voor "het praten", en een tweede soos voor andere
activiteiten) is in een impasse geraakt. Sinds eind '81 is de Cellespoort gesloten.
Bar "De Pijpelaer" van mevrouw Greetje Duitman kan voorlopig
open blijven, yond de Raad van State. Men vindt de overlast aan de
omwonenden niet groot genoeg voor sluiting. Gijs van 't Zand c.s.
moeten wachten op uitspraak van de kroon.
Minister mr. H. Zeevalking van Verkeer en Waterstaat koos voor
verwezenlijkingvan Rijksweg 32 (Zwolle-Meppel-Heerenveen) boyen Rijksweg 50 (Zwolle-Kampen-Emmeloord-Heerenveen).
27 januari. Kampen mag in '82 slechts 94 woningen in de sociale sector
bouwen, deeIt de Commissie Rijkssteun en Verdeling Woningbouw
het gemeentebestuur mee: 217 minus 123, die reeds in aanbouw zijn.
- Er zijn plannen ingediend voor 522.
De heer G. Neuteboom (61), adjunct-directeur van de W. de
Zwijger-Mavo, maar reeds vanuit de vijftigerjaren in Kampen in het
onderwijs werkzaam, plotseling overleden.
In een rapport, uitgebracht door de Commissie Studentenpastoraat
van de Chr. Gereformeerde Kerk, opgesteld na een enquete,
gehouden onder leiding van drs. Theo Peppink, docent geestelijke
orientatie aan twee Kamper akademies en studentendominee, vermeldt, dat driekwart van de akademiestudenten zich niet of nauwe-
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lijks bij een Kamper kerk betrokken voelt. Ofschoon 85 % hunner wei
godsdienstig is opgevoed. In de kerken bespeurt met" soms clubgeest
en kleinburgerlijkheid",

28 januari. In het eetcafe De Boogschutter zal iedere laatste zondag van
de maand bluegrass-, country- en jazzmuziek opklinken. "Live".
Ret personeel van de Gemeentelijke Nutsbedrijven, tegen overdracht
van de bedrijven aan buitengemeentelijke beheerders, laat het
gemeentebestuur weten, dat het niet bij de feestelijkheden rond
filterstation en GNB-gebouw aanwezig wil zijn, voorzover niet door
de dienst vereist.
29 januari. Ret W.G. Boele-filterstation in Wezep en hetnieuwe GNBgebouw in Kampen officieel in gebruik genomen. Mevrouw J.M.
Loesink-Boele onthult namens de familie de naam van haar overgrootvader op het filterstation en wethouder drs. R. Kruithof stelt
symbolisch in Kampen de installatie in werking.
De directies van de Zwolse ziekenhuizen "De Weezenlanden"
(L.J.A. Hogendoorn) en het Sophiaziekenhuis (D.J. van Dijk), en
van het Kamper Stadsziekenhuis en het Emmeloordse Dr. Jansenziekenhuis (~. van der Hoeven) trekken een lijn tegenover de mening
van het Provinciaal bestuur en het College van Ziekenhuisvoorzieningen (landelijke adviesinstantie). Zij zijn tegen verandering van
de situatie. Zwolle zegt steun toe bij opstelling van een beleidsplan
voor de toekomst van Kampen/Emmeloord, wier samenwerking
bestaansrecht heeft.
De R.K. parochie van Llsselmuiden bestaat 125 jaar, hetgeen op
zondag 31 januari kardinaal Johannes Willebrands, aartsbisschop
van Utrecht naar de Llsselmuider kerk zal brengen voor het celebreren van een pontificale hoogmis, En er volgen nog meer feestelijkheden. Er werd een boekje over het 125-jarig bestaan uitgegeven
met een voorwoord van pastoor J.R.A. van Kooten.
Na het CDA heeft ook de P.v.d.A. zijn perikelen met de opstelling
van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een
groslijstcommissie adviseerde fractievoorzitter Kees Kranenburg
naar de zesde (thans nog net verkiesbare) plaats te laten zakken en
Warner Brink op te trekken naar het lijsttrekkerschap. Gerrit Bos,
opvolger Frans Braams, duikelt naar de veertiende plaats. Woordvoerder van de groslijstcommissie is R.P.M. Strengers,
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Ook burgemeester Van Voorden van II sselmuiden heeft zich bitter te
beklagen over de toewijzing van gesubsidieerd bouwvolume in zijn
gemeente: negen woningen in de premiesector. ..
30 januari. De societe it van de Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen is verhuisd van de Boven Nieuwstraat naar een deel van de
v.m. Margriet-kleuterschool op 't Bolwerk. Oud-ANBO-voorzitter

Van Bemmelen van der Plaat onthult het naambord.
Mevrouw G.M.P. Cornelissen, CDA-tweede kamerlid, opent het
project "Bevernel" van de landelijke Stichting "Philadelphia": vijf
gewone huizen voor 20 verstandelijk gehandicapten.
31 januari. Ds. Dineke Havinga doet intrede in de Gereformeerde kerk
(synodaal) als studentenpredikante voor het Hoger Beroepsonderwijs. Zij was in Amsterdam reeds drie jaar onder studenten werkzaam.
februari. Boze marktkooplieden, verbolgen over het vrijmaken van de
Nieuwe Markt voor parkeergelegenheid, plaatsen er toch hun kramen
en laten zich door de politie niet wegsturen.
2 Studenten van de Chr. Sociale Akademie "De Llsselpoort" hebben
zich per advertentie staande achter het standpunt van het Protestants
Chr. Onderwijs inzake de Anti-discriminatiewet verklaard.
In de Oosterholthoeve opende burgemeester E. van Voorden een
Oranje-tentoonstelling, opgezet door alle Oranjeverenigingen in de
gemeente II sselmuiden.
4 februari. Inzake de wijzevan aansluiting van Kampen op Rijksweg50
(Hattemerbroek-Kampen), ontraadt ir. T. Hettema, h.i.d. directie
Overijssel van Rijkswaterstaat, in een "notitie" B en W van Kampen,
in het huidige stadium naar alternatieven te zoeken voor het reeds
eerder overeengekomene. Het zou het twijfelachtig maken, dat het
deel Rijksweg 50 - als voorgenomen - in 1987 klaar komt.
Drs. W. Deetman, staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen
wil op het "scholenplan" geen chr. lagere dagschool voor technisch
onderwijs in Kampen, onder te brengen in een scholengemeenschap
met de Hervormde 'Juliana van Stolbergschool" voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, plaatsen.
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De gemeenten, deelnemend in het Beleidsorgaan Openbaar vervoer
Subsidierende gemeenten (BOS), waartoe Kampen behoort, willen
meerjaren-afspraken met het Rijk, en voor de komende vijf jaar 105
miljoen gulden tot hun beschikking.
5 februari. Monteur K.J. Kok ontvangt ministeriele oorkonde voor 25
jaar trouwe dienst bij 301 Verzorgingscommando op het Mobilisatiecomplex aan de Haatlanderdijk.
6 februari. In de Oosterholthoeve wordt een Oranjeconcert gegeven
door de Veluwse Koren (200 zangers in klederdracht) o.l.v. Marinus
Brandsma en met solisten.
De medische staf van het Stadsziekenhuis "De Engelenberg Stichting" werd uitgebreid met dr. E.LE. Martens (naast dr. Froland) als
neuroloog, dr. T.F. Lien (opvolger gepensioneerde dr. Van Waning
Bolt) als neus-, keel- en oorarts, en dr. B. v.d. Wildt als waamemer bij

