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november. Met de officiele opening van de nieuwe Hykra tennis- en squashhal werd
een hartewens van vele sporters verwezenlijkt.
Door het heien van de eerste paal maakte wethouder Piederiet een begin met de bouw
van de eerste 37 woningen in de nieuwe woonwijk De Maten.
Capella Musica Campen gaf een najaarsconcert in de Lutherse kerk. Theo van Dijk
(orgel),David deJong (eveneens orgel) en Robert Roth (cello) werkten er aan mee.
26 november. Toneelvereniging LA.S. trad op in de stadsgehoorzaal met de komische
thriller "Een gast teveel".
Een onvergetelijk "Uurtje Kerkmuziek" in de Burgwalkerk. Theo van Dijk (orgel) en
het Nederlandse Kodalykoor zorgden voor een prachtige muzikale prestatie.
28 november. B. en W. besloten tot een "minder snelle" medewerking aan de bouw van
seniorenwoningen.Er dreigt daaraan een overschot te ontstaan.
29 november. Mevrouw Dicky Hoogers-Veneman is al veertigjaar vrijwilligster bij het Rode
Kruis, en werd daarvoor onderscheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van
Oranje Nassau. Terecht hulde.
december. Beroering in de Kamper Bingowereld. Grote concurrentie en daardoor
teruglopende inkomsten zijn daarvan de oorzaak.
De kinderen van de Rehoboth-school hebben veel asielzoekerskinderen van het Roggebotse opvangcentrum blijgemaakt met ingezameld speelgoed. Prachtig initiatief.
5
december. Door bemiddeling van de gemeente Kampen kan partnerstad Papa in
Hongarije een subsidie van 150.000 gulden tegemoet zien uit EU-fondsen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen.
Vijf uur had de gemeenteraad nodig, maar toen was dan ook de gemeentebegroting
van 1995 ongeschonden over de eindstreep gehaald. Groen Links (veel kleine bezwaren leveren een groot bezwaar op) stemde tegen.
6
december. De ontmanteling van het Stadsziekenhuis is in is volle gang. De twee jaar
geleden geplaatste mod erne operatiekamers zijn vandaag verwijderd. Trieste bedoening.
Met toestemming van het landbouw-ministerie gaat de Jachtvereniging Kampen met
behulp van vangkooien proberen een eind te maken aan overlast door kraaien ter
bescherming van weide- en zangvogels. De Vogelbescherming vindt het zinloos.
Het tot nu toe onbekende schilderij van de Kamper schilder Barent Avercamp, enige
tijd geleden te zien in het Stedelijk Museum, wordt vandaag in het Londense Sotheby's
geveild. De richtprijs bedraagt zo'n half miljoen gulden!
7
december. Tegen de resultaten van de onroerend goed-hertaxatie zijn niet minder dan
652 bezwaarschriften ingediend. Werk aan de winkel dus!
De fysiotherapeuten van het Stadsziekenhuis gaan per 1januari aanstaande verder als
vrij-gevestigde maatschap. Zij bereikten daarover een akkoord met de ziektekostenverzekeraar OLM / Het Groene Land. Het is een noodconstructie. Komt er zoiets als een
polikliniek vande grond dan schuiven de fysiotherapeuten daarbij aan.
Hulde voor de dames Wies Noppert enJannie ten Cate. Zij kregen de Vrijwilligersprijs
1994 voor hun jarenlange inspanning voor het buurt opbouwwerk in de Hanzewijk en
Brunnepe. "Veelomvattend en vernieuwend werk", oordeelde de jury.
Uit een enquete, die de Werkgroep Vrouwen hield onder de gemeenteambtenaren,
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En de "Stichting Verontruste Burgers" is woedend over de voortgaande ontmanteling
van het Stadsziekenhuis. "Daar heeft niemand nog het recht toe l" De stichting dringt
bij de gemeenteraad aan op onmiddellijk ontslag van de interim-directeur.
december. De uitslag van de verkiezingen in partnerstad Papa in Hongarije brengt met
zich mee dat de stedelijke band tussen Kampen en Papa kan worden voortgezet.
december. De gemeente Kampen wil in de komende vier jaar een intensief milieubeleid
gaan voeren.Meer glasbakken, textielbakken, geluidsniveaukaarten, verbetering van de
riolering, bestrijding olievervuiling en slibverwijdering staan op het programma.
december. Buurtgemeente I]sselmuiden geeft geen adhesie-betuiging aan het plan
voor een nieuw zorgcentrum in Kampen. Dat is het paard achter de wagen spannen,
vindt men daar ....
Het Logistiek Centrum Scheepvaart heeft het onderzocht: er is veel belangstelling voor
een regionaal Overslagcentrum in Haatlandhaven. Maar het aantrekken van verladers
van buiten de regio is wei van essentieel belang.
december. De gemeente stelt geen eigen adviescommissie in voor de gezondheidszorg.
Dat zou een doublure van de Provinciale commissie worden, vinden B.en W.
decmber. Van een deurpost van de voormalige Synagoge is een zogenaamde Mezuza
verdwenen. Kampen kreeg deze kleine, maar bijzondere rol, die beschermt tegen
rampspoed, dit jaar van burgemeester Kadosh van partnerstad Eilat. "Bijna heiligschennis", zegt burgemeester Kleemans, en zo is het.
december. De Praatgroep Behoud Ziekenhuis heeft de Provinciale adviescommissie
geadviseerd een van de Zwolse ziekenhuizen te verplaatsen naar Kampen. Dat past
goed in het streven van de minister naar regionale netwerken van zorgvoorzieningen.
De "Stichting Verontruste Burgers" dreigt met een kort geding tegen directie en
bestuur van het Stadsziekenhuis als er wordt doorgegaan met de ontmanteling;
En er is een principe-akkoord over een sociaal plan voor het personeel van het Stadsziekenhuis ....
Het Kamper industrieterrein is dringend toe aan een ingrijpende opknapbeurt, rapporteert Heidemij aan de gemeente. Kosten vijftien miljoen gulden.
december. Misschien toch nog een boerderijmuseum in de oude stadsboerderij aan de
Groenestraat. Dachten wij eerder al, dat alles in kannen en kruiken was met de natuurvereniging "Ijsscl-dclta'', nu blijkt dat de gemeente nog zoekt naar andere mogelijkheden.
Het torentje van de kerk op het Kamper Eiland kreeg vandaag weer een eigen klok.Na
driehonderd jaar ...
Opnieuw het ziekenhuis: EHBO Kampen kiest voor een polikliniek met uitgebreide
dagbehandeling en er moet een EHBO-post worden gerealiseerd, die zestien uur per
dag open is.
december. Twaalf horeca-ondernemers stellen het gemeentebestuur voor om in de IJssel
nabij de IJsselbrug een drijvend paviljoen met terras te maken, tevens aanlegplaats voor
de "Stedemaeght". Dat zal dan een belangrijke toeristische trekpleister zijn, zeggen ze.
gend jaar omlaag
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En ook over de waterkering langs de IJsselwordt nog gedacht. Er is een startnotitie van
G.S. en als antwoord daarop stellen B. en W. voor een "balgconstructie" ("waterworst")
in overweging te nemen. Aanleg daarvan heeft veel voordelen: minder kosten, onzichtbaar en 't stadsfront wordt niet aangetast. Wat wilje nog meer?
december. Het Dierenopvangcentrum kreeg een prachtig kerstkado: een gift van 8.750
gulden van de landelijke dierenbescherming. Daarmee kan dan de dringend noodzakelijke uitbreiding van de quarantaine-afdeling voor katten worden gerealiseerd.
Werkgroep Kampen/IJsselmuiden van Pax Christi Kinderhulp werkt niet meer samen
met Pax Christi Nederland. Er is geen vertrouwen meer tussen beide instanties. De
financiele afWikkelingis onder andere een probleem. Worden nu de Pooise kinderen
de dupe?
Kerstavond ... en in het plantsoen was er weer de al traditionele kerstzang, een klein
beetje in het "wit".Er kwamen 1.400 bezoekers, en het was fantastisch.
Kampen is weliswaar een relatief "rijke" stad, niettemin is ze door het provinciebestuur"onder curatele" gesteld. Geen probleem, zegt wethouder Veltman: de maatregel
is genomen, omdat Kampen de begroting voor 1995 te laat heeft ingediend. En dat
kwam dan weer door al de rompslomp van de gemeentelijke reorganisatie. Dat heeft
veel werk en tijd gekost.
december. Zestigjarige huwelijken zijn waard vermeld te worden. Vandaag is dat het
echtpaar Wilhelm van de Stouwe (86) en Grietje Lohman (82). Ze werden gelukgewenst namens ons allemaal door burgemeester Kleemans. Nog vele jaren.
december. Zaal de Hanzestad, voorheen in het gebouw van de ABN AMRO bank aan
de IJsselkade, maakte een nieuwe start in de verbouwde manege aan de IJsseldijk. Succes gewenst.
De tot nu toe aan velen onbekende Toepclub "Drie in de Blind" vierde toch al haar
tiende verjaardag. Dat zou niet zo bijzonder zijn, ware het niet dat zulks tienduizend
gulden opleverde voor de "Stichting Aangepast Paardrijden". Die kan nu de zo vurig
gewenste nieuwe stallen bouwen. Doorgaan met toepen !!
Vandaag overleed de heer Jan Lorist. Hij werd 85jaar en was een vooraanstaand lid van
de Rooms Katholieke Parochie. Voor zijn vele verdiensten gedurende zestig jaar werd
hij in 1976 pauselijk onderscheiden.
december. We zijn in de dagen van de jaaroverzichten. Zwembad "De Steur" reikte dit
jaar niet minder dan 2.109 zwemdiploma's uit. Sinds de opening in november 1972 zijn
dat er 38.676 !
december. In deze kerstvakantie hield tafeltennisvereniging "Kampenion" het 24ste
(jaarlijkse) scholieren-toernooi. Ongeveer 200 deelnemers. School "Het Kompas" won
de schoolwisselbeker.
december. En weer is er eenjaar voorbij. Op naar 1995.
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januari. Dejaarwisseling is weer achter de rug. Volgens de berichten is 1995 in Kampen
"rustig" begonnen. Geen incidenten bij het bekende "melkbusschieten". Wei tientallen
ruiten vernield, maar dat hoort er kennelijk bij. Twee mann en werden wegens vernielingen gearresteerd. En er waren wat kleine brandjes ... Maar we gaan met volle moed
aan het nie'uwejaar beginnen.
januari.Jaap Boersma (30) uit Kampen is door ZOA-Vluchtelingenzorg aangesteld als
manager van een project in Sri Lanka. Op 19januari aanstaande vertrekt hij met zijn
gezin. Succes gewenst.
Het "Alrnere College" heeft een cheque ter waarde van 10.000 gulden aangeboden aan
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SOS Kinderdorpen, voor een nieuw kinderdorp in Albanie ! Bijeengebraeht via allerlei
aeties.
januari. Het was weer "Kwarretje voor een "Sparretje". De Kamper jeugd was er druk
mee en leverde niet minder dan 3.300 bomen in !
Er zijn door de gemeente vijf Nederlandse arehiteetenbureau's uitgekozen om een
voorontwerp te maken voor het nieuwe stadskantoor. Er waren niet minder dan 160
gegadigden !
januari. En de Stadsgehoorzaal gaat dit seizoen aile records breken. Er waren nu al
2S.000 bezoekers en dat is twee maanden eerder dan vorig jaar !
januari. Het werd winter en de vorst sloeg toe. Een beetje haast met het nieuwe stadskantoor is gewenst want de ambtenaren van de afdeling Financien hebben het koud.
Voor de ramen van hun huidige burelen aan de Vispoort boven Gall & Gall lieten ze
het weten: Koud, toehtig, en hoe lang nog ...?
januari. De Stadsgehoorzaal hield een Nieuwjaarsinstuif. Er kwamen ongeveer SOO
belangstellenden op het gevarieerde programma af, het werd erg gezellig en het ging
tot in de kleine uurtjes door!
IJsclub VZOD in Brunnepe was er het eerste bij en kon vanmiddag haar baan openen.
Dertig vrijwilligers waren aan het werk geweest om de baan sneeuwvrij 'te maken. Er
werd veel gebruik van gemaakt.
Kerken in Kampen en Dronten werken samen in een "gastkerkprojeet" voor het
opvangcentrum Roggebotsluis. De Rooms-katholieke paroehie Kampen zamelde vandaag goede gebruikte kleren en sehoenen in ten behoeve van de vluehtelingen. "Hct is
winter en die kleren zijn daar hard nodig".
januari. Watersehap IJsseldelta vierde in de Stadsgehoorzaal zijn 2Sjarig bestaan samen
met zo'n vijfhonderd aanwezigen. Er waren toespraken van dijkgraaf Van Ittersum,
gedeputeerde Drs. Lanning en professor Dr. De Kam, hoogleraar eeonomie in Croningen. Er werd teruggekeken, maar ook met vertrouwen uitgezien naar de in 1997
komende fusiegolf.
Tijdens de bijeenkomst van het watersehap presenteerde voorzitter Leo Elfers van de
IJsselaeademie een nieuw boek over de polder Mastenbroek. Daar zat negenjaar onderzoek in, medeondersteund door het watersehap.
Vandaag overleed op 66-jarige leeftijd de seheepsbouwer Jan Peters, direeteur van de
Kamper seheepswerf. Hij was officier in de orde van Oranje Nassau en ook zeer aetief
in het maatschappelijke leven.
Geen derde brug over de IJssel, vinden PvdA, D'66, VVD en Groen Links. Bij doortrekking van de NSOnaar Ramspol moet de IJsselvia een tunnel genomen worden. Dat
komt niet overeen met de visie van Rijkswaterstaat, die een tunnel niet haalbaar aeht;
En er was weer een zestigjarig huwelijk, altijd het vermelden waard. Ditmaal ging het
om het eehtpaar Jan van Ommen (87) en Hendrikje Knijnenberg (84), die door burgemeester Kleemans werden gefelieiteerd.
januari. De gemeente Kampen gaat geen trouw- of partnerregister openen voor homoparen. Een grote raadsmeerderheid is daar, vooral op principiele gronden, tegen.