afwezigheid van dr. Beekhuis, vrouwenarts.
De raad van de TheologischeHogeschoolTHHK en de Theologische
faculteit van de VU te Amsterdam hebben in felle bewoordingen
geprotesteerd tegen het gebruiken van de onderwijsvrijheid tot het
weren van homofielen en ongehuwd samenwonenden als personeelsleden van christelijke scholen. Prof. dr. J.e. de Moor, rector THHK,
heeft zich wat de ongehuwd samenwonenden betreft, van de uitspraken gedistancieerd.
In Galerie 3 opent drs. Tom Fris een schilderijen-expositie van Jopie
Huisman, met boogie woogie en blues per piano door Little Willie
Littlefield. In de Koommarktspoort doet gemeentevoorlichter John
Kummer zulks voor de Joegoslavische kunstenares Nadezda Prvulovic, met muziekvan Dick Groenenberg en Roel Haveman, klarinet.
In de Stadsgehoorzaal exposeert nog de Kamper bloemsierkunstenaar van grote kwaliteit Henk Mulder.
"De Kleine Kornedie" voert een blijspel van Jack Popplewell op,
getigeld"Schat, ik ben 'r hoor", dat mild de vrouwen-emancipatie op
de hak nam. Regie: Dick van Ommen.
7 februari. Een slag voor karateminnend Kampen: tegen aile verwachtingen in verloor de Kamper ploeg van Sportvereniging Jetze
van Dijk, die tweemaal Nederlands kampioen is geweest, voor eigen
publiek (de nationale kampioenschappen werden in Sporthal "De
Reeve" gehouden), reeds in de halve finale van het team van exwereldkampioen Otti Roethof.
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8 februari. In de raadsvergadering komt de SGP-fractie van Llsselmuiden met een motie tegen het voorontwerp Anti-discriminatiewet.
Fractie-voorzitter H. Kragt: "Ik zou niet graag iemand als hoofd van
een school benoemen, die homofiel is of die aan de drugs is verslaafd".
10 februari. Prof. dr. J.C. de Moor bedankt voor het rectoraat van de
Theologische Hogeschool THHK. Hij kan zich niet vinden in een
verklaring van de hogeschoolraad - waarvan hij voorzitter is - waarin
ongehuwd samenwonen (evenals leven in een homo-sexuele relatie,
maar dat deerde hem niet) zonder restrictie wordt goedgekeurd. Ook
verdroten hem bepaalde bezuinigingsvoorstellen tegen personeelsuitbreiding.
In het "Verkeersplan kern Llsselmuiden" van een ambtelijke werkgroep, wordt hoge prioriteit gevraagd voor reconstructie van de
Burgem. Van Engelenweg, de Plasweg, aansluiting van de Dorpsweg
op de Burgem. Van Engelenweg en van Groenendael op de Plasweg.
De partij IIGB voegde er (te laat) een eigen "praatplan" aan toe.
In een rapport van het CIMK (Centraal Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf), gemaakt op verzoek van de Ondernemersvereniging
Kampen, staan kritische opmerkingen over de Oudestraat-promenade:
de promenade is te lang en slecht bereikbaar voor de Kampers
(gebleken is, dat het Kamper winkelapparaat een louter locale en
geen centrumfunctie meer heeft!) Beperkt verkeer toelaten op de
promenade is het advies.
Ook in Kampen verscheen een verkeersrapport, speciaal met betrekking tot het noordelijke oeverkruispunt van de oude Llsselbrug,
wanneer de tweede II sselbrug gereed zal zijn.
De IIsselmuider raad heeft, na negen jaar van discussie, het
bestemmingsplan De Koekoek goedgekeurd. Binnen het gebied is
360 ha bestemd voor tuinbouw.
We derom werd de "Bejaardendag" in de Stadsgehoorzaal een groot
succes: een volle bak met 350 gasten.
Ds. Tijmen Wakker, oorspronkelijk van Urk afkomstig, maar een
aantal jaren voorganger te IIsselmuiden (en Kampen), waar hij in
kerkstrijd op kerkstrijd verwikkeld was, en die tenslotte met vele
volgelingen emigreerde naar Zuid Afrika, is daar overgegaan naar de
Volle Evangeliebeweging, Hij leidt nu een kleurlingenkerk. Zijn
vroegere volgelingen zijn naar Nederland teruggekeerd of hebben
zich bij andere kerken aangesloten.
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12 februari. De Kamper afdeling van de Eerste Nederlandse Fietsers
Bond heeft aile borden met een snelheidsaanduiding 50 km (maximum voor motorvoertuigen) beplakt met stickers: "is te veel".
13 februari. De commissaris van politie meent, dat een bepaalde groep
jongeren hun gewelddadig optreden richten op studenten. Enige
gevallen van aanranding en mishandeling lijken hierop te wijzen.
15 februari. In de Stadsgehoorzaal exposeren Marianne Bos (Lelystad)

en Ronnie Meerts (Den Haag) respectievelijk olieverven en kleuretsen annex litho's.
GS blijven bij hun onthouding van goedkeuring aan de aan mevrouw
G.J. Koster-Duitman door de raad in april 1981 alsnog verstrekte
alcoholvergunning voor haar bar "De Pijpelaer".
CDA-leden stelden de raadskandidatenlijst vast: als geadviseerd
vielen de heren Van 't Ende en Horchner af, maar de heren Van
Gelder, Aalbers en Adema keerden verkiesbaar op de lijst terug.
De jongensploeg RK DOS behaalde in Hardenberg het provinciaal
turnkampioenschap, onder trainer Hans Adema.
16 februari. De dertien huisartsen van Kampen en Usselmuiden tonen in
een rapport de onmisbaarheid van het Kamper Stadsziekenhuis als
basisvoorziening aan.
De gemeente Llsselmuiden heeft thans 12.000 inwoners. Een jonggeborene in Grafhorst maakte het getal rondo
I? februari. De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden viert haar 75jarig bestaan.
Gemaskerden overvallen het pompstation bij 's-Heerenbroek.
Bij een onduidelijke wraakactie werd, in de stal van Herman v.d.
Scheer en Karst Koers in Kamperveen, de zeer succesvolle hengst
Nimmerdorzoon o.a. de staart afgeknipt.
18 Het bekende duo Gert en Hermien Timmerman zingt in een Kamper
evangelisatie-avond.
De RKSV DOS begon met festiviteiten ter gelegenheidvan haar 70jarig bestaan. Een gala-tumavond in "De Reeve" zal volgen op 27
februari.
Het "Suete Name Jhesushuys" (Hofstraat 20) en het ernaast gelegen
pand no. 18 worden" opgeschoond" in de hoop op restauratie. Er is
echter nog geen bestemming bepaald.
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De P.v.d.A.-Iedenvergadering
over de raadskandidatenlijst levert
vreemde toestanden op. Van het advies van de groslijstcommissie
komt niets terecht. Men verkiest Cees Kranenburg op de eerste plaats
(geadviseerd de zesde), W. Brink wil niet op de (geadviseerde) eerste
plaats en valt twee nieuw-geadviseerde aspirant-kandidaten zo hard
aan, dat ze bedanken voor de eer. Zulks doet ook(wethouder) Mieke
Bijlsma, nadat ze voor de bovenste drie plaatsen is gepasseerd, en
Gerrit Bos.
De amateur-historicus
K. Schilder transcribeerde het
waterschapsboek van Kamperveen anna 1582. Het werk werd door
de IJsselakademie uitgegeven.

19 februari.

20 februari. In Den Haag werd Petra van Staveren tweevoudig nationaal adspiranten-zwernkampioene. Petra, geboren in '66, won de 200
m.,en de 100 m. schoolslag in haar categorie.
22 februari. Een fellebrand in de Van Heutszkazerne verwoestte het pas
gerenoveerde gedeelte, waarin de Chr. School voor de Joumalistiek
haar onderdak had. De vleugels,waarin de Chr. Sociale Akademie en
de Chr. Kunstakademie huisden liepen waterschade op.
23 februari. VeiligVerkeer Nederland heeft een rapport uitgebracht over
het verkeer in Flevowijk en Cellesbroek, op verzoek van de werkgroep woonomgeving van de wijkvereniging. Conclusie: de Lelystraat en de Wederiklaan zijn als sluiproutes barrieres in de wijk
geworden en dienen daarom "doorgeknipt" te worden.
De Theologische Hogeschool (THHK) heeft de Journalistenschool
tijdelijk onderdak aangeboden.
24 februari. Als reactie op de ledenvergadering over de P.v.d.A.kandidatenlijst, stapt het bestuur van de afdeling op.
25 februari. Tijdens de raadsvergadering bood het Cornite Kamper
Vi(tj-dagen, samen met de Ondernemersvereniging, de eerste speelbeeldengroep, ontworpen door architect Klaas v.d. Berg, aan het
gemeentebestuur aan, met veelleuke franje. Het was de groep, verbeeldende de ui van het turfvuur in de raadszaal.
26 februari. Het raadslid Lammer van Dijk (SG P) komt na 20 j aar niet
meer voor op de kandidatenlijst van zijn partij. Drs. R. Kruithof
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(RPF), thans wethouder, trekt zich terug uit het raadswerk
H. Veltman wordt lijsttrekker.

en

- In Usselmuiden wordt G. van Dieren lijsttrekker van de P.v.d.A.
- Het Usselmuider koor "Harpe Sions" kondigt aan ter gelegenheid
van zijn 70-jarig bestaan(!) "Die Schopfung" van Joseph Haydn te
zullen uitvoeren, en weIop 6 maart. Het is voor het eerst dat het koor,
thans geleid door Herman Rekers, een zo omvangrijk werk op het
repertoire neemt, met alles wat daar aan vast zit (orkest, solisten).
In zijn woonplaats Den Haag overleed, op 75-jarige leeftijd de heer
Joh. Don, oud-archivaris van Kampen, en een zeer belangrijkburger
op sociaal-bestuurlijk terrein. Ook haalde hij in de na-oorlogsej aren
belangrijke kunsttentoonstellingen naar Kampen.
Brandmeester G( ait) Vinke nam afscheid van de Kamper Brandweer,
na ruim 25 jaar.
Het Flevolands Symphonie Orkest 0.1.v. Henk van Loo speelt voor
het eerst buiten de polders, en wei in Kampen. Pianosolist Willem
Brons (uit Lelystad).
27 februari. Kampen heeft weer een big band, twintig man sterk. Men
koos veor een meer populair repertoire dan de helaas uiteengevallen
big band "Last Moment".
In de Burgwalkerk speelde het koperblazersensemble "Musica
Renovata", dat zijn domicilee heeft in Kampen, met Henk de Velde,
orgel. Zulks in Theo van Dijk's serie "Een uurtje kerkmuziek",
28 februari. Twee Kampenaren werden in twee gewichtscategorieen
oostelijk kampioenjudo: Gert van Mierlo en Henk van Bergen.Beide
van Sportschool Jetze van Dijk.
maart. In een nota van de afdeling Financien van de gemeente
Kampen wordt in een prognose van het te verwachten begrotingstekort voor '83 gesproken van! 960.000,-. Aan de prognose wordt
een inleverplan voor de diverse portefeuilles van B en W verbonden.
3 maart. Prof. dr. J.C. de Moor trok zijn verzoek om ontslag als rector
van THHK in na overleg.
Kampen had, deze week, in de Stadsgehoorzaal, de primeur van een
nieuw toneelstuk door Bart Kiene, getiteld "Het huis aan de Amstel.
Geschiedenis van de opbouw en de afbraak van een huis en van een
familie". Uitvoerenden Ank v.d. Moer en de toneelgroep Nijinsky.
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4 maart. "Ojeka Primo" ,jongerensoos voor de oudere categorie dan de
bezoekers van de officiele jongerensoos " 't Ukien", geopend met
toneei, film en swing.
Het ziet er naar uit, dat een nieuw gebouw voor de Open bare Leeszaal
en Bibliotheek, aan de Kennedylaan, nog voor de bouwvakvakantie
in uitvoering genom en kan worden.
5 maart. De Kamper Brandweer is niet gelukkig met haar toekomstige
onderkomen. "We zijn nu slecht gehuisvest, maar we functioneren.
De Flevowerf zou een redelijk onderkomen garanderen, maar slecht
functioneren", zegt men.
6 maart. Theo van Mierlo onthult in "De Panne", dat het in frisse
kleuren verven van de Nieuwe Toren historisch en architectonisch
verantwoord is.
7 maart. Bij de Vrije E vangelische Gemeente wordt - na vijfeneenhalf
jaar met een vacature te hebben moeten leven - ds. l.W. Delwig als
predikant bevestigd. Hij heeft een carriere als belasting ambtenaar in
Arnhem achter de rug en studeerde in zijn vrije tijd theologie,
Petra van Staveren na successen in Zutphen opgenomen in de
nationale zwemploeg.
9 maart. B en W van Kampen kondigen met 1 april a.s. opnieuw een
verhoging van de watertarieven aan.
De Stichting Chr. Peuterklassen bestaat 10 jaar en gaat dat vieren,
ondanks zorgen over bezuiniging.
In aanwezigheid van o.m. rabbijn A. Soetendorp werd de Kamper
synagoge - nu aangeduid als Beth Zikkaroon of Huis des Gebeds met een manifestatie geopend, na een uitwendige opknapbeurt.
10 maart. De parochie O.L. Vrouwe ten Hemelopneming in Kampen
heeft weer een pastoor na het overlijden van pastoor G. Kuypers. Het
is pastoor H. Hunnink uit Luttenberg bij Raalte. Hij is 49 jaar en zijn
benoeming gaat in op 15 april.
Het Politiek Cafe werd afgelast, omdat B en W de subsidiekraan
had den dichtgedraaid.
Petra van Staveren zwemt van 18 tim 21 maart in Toulouse.
Klaas Bos uit Grafhorst construeerde een rookgascondensator en
bracht het apparaat op de markt.
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11 maart. Stadsboer Sander Schilder, bijna de laatste der Mohikanen
c.q. stadsboeren, zal uit de Groenestraat verhuizen naar stadserf 155
op 't Kampereiland.

Ondanks een forse uitbreiding in de afgelopenjaren, stagneert nu de
uitbreiding van Kampen's industriepakket.
Kunststudente Elsje van Heck (19) legt een rij kiezelsteentjes in de
Oudestraat. Niemand begrijpt iets van haar "performance". Ook de
politie niet, die haar de boel weer op laat ruimen.
12 maart. De aloude vrouwenvereniging "Tesselschade - Arbeid
Adelt", afdeling Kampen, bereidt liquidatie voor. De belangstelling
nam af en de kosten namen toe.
Cafe "De Goot" van Henri Bouwmeester (24) en Paul Remmelts
(25), aan de Buiten Nieuwstraat 8, is het eerste studentencafe in
Kampen.
Het Kamper Trompetter Korps en De Jonge Trompetter openden het
speelseizoen in de Stadsgehoorzaal. - In de 's-Heerenbroeker
"Kandelaar" gaven de drie plaatselijke koren een gemeenschappelijk
concert.
13 maart. Ambtsdragers van de Chr. Gereformeerde en de Ned.
Gereformeerde Kerken hielden een ontmoetingsdag in de "Eben
Haezerkerk" .
14 maart. Architect H.G. Kristen (voorheen geassocieerd met resp. de
architecten Sikma, van Wijngaarden en Oord) plotseling op 67-jarige
leeftijd overleden.
15 maart. Landelijk P.v.d.A.-voorzitter Max v.d. Berg sprak in Kampen.
18 maart. D. van Ommen en J. Schaapman ontvingen uit handen van
burgemeester H.C. Kleemans het verzetsherdenkingskruis.
De leden van de P.v.d.A.-afdeling kozen zich in enkele minuten een
nieuw bestuur voor het dissidente oude. Voorzitter werd Rob Busser.
Ook RoelofBouwhuis (van de pseudo-Rode Contact-affaire tegen
Jaring Bijlsma) is weer van de partij.
Op het Sportpark "De Maten" wordt de nieuwe accommodatie van
de voetbalclub DOSK (kantine plus kleedkamers) officieelin gebruik
genomen, Jubilarissen werden in het zonnetje gezet.
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19 maart. De colleges van B en W van Kampen, I1sselmuiden en
Genemuiden spreken met Gedeputeerde A. Smit over het voortbestaan van het Kamper ziekenhuis.
In sporthal "De Reeve" wordt de finale gehouden van het Bondskampioenschap toesteltumen KNCGV. Er was een duizendkoppig
publiek. De (60 jarig) jubilerende chr. gymnastiekvereniging "Wilhelmina" trad als gastvrouwe op.
Met een indrukwekkende Vesperdienst in de Buitenkerk, nam de
Kamper Cantorij afscheid van haar vertrekkende dirigente, de
bekwame Rixt Zijlstra- Witteveen.
23

maart. De werkloosheid in het Rayon Kampen (inclusief I1sselmuiden en Genemuiden) bereikt een nieuw record, eind februari:
1.229 mannen en 399 vrouwen.
FNV en CNV zijn bezorgd over de werkgelegenheid bij de Gemeentelijke Nutsbedrijven, als die aan derden worden overgedragen.

25 maart. Aan de Joh. Calvijn Akademie, verbonden met de TRRK,
promoveert drs. S. Schoon tot doctor in de theologie. Hij schreef
een proefschrift over "Christelijke presentatie in de Joodse staat".
Ondanks een altematief plan voor bibliotheekbouw van architect
Kl. v.d. Berg en aannemer R. v.d. Weerd, besluit de raad in