Een onderzoek naar de gang van zaken rond de ondergang van het Stadsziekenhuis
gaat in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden door het bureau De Vries Haselhoff uit Bilthoven. Kosten tenminste 7S.000 gulden en btw .....
Vandaag werd officieel de Stiehting Dynamiseh Kampen opgerieht. Het is een koepelorganisatie met vertegenwoordigers van SPK, VVV, Hanzestad Compagnie, Horeea
Nederland, Stiehting 16K, Ondernemersvereniging Kampen, gemeente en eulturele
organisaties. Men gaat zieh bezighouden met het ontwikkelen van Kampen als "toeristiseh produkt".
januari. Het ziekenhuis: Er komt geen kort geding van de Stiehting Verontruste Bur-
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gers Kampen tegen de gemeente en het ziekenhuisbestuur. De kans op succes is vrijwel
nihil. Wei maakt de Stichting een bodemprocedure bij de Raad van State aanhangig
tegen de (nog uit te vaardigen) ministeriele sluitingsbeschikking.
En er komt alsnog een nieuw ziekenhuisbestuur. Dit zal bestaan uit de fractievoorzitters
uit de gemeenteraad, twee leden van het college van B. en W., een lid van het IJsselmuider College en een medisch deskundige. Dat bestuur gaat zich bezighouden met
de sluiting van het oude ziekenhuis en met de opbouw van een nieuwe zorgvoorziening.
Het debat over de N50 gaat nog steeds door. Een belangrijk deel van de gemeenteraad
vindt dat Rijkswaterstaat onvoldoende aan de Kamper eisen tegemoet komt. De Industriele Club Kampen / IJsselmuiden heeft daar weer veron trust op gereageerd. "Kampen moet zich niet al te hard opstellen, dat brengt het project in gevaar. Het doortrekken van de N50 kan geen uitstel meer lijden".
januari. Vanaf vandaag is er een mogelijkheid voor vervoer met een speciaal busje voor
bezoekers van patientcn in de Zwolse ziekenhuizen. Een regeling van de gemeente en
verzckcraar OLM / Het Groene Land, vooriopig voor de duur van twee maanden.
Mirjam Alberts, 12jaar en aangewezen op de rolstoel, kan desondanks heel hard zwemmen. Zeven nationale titels had ze al veroverd, maar bij de Nederiandse kampioenschappen in Grootebroek pakte ze er nog eens vier bij: 1000 m. rugslag, 100 m. vrije
slag, 50 m. vrije slag en 50 m. schoolslag. Hier past bewondering en hulde.
De Frieseweg op het Kampereiland is bar onveilig. In december gebeurde daar nog een
dodelijk ongeval. De bewoners van het Kampereiland maken zich zorgen, en vragen in
een brief aan Rijkswaterstaat, aan B. en W. van Kampen en aan Gedeputeerde Staten
dringend om maatregelen.
januari. Het nieuwe stadskantoor aan de Kennedylaan krijgt waarschijnlijk ook een
raads- en trouwzaal en wordt daarmee een compleet stadhuis. Volgende week zal de
raad zich hierover uitspreken.
Het Stedelijk Museum meldt dat het in 1994 betel' gedraaid heeft dan het landelijk
gemiddelde. Er waren bijna negenduizend betalende bezoekers, een stijging van ongeveer 1,5 procent ten opzichte van 1993.
januari. De Stichting Verontruste Burgers tekent bezwaar aan tegen de wijze waarop B.
en W. de ondergang van het ziekenhuis willen laten onderzoeken. De verstrekte
opdracht aan bureau De Vries Hazelhoff garandeert door de gestelde voorwaarden
geen onafhankelijk onderzoek.
januari. Burgemeester Kleemans en wethouder Bastiaan waren naar Spakenburg getogen om daar de eerste nagel in de kiel van de botter KP32 te slaan. De Stichting tot
behoud van de Kamper Botters gaat het schip restaureren.
De toneelgroep van de "De Deltaruiters" bracht voor een talrijk publiek in de Stadsgehoorzaal met succes het stuk "Bisniss voor een Quizmiss".
januari. Er is maar weinig belangstelling voor de vervoersregeling naar de Zwolse Ziekenhuizen, zie het berichtje van 16 januari. Als dat zo blijft wordt de regeling weer
opgeheven. Niets beter dan een Kamper Ziekenhuis.
De gemeente heeft aan de Rijksdienst Monumentenzorg een plan voorgelegd om de
nieuwe stadsbrug tien meter stroomafwaarts naast de oude te leggen. Vooriopig nog
puur een orienraue-gesprek, want dat plan is er nog lang niet door.
januari. Ooit heeft Kampen "geschreeuwd om een tweede brug", weet u nog wei? Maar
nu er zelfs een derde dreigt te komen, wordt dat velen een beetje teveel van het goede.
De plezier- en beroepsvaart, inclusief de Hanzestad Compagnie, is zeer veron trust. Men
pleit voor een tunnel onder de IJssel in de N50 , maar of die er komt is erg twijfelachtig.
Alweer een zestigjarig huwelijk ! Burgemeester Kleemans heeft het er maar druk mee:
Gerrit Spijkerboer (81) en Harmpje Buitenhuis ontvingen de gemeentelijke felicitaties.
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We doen de onze er bij.
januari. Het Stadsziekenhuis gaat op 1 februari helemaal dicht: aIle pogingen om dat
te voorkomen zijn kennelijk hopeloos mislukt. En de initiatiefgroep Polyvalente Zorg,
die zich inzet voor een nieuwe zelfstandige zorgfaciliteit in Kampen, voelt zich min of
meer bedrogen.
Voor het zevende achtereenvolgende jaar werd het eerste damteam van de Dirk van
Dijkschool kampioen van de Kamper basisscholen ! Niet te verslaan zijn die jongens ...
januari. De aanhoudende regen bracht weer wateroverlast in Limburg, maar ook in
onze I[ssel stijgt het water naar een riskant peil, al blijft het beneden het peil van 1993.
Maar je kunt nooi weten.
Er is een kleine meerderheid van B. en W. voor medewerking aan de bouw van het
Aquaturenpark. Wethouder Veltman is tegen, het plan is te grootschalig. Wethouder
Piederiet behoudt zijn stem nog voor.
januari. Een huwelijksvoltrekking is geen bijzonderheid, maar als dat gebeurt in de
Schepenzaal in zestiende-eeuwse stijl trekt dat de aandacht; Kampenaar Henk Drayer
(54) trouwde met Hester de Mooy (34). Er kwamen ook vredesduiven, rozeblaadjes,
een ereboog en ballademuzikanten aan te pas. Henk Drayer is bekend vanwege zijn tot
nu toe vruchteloze gevecht met de Staat der Nederlanden om een bedragje van 99 miljoen gulden smartegeld.
januari. Het Christelijk Symphonic Orkest gaf een uitvoering op niveau in de Bovenkerk, met medewerking van de pianist R. Brautigam.
Turnster Mariet Kars van RK DOS werd overtuigend Overijssels kampioene turnen bij
de wedstrijden in Losser.
januari. De IJssel baart nu toch echt zorgen. De scheepvaart is al een paar dagen
gestremd en het water staat aan de kaderand. Donderdagmorgen wordt een voorlopig
hoogste waterstand verwacht, ruim 20 cm. hoger dan in december 1993. De oude 1Jsselbrug is gesloten en ook wordt er geen verkeer op de 1Jsselkade toegelaten.
Het ziekenhuis. Vandaag presenteerde de "Commissie Van den Akker" het advies dat
wordt uitgebracht aan de provincie, over een nieuwe zorgvoorziening in Kampen. Er
werd door de meeste betrokken belangengroeperingen positief op gereageerd. De
commissie pleit voor een buitenpolikliniek met aIle basisspecialismen voor dagbehandeling. Zwolle wordt tot meewerken verplicht.
januari. Het nog steeds wassende water maakt Kampen bezorgd en angstig. Militairen
uit Wezep werken hard aan een nooddijk langs de 1Jsseldijk.Vrijwelzeker komt de 1Jsselkade blank te staan, maar als die nooddijk het niet houdt, komen grote delen van de
stad, onder andere de nieuwbouwwijken, in de problemen. Kampen is regelmatig in
beeld op de televisie....
Ook de dijken rond het Kampereiland baren zorgen. Langs de Pijperstaart moest over
een lengte van 200 meter de dijk verstevigd worden.
Het water noodzaakt de eerste Kampenaren hun huis te verlaten. Negenentwintig huizen aan de Ijsseldijk komen tussen de Ijssel en de nieuwe nooddijk te liggen en worden derhalve niet beschermd.
En, alsofwe nog geen water genoeg hebben: het Aquaturenpark is van tafel. De meerderheid van de fracties in de raad is van mening, dat het plan te grootschalig is en een
te grote belasting gaat vormen voor het Groene Hart. Geen Aquaturenpark dus ...
februari. Ongeveer 130 oudere stadgenoten bezochten de jaarlijkse seniorendag in de
Stadsgehoorzaal.
februari. De telefoons van het gemeentelijke informatiecentrum stonden roodgloeiend, zoals dat heet. Men wilde inlichtingen over de watersnood. De Commissaris van
de Koningin is in aantocht om kennis te nemen van de genomen maatregelen. Banken
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ontruimen hun kluisjes en adviseren hun clienten de waardevolle spullen op te halen,
om schade te voorkomen. Drukkerij Borrias haalt uit voorzorg zijn bedrijf leeg. In het
Frans Walkate Archief worden waardevolle spullen in veiligheid gebracht. Er wordt
door het pantsergeniebataljon uit Wezep verschrikkelijk hard gewerkt aan de nooddijk.
Er is een grote vraag naar lieslaarzen. De sluiting van de brug treft vele winkeliers in de
binnenstad. Kortom: Kampen is in de ban van het water en beleeft angstige dagen.
februari. Als wat voor lammetjes geldt ook opgaat voor kalfjes, zou het binnenkort toch
wei eens lente kunnen worden. Bij veehouder De Munnik jr. aan de Melmerweg, kreeg
een van zijn koeien maar liefst twee stiertjes en een koetje en dat schijnt toch heel bijzonder te zijn. Ze wogen samen 212 pond.
februari. Ministerpresident Kok bracht een bezoek aan Kampen, de lJsseldijk en het
Kampereiland, Hij had bewondering voor alles wat gedaan werd om de waterdreiging
te keren. Die dreiging wordt gelukkig al wat minder, nu het water langzaam weer wat
gaatzakken.
februari. En die daling zet door. De situatie is nu zodanig verbeterd, dat de dijkbewaking rond Kampen kan worden opgeheven. De oude lJsselbrug en de lJsselkade zijn
weer vrijgegeven voor het verkeer.Er is nog wei een vaarverbod op de IJssel van kracht.
Geleidelijk aan herneemt alles weer zijn normale loop.
De nooddijk langs de lJsseldijk blijft nog zeker een maand liggen, zo hebben de
gemeenten Kampen en IJsselmuiden, alsmede de waterschappen lJsseldelta en Noord
Veluwe besloten. Ook in de komende paar weken zijn zeker nog hoge waterstanden
mogelijk.
De verantwoordelijke instanties voeren intensief overleg over de nodige dijkverbeteringen. Men wil daar nu eindelijk haast achter zetten.
Er is nu een officicle Stichting Stadswachten IJsseldelta. Daarin werken de gemeenten
Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden en Hasselt samen. De komende weken worden er
twintig mensen in dienst genomen, om zich in de vier gemeenten te gaan bezighouden
met onder andere bestrijding van vandalisme, winkeldiefstal en dergelijke.
februari. Stichting De Verenigde Gasthuizen wil graag meewerken aan het nieuwste
plan voor ziekenhuiszorg in Kampen. Misschien de polikliniek en verpleeghuis Myosotis in de toekomst onder een dak ?
februari.Dit jaar gaat de gemeente zes miljoen gulden uitgeven aan stadsvernieuwing.
Ruim de helft daarvan is voor rekening van het Rijk.
In Huize Margaretha werd een Indonesische week afgesloten met een optreden van
Wieteke van Dort. De week telde veel geslaagde evenementen.
februari. In het ANBO-gebouw aan de Oostzeestraat werd een actie gehouden ten
behoeve van het Watersnpod-rampenfonds. Dit bracht 2.300 gulden op.
De gemeente Kampen heeft een "Calamiteitenplan oliefilms Kamper havens" vastgesteld, ter bestrijding van olielozingen op de lJssel en in de havens. De watersportverenigingen werken mee;
De Stichting Verontruste Burgers Kampen krijgt geen vergunning voor een collecte om
de kosten van een bodemprocedure tegen de sluiting van het ziekenhuis te kunnen
betalen. Dat zou de bevolking op het verkeerde been zetten, zeggen B. en W. Dit besluit
wordt door de stichting aangevochten.
februari. Nieuws van het fusiefront: de Glinte is officieel gefuseerd met het lJsselcollege en met de basis-educatie in Genemuiden. Er ontstaat daardoor een onderwijsinstelling met ruim l.400 leerlingen en zestig personeelsleden.
februari. Het Rode Kruis bracht een bloemenhulde aan een aantal trouwe bloeddonoreno 25 of 50 keer bloedgeven is niet niks, maar Kampenaar A.E. Bosman is de kampioen met 60 keer. Hij kreeg dan ook terecht een plaquette met inscriptie;
Burgemeester Kleemans kon weer op bezoek gaan bij een 60jarig huwelijksfeest. Dit keer
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bij Willem Westerhof, die (89) al zestigjaar getrouwd is met Aaltje van der Weerd van 82.