meerderheid toch het plan van architect Oord en aannemer Mateboer
te aanvaarden.
26 maart. Staatssecretaris P.R. van Zeil opende de Oudestraatpromenade officieel door onthulling van de speelbeeldengroep "Ret
Komplot" bij de Plantage.
In de Nieuwe kerk laten Klaas Jan Mulder en zijn broer Jos Mulder
zich voor het eerst sarnen op orgel en/of piano horen.
Ret I1sselmuider zwemstertje Karin Kattenberg (12) zal meedoen
aan de nationale kampioenschappen te Amersfoort.
Ruim vijfhonderdKampenaren liepen mee in een stille tocht voor het
yolk van EI Salvador en de in dat land vermoorde IKON-journalisten, onder wie Koos Koster, die in Kampen studeerde.
27 maart. Ben W van 11sselmuiden zijn niet bereid een drankvergunning
te bevorderen voor mevrouw G. Koster-Duitman (van bar De
Pijpelaer te Kampen) betreffende een boerderij aan de Zwolseweg,
die zij in eigendom heeft. Er wordt gefluisterd over een "sexboerderij" , maar die bestemming ontkent zij ten stelligste. Ze wil het
er niet bij laten zitten.
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30 maart. Het ministerie van volksgezondheid keurt de nieuwbouwpiann en van "Myosotis" op het terre in van voorheen Garage van
Winsum goed. Er zijn 60 extra arbeidsplaatsen te verwachten. Het
nieuwe complex is bestemd voor mentaal gestoorde bejaarden.
april. Er werden door de politie twee 19-jarigen aangehouden,
verdacht van het bekladden en vernielen van speelbeelden in de
Oudestraat-promenade.
Mede door bemiddeling van het studentenpastoraat werd in Kampen
een plaatselijke homowerkgroep opgericht.
Leden van de werkgroep archeologie van de "Vrienden van het
Kamper Museum" ontdekten fundamenten uit ± 14.00 en een steeg
onder de ontruimde sigarenfabriek Van der Sluis.
In de afgelopen nacht ging de verrneende, potentiele "sexboerderij"
aan de Zwolseweg, eigendom van mevrouw Greetje Koster-Duitman,
in vlammen op. Brandstichting wordt gemompeld maar is niet
bewezen.
Gemeenteambtenaar en gedurende bijna 25 jaar hoofdbode-concierge
van het stadhuis, S. Kuipers, nam afscheid en verwierf zich mete en
koninklijk eremetaal.
Burgemeester H.C. Kleemans reikte posthuum een verzetskruis uit
aan prof.' dr. Klaas Schilder voor zijn moedige optreden in de
bezettingstijd. Het onderscheidingsteken werd in ontvangst genom en
door zijn oudste dochter, mevrouw J. de Wilde-Schilder.
Aan de Silene werd, tegen de verwachtingen in, toch nog de eerste
paal geslagen voor 15 premiewoningen. Maar daarmee is de helft van
het toegestane aantal premiewoningen op.
De Hervormde kerken uit Kampen en omgeving riepen op tot een
protestkaartenactie tegen verplicht kinderbijslag aanvragen door de
vrouw in plaats van door de man.
2 april. Het unieke museumkofferproject was toe aan de uitreiking van
de eerste koffer voor educatief gebruik (geheten " 'n Koffertje
Kampen") door drs. A. Wittgen, voorzitter Stichting Musea Overijssel, aan wethouder Mieke Bijlsma van Kampen.
Elsje van Heck, studente van de kunstakademie, bekend van haar
kiezelstenenperformance in de Oudestraat, opnieuw in het nieuws.
Nu met een honderd-eieren-smijt-project.
Het was, zei zij, een
experiment in het kader van de normverruiming.
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De heer H.J. Boom te IJsselmuiden werd gehuldigd vanwege zijn 60jarig lidmaatschap (hij was reeds ere-voorzitter) van de Kamper
Hoender-, Konijnen- en Sierduivenvereniging.
3 april. De "Euphonion Singers" uit Wilsum, optredend samen met het
Hasselts Mannenkoor in de Bovenkerk, verbazen een groot publiek
door muzikale kwaliteit en frisse aanpak.
De Kon. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde en het Nutsdepartement
staan er samen voor in, dat het bloemenmozaiek op de "Galgenberg" weer terugkeert, nu het door de gemeente is "weg-bezuinigd".
Het Nieuw Kamper Dagblad nam beeldschermen in gebruik bij zijn
kopij-verwerking: een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de
plaatselijke journalistiek.
's-Heerenbroek heeft een vereniging "Dorpsbelangen",

De Kamper Mandoline Club behaalde op concours in Hillegom, een
eerste prijs van de tweede afdeling.
6 april. Wethouder M.C. v.d. Spek van IJsselmuiden deelde mee, dat
voor augustus '83 de integratie van het openbaar kleuter- en lageronderwijs een feit zal zijn.
Het gemeentebestuur van IJ sselmuiden en de afdelingenvan CBTB,
AMTB en OLM willen geen 380 kV-lijnover de kom van 's-Heerenbroek, zoals de IJC die voornemens is te verwezenlijken.
7 april. Bijde renovatie van de Boekhuis-panden werd het hoogste punt
bereikt. "Eenvoud" maakt er 77 kleine wooneenheden.
8 april. Het jeugdkoor "Arise" voert in de Bovenkerk de "Markus
Passion" van Reinhard Keiser uit. Leiding Wolfried Kaper.
De voormalige kleikolkop "De Strokappe" in IJsselmuiden, vroeger
gebruikt door de steenfabriek Van Hasselt, zal worden gedempt in
verband met aanleg van de tweede IJsselbrug.
De postduivenhoudersvereniging "De Snelpost" nam in de Groenestraat een nieuw clubgebouw in gebruik.
In IJ sselmuiden is men begonnen met reconstructie van de Trekvaart en demping - na het leggenvan leidingen- van het Kikkergat.
9 april. Een vechtpartij tussen jongelui in het Jongerencentrum "
Ukien" is reden van voorlopige sluiting van deze nieuwe soos.

't
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10 april. Petra van Staveren won in Zweden (Moelndal) in een
achtlandenwedstrijd de 100 m. schoolslag voor zwemmers(-sters)
onder de 16 jaar.
14 april. Het dagelijks bestuur van het jongerencentrum " 't Ukien"
besloot de soos binnenkort weer te openen, maar dan voorzien van
een professionele "uitsmijter".
Staatssecretaris J.H. van Leyenhorst bezocht, voorafgaand aan een
spreekbeurt, het Turks koffiehuis aan de Koornmarkt.
Het nieuwe woonwagenkamp aan de Constructieweg werd door de
ongeveer 10 desbetreffende gezinnen, officieus in gebruik genomen.
15 april. In het Kamper stadhuis werden Harry van 't Oever (15) uit
Dsselmuiden en Frans Kloosterziel (13) uit Kampen gehuldigd door
de burgemeesters van beide gemeenten we gens kordaat optreden, dat
het leven redde van de 14-jarige Egbert Kroes uit 11sselmuiden.
In I1sselmuiden werd de actie "Hulp aan Polen" een succes:
ongeveer 25.000 gulden en 22.000 kg. goederen. Op 7 mei gaat het
11ssehnuider "Polen-konvooi" er mee naar de stad Wabrzerno, 100
km. van Gdansk.
16 april. Opzichter Harm Jan van Putten nam wegens VUT afscheid van
de Woningbouwvereniging "Kampen".
17 april. Het personeel van de Gemeentelijke N utsbedrijven schreef aan
de pers, dat bij overdracht van de bedrijven aan grotere eenheden
(I1C, GAZO en WMO) tientaIIen arbeidsplaatsen op de tocht
komen te staan. Aangedrongen is op een objectief onderzoek.
Pastoor H.J.M. Hunink(50) werd tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Buitenkerk geinstalleerd als nieuwe herder van de O.L.
Vrouwe ten Hemelopneming-parochie.
De heer E. Korf uit Urk, direkteur van de School voor de Zeevaart
aldaar, opende in de Broederpoort een tentoonstelling over "De
visserijgeschiedenis van Kampen, van 1850 tot nu".
18 april. Wim Mosel, won end in Dronten maar nog verbonden aan
Sportschool Jetze van Dijk, prolongeerde in Amhem zijn nation ale
karatetitel.
De judoploeg van Jetze vanDijk toonde zich in Twello de sterkste
Oostelijke ploeg.
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19 april. Burgemeester H.C. Kleemans opende de vierde Kamper Huishoudbeurs georganiseerd door de jubilerende Sportvereniging DOS.
In U sselmuiden ligt het plan "De Losse Landen" gereed voor de
bouw van 130 premiewoningen. De minister veegde echter de bouwplannen van tafel.
21

april. De Raad van State spreekt uit, datde VVD in Usselmuidenniet
mee mag doen aan de verkiezingen op 2 juni, omdat zij zich te laat
heeft aangemeld. Men zal nu onder een lijstnummer moeten meedoen.

22

april. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken benoemde
dr. H.B. Weijland tot hoogleraar kerkrecht aan de THHK.
Staatssecretaris Hermes van onderwijs en wetenschappen heeft het
groene licht gegeven voor onderbrengen van het Rooms Katholiek en
openbaar onderwijs bij de Schoolbegeleidingsdienst Zwolle. Hiermee kwam een einde aan een enkele jaren slepende affaire.
De Kamper raad ging akkoord met een voorstel van B en W tot
uitbreiding van de Prinses Christina-kleuterschool en 't Mezennest
(resp. Dorpsstraat en Troelstrasingel).
Bij uitgeverij Kok verscheen ten behoeve van de schooljeugd een
boekje "Kampen in oorlogstijd", Auteur Jan B. Keuter.

23 april. In het jaarverslag '81 van het Frans Walkate Archief wordt
groeiende belangstelling voor het archief geconstateerd. Overigens
werd het jaar '81 gemarkeerd door het overlijden van dr. C.N.
Fehrmann.
Naast broer Wim zal ook Kees Mossel deelnemen aan de Europese
karatekampioenschappen in Arnhem.
24 april. De Stichting Jeugdtandverzorging zal tot het najaar gewoon
doordraaien, ondanks de dreigende, gewijzigdeverdeelsleutel voor de
toestromende gelden.
In het provinciehuis te Zwolle is een tentoonstelling te zien van
werken van Hendrick Avercamp (de Stomme van Campen), zijn neef
Barent Avercamp en tijdgenoten.
Drie gospelgroepen (Arise, Eternal Gospel, Legato) gaven in de
"Open Hof' een benefietconcert ten bate van de Algemene Hulpdienst.
In de deels gerestaureerde synagoge opende de heer G. Spanhaak,
oud-hoofdredacteur van "Strijdend Nederland", op indrukwekkende
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wijze een tentoonstelling van herinneringen aan Kampen in oorlogstijd.
In de Sporthal "De Reeve" werd het KNGV-Grand Prix turntoernooi gehouden, georganiseerd door de 70-jarige R.K.-Sportvereniging DOS (Kampen/IJsselmuiden).
27

april. Kampen moet de verplaatsing van een opslagplaats van
autowrakken naar het nieuwe woonwagenkamp zelf betalen. De
provincie berichtte niet mee te zullen betalen.
De heer H.F. van Drecht, adjunct directeur en directeur van de
kantoren Kampen/IJsselmuiden
van de Bondsspaarbank Centraal
Nederland, nam wegens VUT afscheid uit zijn functies.
In Kampen werd een afdeling van de Vereniging Milieudefensie
opgericht.

28

april. Het na brand herbouwde winkelpand van de fam. Goosen in de
Oudestraat werd weer in gebruik genomen.
Burgemeester H.C. Kleemans reikte koninklijke onderscheidingen
uit aan mevrouw J.F. Avis-Allan, en de heren A.J. van Ommen en
J.H. Jansen. En voorts aan de heren J.W.A. Bonsink en A.J.
Strieker.

29

april. De Kamper Politie Sport Vereniging be staat 60 jaar (een
zeldzaamheid in de Politie Sportbond) en zal datook aan de Kampers
laten merken.
Groepscommandant E. Leurink, thans kapitein van de Rijkspolitie,
en stafdocent in Apeldoorn, werd uitgewuifd door de groep IJ sselmuiden.
De heer J. van der Weg nam met FLO afscheid van het mobilisatiecomplex van de Koninklijke Landmacht in Kampen.

30

april. Koninginnedag wordt dankzij KOV, BOVen
IJOV een
geslaagd en veelzijdig feest, ondanks felle koude en regenbuien. De
vlootshow van zeilboten was een regionaal hoogtepunt.
Onderschef Gait v.d. Berg van de Veiling KZIJ gaat na een
levenslange carriere bij de veiling met pensioen.
mei. IJsselmuidenaar Piet Bennink (38) werd in Leiderdorp nationaal kampioen op de voorlaad-revolver.
Kees .Mossel werd karatekampioen Oost-Nederland.
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3 mei. Hoofdcontroleur Cees Lohman werd ere lid Kamper Hengelaars
Vereniging.
Moneta Campensis exposeert in de torenkamer van de Broederpoort.
Thema's: driestedenmuntslag
1479-1588, penningen en het verzamelen.
4 mei. Dodenherdenking in nieuwe stijl. In de Stadsgehoorzaal een
programma met Henk Batenburg (voordracht), Maria Hoi (cello) en
Gert Jan v.d. Weerd (piano).
De pianist Matthijs Verschoor nam het gerestaureerde tuinhuisje in
IJsselmuiden in gebruik als concert- en repetitiezaal.
De PSP Kampen presenteerde een kritische nota over de gezondheidszorg in Kampen.
6 mei. De fam. Post, Geerstraat 33, vijfenveertig jaar in de drankenhandel.
De memorietafel van Joseph Druckses van Reinfelden, geschilderd
door Mechteld toe Boecop, hangt na restauratie in de Buitenkerk.
Per 1juli wordt algemeen directeur van Van Heel, de heer L. Gorter

te Bedum; ing. G. Piekstra treedt dan af en wordt groepsdirecteur
(lactogroep) van Wessanen Ned. B.V.
7 mei. Verhoogde activiteit aan de IJ sselmuider kant bij de aanleg van
opritten en wegkruisingen voor de nieuwe IJsselbrug.
8 mei. De graficus/docent Ko Oosterkerk opent in de Koornmarktspoort een tentoonstelling van werk van Wobbe Alkema. De kunstenaar zelf kan de opening van de expositie niet meer bijwonen.
Van prof. dr. G. Th. Rothuizen verschijnt een boek: "Engeland is een
dorp" .

IJsselmuider chauffeurs na terugkeer van Polen-konvooi: dankbaar
maar wijnooit weer. De Pooise autoriteiten maakten het hen moeilijk.
Dr. Okke Jager opende in "Galerie 3" een tentoonstelling van broer
Rik Jager.
Jaap van Bruggen (58) viert, dat hij 50 jaar muzikant bij de
Broederband is geweest.
9 mei. Wim Mossel (thans te Dronten) behaalde goud en zilver in de
strijd om de Europese karatetitels.
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10 mei. Kampen heefteen "Vrijwilligers Vacature Bank", die op 17 mei
gaat functioneren. Voorlopige huisvesting in 't Speelwerk. Later naar
een kleuterschoolgebouw.
De gemeenteraad van IJ sselmuiden spreekt uit, na een motie van het
CDA, dat een IJC-hoogspanningslijn (380 kV) door het tuinbouwgebied van de Koekoek, onaanvaardbaar is.
Aan oud-stadgenoot ing. H.I. Evers (60), hoofdinspecteur van het
lager beroepsonderwijs uit Amersfoort, werd de Mr. if. M. Gootepenning toegekend.
11 mei. Wethouder Mieke Bijlsma voegt "eerste steen" voor het
wijkcentrum Brunnepe/Hanzewijk en gelijktijdig legde "Bas" (vier
leden van Reflex onder wie voorzitter/raadslid
Henk Bastiaan) de
eerste steen voor de aangrenzende Reflex-volleybalhal.
"Huize Margaretha" vierde zijn 2S-jarige bestaan in de hele kring
van de Verenigde Gasthuizen. President-regent H.N.I. Kuyer ontving uit handen van de auteur/samensteller
Hans Wiersma een
speciaal gedenkboekje.
Het "Komitee Stop Kernenergie Kampen" gaat zijn eerste lustrum
vieren in begin juni '82.
13 mei. Oak in Kampen wordt een actie "Kampen helpt Polen"

gehouden, gericht op de stad Bialystak.
Branko Grootes van IJGV werd in Waddinxveen Nederlands
kampioen jeugdturnen in zijn klasse.
14 mei. Vijftigleden van de Kamper Studentenbond bezetten de THHK.
Dit in verband met het conflict tussen curatoren en Hogeschoolraad
over herziening van het hogeschoolreglement. De theologen voelen
zich door hun curatoren onmondig gehouden.
Drs. C.M. Boerma uit Kamperveen, geref. predikant en docent aan
de Chr. Sociale Akademie te Kampen, werd door de Wereldraad van
Kerken benoemd tot staffunctionaris voor de ontwikkelingssamenwerking, in Geneve.
IS mei. Het Stedelijk Orkest van Kampen, opgericht op Sjuni 1843 en
alszodanig opgeheven per 1juni 1934, vierde zijn 140-jarig bestaan.
O.m. met een concert, waaraan ook de andere Kamper muziekkorpsen medewerking verleenden.
.
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Na jarenlange behoefte werd de in Hagenbroek verwezenlijkte
atIetiekbaan geopend door burgemeester H.C. Kleemans. Hij wierp
een discus.
Voor de 21 ste keer werd de Flevotour voor wielrenners gehouden.
16 mei. In Nijkerk werden Kees Mossel en Geert Zandbergen van sportschool Jetze van Dijk, karatekampioenen van Nederland.
18 mei. Directeur G. Piekstra sloeg bij Van Heel de eerste paal voor een
uitbreiding, die ruim vijftien miljoen gulden gaat kosten.
De e.O.V. "Immanuel" voerde o.l.v. Klaas J. Mulder en met het
O.F.O. een wat overladen programma van kleinere oratorische
werken uit.
19 mei. De El Salvador-karavaan met het kamerlid Henk Waltmans
(PPR) en veel artiesten onder wie de gitarist Harry Sacksioni, deed
Kampen aan. Het Kamper El Salvador Komitee had de organisatie.
22 mei. Uitkomst van een CDJA-enquete over studenten-integratie: het
gros van de Kampenaren barst van de vooroordelen ten opzichte van
studenten.
23 mei. Burgemeester H.C. Kleemans huldigde turnkampioenen. Therese
Wilmink, (RK DOS), kersverse nationaal kampioene meisjesl

dames, kreeg de eremedaille van de Stad Kampen. Ook de jeugdige
kampioenen van hun klasse Willeke Net en Lia Diender werden
gehuldigd.
27 mei. Het Comite Kamper Ui(t)-dagen constateert een verlies van
f 30.000,- over 1981', als gevolg van afnemende sponsoring. Men
kon het verlies uit reserves dekken.
28 mei. Aan de THHK gafprof. dr. J .. Plomp zijn afscheidscollegeover
een kerkrechtelijkonderwerp: de synode. De strekkingervan was een
verdedigingvan - door velen geringgeschatte synodes. (Prof. Plomp
werd op 1 februari '78 emeritaat verleend als gewoon hoogleraar,
maar meteen opnieuw benoemd als buitengewoon hoogleraar).
Aan de achtste Kamper Schaaknacht namen bijna 200 schakers deel,
onder wie 15buitenlanders. F. Cuypers won en versloegHans Bohm.
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29

mei. Het College van Gedeputeerde Staten he eft de gemeente
Kampen meegedeeld niet meer te willen praten over de situatie
rondom het Stadsziekenhuis. Slechts beddenreductie kan het voortbestaan nog redden, meent men.
Schade-experts hebben de schade-uitkering na de brand in de Van
Heutszkazerne bepaald op f 1.950.000,-.