Lang zullen ze leven !
februari. Er was een "koopavondconcert" in de Lutherse Kerk, met barok-ensembles
van de Kamper Gemeentelijke Muziekschool. Erg de moeite waard, doch er was helaas
maar weinig belangstelling.
februari. Vandaag de actie "Kampen tegen Rampen" op de Nieuwe Markt en in de binnenstad. Het werd een rege!rechte ramp. Geen publiek. De eindopbrengst, nog geen
1.500 gulden. Is de burger alles al weer vergeten ?
Dan maar wat sportnieuws. RK DOS haalde met het jeugdteam en de twee herenteams
tijdens de Nederlandse springkampioenschappen in Nunspeet maar liefst zes nationaIe titels binnen. En het eerste team van badmintonvereniging Juventa werd kampioen
in de eerste klasse Oost.
De Kleine Comedie trad succesvol op in de Stadsgehoorzaal met het stuk: "Zeg, kan ik
je man even lenen ?" Een nieuwe aanpak onder regie van Theaterstudente Nellie Hettasch, voor een bomvolle Stadsgehoorzaal.
februari. Het Bureau voor Slachtofferhuip bestaat vijfjaar, maar een feestelijke herdenking is weinig passend. De vraag naar hulp is nog nooit zo groot geweest als nu. In 1994
bijna evenveel aanvragen (480) als totaal in de eerste vier jaar. Dat geeft te denken.
februari. En warempel alweer een 60-jarig huwelijk ! Nu ging het om Dirk van Loo en
Tonia Nijboer uit de Bovennieuwstraat. Burgemeester Kleemans ging er natuurlijk naar
toe met de hartelijke felicitaties, een fruitmand en een bloemstuk. Nog vele jaren !
februari. "De Varfdeuze" exposeert tot 4 maart werk van hun leden in de voormalige
Synagoge.
De noeste militaire werkers aan de "nooddijk" langs de IJssel paradeerden door Kampen en werden op de Nieuwe Markt bedankt door het gemeentebestuur. Ze kregen
(terecht) veel applaus van een talrijk publiek. Er waren toespraken en toen was het
"aanvallen" op bier en haring ....
Een bijzonder feest op het Kampereiland. Daar runt de familie Kamphof precies honderdjaar de boerderij aan de Noorddiepweg. Wethouder Breman bracht de hartelijke
felicitaties en een cadeau.
februari. De Dirk van Dijkschool werd glorieus provinciaal kampioen tijdens de damkampioenschappen voor basisscholen, die in Den Ham werden gehouden.
februari. Het Gereformeerd Maatschappe!ijk Verbond in Kampen roept de gemeenteraad op niet mee te werken aan de openstelling van winkels op zondag.
februari. VVV/ ANWB Kampen gaf het startsein voor het Toeractiefprogramma voor
maart. Daarin speelt Kampen een hoofdrol. Ge Knul (van het Kleinste Huisje) en haar
vervangster Annie Vermeulen, konden het eerste exemplaar van de gids in ontvangst
nemen.
maart. Nu het hoge water van de vorige maand weer is verdwenen, is er uiteraard rivierslib achtergebleven in uiterwaarden en tuinen. De verontreiniging valt volgens de
G.G.D. in Zwolle erg mee, maar men maant evenwel tot voorzichtigheid bij groenteteelt en voor spelende kinderen.
maart. De toneelgroep van het Hippisch Centrum bracht in de Stadsgehoorzaal met
veel succes het stuk "Pas op voor de 'buren".
maart. Problemen bij DOS Kampen tussen de voet- en de korfbal afdeling rond de pas
gereed gekomen kleedkamers. Dit conflict komt op een ongelukkig moment in verband met de komende nieuwe structuur van de vereniging per 1juli aanstaande.
maart. De "bevoegde autoriteiten" hebben besloten dat de nooddijk langs de IJsseldijk
nog een maand blijft liggen. Er komt nog vee! smeltwater en we kunnen nog van alles
verwachten.
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maart. Het Waterschap IJsseldelta is er klaar voor. Uiterlijk februari 1996 moeten aile
dijken ten noorden en zuiden van de stad versterkt en op hoogte gebracht zijn. En
uiterlijk in 1998 moet de beweegbare kering voor de stad zelf er zijn !
Vandaag "Statenverkiezingen". De Kampenaar Luc Bomhof werd voor de VVD in de
Provinciale Staten gekozen.
De grote hal van het Frans Walkate Archief en enkele aangrenzende ruimten worden
weer in ere hersteld en in de oude, originele staat gebracht.
9
maart. Het gaat nog niet naar wens met de "Sociale Vernieuwing" in Kampen, zo wijst
een evaluatie van de gemeente uit. Het instituut 'Wijkwethouder" werkt nog niet optimaal. Het contact tussen de gemeente, de wijkverenigingen en de achterban is nog niet
zoals het moet zijn en maatschapelijke organisaties doen nauwelijks mee. Men probeert
er wat aan te doen.
10 maart. Nog steeds problemen met de N50. De VVD-fractie in de gemeenteraad wil
graag een verdiepte aanleg langs de stad en een tunnel onder de IJssel. In een brief aan
_.. de minister wordt hierom gevraagd.
II maart. Bij de Sportverkiezing in de Stadsgehoorzaal werd fiets crosser Robert de Wilde
uitgeroepen tot sportman van het jaar. Beste sportploeg werd de herenspringploeg van
RK DOS en het meest veel-belovende talent was atlete Martine Brugge, 66k van RK
DOS. De jeugdige Mirjam Alberts werd "Sportvrouw van het jaar" wegens haar geweldige prestaties in de minder-validen zwemsport. Een sportvrouw om je petje voor af te
nemen!
Het aloude Stedelijk Orkest gaf een prima concert in de Stadsgehoorzaal. Een perfecte organisatie, een feestelijke sfeer en een mooi programma stonden borg voor succes.
Een volle zaal was het daarmee eens.
13 maart. Het terrein van de voormalige houth~ndel Cramer aan de IJsseldijk schijnt ernstig vervuild te zijn. Er was een projectontwikkelaar bezig met woningbouwplannen ter
plaatse, doch die heeft nu afgehaakt. De gemeente onderneemt stappen.
15 maart. Okke Bulthuis (75) werd voor zijn vele en langjarige werkzaamheden voor de
Gereformeerde Kerk onderscheiden met de gouden eremedaille van de Orde van
Oranje Nassau. Burgemeester Kleemans speldde hem de medaille op.
16 maart. De in de naaste toekomst te bouwen nieuwe stadsbrug komt op dezelfde plaats
te liggen als de huidige brug. De binnen het college levende gedachte om de brug een
tiental meters stroomafwaarts te bouwen heeft uit cultuur-historische overwegingen
niet de instemming van Monumentenzorg. "Het is volstrekt onbespreekbaar", zegt wethouder Breman.
Leerlingen en personeelsleden van hetJohannes Calvijnlyceum gaven een verrassend
kerkconcert in een volle Burgwalkerk.
17 maart. De Bovenkerk krijgt per Ijuni een nieuwe vaste organist. De Arnhemse musicus
Wagenaar voigt Willem Hendrik Zwart op, die dan met pensioen gaat.
18 maart. Kampen sloot zich aan bij de jaarlijkse landelijke schoonmaakactie. Zo waren
een kleine honderd vrijwilligers urenlang in touw om langs de verschillende oevers het
door de mensen achtergelaten vuil te verzamelen. Dat leverde ruim 200 zakken met
zwerfvuil op. lets minder dan vorig jaar, maar toch ....
Als volgend jaar (?) de bouw van een nieuwe stadsbrug van start gaat, zal de binnenstad
een lange periode slecht be~eikbaar zijn. De Kamper middenstand gaat zich bezinnen
op gerichte commerciele acties om de 'schadc' zo beperkt mogelijk te houden.
De Christelijke Muziekvereniging Volharding gaf voor een stampvolle Stadsgehoorzaal
de jaarlijkse uitvoering. Leerlingenorkest, malletband, groot orkest, minirettes en
majorettes gaven een van begin tot eind boeiende show.
20 maart. De Industriclc Club Kampen is bezorgd over de gevolgen van de bouw van een
keersluis bi] Ramspol voor buitendijkse bedrijven op Haatland. Er wordt een betere
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afstemming op de dijk-verbetering bij Kampen gevraagd, "anders krijgen we vaker natte
voeten".
Minister Borst van Volksgezondheid wil de erkenning van het inmiddels gesloten ziekenhuis niet verlengen en daarmee heropening van de polikliniek mogelijk maken.
Eerst moet zich, op korte termijn een van de nabijgelegen ziekenhuizen op Kampen
richten.
maart. Tijdens een (geheime !) vergadering van de gemeentelijke commissie medische
zorgvoorzieningen Kampen, deden de directeuren van de beide Zwolse ziekenhuizen
verslag van de stand van zaken. Men is er slechts "gematigd optimistisch" over en houdt
zich op de vlakte. Er is wei een beetje haast bij, want eind volgende week moet er al het
een en ander op papier staan.
maart. De onenigheid bij DOS Kampen (zie 6 maart) is opgelost. De partijen kwamen
tot een compromis over de verdeling van de kleedaccomodaties. Alles weer oke dus.
Sigarenfabriek De Olifant kreeg een hoge onderscheiding voor haar "Kamper Tabaksmuseum" sigaar Tuitknak. Het Nederlands Sigarengezelschap "Coupecigares" koos de
Tuitknak tot Sigaar van hetJaar.
Kampen heeft nogal wat grote projecten in de planning; onder andere een nieuw stadskantoor. Die komen in de knel door de versnelde dijkverzwaring. De locale politiek
denkt na over een mogelijke herschikking van de ambitieuze wensenlijst.
maart. Buurtvereniging Buitenkerk organiseerde een druk bezochte bijeenkomst met
de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en verkeer over de talrijke knelpunten in
de binnenstad. De zaal puilde uit. Tal van klachten passeerden de revue. Maar of daar
op korte termijn wat aan gedaan kan worden?
De directies van de Zwolse ziekenhuizen zien geen kans om voor 1 april met een plan
voor een nieuwe zorgvoorziening voor de dag te komen. Ze hebben nu wat uitstel
gekregen. Medio april gaat het worden. En men is nog steeds "gematigd optimistisch";
Vanmorgen is men begonnen met het opruimen van de befaamde "Nooddijk". De
weersomstandigheden daarbij zijn bar slecht. Maar asielzoekers uit het centrum Roggebotsluis helpen mee. "Het is nu tijd om eens wat terug te doen !" vinden ze. Hulde !
maart. Tijdens het landelijk symposium "Hoogwater 1995" in Tiel gooide het ontwerp
voor een "Klapsteiger" van de Kamper ambtenaren Harm Pen en Dick Spijker hoge
ogen. De combinatie waterkering / aanlegsteiger maakte indruk. Wellicht wordt het
wat?
Wat ook indruk maakte was het optreden van het Kamper Trompetter korps bij een festival in het Spaanse Castellon. Het korps verzorgde daar negen optredens.
Een nieuwe straat in de Hanzewijk zal vernoemd worden naar de Kamper verzetsman
Jo Leo Snoep (Ario), die in oktober 1944 om het leven kwam.
maart. Ruim twintig Kamper studenten hadden een huurconflict met de Stichting Studenten Hnisvesting. Ze haalden vandaag hun gelijk bij de kantonrechter in Zwolle. Het
ging om de samenstelling van de huurprijzen voor hun huisvesting.
maart. Hulde voor de veertienjarige Wendy Goosen, die een al dagen lang zwervende
doodsbange Mechelse herder te pakken wist te krijgen. Het dier wordt nu verzorgd in
het dierenasiel.
De Stichting Verontruste Burgers is.kwaad op gedeputeerde Dijkstra, want hij is veel te
lankmoedig voor de directies van de Zwolse ziekenhuizen. Zij hebben weer meer tijd
gekregen voor de opstelling van een zorgplan voor Kampen. De Stichting heeft daar
geen vertrouwen in.
De jeugd van de christelijke gymnastiekvel'eniging Wilhelmina gaf in sporthal De Reeve
maar liefst drie uitvoeringen. Ongeveer 1.800 belangstellenden kwamen kijken en het
werd een groot succes.
Het borstbeeld boven de ingang van de voormalige Van Heutzkazerne werd door onbe-
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kenden van zijn sokkel gehaald, die het daarna in drie stukken lieten vallen. Zinloos
gedoe, waarschijnlijk bedoeld als voorbereiding van een aprilgrap ?
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april. Muziekvereniging "De Broederband" gafin de Stadsgehoorzaal een goed geslaagde en goed bezochte uitvoering;
HetJongerenkoor Arise bracht in de Bovenkerk een indrukwekkende uitvoering van
de Johannes Passion.
april. Opnieuw een scholenfusie. Per 1 augustus aanstaande vormen hetJohannes Calvijnlyceum, het Oranje College, de Prins Willem Alexander-mavo uit IJsselmuiden en
mayo 't Lichtschip uit Dronten een nieuwe scholengemeenschap voor IVBO, VBO,
MAVO,HAVO en VWO met ongeveer 2.700 leerlingen. De naam wordt het Ichtus College.
april. Wethouder Piederiet wil extra middelen ter beschikking stellen voor de herinrichting van de Plantage. Burgemeester Kleemans en wethouder Veltman stellen
nadrukkelijk dat daar geen geld voor is. "Maar we maken onszelf belachelijk als we het
laten afketsen op financien" zegt Piederiet.
Doch zeven ondernemers rond de Plantage en de Hofstraat keren zich fel tegen de herinrichtingsplannen. "Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met onze
belangen" zeggen ze.
De Kunstacademie aan de Oudestraat was het decor voor een rampoefening van het
Rode Kruis in Kampen en IJsselmuiden. Er kwamen 'namaakgewonden' aan te pas,
brand en een ontplofte verwarmingsketel. De oefening slaagde volkomen.
Aan de Noordweg was er opschudding over een aldaar gesignaleerde muskusrat. Deskundige hulp bleef uit, zodat buurtbewoners de rat zelf maar onschadelijk maakten.
april. Aan de Europa-allee is men begonnen met de bouw van een modern diergeneeskundig centrum in opdracht van de dierenartsencombinatie Kampen-IJsselmuiden.