juni. Oud-senator Hendrik Algra overleden. Hij was o.m. leraar
geschiedenis aan het Geref. Gymnasium (nu Joh. Calvijn Lyceum).
2 juni. Er is eer "Stichting Vrienden van het Politiek Cafe" in het leven
geroepen, die streeft naar herleving van het Politiek Cafe.
In het kader van de actie "Er is hoop" worden in Kampen van 5 tim
12juni evangelisatiebijeenkomsten gehouden, met medewerkingvan
verschillende kerkelijke gemeenten.
Raadsverkiezingen in Kampen brachten wijzigingen in de samenstellingvan de gemeenteraad, en niet alleen vanwegehet feit, dat ernu
23 en geen 21 zetels te verdelen waren. Het CDA ging desondanks
terug van 10 naar 7 zetels en de P.v.d.A. van 6 naar 5 zetels. De VVD
groeide van 1 naar 3 zetels en de RPF (v/h Geref. kiezers) van 2 naar
3 zetels. De SGP groeide van 1 naar 2 zetels. D'66 (Gemeentebelang) .hield 1 zetel. De PPR/PSP verscheen voor het eerst in de
raad, en met 2 zetels.
. In I1selmuiden, waar het aantal raadszetels 15bleef, liep het CDA
terug van 6 naar 5 en de SGP van 5 naar 4 zetels. De P.v.d.A.
handhaafde zich op 2 zetels. De RPF gingvan 1 naar 2 zetels. 11GB
bleef op 1 zetel en Lijst Sangers (VVD) haalde ook 1 zetel.
Niet onder eigen vlag, maar via een afzonderlijke Polder B.V. brengt
de veiling KZI1 haar fruit op de markt. Het werd een doorslaand
succes dat de concurrentie van het buitenland het hoofd kan bieden.
4 juni. Tot directeur van het Postkantoor Kampen werd - per 16
augustus - benoemd de heer H.J. te Grotenhuis, te Zwolle.
5 juni. Honderden reiinisten van het Almere College (samengekomen
vanwege het 60-jarig bestaan van de fusie tot Lyceum, van het
StedelijkGymnasium van 1848 en de Gemeentelijke HBS van 1868)
namen afscheid van het oude schoolgebouw aan de rand van de
binnenstad en bezichtigden het nieuwe gebouw in Hagenbroek.
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De afdeling Kampen van de "Echte Nederlandse Fietsers Bond"
vervaardigde een kritisch rapport over fiets-onvriendelijke situaties in
Kampen.
Wielrenner-veteraan Johan Hup behaalde voor de derde, achtereenvolgende maal de provinciale titel in zijn klasse.
7 juni. De Kamper Avondvierdaagse
start; 109 minder dan vorig jaar.

ging met 3.582 deelnemers van

8 juni. In het j aarverslag over' 81 beklaagt zich de Vrouwen Advies
Commissie er over, dat opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders in
de bouw, niet of nauwelijks prijs stellen op de commissie te Kampen
als gesprekspartner.
Ook in IJsselmuiden gingen de A vondvierdaagselopers op pad. Zij
waren 1198 in getal.
10 juni. De bouw van de tweede IJsselbrug is vertraagd door de sterke
wisseling van temperaturen. Wellicht verschuift de oplevering van
augustus '83 naar eind oktober '83.
11 juni. De in Kampen verzamelde hulpgoederen voor het Poolse
Bialystok werden ingeladen en vertrokken met Emmeloorder vrachtauto's.
12 juni. Via hun wijkblad "De Schakel" ontvingen de betrokken
inwoners het concept-structuurplan voor de woonbuurten Greente,
Oranjewijk, Industrieterrein en Brunnepe. Het concept behandelt de
rehabilitatieplannen voor de wijk Brunnepe.
Fred Aneese (34) toonde zich bij de wedstrijd in het winkelcentrum
Penningkruid de sterkste man van Kampen.
De in maatschappelijke en sportieve kringen gewaardeerde Kampenaar Barend Belder overleed op 90-jarige leeftijd.
13 juni. Jan Diender (RK DOS) behaalde in Eibergen het Oostelijk
record discuswerpen.
Margriet van Staveren, jonger zusje van Petra, behaalde tijdens de
Overijsselse zwemkampioenschappen
in zwembad De Steur, drie
gouden medailles.
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14 juni. Het feit dat de Kamper honkbalvereniging "Shock" niet op
zondagen wilde spelen, kostte de club f 150,- boete en twee punten

korting in de competitie.
16 juni. Slagerij P. (vroeger Teunis) van de Weerd bestaat 50 jaar.
Het bouwbedrijf Moes met vestigingen in Zwolle, Kampen, Almere
en Lelystad viert zijn 50-jarig bestaan en eert de stichter, H. Moes.
18 juni. Ongeveer 300 Ilsselmuidenaren vertrokken naar partnerstad
Meinerzhagen voor een uitwisselingsbezoek.
Het jaarverslag '81 van de Kamper Brandweer maakt gewag van
driekwart miljoen schade door branden.
Directeur W.G.M. de Valk van de Veiling KZIl neemt afscheid na
18 jaar deze functie te hebben vervuld.
19 juni. Voor de achtste keer wordt op en om de Nieuwe Markt en in de
Stadsgehoorzaal het "Midzomerfeest" - een vooralluchtig artistiek
gebeuren - gehouden. Helaas hield men het niet droog. Weer!
De krant meldt, dat op 10 mei '82 door het bestuur van de VVVKampen een nieuwe directeur werd benoemd ter opvolging van de
heer K. Kruithof. Het is de heer L.W. Driessen (31), afgestudeerd in
'77 aan het Ned. Wetenschapp. Instituut voor Toerisme. Hij is reeds
in dienst getreden.
be "Gereformeerde Gemeente", die zich gevormd had in het kerkje
aan de Baan, eens gesticht als ds. 1.1. Keller's "Vrij Hervormde
Gemeente", vieIuiteen. Een deel van de kerkgangers komt nu - als
Gereformeerde Gemeente - bijeen in gebouw "De Zaaier".
Oud-wethouder A. Fien, als voorzitter van een comite ad hoc,
onthulde aan de 11sselkade, bijde Koommarktspoort, het beeldje van
een lantaamdrager bij de muziekkorpsen. Het beeldje werd in
opdracht van het comite vervaardigd door beeldhouwer pater
Thomas Rodr, en markeert het 70-jarig bestaan van de Kamper
Oranje Vereniging.
Het Grafhorster ooievaarspaar blijkt zeker drie jongen te hebben.
(Later bleken het er maar twee te zijn).
20 juni. Dr. T. Brienen, predikant van de Chr. Geref. Kerk van Kampen,
preekte afscheid, wegens vertrek naar de kerk van Gorinchem. Hij
stond ruim 5 jaar in Kampen.
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22 juni. Ds. Melson Kloosterman, predikant van de Christian Reformed
Church van Sheldon (Iowa, U.S.A.), komt studeren aan de Vrijgemaakte Hogeschool te Kampen, om later te gaan doceren aan het
Mid-America Reformed Seminary in Orange City (Iowa), een
alternatieve opleiding voor predikanten van de Chr. Reformed
Churches.
Adjudant G.W. Spanninga werd geinstalleerd als commandant van
de groep I1sselmuiden der Rijkspolitie. Hij was al drie jaar plaatsvervangend groepscommandant in II sselmuiden.
De Turkse Kampenaren (Moslims) beklagen zich over gebrek aan
medewerking van het - thans particuliere - slachthuis, bij hun rituele
slachtingen. Na overleg wordt een oplossing gevonden.
Omwonenden beklagen zich bij B en W over het niet naleven van de
hinderwetvergunning ter zake, door Van Heel. Ze hebben last van
herrie en stuivende melkpoeder.
De KG-wielerronde werd door regen geteisterd.
23 juni. Het ministerie gaf toesternming tot een voorgenomen verbouwing van het Kamper Stadsziekenhuis. Kosten anderhalf miljoen
gulden. Een versteviging van de positie van het ziekenhuis in de strijd
om te blijven bestaan.
24 juni. Na tientallen jaren strijd om een passender behuizing, slaat
voorzitter mr. H.A.H. Reinders de eerste paal (aan de Kennedylaan)
voor een nieuw gebouw voor de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
Ter raadsvergadering blijkt, dat riolering van "Onze Tuin" door
tegenvallende Rijkssubsidie, de gemeente een strop van 1,8 miljoen
oplevert,
25 juni. Expeditiechef G. Last van Uitgeverij Kok nam na 45 jaar
wegens VUT afscheid van zijn functie.
Wethouder Mieke Bijlsma sloeg de eerste paal voor uitbreiding van
"Onze Werkplaats".
27 juni. Ds. J. Vonkeman, missionairpredikant vande Ned. Geref. Kerk
te Kampen in Natal, Richmond, Z.-Afrika, 25 jaar predikant. Begin
juni was hij 25 jaar getrouwd.
De parochie O.L.- Vrouwe ter Hemelopneming, voortgekomen uit
twee schuilkerken, bestaat 125 jaar.
De directie van de Stadsgehoorzaal presenteerde haar programma
voor het seizoen '82/'83: een goed programma ondanks bezuinigin373

gen op kwantiteit: Open huis (18 sept), Leen Jongewaard (23 sept.),
Lijn Negen, Dood v.e. Olifant (24 sept.), De lyrische komedie met
opera (28 sept.), Guus Vleugel (2 okt.), ballet (7 okt.), Josee de
Ruiter (9 okt.), Caecilia consort (13 okt.), Harry Sacksioni (14 okt.),
KAT (16 okt.), Introdans (21 okt.), Henk Elsink en LiesbethList(23
okt.) , Vogels (26 okt.), OFO (28 okt.), Divadlo-Na Provazku (9
nov.), Willem Brons, piano (14 nov.), Josephine v. Gasteren (16
nov.), Ionesco (18 nov.), Don Giovanni (20 nov.), John Lanting (23
nov.), De Groep (ex-Flairck) (25 nov.), Au Bois Dormant (30 nov.),
Musical (2/3 dec.), OFO (8 dec.), Theater (11 dec.), Peter Nichols
(14 dec.), Baas boven baas (18 dec.), Muziekschool (19 dec.), OFO
(6 jan.), Tulsa Show (7 jan.), ballet Senegal (8 jan.), "Fien" (12jan.),
Muziekschool (16 jan.), Ina F aassen (18 jan.), Louis van Dijk (26
jan.), Walzertraum (27 jan.), Meer dan verliefd (1 febr.), Kindermuziektheater (4 febr.), Lijn Negen, Man op stelten (4 febr.),
Bambergen/van Vooren (5 febr.), Willem Nijholt (10 febr.), Nooy
(12 febr.), Fons 1ansen (15 febr.), Theater (16 febr.), Kleinmuziektheater (17 febr.), Gait Berk (18 febr.), Torekves (19 febr.),
Muziekschool (20 febr.), ballet (22 febr.), los Brink (26 febr.),
Viktoria u.i. Husar (1 mrt.), Peter Faber (8 mrt.), Rob Lubbers (9
mrt.), Kitty 1anssen (16 mrt.), Lijn Negen, Want je gaat weg (18

mrt.), Henk van Ulsen e.a. (19 mrt.), Introdans (22 mrt.), Hammer
(24 mrt.), Jan Blaaser (29 mrt.), Theater (8 apr.), FSO (9 apr.),
Robert Paul (16 apr.), OFO (28 apr.). Bovendien een samenwerkingsproject met de Expressie Akademie (11, 13, 14jan.) en het
Kamper Amateurs Concours (12, 13, 14 en 15 april).
29 juni. De Stichting "De Hanze", overkoepelend orgaan van de
Kamper/11sselmuider watersport, heeft de strijdom de stiltegebieden
rondom Kampen gewonnen.
Burgemeester E. van Voorden opent de I1sselmuider zwemvierdaagse met een frisse duik in overigens verwarmd zwemwater.
30 juni. Twee kosters, mevrouw Van Zuthem-Koekkoek en de heer
Ekkelboom, beide van Hervormde kerken in Kampen, nemen
afscheid.
Ministermevr. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen van Volksgezondheid bezocht het Kamper Stadsziekenhuis.
Kaat en Tijhuis, orgelbouwers te Kampen, plaatsten een nieuw orgel
in de Hervormde Noorderkerk.
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2 julio Bij de woningbouwvereniging "Eenvoud" namen twee oude
getrouwen afscheid: de heer L. Post(35 jaarin dienst) ende heer G.J.
Vos (39 jaar in dienst).
De Kamper brandweer nam een nieuwe ladderwagen in gebruik.
3 julio De Hervormde dorpskerk van Wilsum is door het Bouwbedrijf
Moes in zestien maanden prachtig gerestaureerd. Wederingebruikneming zal geschieden op 8 juli '82. Ds. L.C. Talsma, pastor loci,
leidt de dienst, die in het kader gehouden zal worden.
Honderd Duitse boeren kwamen op collegiaal bezoek in Oosterholt,
bij de fam. Buitink, met haar bekende stal "Gelria",
6 julio In hetjaarverslag '81 van de Kamper politie is te lezen, dat het
korps het werk niet meer aan kan ..Met name daalde het percentage
opgeloste gevallen bij vernielingen sterk.
Ret oude gemaal Lutterzijl, dat geen functie meer heeft, zal worden
verkocht.
Bij de komende Kamper Ui(t)-dagen geen speedboat-races, vanwege
een laat besluit van de bond UIEM. Ret comite overweegt een forse
schadeclaim in te dienen.
De "Actie tanks lag" in IJ sselmuiden (het leeghalen van oude, niet
meer gebruikte olietanks in de bod em) blijkt succesvol: reeds 28
aanmeldingen.
De Kamper VVV werd ook theaterbespreekbureau.
8 julio In Zalk maalt de korenmolen De Valk weer, na grondige
restauratie.
Minister Gardeniers van Volksgezondheid wil, dat het Kamper
Stadsziekenhuis een fusie aangaat met het Sophia Ziekenhuis in
Zwolle, en zijn beddenbestand met 50 verminderd tot 100, door
sluiting van twee afdelingen.
Wethouder J.D. Bossink slaat weer een eerste paal in CellesbroekMiddenwetering. Nu voor 16 premie-koopwoningen. En dat ondanks
de contigentering in de woningbouw.
Op een inspraakavond over het Structuurplan Brunnepe bleken de
Brunnepers massaal tegen ontsluiting van de Noordweg.
10 julio De bewoners van De Zande vrezen in hun eigen vuil te moeten
zwemmen, wanneer straks de riolering voor hun buurtschap klaar is.
Die zal namelijk om bezuinigingsredenen niet via een persleiding
lozen op het zuiveringsstation in Kampen, maar op de Koeluchter
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Hank of op de II sse!. In de Hank plegen de Zandenaren te zwemmen.
(Later blijkt dat lozing op de Llssel zal geschieden).

11 juli. Margriet van Staveren (12) werd het snelste meisje aller tijden
(althans in het water), door tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Kampen (De Steur) de 200 m. wisselslagin 2.33.46 min.
te winnen. Uiteraard met de gouden medaille. Er was ook goud voor
John Stoffers (geboren in '67) op de 100 m. schoolslag jongens.
13 juli. Bij Uitgeverij Kok verscheen een Kamper editie van de serie
kinder-leesboekjes van Cees Backx. Jan B. Keuter verzorgde de
vertaling.
Op 77-jarige leeftijd overleed koordirigent G. van Putten uit Llsselmuiden.
Burgemeester E. van Voorden reikte aan drie oud-Wilsumers
verzetsherdenkingskruizenuit: H. van 't Veer, J. Wielink en mevrouw
Visser, als posthume hulde voor haar overleden man.
De I1sselmuider raad kende f 20.000,- subsidie toe voor kerkelijk
jeugdwerk in 11sselmuiden.
De organist van de Bovenkerk, Willem Hendrik Zwart, kreeg in de
Amsterdamse Oude Kerk een goude plaat uitgereikt, wegens het
succes van een plaat met werken van zijn vader, Jan Zwart.
Burgemeester Kleemans reikte die gouden plaat uit.
15 juli. De Raad van Kampen nam (kritisch) afscheid van drie wethouders en vijf raadsleden: wethouder Mieke Bijlsma en wethouder
drs. R. Kruithof, en de raadsleden drs. S. Horchner, C. Adema, Klaas
v.'t Ende, nestor Lammert van Dijk en Gerrit Bos.
De eerste 11sselmuider fietsvierdaagse werd een geslaagd evenement
met 535 deelnemers.
16 julio Bij restauratiewerk in het pand Oudestraat 206, werd een
(tweede) rosmolen ontdekt. In het pand was vroeger de kruidenierswinkel van Van Werven gevestigd.
Te IIsselmuiden overleed op 9I-jarige leeftijd, oud-burgerneester
G .A. van Engelen: een karakterstiek en door velen gewaardeerd man.
19 julioDe Kamper raadsleden hebben na veeI geruzie het college voor
de komendevierjarigezittingsperioderond:tweeCDA wethouders(J.D.
Bossink en L.V. Elfers) en twee P.v.d.A.-wethouders (W. Brink en
c.A. Kranenburg). VVD en RPF, voorheen reele kanshebbers op
een zetel, kwamen buitenspel te staan.
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21 julio Rondom de Theodora Elisabeth Stichting in 11sselmuiden heerst
een (verwilderde) kattenplaag.
Op het jaarlijkse volksfeest van de Kampereilanders waren vele
plattelanders uit Langnau in het Zwitserse Emmenthal te gast.
Plotseling overleed op 57-jarige leeftijd de heer Jan Reinders,
landbouwkundig opzichter van de gemeente Kampen en actief in vele
verenigingen op natuurgebied,
22 julio Eerste Kamper Ui( t)-dag: de koe komt - met hindernissen - aan
de Nieuwe Toren te hangen. De twee Kamper reuzen Evert
Kolossaal en Fre van 't Lange Ende presenteren zich in "Kampen