Een groep medische specialisten van het gesloten Stadsziekenhuis heeft een kort
geding tegen het bestuur verloren. Ze moeten van de rechter wachten op de uitspraak
in een bodemprocedure tegen de ziekenhuissluiting.
april. De bewoners van de Steenovensdijk en het Slagersplein zijn niet gelukkig met de
dijkplannen in hun omgeving. Ze willen geen dijk in hun achtertuin en hebben liever
een damwand.
april. De Kamper winkels gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid tot winkelopening op zon- en feestdagen. Alles blijft bij het oude.
april. De reeks evenementen bij gelegenheid van de vijftigste bevrijdingsherdenking,
werd vandaag in gang gezet door het Stedelijk Museum met de expositie "De bevrijding
van Kampen". Oud-journalist Hans Wiersma verrichtte de opening.
In Winterswijk werden halve finales gespeeld voor het landelijk Kampioenschap schooldammen voor de basisscholen. De Dirk van Dijk school haalde het dit keer niet en werd
eervol derde. Ook mooi ! In de strijd om het kampioenschap voor het voortgezet
onderwijs gaat het Almere College straks in mei naar de finale.
april. Het Rode Kruis Kampen-IJsselmuiden deelde bloemen, erkenningen en plaquettes uit aan zeventien bloeddonoren. Dertien van 25 keer, twee van 50 keer en twee
van zelfs zestig keer ! Een terechte hulde dus !
april. Vandaag was de presentatie van een videofilm, in opdracht van de Kamper Oranje Vereniging gemaakt door de gebroeders Kees en Daan van Driel, in samenwerking
met de filmclub Amfika. Thema: Verhalen van de oorlog". De film is vooral bestemd
voor de basisscholen van Kampen.
april. De fracties van Groen Links en van de VVD, willen op zeer korte termijn een
debat in de Raadscommissie over het gemeentelijk drugsbeleid. Men maakt zich zorgen. "Er is meer aan de hand dan wij weten" ....
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april. En natuurlijk ook weer een scholenfusie! De Emmaschool en de Oranje Nassauschool worden per 1 augustus samengevoegd.
In ons (gerenoveerde) Frans Walkate Archief werd de tentoonstelling "Kamper Kroniek 1940 - 1945" geopend. Aan de hand van de kroniekgegevens uit de Kamper Almanak wordt een beeld gegeven van het leven in die oorlogsjaren. Oud-rechercheur M.
Koers (75) leidde de tentoonstelling op indrukwekkende wijze in.
april. Kampen heeft nu een bevrijdingsmonument. Burgemeester Kleemans onthulde
vandaag een granieten gedenkteken ter ere van de mensen, die Kampen op 17 april
1945 hebben bevrijd.
Het monument staat in het parkje bi] de De la Sablonierekade, waar de Canadese
bevrijders destijds aan wal kwamen. Er is wei wat discussie of dat wei de juiste plaats is....
april. Ook in de Vijverhof is een bevrijdingsexpositie georganiseerd. Middels foto's,
kranten en dergelijke wordt een beeld gegeven van de oorlog en de bevrijding.
Er is onenigheid over de verdeling van stadserf 80 aan de Buitendijksweg. Het verdelingsplan van de gemeente valt niet in goede aarde bij de betreffende kandidaten. Die
krijgen nu tot 27 april de tijd om onderling tot overeenstemming te komen. Zo niet,
dan gaat het gemeentelijke plan door.
april. Vandaag is het Pasen en ruim 250 mensen namen vanmorgen deel aan een door
het Interkerkelijk Evangelisatie Overleg georganiseerde "Paasjubei" op de Nieuwe
Markt. Men wil er een traditie van maken.
april. "t Was niet helemaal zo erg als vorig jaar; toch was er veel regen op deze tweede
paasdag. Dit kon de jaarlijkse paasmarkt echter niet verstoren. Tienduizenden mensen
schuifelden langs de 120 kooplieden. Ook de "Koggewerf' en de "Mariticme markt"
trokken veel belangstelling. Iedereen tevreden dus.
april. De door de gemeente Kampen in samenwerking met de Belangenvereniging
Kunstenaars Kampen, Uitgeversmaatschappij Kok en de Stichting C.A.S. ingestelde
"Crafiekprijs", ging ditjaar naar beeldend kunstenares Kirstyde VriesReilingh. De prijs
werd uitgereikt door burgemeester Kleemans.
De Kamper zwemclub "De Steur" deed met succes mee aan een internationale zwemwedstrijd in Lelystad. Er werden maar liefst twintig gouden, elf zilveren en veertien
bronzen medailles behaald.
april. De heer W. de Jong uit Kampen kreeg als erkenning van zijn vele werk voor de
afdeling Kampen van de Protestants-Christelijke "Vereniging van ouders en vrienden
van het afwijkende kind" de zilveren "Philadelphiaspeld" uitgereikt. Hij zet zich al sinds
1981 in en dus: hulde !
april. Hoe gaat het met de zo broodnodige "nieuwe zorgvoorziening" ? Nou, de maatschappen van medische specialisten in de Zwolseziekenhuizen zijn nu zover, dat ze hun
"volledige medewerking" hebben toegezegd. Wei onder voorwaarden en ze zien geen
kans dit binnen de gestelde tijdslimiet te verwezenlijken. Het Iijkt echter wei mogelijk
om in september alvast met enkele specialismen van start te gaan ....
Nu er dus geen Aquaturenparc komt, wordt er een nieuw onderzoek ingesteld naar de
toekomst van zwembad "De Steur". Er zijn volgens de Raad van Bestuur nieuwe impulsen nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven.
april. Rijkswaterstaat is bereid op korte termijn iets aan de onveiligheid van de Friese
weg te doen, met name voor overstekende voetgangers en fietsers. Meer waarschuwings-en gebodsborden en mogelijk nog aanvullende maatregelen moeten de oplossing brengen.
Toneelvereniging "Komma" bracht in de Stadsgehoorzaal met verve drie eenakters:
"Alsde tijd daar is", "Dingen van vroeger" en "Diagnosis precox". De regie was in handen van stagiaires van de faculteit "Drama" van de kunstacademie.
In de Koornmarktpoort reikte burgemeester Kleemans de prijzen uit van de door de
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beide Oranjeverenigingen uitgeschreven tekenwedstrijd voor de jeugd. Het thema was
"De bevrijding". Bijna achthonderd inzendingen van achttien scholen lieten een creatieve kleurenpracht zien.
Het vijfentwintigste schoolvoetbaltoemooi werd gewonnen door de Engelenbergschool.
april. De Kamper Amateur Toneelgroep (KAT) bracht in de Stadsgehoorzaal het stuk
"Noern me maar Bert". Een matig stuk, toch boeiend gebracht voor een dankbaar
publiek.
In Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden en Hasselt doen binnenkort de "stadswachten"
hun intrede. Twaalf mannen en vijfvrouwen zijn aangesteld. Eerst krijgen ze nog een
opleiding, maar op 17juli gaat het beginnen.
De "Stichting Verontruste Burgers Kampen", die zich inzet voor behoud van een klinische zorgvoorziening in Kampen, gaat verder als locale politieke partij. In 1998 wil men
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
De zesde landelijke werkdag voor liturgie werd gehouden in de Bovenkerk. 1.250 personen experimenteerden op allerlei manieren. Bas, drums, gitaar en rookmachine
kwamen er aan te pas;
En Sportvereniging DOS gaf voor volle tribunes een geslaagde uitvoering in Sporthal
De Reeve.
april. De Raadscommissie "Medische Zorgvoorziening" is er nog allerminst gerust op
dat het allemaal goed komt met de beoogde polikliniek. Er liggen nog heel veel hobbels op het pad.
april. Weer alarmerende berichten van het werkgelegenheidsfront. Vermeulen Hollandia (80 mensen aan het werk) moet uitbreiden, maar kan nog niet tot overeenstemming komen met de gemeente.Het bedrijf dreigt Kampen te verlaten.
april. Het Oranje College zamelde 4.500 gulden in voor goede doe!en. Het geld ging
naar de "Stichting Paardrijden voor Gehandicapten" en naar de "Stichting Seta voor
Christelijke scholen op Java".
Er zijn plannen in de maak voor vergaande samenwerking en een mogelijke fusie van
de tehuizen "Amandelboom", "Vijverhof" en "Verenigde Gasthuizen".
april. Daar was ie dan weer, de jaarlijkse lintjesregen ! De commissaris T. Oldersma werd
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, evenals wethouder H. Veltman. Ook dijkgraaf A.
van Ittersum vieI die onderscheiding ten deel. Mevrouw].W.c. ten Hove-Iacobze kreeg
de gouden eremedaille, evenals P.M. Hengeveld en]. van 't Zand. En een zilveren eremedaille was er tenslotte voor mevrouw]. van Vlijmen-van der Kamp. Een hele rij. Allemaal onze gelukwensen !
Er komen deze en komende week 92 Canadese veteranen in Kampen het bevrijdingsfeest meemaken. WELCOME AGAIN VETERANS!
april. Vandaag wordt dus Koninginnedag gevierd. Gisteravond trok er al een prachtige
lampionoptocht langs een massaal opgekomen publiek. Het was gisteren en vandaag
prachtig weer en het werd dus ouderwets gezellig.
mei. De Theologische Universiteit (Synodaal) publiceerde drie lezingen van respectievelijk de hooglerarenJe!sma, Manenschijn en Houtman. Deze lezingen werden de afgelopen weken gegeven in de aanloop naar "vijftigjaar bevrijding". "Herdenken moet
met de blik naar de toekomst, met ze!fkritiek en met bereidheid tot verzoening".
mei. Ter nagedachtenis aan de in oktober 1944 omgekomen verzetsmanJo Leo "Ario"
Snoep, werd in het derde nieuwbouwgedeelte van de Hanzewijk het straatnaambordje
"Ariohof" onthuld. Er was vee! belangstellling voor dit gebeuren.
Vandaag dan onder zeer grote belangstelling de vijftigste dodenherdenking. Die kreeg
een bijzonder karakter door de aanwezigheid van tientallen Canadese oudstrijders.
In de Bovenkerk bracht de Christelijke Oratoriumvereniging
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het"Requiem" van Verdi. Onder de toehoorders beyond zich een aantal Canadese vetcranen en ook de burgemeester van partners tad Eilat, Gabi Kadosh.
mei. Bevrijdingsdag, voor de vijftigste keer....Het werd een imponerende viering. Een
indrukwekkende opening, die velen ontroerde. Niet in het minst de hierbij aanwezige
Canadese oudstrijders. Er was het bevrijdingsfestival ''Tussen de poorten", dat heel veel
publiek op de been bracht. Vee!muziek, en een daverend vuurwerk tot besluit van deze
zonovergoten dag.
In de Bovenkerk was er een Bevrijdingsconcert, gespeeld door vier organisten.
mei. Vandaag, opnieuw in de Bovenkerk, een Canadees-Hollandse korenmanifestatie
voor een uit aile windstreken opgekomen publiek. Het werd een groots en indrukwekkend gebeuren.
Driehonderdvijftig kinderen bezochten de vijfde Sport Infomarkt, georganiseerd door
de Kamper Sportraad.
mei. Nog een "Bevrijdingsconcert". Het Canadese schoolkoor "ListowelDistrict" en het
Kamper Gospe!koor "Legato" gaven gezamenlijk een uitvoering in de Nieuwe Kerk.
DijkgraafVan Ittersum van Waterschap IJsseldelta, meldde tijdens een informatieavond
dat de dijken bij Kampen nog voor de komende winter zodanig worden versterkt, dat
veiligheid gewaarborgd is.
mei. Feest bij de NS. Het Kamper treintje naar Zwolle en terug bestaat vandaag 130jaar.
Dat werd gevierd met gebak en chocola voor 140 passagiers. Nog vele jaren !
Hoe het kan is een raadsel, maar de Stichting Verontruste Burgers Kampen is al ruim
een week in het bezit van een tot nu toe nog geheim rapport van de directies van de
Zwolse ziekenhuizen.De Kamper politici hebben er nog geen weet van. De Stichting is
van het rapport niet echt vrolijk geworden.
Hoe kornt de Stichting aan dat rapport? "Heel gewoon: opgevraagd bij en gekregen
van het Ministerie ....".
mei. De dijkverzwaring gaat de watersporters in Brunnepe 30 ligplaatsen in de Riette
ontnemen.
Verder moeten ze hun kantine afbreken en elders weer opbouwen. Daar zijn ze niet zo
erg blij mee, de watersporters. "Waterschap IJsseldelta wil niet overleggen" zegt voorzitter Sollie van de watersportvereniging. Dreigt er een wateroorlog ?
mei. Een computerstoring bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was er de
oorzaak van dat 150 uitkeringsgerechtigden in Kampen vandaag geen uitkering kregen. Daarentegen ontvingen 400 mensen een dubbele uitkering ! De gemeente besloot
tot het verstrekken van voorschotten. De bank van de VNG is aansprakelijk voor de
schade.
Er moet (al jaren) een nieuwe IJsselbrug komen, maar er wordt nog steeds op gestudeerd ! Binnen het college van B. en W. is nu bijvoorbee!d twijfel over de vraag of er
-een klapbrug of een hefbrug moet komen. Dit houdt verband met de vrije doorvaarthoogte voor bijvoorbeeld "De Bruine Vloot".
En wethouder Piederiet gaf dan eindelijk, het startsein voor de restauratie van het
voormalige "Grootburgerweeshuis" aan de Cellebroedersweg. Er worden zes luxe
appartementen en drie royale herenhuizen van gemaakt.
mei. De "Stichting Verontruste Burgers Kampen" gaat opnieuw klachten verzamelen
over de gezondheidszorg in met name de Zwolse ziekenhuizen. Dit gebeurt op verzoek
van de geneeskundige inspectie, die de klachten graag op papier wil hebben.