Reuzenstad".
Een I1sselmuider bruidspaar, dat op 27 augustus in het verbouwde
stadhuis aldaar zou trouwen en zich in dat voornemen gehinderd zag
door de officiele ingebruiknemingvan de verbouwing (opening door
de Commissaris van de Koningin mr. J.L.M. Niers), besloot dan
maar in het stadhuis van Kampen te trouwen.
Per 1 september '82 wordt de Llsselmuider woningbouwvereniging
"Beter Wonen" zelfstandig, d.w.z. zij komt los te staan van de
gemeente 11sselmuiden.
De N.V. Schokbeton, eens Kampens voorbeeldige, grote, naoorlogse industrievestiging, staat aan de rand van de afgrond.
24 julioIn de toren van de gerestaureerde kerk van Mastenbroek hangen
twee nieuwe klokken, gegoten door Eijsbouts uit Asten, vervangende
de niet meer wel-luidende klokken van Henrick Wegewaert uit 1596.
De supertrekker "Lady Diana" werd eerste in de trekker-trekwedstrijd te Eexst (Dr.).
27 julioWegens grote doordraai van groenten zegt men-aan de Veiling
KZI1, dat "de jaren dertig zijn weergekeerd".
Vele zieke iepen, die nu door de Heidemij, naar een plan van Staatsbosbeheer, gerooid worden, brengen het bestand aan oudere bomen
rondom Kampen een zware slag toe.
29 julio Tweede Kamper Ui(t)-dag.
Opmars van Amerikaans bloed (Holstein Friesian) in de Nederlandse veestapel om de melkresultaten, verontrust Nederlandse veehouders, die ook op vleeskwaliteit attent zijn. Vanuit Kampen worden
nu identiteitsbewijzen voor de Nederlandse herkomst van F.H. of
M.R.lJ.-kalveren afgegeven.
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30 julio Op de gedenkpenning, die de Nederlandse Spaarbankbond op 6
september (75-jarigjubileumfeest) zal uitbrengen, zal de beeldenaar
van Frans Walkate voorkomen, die - als oprichter van de Kamper
Nutsspaarbank - de oprichting van de Spaarbankbond sterk stimuleerde en mede initieerde.
31 julio Nieuwe woningbouwramp in de Hanzewijk: als gevolg van forse
verzakkingen zullen 13 woonblokken met in totaal213 woningen met
de grond gelijk moe ten worden gemaakt; 12 andere blokken met 195
woningen zijn aileen nog maar te redden, als ze alsnog een paalfundering krijgen, als dat financieel verantwoord blijkt. Een strop van
vele tientallen miljoenen. Gevolg van een destijds geaccepteerd maar
nu onverantwoord gebleken "op staal" bouwen op een opgespoten
zandpakket. De huizen zijn eigendom van de W oningbouwvereniging
"Kampen".
3 augustus. Het in 1878 gebouwde gemaal Lutterzijl- thans buiten
bedrijf - komt nu buiten de dijk te liggen. De "knik" wordt
rechtgetrokken.
5 augustus. Derde
luchtvaartshow.

Kamper

Ui(t)-dag.

Regen en een afgeslankte

7 augustus. P.v.d.A.-raadslid
Kornelis van 't Ende zal voor de
. komende vier jaar voorzitter zijn van zijn fractie nu Warner Brink en
Cees Kranenburg in een wethoudersstoel komen te zitten.
10 augustus. Schokbeton Kampen gaat dicht; ontslag voor de 173
werknemers. Misschien blijft de Tramos nog bestaan.
12 augustus. Vierde Kamper Ui(t)-dag. Oldtimershow, inclusief een
grootse huldiging voor Petra van Staveren en haar zusje Margriet.
Petra kwam net terug van de Wereldkampioenschappen
zwemmen in
Equador, waar zij de beste Nederlandse prestatie leverde door het
nationale record 100 m. schoolslag twee keer op een dag te breken
(beste tijd 1.12.39 min.). Margriet was in Nederland goed voor
viermaal goud.
16 augustus. B en W van Kampen dreigen gebruik te maken van het recht
op terugkoop van het industrieterrein onder Schokbeton, als de
fabriek gesloten zou worden om uit verkoop aan derden kapitaal te
verkrijgen voor de vestigingen elders (Koudekerk/Zwijndrecht),
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Eerste profronde van Kampen met vele Nederlandse en buitenlandse
vedetten verreden. Adrie van der Poel,knecht van Hennie Kuiper in
de Tour de France-ploeg, werd eerste na Henk Lubberding te hebben
verslagen. Bij de amateurs won Piet Kleine afgetekend van Jan
Spijker.
18 augustus. "s-Heerenbroek
(Wessels).

verliest zijn laatste

kruidenierswinkel

19 augustus. Kampen komt op zijn begroting voor '83 nog ruim een
miljoen tekort en zal dat gat moeten dichten via bezuinigingen op
subsidies en verhoging van gemeentelijke belastingen (ook de OGB).
Gedeputeerde Staten verhinderen uitbreiding van jachthaven De
Riette; B en W spannen een AROB-proces aan tegen de provincie.
Vijfde en laatste Kamper Ui(t)-dag. Friese hippische folklore.
Vuurwerk.
20

augustus. Herman van Veen koos Kampen uit als een van de weinige
theatersteden, waarin hij (vandaag en morgen) zal optreden.
Grandioos slot aan de door het Kamper Vakantie Cornite georganiseerde kindervakantieweek onder het thema "Circus Uiebol".
Wybren Harmanny, medewerker van het Kamper Nieuwsblad, op
58-jarige leeftijd, plotseling overleden.
Petra van Staveren zal naar de open Franse zwemkampioenschappen
(19 tim 22 aug.) te Megeve gaan.

21

augustus. De Provinciale Planologische Commissie vindt, dat ondanks protesten van aile standsorganisaties - de 380 kV-lijn van de
DC door het tuinbouwgebied van de Koekoek heen moet.
Theo van Mierlo vo~d achter zijn huis in de Buiten Nieuwstraat een
waterkelder (zijn derde al), vol interessante zaken uit de 17de eeuw.

22

augustus. Petra van Staveren haalde in Megeve (Fr.) een dubbele
zege: zijn won de 100 en de 200 m. schoolslag.

23

augustus. Paleisrevolutie ook in IJsselmuiden. De SGP-fractie zal in
de volgende raadsperiode geen wethouder meer kunnen leveren. De
meerderheid van de raad bepaalde, dat het CDA (drs. A. v.d. Maat;
J. Strikkers trok zich terug) en ... de VVD (Jan Sangers) de wethouderszetels zullen bezetten. Het CDA-raadslid H.A. Veldman
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bedankte wegens werkomstandigheden
opgevolgd door H.J.E. Vos.

voor de raad en wordt

25

augustus. De Llsselmuider Hervormde president-kerkvoogd H.J.
Held, oud-kerkeraadslid en oud-raadslid voor de SGP (75) overleden.

26

augustus. Het onderzoeksbureau Boer en Croon uit Amsterdam,
lichtte de Gemeentelijke Nutsbedrijven door en rapporteerde over de
al of niet wenselijkheid van zelfstandig voortbestaan.

27

augustus. Commissaris van de koningin mr. J.L.M. Niers opent het
verbouwde en vernieuwde Llsselmuider raadhuis. Onder de aanwezigen is een zware delegatie uit partnerstad Meinerzhagen. Aileen
het raadslid F .J. Draaijer (II GB) ontbrak demonstratief, omdat hij de
verbouwing onnodig te duur yond.

28

augustus. Tot en met vandaag vierde Wilsum drie dagen lang
(Oranje- )volksfeest.

29

augustus. Ds. P. Lok nam afscheid van de Geref. kerk vrijgemaakt,
wegens verkregen emeritaat.

30

augustus. B en W van II sselmuiden zijn zeer tevreden over de
Llsselmuider Muziekschool van Didy v.d. Stouwe en Ans Wende rich, die haar tweede jaar ingaat.
B en W van II sselmuiden censureren films, die de ASCW draait in de
Oosterholthoeve.

31

augustus. De Kamper formatie "Ground speed" (moderne countryen blue-grass muziek), die anderhalfjaar bestaat en geleid wordt door
Jan Roelofs, maakt haar eerste langspeelplaat.
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