De Muziekschool gaf haar jaarlijkse einduitvoering in de Stadsgehoorzaal. Succesvol,
maar de presentatie op twee plekken tegelijk gafwel wat problemen.
Scholengemeenschap "Pieter Zandt" maakt zich zorgen over het verkeersgedrag van
haar eigen leerlingen. Dit gedrag wordt gevaarlijk en de school vraagt gemeentelijke
hulp om het gevaar terug te dringen.
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mei. Een (namaak)dinosauris, goed voor een tweede prijs voor de "Dr. Schaepmanschool" tijdens de recente lampionoptocht, moest nu dienst doen als onverwacht vervoermiddel voor het kersverse echtpaar Ineke Hollander en Wim Hendriks. Het
gevaarte trok veel bekijks. (Het echtpaar heeft nauwe familiebanden met schrijver
dezes, en daarom dus deze vermelding. Opdat wij het niet vergeten ...).
16 mei. Notaris Mr. Pieter Pellegde vandaag zijn functie neer. Tijdens een druk bezochte
afscheidsreceptie ontving hij uit handen van wethouder Veltman de legpenning van de
stad Kampen.
17 mei. Vandaag is de Nationale Straatspeeldag. In de Hanzewijk en Brunnepe is een aantal straten afgesloten voor het verkeer, een prachtig speeldomein voor de jeugd. Er
werd druk gebruik van gemaakt.
Het "Kamer Orkest Zwolle" trad op in de Stadsgehoorzaal met een prettig en met veel
speelplezier gebracht programma.
18 mei. Adjunct-directeur Mien Toutenhoofd (60) van Stichting "De Reeve" neemt
afscheid, omdat ze stopt met haar werk. Er is een feestje in de Stadsgehoorzaal, waar de
pupillen van "De Reeve" acte de presence geven. Een dienstverband van 21 jaar zit er
op. Hulde!
Het personeel van "Koninklijke Vermeulen Hollandia" organiseerde een handtekeningenactie en doet een beroep op de gemeente alles in het werk te stellen om het bedrijf
voor Kampen te behouden. Er dreigt vertrek naar elders, omdat er geen grond beschikbaar is voor het bedrijf.
19 mei. Watersportvereniging "Buitenhaven" moet nog een tijd wachten op de gewenste
"afspuitplaats". De gemeente wil eerst zekerheid over het trace van de waterkering en
dat kan nog even duren.Het bestuur is boos, dus.
De Zwemafdeling van de Kamper zwem- en poloclub "De Steur", deelde prestatiemedailles uit aan Sigrid Pels, Kevin van Sermondt en Kira Bulten. De zogenaamde "Splitbeker" en de 'TV beker" gingen naar respectievelijk Sylviavan der Meulen en Kevin van
Sermondt.
20 mei. Psychologe en publiciste Aleid Schilder, opende in het stedelijk museum "Het
Gotisch Huis" de tentoonstelling "Markante Vrouwen".
In de Stadsgehoorzaal trad voor een dankbaar publiek het Kindermuziektheater op
met een voorstelling over 50 jaar Bevrijding.
Het gemeentebestuur kiest voor een nieuwe stadsbrug met een doorvaarthoogte van
twaalf meter. Verder is gekozen voor een zwaarder type brug (klasse 45) op vezoek van
Rijkswaterstaat. 't Kost wei een paar centen meer ....
KlaasJan Mulder gaf een jubileumconcert in de Bovenkerk. Na afloop daarvan wachtte de organist een onverwacht en uitgebreid huldigingsprogramma.
22 mei. Grote waterschade maakte onder andere de liften in de hoge ''Wortmanflat''
onklaar en dat veroorzaakte veel overlast. De oorzaak: vandalisme ...
B. en W. willen 100.000 gulden uittrekken voor aanleg van de geplande "Heerntuin"
onder de naam "Stadsburgerweyden" achter jongerencentrum '''t Ukien". Met de aanleg zou over twee maanden begonnen kunnen worden.
Het nieuwe drijvende paviljoen annex afmeerplaats voor "De Stedemaeght" ligt op zijn
plaats en kan worden afgebouwd. De gemeente en twaalf Horeca-ondernemers tekenden vandaag een vijfjarig huurcontract.
23 mei. Het bestuur van het (ges!oten) Stadsziekenhuis hoeft geen schadevergoeding te
betalen aan de 17 vrij gevestigde medische specialisten, die door de sluiting hun praktijk zijn kwijtgeraakt. Dit bepaalde het scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen. "Ecn rampzalig vonnis" zeggen de verbijsterde specialisten.
26 mei. De "Stichting Verontruste Burgers Kampen" heeft de minister gevraagd de Zwolse ziekenhuizen te verplichten om uiterlijk 1juli aanstaande een plan op tafe! te !eggen
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voor veiligstelling van de medische zorgvoorziening in Kampen. De minister heeft aan
het verzoek van de Stichting per omgaande post voldaan. Maken de Zwolse ziekenhuizen onvoldoende haast, dan zal de minister zich beraden op andere mogelijkheden.
Het bedrijf 'Koninklijke Vermeulen Hollandia" blijft in Kampen. Op het laatste
moment is overeenstemming bereikt over een nieuwe vestigingslocatie. Hoera !
Maar het industriebeleid van de gemeente Kampen gaat op de helling. Missers als bij
"Vermeulen Hollandia" mogen niet meer voorkomen, zeggen B. en W. En daar moet
dus wat aan gedaan worden.
mei. Een bommelding in restaurant "De Buitenwacht" verstoorde het oprichtingsfeest
van de Kamper "Ataturk" vereniging. En dat is dan nog weI de vereniging, die allochtonen en autochtonen in Kampen dichter bij elkaar wil brengen ... Er bleek gelukkig
niets aan de hand te zijn.
De "Vereniging van Vrijzinnig;Hervormden" nam met een receptie afscheid van Jan en
Jannie van 't Ende als kostersechtpaar van de "De Levensbron". Van 't Ende is 74 jaar
en is langer dan 25 jaar in functie geweest.
Het Hervormd Wijkkoor "Soli Deo Gloria" concerteerde in de Bovenkerk onder leiding van Jan Zwanepol.
Eveneens in de Bovenkerk, een groots eerbetoon aan Willem Hendrik Zwart (70) die
na veertig jaar afscheid nam als vaste bespeler van het orgel. Na het concert voor een
stampvolle kerk volgde een drukke receptie in het gebouw van de Theologische Universiteit. Een terechte hulde.
mei. Er gloort nog een beetje hoop voor Watersportvereniging "Buitenhaven". De fracties van CDA, D'66, Kampen Alert en Groen Links in de gemeenteraad, willen dat de
afspuit- en onderhoudsplaats (zie 19 mei) er dit jaar nog komt. Ze dienen deze week
een initiatiefVoorstel in.
mei. Mevrouw Nel Visser-van Dieren (69) kreeg uit handen van burgemeester Kleemans de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje Nassau opgespeld als erkenning
van haar grote verdiensten voor de gemeenschap. Ze was onder andere 50 jaar in functie als bestuurslid van het "Christelijk Kamper Dameskoor". Hulde dus !
juni. Er wordt op termijn een eind gemaakt aan de waterwildjacht op het Vossemeer
en het Ketelmeer. In 1997 stopt de plczierjacht. In 2001 wordt ook de beroepsjacht
bccindigd:
Er was zo'n grate belangstelling voor de laatste beschikbare prerniekoop-en vrije sectorwoningen in de Hanzewijk, dat de woningen door de Woningbouwvereniging Kampen door het lot aan de toekomstige eigenaren werden toegewezen. Er waren 68 kandidaten voor 18 woningen ....
Overijssels gedeputeeerde Dijkstra is erg geirriteerd door de eerder gemelde brief van
'het ministerie van YWS,waarin de Zwolse ziekenhuizen worden gemaand een beetje op
te schieten met het "poliplan" voor Kampen. Daarmee wordt het werk van de provinciale begeleidingscommissie doorkruist, vindt hi].
juni. Het inladen van ruim honderd hospitaalbedden van het gesloten ziekenhuis werd
vestoord door een bommelding. Na onderzoek door de politie werd na twintig minuten weer graen licht gegeven.
juni. Muziekvereniging "De Broederband" deed met succes mee aan een concours in
Holten. Er waren eerste prijzen voor minirettes en majorettes, terwijl het tamboerkorps
een tweede prijs in de wacht sleepte.
juni. Organist Jan Zwanepol gaf een kleurrijk concert op het Bovenkerkorgel.
juni. De "lndustriele Club Kampen / IJsselmuiden" is niet best te spreken over het plan
voor de dijkverbetering, zoals dat door "het Waterschap" is vastgesteld. Het industrieterrein komt namelijk niet binnendijks te liggen, maar het blijft bij een versterking van
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de huidige dijk. Dat vindt de "Industrielc Club" onverantwoord.
juni. Burgemeester Kleemans keerde zich op een landelijk congres tegen het gedoogbeleid inzake soft-drugs. "Ons land gaat blowend tenonder", zo stelde hij vast en haalde met die uitspraak de landelijke pers.
In opdracht van de gemeente onderzocht het bureau "De Vries Hazelhoff' de gang van
zaken bij de "ziekenhuiskwestie". Maar er blijkt volgens het nu uitgebrachte rapport
geen zondebok voor het ziekenhuisbeleid aan te wijzen. Ons ziekenhuis is als een vis in
de fuik geraakt. "Het doek moest vallen".
8
juni. Er is in de wijk Hagenbroek slechts een "trapveldje" en de gemeente liet er voor
de jeugd een stel doelpalen plaatsen. Deze zijn echter na een week al weer weggehaald;
het gee£t te vee! overlast aan een aantal onwonenden. Die willen een park voor de deur
en geen speelve!d. Er komt nu eerst een "gedegen onderzoek naar de beste plaats" ...
9
juni. Enkele boeren van het Kampereiland gaan zich verzetten tegen de dijkverbeteringsplannen langs de Pijperstaart. De dijk zal daar 40 meter landinwaarts komen terwille van de natuurwaarde en dat kost bij elkaar 5 hectare grond. Ze stappen naar de
Raad van State.
De "Stichting Verontruste Burgers Kampen" geeft niet op. Ze hebben de minister
gevraagd de Provincie Overijssel te dwingen tot stoppen met de Zwolse onderhandelingen. De blik moet gericht worden op de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.
De "Pieter Zandt Scholengemeenschap" is nu officieel geopend. Daar waren 550 genodigden uit het hele land bij aanwezig. De bouw heeft 33 miljoen gulden gekost en er
komen in het nieuwe schooljaar l.750 leerlingen.
10 juni. Dick Hollander (bas-bariton) em Thea Riesebos verzorgden met een modern
repertoire het "Uurtje Kerkmuziek" in de Burgwalkerk.
In snel tempo schijnt het tekort aan parkeerplaatsen in het centrum op te lopen. Dat
tekort bedraagt nu al ongeveer 400. De afde!ing Ruimtelijke Ordening van de gemeente heeft dat vastgesteld.
In partnerstad Soest in Duitsland werden de Hanzedagen gehouden en Kampen was
daar prominent aanwezig. Niet aileen met uien en sigaren, maar vooral door ,rnuzikale
optredens van de formaties "Civilised Men" en 'Jong AMDG".
Negenhonderd oud-leerlingen en leerkrachten van voor 1980 waren aanwezig op de
eerste reiiniedag van het 'Johannes Calvijnlyceum". Volgende week komt de groep
vanaf 1980. En volgend schooljaar gaat het "Calvijnlyceum" door fusie op in het "Ichtuscollege".
12 juni. Na een aantal natte en gure dagen was het deze avond gunstig wandelweer voor
de 3.614 deelnemers aan de Kamper Avondvierdaagse. De oudste deelneemster was
mevrouw W. Cornet, 70 lentes jong ..
14 juni. De gemeenteraad besprak het evaluatierapport De Vries Haze!hoff over de ziekenhuiskwestie. Er vloeide geen bloed. De conclusies van het onderzoeksbureau werden overgenomen en men beperkte zich tot details.
15 juni. Alweer de laatste dag van de avondvierdaagse. Ondanks het niet al te beste weer
hebben toch zon 3.600 deelnemers de tocht volbracht. En 't was weer als vanouds. Een
intocht met veel muziek, snoep, bloemen en heel veel publiek langs de route.
Terwijl buiten de stoet van de avondvierdaagse langs trok, werd in het Frans Walkate
Archief de expositie geopend naar aanleiding van het 225jarig jubileum van de Vrijmetselaarsloge "Le Profond Silence". De burgemeesters van Kampen, IJsselmuiden en
Soest (Duitsland) waren aanwezig en ook de Overijsselse commissaris van de koningin.
En heel veel bezoekers. Het logegebouw was via het oude "Roverspad" vanuit het
archief te bereiken en velen namen daar dan ook een kijkje.
16 juni. De "Stichting Verontruste Burgers Kampen" blijft vraagtekens zetten achter het
ziekenhuisrapport. "Met onze mening is in dat rapport beslist onvoldoende gedaan" .
7
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Ook de gemeente Kampen heeft bij de provincie een bezwaarschrift ingediend tegen
de dijkverbeteringsplannen van 'Waterschap IJsseldelta". De gemeente is vooral
bezorgd over schade aan woningen, opslag van vervuild slib, het onttrekken van landbouwgronden en de positie van de brandweergarage. De dijkgraaf reageert laconiek:
"de gemeente is vertegenwoordigd in de adviesgroep en in het waterschapsbestuur".
De ontmanteling van het ziekenhuis gaat verder. Alles wordt in gereedheid gebracht
voor een veiling van vrijwel de complete inventaris. Op 26, 27 en 28 juni komt alles
onder de hamer. ...
19 juni. De Kampenaren zijn behoorlijk verhuislustig. Bijna de helft ziet daar wei wat in.
Daar weer de helft van wilverhuizen binnen tweejaar. Alleen de ouderen zijn wat honkvaster. Dat bleek allemaal uit een woningmarktonderzoek door bureau "INBO".
Kampen staat er financieel "redelijk goed" voor, zo blijkt uit de Voorjaarsnota van de
gemeente. Tot 1999 valt elkjaar een overschot te verwachten van 138.000 gulden.
20 juni. Maar voorlopig is er geen geld voor een "sociaal pension". Zo'n voorziening is
dringend gewenst en volgens beleidsambtenaar Rien van Dijk is het plan aileen maar
"op een zijspoor gezet in afwachting van nader onderzoek".
Supermarkt "Aldi"mag de vestiging aan de Industrieweg voorlopig gewoon open houden, zo oordeelde de rechter in ZwoUe.Alle beroepsmogelijkheden zijn nog niet uitgeput, dus de indieners van het bezwaarschrift gaan verder ....
Burgemeester Kleemans vindt dat de gemeente onvoldoende middelen ten dienste
staan voor een goed en gedegen industriebeleid. Hij "schaamt zich soms diep" voor het
huidige beleid !
21 juni. Even aandacht voor de eigen "Kamper Almanak". Een onderzoek door de "Christelijke Hogeschool Windesheim" heeft aangetoond, dat de Kamper bevolking vaak
gebruik maakt van dit nuttige boekwerk. Negentig procent kent de Almanak, 77 procent maakt er een goed gebruik van. Ook is de Almanak een verzamelobject geworden.
Op dit resultaat zijn we een beetje trots, begrijpt U wei? De voorbereidingen voor de
editie voor 1996 zijn allang weer in volle gang.
Anderhalfjaar na de grote reorganisatie van het gemeentelijk apparaat loopt het daarmee nog niet zo best en de verwachte besparingen zijn tot dusver ook nog uitgebleven.
Daar moet dus nog het een en ander aan gebeuren.
Er zit een nieuwe stadsbrug aan te komen. Op 7 september gaat de raad beslissen over
het type brug. Wordt het een hefbrug of een tafelbrug ? B. en W. geven de voorkeur
aan een hefbrug.
De burgers krijgen echter ook nog inspraak. In de tweede helft van 1998 moet de brug
er zijn. U hoort er meer van.
22 juni. Aan de onderscheidingenlijst moeten weer een paar namen worden toegevoegd.
Albert Vinke (60) en Albert Meijberg (55) kregen de zilveren eremedaille van de Orde
van Oranje Nassau opgespeld door wethouder Veltman. Zij werken beiden al zon veertig jaar bij drukkerij Borrias, vandaar. Van harte!
23 juni. Het drijvende "Hanzepaviljoen", tevens ligplaats voor "De Stedemaeght", werd
officieel geopend.
24 juni. Vandaag was de eerste "Oostwal Botterrace" vanuit Kampen. Achttien historische
botters deden er aan mee. Een lofwaardig initiatiefvan de "Stichting Behoud Kamper
Botter".
26 juni. Heellangzaam (maar ook zeker?) komt de nieuwe polikliniek dichterbij. Het huidige gebouw schijnt nog een struikelblok te zijn. Daar begrijpt de "gewone burger"
natuurlijk niets van. Het zit er niet in dat er op 1 september al begonnen kan worden.
Intussen begint vandaag de grote openbare veiling van ziekenhuisspullen ....
27 juni. Allerlei organisaties op het gebied van ouderenzorg ondertekenden een verklaring, die moet leiden naar uitgebreide samenwerking. De gemeente, de 'Verenigde
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Gasthuizen", "De Vijverhof', "Amandelboom" enzovoort doen mee. Doel: de ouderen
moe ten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.
juni, Supermarkt "Albert Heijn" is zeven jaar in Kampen en vierde dat door op het
Meeuwenplein een eetfestijn te organiseren, waar de Kampenaren gratis konden snoepen van door asielzoekers van het "Opvangcentrum Dronten" bereide hapjes. Er was
grote belangstelling en de lekkernijen vielen in de smaak.
juni. De inventarisveiling van het Kamper ziekenhuis is voorbij en de spullen gaan nu
de deur uit. Wanneer krijgt Kampen nu de broodnodige zorgvoorziening ?
Inmiddels is het al een aantal dagen volop zomer. De temperaturen overschrijden met
gemak de vijfentwintig graden.
Het is ook weer vakantietijd ! De "Politie IJsseldelta" prolongeert het "vakantie-afWezigheids-project" dat vorigjaar zo succesvolverliep. Bij afwezigheid van de bewoners, houdt
de politie uw woning extra in de peiling. Als u zich tenminste tevoren aanmeldt !
Tot 17 september in de Gemeentelijke Expositieruimte een toptentoonstelling van 25
moderne kunstwerken uit de collectie van het Amsterdams Stedelijk Museum.
Er moet wat gebeuren aan het Winkelcentrum "Penningkruid". De winkeliers willen de
marktkramen daar kwijt. En het centrum moet hoognodig een oppepper krijgen. Er is
steun van een aantal raadsfracties.
Per 1 juli behoort Onmivereniging "DOS Kampen" tot het verleden. De afdelingen
voetbal, korfbal, gymnastiek en basketbal worden dan zelfstandig met eigen besturen.
Er is een federatieraad geinstalleerd. Voorzitter daarvan wordt Paul van Maanen, de
huidige directeur van scheepswerf Peters.
In de stad valt een nieuw fenomeen te constateren. De Stadswachten draaien proef. Op
17juli gaat het echt beginnen .....
juni. Aan het eind van juni nog het bericht dat het Ministerie van VWSbereid is de procedure voor de bouw van een nieuwe polikliniek te versnellen, mits de Zwolse ziekenhuizen een goed plan op tafelleggen ....
juli. Wethouder Piederiet eist namens de gemeente dat de dijkverlegging aan de Ganzesluis en het Kattendiep wordt opgeschort. Eerst moet duidelijk zijn op welke wijze
gedupeerde landbouwers worden gecompenseerd.
julio De schooljeugd gaat dezer dagen met vakantie, hoera. Op de valreep dus nog even
wat ander schoolnieuws dan altijd maar die fusies. De leerlingen van groep 6/7 van
basisschool De Fontein schreven een "verhalenboek". Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hanjo IJkhout van kinderboerderij "Cantecleer".
En dan groep 8 van de "Dirk van Dijkschool": die brachten de juffen en meesters 's
morgens om zeven uur een heerlijk ontbijtje thuis. Als dank voor een heel jaar klaar
staan voor de jeugd.Tot slot: de "Dr. Bouwmanschool" zwaaide meester Harrie Pinkster
(57) uit, die het onderwijs om gezondheidsredenen gaat verlaten. Er voigt nog een
receptie. En nu kan de vakantie dus beginnen !
julio Raadsvergadering:
1. Groen Links raadslid Edy Prick verscheurde openlijk de nieuwe (en peperdure) lobbyfolder van de gemeente. "Kampen blaast veel te hoog van de toren" ...
2. D'66 is het niet eens met de voorlichting over de nieuwe stadsbrug: "misleidend" ...
3. Het op 1 juni na veel en langdurig tobben genomen besluit over de waterwildjacht
op het Vossemeer en het Ketelmeer, werd weer ongedaan gemaakt. Een initiatiefvoorstel van "Kampen Alert" wil dat zowel de beroeps- als plezierjagers nog door mogen
gaan tot hetjaar 2.001. En aldus werd besloten.
En dan vandaag de "proloog" van de roemruchte Kamper Ui(t)dagen. Met de koopjesmarkt begon vandaag het zomerfestijn. Volgende week is het zover !
juli. Even kijken in "De Almanak" van vorigjaar: daar wordt op 12juli melding gemaakt

van zeer warm zomerweer. Ook ditjaar is het nu al een weekje "warm, zeer warm". De
temperaturen zijn tropisch, 30 graden is niet ongewoon meer en 't gaat maar door;
Opnieuw dreigt vertraging voor de woningbouw in "De Maten". Bij de Raad van State
loopt nog een bodemprocedure. De onafhankelijk adviseur van die Raad wil dat er alsnog een deugdelijk onderzoek komt naar de effecten van de N50 op het leefklimaat in
de wijk.
Op het Burgemeester Berghuisplein maakt het Berlijnse circus "Aramant" zijn opwachting.De olifanten Tonga en Tembo (respectievelijk 15 en 9 jaar), maakten een reclamewandeling over de Oudestraat en kregen onder grote belangstelling op de Plantage
een smakelijke lunch voorgeschoteld.
13 juli. De eerste Kamper Ui(t)dag en dus hangt "de koe" weer in de toren. Weliswaar
geen "echte" van opgestopte koeienhuid, maar eentje van plastic. Niettemin was de
Ui(t)dag een succes, al was't weI erg warm.
Organist Willem Hendrik Zwart gaf een orgelconcert in de Bovenkerk ter herdenking
van zijn in 1927 overleden vader Jan Zwart, die eveneens organist en componist was.
De Gemeente Kampen tekent bij de Raad van State beroep aan tegen het door de provincie goedgekeurde dijkverzwaringsplan "Kampen Staart". De bezwaren rich ten zich
vooral op het buitendijks laten van de brandweerkazerne.
19 juli. Een week met weinig nieuws. De vakanties zijn in volle gang en 't weer is elke dag
stralend. Voor veel mensen zijn de temperaturen van 30 graden en hoger toch wei
bezwaarlijk.
20 juli. De tweede Kamper Ui(t)dag is, ook weer onder een stralende zon, goed geslaagd.
Er is wei wat herrie, omdat de SPK rigoreus een eind heeft gemaakt aan de (illegale)
rommelmarkt op de Hagenkade en Vloeddijk / Bolwerk. Maar de winkeliers in het
Noordelijk deel van de Oudestraat vinden die actie van SPK niet zo geslaagd. Er komen
nu veel minder mensen in dat Oudestraatgedeelte ....
21 juli. Het gemeentebestuur maakt zich met de ondernemers zorgen over de leegstand
in de Oudestraat. Zeker 22 winkelpanden staan al geruime tijd leeg. Dat is schadelijk
voor Kampen, voor het winkelcentrum en voor de klanten.
24 julio "Sluis Sigaren Kampen" krijgt van B. en W. toestemming om het stadswapen te
gebruiken voor het bedrijf. Tenminste als Ritmeester in Veenendaal er geen problemen
mee heeft. Die gebruikt het wapen ook nog steeds voor haar merk "Oud Kampen".
De beruchte iepziekte maakt weer slachtoffers. Meer dan honderd iepen moeten,
ondanks preventieve maatregelen, gerooid worden.
25 juli. De "Werkgroep Kind en Ziekenhuis" stopt ermee en wordt geliquideerd. Gevolg
van de ziekenhuissluiting. Helaas.
Een echte, levensgrote vissersfuik overspant de Burgel ter hoogte van het Frans Walkate Archief. Daar werd vandaag onder veel belangstelling de tentoonstelling "De KP 32
vaart uit" geopend. Er wordt door middel van voorwerpen, schilderijen, fotos en videofilm een beeld gegeven van de Kamper visserijhistorie. Tot 17 september.
26 juli. Ook het "Waterschap IJsseldelta" tekent bij de Raad van State beroep aan tegen het
door de provincie vastgestelde dijkverbeteringsplan, dat ze straks zelf moet gaan uitvoeren. Er zijn grote bezwaren tegen de geprojecteerde damwand ter hoogte van Nutricia aan de IJsseldijk.
27 juli. Alweer de derde Kamper Ui(t)dag. Heel warm, maar ook eert fikse bui en ondanks
alles veel mensen op de been.
28 juli. Zes unieke beelden, die ooit de gevel hebben gesierd van het oude raadhuis, staan
al jaren opgeslagen in de Koornmarktpoort. Ze werden in de dertiger jaren wegens
hun slechte staat van het raadhuis weggehaald en vervangen door de huidige beelden.
Er komt nu wellicht een poging tot restauratie van de beeldengroep. Dat begint met
een rontgenonderzoek naar de inwendige toestand.
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De N50: in september krijgt de raad een integraal voorstel over het doortrekken van de
N50 en wellicht ook over een eventueel referendum over dat hete hangijzer. Mag "hct
volk" meepraten ?
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augustus. De hitte(golf) houdt aan en het vogel- en ege!asiel van de familie Van der
Werf heeft de handen vol aan de verzorging en het weer oplappen van slachtoffers van
botulisme. Dit verschijnsel slaat vooral toe onder de eenden.
augustus. Vandaag dan alweer de voorlaatste Ui(t)dag. De belastingdienst is attent. De
kraamhouders zullen door zo'n twintig medewerkers van de belastingsdienst worden
gecontroleerd op het nakomen van hun fiscale verplichtingen.
In Dronten-Biddinghuizen heerst deze en volgende week de "WereldJamboree woede"
en dat is ook in Kampen goed te merken. Groepen "scouts" uit verschillende landen
worden hier gesignaleerd.
augustus. De Raad van State gaf gehoor aan de meeste bezwaren die werden gemaakt
tegen het dijkplan voor de Kattewaard en de Pijperstaart. Gedeputeerde Staten gaat nu
bekijken hoe het verder moet.
augustus. De Duitse kogge "Ubena von Bremen", die ook twee jaar ge!eden Kampen
aandeed, maakte hier opnieuw een tussenstop tijdens de reis van Bremen naar Sail
Amsterdam '95.
Zo'ri 125 bomen, meest lijsterbessen, zijn aangetast door het "bacterievuur". Ze worden
gekapt en vernietigd.
augustus. De Kamper Ui(t)dagen zijn weer afgelopen. Vandaag kwam hier een spetterend slot aan door het spectaculaire vuurwerk boven de IJssel. Dit trok veel publiek.
Nog steeds volop zomerweer met hoge temperaturen.
augustus. Voor de bouw van de nieuwe stadsbrug, waarmee eind volgend jaar moet worden begonnen, moet nog een keuze gemaakt worden tussen een hefbrug of een tafelbrug. Bet gemeentebestuur peilt de mening van de burgers. Er zijn al tweehonderd
reacties binnengekomen, maar dat moeten er nog meer worden. Tot 25 augustus aanstaande kan men nog reageren en "met de mening van de bevolking zal zeer serieus
rekening worden gehouden", aldus de afdeling voorlichting.
augustus. Bet warme zomerweer houdt maar aan en regen is er al wekenlang niet gevallen. Nederland verdroogt. Op vee! plaatsen ge!dt voor de boeren een beregeningsverbod, maar "Waterschap IJsseldelta" vindt dat voor Kampen nog niet nodig. Bet waterpeil in de IJssel heeft nog lang niet het kritische dieptepunt bereikt.
Wei heeft het waterschap een "beweidingsverbod" voor de dijken opgelegd. De koeien
en schapen vertrappen de droge grasmat en dat is gevaarlijk voor de dijken.
In de "Bovenkerk" gaf het kerkkoor van de "Presbyteriaanse Kerk" van Oklahoma City
een verrassend mooi concert van professioneel niveau.
augustus. Partnerstad Papa in Bongarije zit in geldnood en vraagt van Kampen een bijdrage van 25.000 gulden voor een tankwagen voor de brandweer. B. en W. stellen de
Raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen.
Dan was er deze avond de omstreden en veelbesproken houseparty in de "KHC-hal".
Eerst verboden door het gemeentebestuur, daarna door de rechter toegestaan. Bet verliep allemaal probleemloos. "Een voorbeeld voor heel Nederland". De burgemeester
vindt echter dat de controle nog verscherpt had moeten worden.
augustus. De pannenfabriek Berk is inmiddels verhuisd naar de nieuwbouw op het
industrieterrein. Vijftien Kamper kunstenaars hebben nu atelierruimten ingericht in
de fabriekshallen. Ze zijn er blij mee.
augustus. Een misverstand over de fusie tussen de "Emmaschool" en de "Oranje Nassauschool". De "Oranje Nassauschool is niet meer", meldde een krantekop. De "Oranje Nassauschool" gaat wei een fusie aan, maar blijft gewoon bestaan, waarvan acte.
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augustus. De dijkverbetering langs de IJssel tussen de Ganzensluis en het Kattendiep
moet helemaal op het bestaande trace worden uitgevoerd. De Raad van State heeft de
ingediende bezwaren tegen de Pijperstaartplannen gehonoreerd en Gedeputeerde Staten haalden dus bakzeil.
augustus. Ziekenhuis of polikliniek ? Mensen uit Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden hebben een "Stichting Ziekenhuisvoorziening Kampen" opgericht. De stichting
vindt de plannen voor een polikliniek onder verantwoordelijkheid van de Zwolse ziekenhuizen volstrekt onvoldoende en het duurt allemaal veel te lang. Aan de IJsselmeerziekenhuizen en aan het ministerie is medewerking gevraagd om te komen tot
een volledig basisziekenhuis in Kampen.
augustus. In "Onze Tuin" werd onder goede weersomstandigheden de jaarlijkse "Verlichtingswedstrijd" gehouden. Vijftig leden van de tuinvereniging deden mee en het
prachtig versierde en verlichte tuincomplex trok veel bezoekers.
augustus. Opnieuw wateroverlast ! Dit keer niet vanwege de hoge stand van de IJssel,
maar vanwege een breuk in de waterleiding in de Voorstraat. Deze werd veroorzaakt
door graafWerkzaamheden door werknemers van de gemeente. In een mum van tijd
stond alles blank. De bewoners probeerden met man en macht het water buiten de
deur te houden. Dat lukte niet altijd ....
Er wasweer een zestigjarighuwelijk te vieren. Burgemeester Kleemans bracht de felicitaties
aan Hendrik Jan Kanis (82) en zijn vrouwJohanna Kanis-Knoeff(80). Nog velejaren !
augustus. De dijkverzwaring langs de IJssel stuit in Kampen op veel verzet. Met name
de geplande damwand bij Nutricia aan de IJsseldijk en het buitendijks laten van de
brandweerkazerne geven problemen, die aan de Raad van State zijn voorgelegd. Deze
doet over zes weken uitspraak.
Weinig kans op een referendum over de N50. De voorbereidingstijd duurt minstens
een halfjaar. Dat is te lang.
Overeenstemming tussen de beide Zwolse ziekenhuizen. Zij willen beginnen met een
polikliniek met dagbehandeling en reactiveringsbedden in Kampen. Wanneer ? In
oktober gaat het betreffende rapport naar het ministerie en er moet nieuwbouw
gepleegd worden. In Zwolle mikt men nu op medio 1996. Ook dat is te lang ....
september. De "r" is weer in de maand en dat is te merken ook. De lange droge en
warme periode is voorbij, maar wie weet komt er nog een mooie nazomer ?
Een bijzondere gebeurtenis op het Kampereiland. Basisschooldirecteur Wim.Beelen
ging met de VUT en de Joh. van de Wendeschool nam in stijl afscheid. Op een trekkertrekmachine werd hij onder luid gejuich van de schooljeugd rondgereden. Beelen
was sinds 1965 hoofd van de school op het Kampereiland.
Paniek over de financieie steun van het Rijk voor de bouw van de nieuwe stadsbrug.
'Samen met de provincie vraagt de gemeente Kampen om een spoedberaad met minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat. Als er geen geld uit Den Haag komt, komt er
geen nieuwe brug, zeggen B.en W. Dan wordt de oude brug opgeknapt.
september. Wethouder Breman blijkt in juni al op de hoogte te zijn geweest van de
financiele strop voor de gemeente als er geen subsidie voor de nieuwe brug komt. Er
was sprake van een misverstand en hij wilde "geen paniek in de tent".
september. Er dreigt nog een nieuwe miljoenenstrop voor Kampen. Een groep ex-werknemers van het ziekenhuis vecht voor de rechter een geschil aan over de uitleg van een
artikel in het zogeheten sociaal plan. Als ze in het gelijk worden gesteld, kost dat geld.
De gemeente weet al wei waar de nieuwe polikliniek moet komen. Tussen de bestaande zusterflat en de oude polikliniek op het terrein van het ziekenhuis. Het moet semipermanente bouwworden voor circa vijfjaar. Daarna wellicht permanente bouw samen
met nieuwbouw voor Myosotis.
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"Woonstichting Eenvoud" presenteerde een aangepast plan voor de bouw van een
bejaardenflat op de hoek Noordweg / Havenweg en Veerweg. Het eerste plan onderyond felle tegenstand bij de bewoners van de omgeving. Dit nieuwe plan kan evenmin
genade vinden.
7
september. Ondanks de onzekerheid omtrent rijkssubsidie, besliste de gemeenteraad
over de IJsselbrug.
Het gaat een lage hefbrug worden en de openingsdatum staat al vast: 14 april 1999. Zo
is dat. Wethouder Breman bood excuses aan voor de gang van zaken bij de briefwisseling met minister Jorritsma. Deze werden aanvaard en alles was dus weer koek en ei.
9
september. Open Monumentendag, met veel monumenten open ter bezichtiging, een
grote boekenmarkt, een Koggemarkt, muziek erbi] en veel mensen op de been. Op de
hoek Burgwal / Venestraat, werd een in volle glorie herstelde muurreclame onthuld.
Een geslaagde dag dus. Ook veel bezoek in het Frans Walkate Archief. Daar was o.a. een
"almanak ruilbeurs'' georganiseerd.
De "Stichting Kamper Kogge" presenteerde een ambitieus plan voor het gebied rond
de Koggewerf. De oude Buitenhaven weer open (museumhaven) en de vroegere stadsmuur in ere hersteld. Dat kan allemaal prima worden gecombineerd met de dijkverzwaringsplannen zeggen de "Koggemensen".
Nog meer plannen. De "Stichting Werk in Uitvoering" wil dat de gemeente de uit 1768
stammende smederij "Wensink'' in de Voorstraat redt van de ondergang en gaat restaureren. De smederij kan een functie krijgen voor pubJiek en beeldende kunstenaars.
11 september. De "Stichting Parochiele Scholen van Kampen" houdt op te bestaan.
Gedwongen door de schaalvergroting gaan de beide Rooms-Katholieke basisscholen
over naar de "Stichting Katholiek Onderwijs Noordoostpolder", Daarmee wordt de toekomst van de "Mgr. Zwijsenschool" en de "Dr. Schaepmanschool" veilig gesteld.
12 september. Partnerstad Soest in Duitsland bouwde onder het motto "Europa zonder
grenzen" een openluchtpodium in het Poolse stadje Strzelce Opolzkie. Hier werkten
naast veertig jonge mensen uit Polen, Duitsland en Hongarije ook vijf jongeren uit
Kampen aan mee.
De laatste fase van de herbouw van de Hanzewijk stagneert. Bewoners van de Sint Nicolaasdijk dienden bezwaren in tegen het plan.
13 september. De 'Werkgroep Bescherming Buitengebied Kampen" gaat proberen alsnog
een referendum over de verdere aanleg van de N50 af te dwingen. Ze zijn daarvoor een
handtekeningenactie begonnen.
14 september. "Watersportvereniging De Rierre" werd door de rechter in het gelijk gesteld.
De verplaatsing van het havengebouw moet opnieuw worden bekeken door de Provincie Overijssel.
De "Stichting Verontruste Burgers Kampen" gaat opnieuw naar de Raad van State. Er
wordt bezwaar aangetekend tegen de "fictieve weigering van de minister om op korte
termijn een zorgvoorziening in Kampen te realiseren",
16 september. Opening van de jaarlijks terugkerende cxpositie "Prima Vista" van de
'Belangenvereniging Kunstenaars" in Kampen. De exposities zijn in de Koornmarktspoort, de Theologische Universiteit aan de Koornmarkt en in Ferdinands Galerie aan
de Prinsenstraat.
De VVD-fractiein de gemeenteraad vindt dat Kampen 38 miljoen gulden op tafel moet
leggen om de impasse rond de N50 en de nieuwe stadsbrug te doorbreken. Dat moet
dan desnoods maar ten koste van andere grote objecten, zoals het stadskantoor, gaan ....
Vandaag werd het elfde blaaskapellenfestival in de binnenstad gehouden, hetgeen
werd georganiseerd door de Isellander Muzikanten uit Kampen. Uit alle windstreken
waren de blaaskapellen aanwezig en het was een vrolijke boe! in de stad.
20 september. Vice-voorzitter Evert van Dijk van de "Stichting Promotie Kampen" ontving

vanwege zijn grote inzet de legpenning van de gemeente Kampen uit handen van burgemeester Kleemans.
21 september. De eerste "wijkschouw",die gehouden werd in de Hanzewijk, Brunnepe en
Hagenbroek, werd een groot succes. De oogst was een waslijstvan klachten en wensen
van de bewoners. De gemeente kan er mee aan de slag ....
22 september. Verdwijnt er opnieuw een academie ? Dit gevaar is aanwezig nu de "Christelijke Hogeschool voor de Kunsten" serieus zoekt naar de mogelijkheden van verplaatsing van de 'Theaterschool" naar Zwolle.
De gemeente Kampen wil een woonbegeleider aanstellen voor hulp aan mensen met
financiele, sociale of psychische problemen.' Dat is volgens wethouder Piederiet een
eerste stap op weg naar een sociaal pension, dat momenteel financieel nog niet haalbaar is.
23 september. Kampenaar Leo Schrijer ontving de bronzen eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau. Schrijer is veertig jaar in dienst bij Drukkerij Schuttersmagazijn, voorheen gevestigd in Kampen, nu in Hasselt.
Het was "Gemeentedag" annex "Brandweerdag" , die door veel mensen werd bezocht.
Veel belangstelling op de Nieuwe Markt voor het daar opgestelde brandweermaterieel.
Ook was het druk bij de stand van de gemeente waar de film "Schoolroutes'' werd vertoond. Ook de nieuwe stadsbrug, de N50 en het verkeerscirculatieplan stonden in de
belangstelling.
Druk deze zaterdag, want het was ook nog open huis in de Stadsgehoorzaal bij het
begin van het nieuwe theaterseizoen. Ook daar was veel belangstelling voor.
26 september. In het Frans Walkate Archief, na de succesvolle tentoonstelling over de
Kamper visserij, nu iets geheel anders. CatherienJansen, beeldend kunstenares en verpleegkundige in Huize Myosotis, opent haar expositie "Vrouwen anno 1995". Ze maakt
daarbij creatief gebruik van aangeklede afwasflacons.Je moet het gezien hebben ....
Wat wordt de naam van het nieuwe waterschap waar het "Waterschap IJsseldelta" in op
zal gaan ? Geen "Sallandse Schouw" als het aan IJsseldelta ligt. De afkorting S.S. zou tot
verkeerde conclusies kunnen leiden.
27 september. Vandaag weer de jaarlijkse schooldag van de Theologische universiteit aan
de Broederweg. WeI wat minder bezoek dan voorgaande jaren, maar de naar schatting
6.500 mensen die er naar toe kwamen, gaven Kampen weer het traditioncle aanzien.
Kampen zou het evenement niet willen missen.
28 september. Kampenaar Jan Schinkel (70), stopt met.zijn activiteiten in de muziekwereld van Kampen en verre omgeving. Na vijftigjaar vindt hij het welletjes.
Voorlopig komt er geen nauwere samenwerking tussen Kampen en IJsselmuiden, die
zou moeten leiden naar een gemeentelijke herindeling, zo hebben B. en W. na een
tweetal overlegbijeenkomsten besloten. De tijd is er nog niet rijp voor ....
De dijkverzwaring Kampen Kop, tussen Cramer en de Bovenhaven is van start gegaan.
Lengte: iets meer dan een kilometer. Kosten: 17,5 miljoen gulden.
29 september. Toneelvereniging "Komrna" nam een eigen repetitieruimte aan de Hoge
Bomen in IJsselmuiden officieel in gebruik. Burgemeester Kleemans verrichte de openingshandeling.
De "Oranjevereniging Kampereiland" bracht in de Stadsgehoorzaal met veel succes het
toneelstuk "Oranje Boven" van Albert Ballast ten tonele. De jubileumvoorstelling werd
een waar spectakelstuk.
30 september. MusicusJan Zwanepol vierde zijn veertig jarig dirigentenjubileum met een
hem aangeboden concert van het Christelijke gemengde koor uit eveneens 't Harde.
Dit gebeurde in de "Bovenkerk", waar burgemeester Kleemans de jubilaris de gouden
medaille van de Orde van Oranje Nassau opspelde. Onze gelukwensen !
Muziekvereniging "Volharding" organiseerde voor de achtste keer haar "Druma Festi-
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val" in sporthal "De Reeve". Het was een en al muziek en veel Kampenaren waren getuige van een prachtig defile door de binnenstad.
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oktober. Opnieuw vertrekt een Kamper bedrijf naar Flevoland, weggelokt door de
Europese subsidiemogelijkheden. Het betreft hier de Trailerfabriek Kromhout, die
zich gaat vestigen in Swifterbant. Met 20 man personeel...
oktober. De scholen de Ark en de Kogge kregen van het ministerie toestemming voor
een ingrijpende verbouwing van hun schoolgebouwen, die echter al vier jaar geleden
tot stand kwam... Ze dreigden een subsidie van 2,5 ton mis te lopen, maar het ministerie komt nu toch met geld over de brug. Gelukkig maar.
oktober. De gemeentelijke commissie Medische Zorgvoorzieningen vergaderde en
werd zeer boos. Dat kwam omdat de Stichting Verontruste Burgers opnieuw over vergadernotulen van de Begeleidingscommissie bleek te beschikken. De gemeentelijke
commissie had die stukken niet. En in tegenstelling tot wethouder Veltman denken de
Verontruste Burgers heel wat pessimistischer over de kansen op een nieuwe polikliniek.
De Werkgroep Bescherming Buitengebied bood ruim duizend handtekeningen aan
burgemeester Kleemans aan. Men vraagt om een referendum over de N50.
oktober. En de vorig jaar na veel problemen tot stand gekomen tennishal zit dik in de
rode cijfers en daarmee in de problemen. Er moet een reddingsplan komen. Daar
komen de gemeente Kampen, het Sportwaarborgfonds en een extra lening van 125.000
gulden aan te pas...
oktober. Het Edo Hammers dierenasiel hield naar aanleiding van dierendag open huis.
Dat leverde voor bijna alle in het asiel verblijvende katten een nieuwe baas of bazin op.
Er kwamen meer dan vijfhonderd mensen kijken.
oktober. Stichting Vogel- en Egelasiel Kampen is nu een officieel erkend asiel geworden. Het voldoet aan alle gestelde kwaliteitsnormen. Een succes voor de familie Van
der Werf, die dat werk al bijna twintigjaar doen en dat mag best eens worden gezegd.
Ook een succes voor achttien specialisten van het voormalige Kamper ziekenhuis. De
minister heeft de saneringscommissie geadviseerd de gedupeerde specialisten voor een
periode van vijf jaar een aanvullende uitkering te verstrekken. "We hebben nu het
gevoel dat er toch nog gerechtigheid is" zeggen de specialisten.
oktober. Dr DJ. de Vries van de Rijksdienst Monumentenzorg hield voor de Museumvrienden een boeiende lezing over Kampen in de Middeleeuwen,
De gymnastiekverenigingen DOS en THOR hebben onenigheid met het bestuur van
de Turnhal over het gezamenlijk gebruik van die hal. Dat is een slepend conflict geworden. De Gemeente Kampen is gevraagd te bemiddelen.
oktober. Toch een kort geding van Stichting Verontruste Burgers Kampen tegen minister Borst over het ziekenhuis. Na vijf mislukte pogingen is een rechter gevonden die de
zaak gaat behandelen. Op 30 oktober dient het geding voor de bestuursrechter in Zwolle.
Betaalt Kampen mee aan de vedenging van de N50 of niet? B. en W. zouden dezer
dagen een definitief standpunt bepalcn, maar het duurt nog wel even. Het gaat om de
4,5 miljoen gulden extra, die onder voorwaarden zijn toegezegd. Maar aan die voorwaarden wil Rijkswaterstaat niet voldoen ....
Vandaag overleed op 80jarige leeftijd de heer H.C. Sasburg, in Kampen bekend als
vroegere directeur van de Lagere Technische School en als voorzitter van de Kamper
Oranjevereniging. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in het bezit van de
legpenning van de stad Kampen.
oktober. Er zal topoverleg plaatsvinden tussen gedeputeerde Dijkstra en minister Borst
over de polikliniek in Kampen. Er zijn nog flink wat hobbels te nemen. Dijkstra wil de
gebruikelijke procedure van drie jaar ingeperkt zien tot drie maanden. Dan zou de
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nieuwe kliniek geopend kunnen worden in de herfst van 1996....
oktober. Het conflict tussen de Stichting Beheer Turnhal en de gymnastiekverenigingen DOS en THOR (zie 10 oktober) escaleert. De toegang tot de hal is door de stichting aan DOS en THOR ontzegd en het slot is veranderd. De srichting weigert commentaar, de turners m/v zijn zwaar teleurgesteld.
oktober. Een rapport van Spectra in Baarn toont aan dat er voor de Stadswachten
genoeg werk is in de regio. Het project wordt door een groot deel van de bevolking,
ook in Kampen, met instemming begroet.
oktober. Albert jan Regterschot werd winnaar van de Hoogwater-fotowedstrijd, die
door het Frans Walkate Archief werd uitgeschreven. Ruim tweehonderd foro's waren
ingeleverd door 47 deelnemers. Ook werden twee eervolle vermeldingen toegekend en
een aantal foto's zullen t.z.t, worden geexposeerd. De winnaar krijgt een ballonvaart
aangeboden met de ballon van de SNS bank.
En wie had gedacht dat het gepraat over het stadskantoor ten einde was nu er een
besluit ligt tot bouwen naast het Burgemeester Berghuisplein, heeft het gloeiend mis.
De plannen zitten hopeloos vast. De gerenommeerde architecten die zijn geselecteerd
voor het maken van een schersontwcrp, kunnen met de gekozen locatie niet uit de voeten. Er moet meer ruimte komen en dus begint de discussie wellicht opnieuw ....
oktober. En wethouder Breman is dan wel hoopvol teruggekeerd van een bespreking
met Rijkswaterstaat over de rijksbijdrage aan de nieuw te bouwen stadsbrug, maar in
feite is hij nog niets wijzer geworden. "De subsidiekraan is in ieder geval nog niet dicht"
zegt hij.
oktober. Vandaag was de Vrijwilligersbeurs in Sporthal De Reeve. De vrijwilligersprijs
1995 ging dit keer naar de Algemene Hulpdienst Kampen/IJsselmuiden. Mevrouw
Jeanne Bax, vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenhulp, was ook genomineerd.
Toneelvereniging Komma bracht in de Stadsgehoorzaal met succes het blijspel "In de
holte vanje arm" van Dimitri Frenkel Frank.
oktober. Een aantal Indonesische kunstenaars exposeert in de Koornmarktpoort onder
de titel "50 years freedom, back to the heart".
oktober. Willem Wensink kreeg vandaag uit handen van burgemeester Kleemans de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hij is veertigjaar werkzaam bij het bedrijf Fokko Dijkstra BV,voorheen ElektronJ.W. Kate. Hij is nu bcdrijfsleider.
De Stichting Verontruste Burgers Kampen vindt de tijd rijp om de gemeente om een
subsidie van 10.000 gulden te vragen om haarstrijd voor een goede zorgvoorziening in
Kampen te kunnen voortzetten. De stichting heeft een verzoek daartoe ingediend.
En er is sinds augustus nog een andere stichting aktief. De Stichting Ziekenhuisvoorziening Kampen en IJsselmuiden wil een basisziekenhuis in Kampen en vraagt aile
bedrijven in Kampen om een financiclc bijdrage.
De 12-jarige Dave Zandbergen ving in de IJssel nabij de Buitenhaven een echte bot. Dat
is een zeldzaamheid omdat die brakwatervis slechts een enkele keel' landinwaarts trekt.
Op 6 november a.S. beslist de gemeenteraad over de extra bijdrage aan de verlenging
van de N50. Het college is in meerderheid voor, in de raad spant het erom. 12 van de
23 raadsleden zijn nu nog tegen, maar dat kan veranderen ...
oktober. Voor de gemeenteraad heeft prof. P.K.A. Pennink, voorzitter van de onafhankelijke deskundigenjury ter beoordeling van de stadskantoorplannen uitgelegd dat de
door de raad aangewezen lokatie niet kan. De bouw moet in de richting van de sporthal. En binnenkort gaat na meer dan twintigjaar de kwestie weer gewoon naar de raadscommissie voor ruimtelijke ordening ..
En verder: heibel tussen de Woningbouwvereniging Kampen en de gemeente over de
nieuwbouw in de Hanzewijk. Men geeft elkaar de schuld van de ernstige vertraging die
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ontstaan is door de moeilijkheden met de aansluiting aan de bestaande bebouwing van
de Sint Nicolaasdijk. En wie zijn de dupe. Juist: de toekomstige bewoners ...
oktober. Miep Boers-van Eijsselsteijn, al 33 jaar pianodocente, gaf voor een dankbaar
publiek een recital in de muziekschool. Geen gewoon concert, maar een Spaanse avond
met alles erop en eraan, tot en met de Spaanse hapjes en de Spaanse wijn. Heerlijk! De bekende Kamper Hanzestad Compagnie stuurde "als laatste noodkreet" een brief
aan de gemeenteraad over de bezwaren tegen een derde brug over de IJssel bij doortrekking van Rijksweg50. Men wil een tunnel in plaats van een brug. Zo niet, dan gaat
de bruine vloot uit Kampen verdwijnen.
oktober. Tijdens een vergadering van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvestingen Verkeer werd uitgebreid gesproken over het meebetalen
aan het doortrekken van de N50. Ook het vele aanwezige publiek deed volop mee. Het
zal er volgende week nog om gaan spannen. Het ziet er naar uit dat slechts een stem
de doorslag zal moe ten geven.
De dijkverzwaring tussen Cramer en de Bovenhaven is in volle gang. Gunstig weer en
een lage waterstand werken een goed verloop van het werk in de hand.
november. B.en W. zijn niet van plan een nieuwe of gewijzigde plek aan te wijzen voor
het nieuwe stadskantoor. De gemeenteraad moet het maar uitzoeken. Op 15 november
komt er een gecombineerde commissievergadering ...
De gemeente en de Stichting Verontruste Burgers Kampen gaan periodiek met elkaar
overleggen over de voortgang en de realisering van een nieuwe zorgvoorziening. Het
kan verkeren...
.
De turnsters van DOS en THOR mogen de turnhal weer in! Een onafhankelijke commissie is om een bindende uitspraak gevraagd en in afwachting daarvan zijn de deuren
weer open.
november. Een bijzonder jubileum is het vermelden waard. De 97jarige oud-visserman
Jan Penninkhof woont al 25 jaar in bejaardencentrum De Amandelboom. Dat wordt
terecht gevierd met een receptie!
november. Er wordt hevig gelobbyd voor het al dan niet meebetalen van Kampen aan
de verlenging van de N50 tot aan Ramspol. Aanstaande maandag gaat de raad beslissen. De provincie wil een miljoen gulden geven als bijdrage in de kosten van een keersluis bij Haatlandhaven, mits...Watersportbonden willen geen brug over de IJssel vanwege het gevaar. Landbouworganisaties, de Pachtersbond en de Stichting Kampereiland vinden dat de aanleg van de weg geen uitstel meer duldt en hebben brieven aan
de raadsleden gestuurd. Ondernemersfederatie Oost deed hetzelfde, maar vindt een
tunnel geen haalbare kaart. Wat is wijsheid, zullen de raadsleden denken ...
november. En wat heeft de gemeenteraad over de N50 besloten? De 9,5 miljoen voor
de verlenging tot Ramspol komt er. En daarboven nog eens een keer 11,5 miljoen, als
er in plaats van een brug over de IJssel een tunnel onder de IJssel komt! Het was "kantjeboord": 12 van de 23 raadsleden waren voor. En waar komt dat geld vandaan? Bezuinigingen! En voor de rest: de burgerij ...
november. De heer JJ.W. v. d. Weijde vierde zijn 35jarig jubileum als administrateurboekhouder van het Grootburgerweeshuis. Uit handen van burgemeester Kleemans
ontving hij de legpenning van de gemeente Kampen.
november. Zou het er dan toch van komen? De beide Zwolse ziekenhuizen hebben bij
het ministerie een officiele aanvraag ingediend voor de bouw van een polikliniek in
Kampen. Kosten 20 miljoen gulden,jaarlijkse lasten ongeveer 10 miljoen. Volgendjaar
oktober open ...
En de Stichting Verontruste Burgers Kampen heeft naar aanleiding van dit bericht het
kort geding tegen het ministerie opgeschort.
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Kleemans en president-kerkvoogd
A. Hengeveld.
november. Aan de Europa-allee werd een moderne dierenkliniek opgeleverd, die volgende week door dierenartsencombinatie
Kampen-IJsselmuiden in gebruik wordt
genomen. Compleet met operatiekamers, rontgenafdeling, laboratorium en ruimte
voor dagverpleging. Nu nog een kliniek voor de mensen ...
Er mogen onder voorwaarden twee house-party's per jaar komen in Kampen, hebben
B.en W. in meerderheid besloten. Er zijn geen argumenten voor een totaalverbod. Burgemeester Kleemans en wethouder Veltman zijn tegen.
De raad besloot met 15 stemmen voor en acht tegen aan de ontwerpers meer vrijheid
te geven ten aanzien van de situering van het nieuwe stadskantoor op het aangewezen
terrein aan de Europa-allee/Kennedylaan. Zie de berichten van 2 en 15 november.
En daarmee sluiten we deze Kroniek af. De drukker wacht. Bij leven en wclzijn gaat het
in de Kamper Almanak van volgend jaar verder. Tot dan.
gemeester
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