door Henk Hollander

1995
2 december. In de foyer van de Stadsgehoorzaal exposeerde acteur Henk van Ulsen voor
de eerste keer als kunstschilder.
Het Waterschap IJsseldelta begint binnenkort met de dijkverzwaring in Brunnepe.
Eerst wordt over een lengte van enige kilometers de vervuilde grond weggegraven. Het
bedrijf van Doornebal wordt gesloopt en ook het clubhuis van watersportvereniging De
Riette.
De unieke rosmolen in het Gotisch Huis (Stedelijk Museum) wordt begin 1996 gerestaureerd.
4 december. De 4-jarige Anouk Lorist was vandaag de 4o.000e geslaagde voor het
zwemdiploma in De Steur sinds de opening van het bad in 1972. Dat werd een feestje
in het zwembad.
De verhouding tussen de beide woningbouwcorporaties en de gemeente is de laatste
tijd niet al te best. Woonstichting Eenvoud heeft problemen met de plannen voor het
pand Oudestraat 45 en Bouwvereniging Kampen zit met de stagnatie van het nieuwbouwproject in de Hanzewijk.
5 december. De gemeente heeft voor de bevordering van het toerisme in Kampen voor
volgend jaar 424.000 gulden extra beschikbaar. Dat geld wordt voor diverse toeristische voorzieningen gebruikt.
6 december. B. en W. hebben een vergunning afgegeven voor de sloop van de zuster£lat,
de polikliniek en het ketelhuis op het terrein van het voormalig ziekenhuis. Er moet
plaats gemaakt worden voor de nieuwe polildiniek.
Een raadsmeerderheid wil (beperkte) financiele steun geven aan de Stichting Verontruste Burgers Kampen. De Stichting krijgt waarschijnlijk 2.000 gulden op voorwaarde dat het geld niet gebruikt wordt voor juridische bijstand.
7 december. Toch een kerstboom op de Nieuwe Markt. In eerste instantie was dat afgewezen wegens parkeerproblemen.
Onze stadgenoten die moeten rondkomen van een absoluut minimum inkomen krijgen nog voor de kerstdagen een klein extraatje bovenop hun uitkering.
8 december. Het vriest al een paar dagen £link en vandaag hebben de beide Kamper ijsclubs hun banen opengesteld voor hun leden.
De gemeente presenteerde de nota "Samen werken aan veiligheid". Op basis daarvan
moet een concreet plan voor de bevordering van de veiligheid in onze stad worden
opgesteld.
9 december. Waters chap IJsseldelta is op zoek naar dijkwachten voor als het straks mis. schien weer hoog water wordt. Vooral het dijldeger voor het Haatland heeft versterking
nodig.
_ Amnesty International hield vanmiddag een fakkelwake bij het stadhuis. Wereldwijd
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werd vandaag de aanvaarding in december 1948 herdacht van de Universele verklaring
van de Rechten van de Mens.
december. De gemeenteraad behandelde de gemeentebegroting voor 1996 en die werd
dit keer ongewijzigd aanvaard. Dat is in geen jaren voorgekomen.
De gemeente schakelt een jurist in voor onderhandeling met de saneringscommissie
van het stadsziekenhuis. Men wil geld zien voor de verliezen van de laatste jaren, die
steeds door de gemeente werden gedekt. Het gaat om 2,7 miljoen gulden.
december. Het Cultureel Cafe, eind vorig jaar begonnen in de Moriaan, later in de Cellebroederspoort, is niet meer. Het kost volgens de organisatoren te veel tijd en energie
en er is te weinig respons.
De oude stadsmuur schijnt steeds meer in beeld te komen als waterkering langs de IJ ssel. Wethouder Piederiet is daar erg tegen. Naar zijn mening zal het een hoop narigheid geven voor de bewoners van Voorstraat en Ilsselkade en bovendien raken we ook
een bezienswaardigheid als (mogelijk) de beweegbare waterkering kwijt.
Idee van D'66: verhuis de oude smederij uit de Voorstraat naar de Buitenhaven als
onderdeel van ambachtelijke beroepen rond de Koggewerf. Het plan werd gelanceerd
tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Horen we er nog meer van?
december. De Stichting tot behoud van de Kamper Botter krijgt bijna 2I.000 gulden
subsidie van de provincie voor het hers tel van de Botter KP 32. Die restauratie is in
volle gang op de werf in Spakenburg.
Een nieuw record voor de Stadsgehoorzaal. Een maand eerder dan vorig jaar werd het
25.000ste kaartje verkocht. De zesjarige Sandra Gorter was de gelukkige en dat leverde kadootjes op voor haar en haar moeder.
december. Voor een talrijk publiek gaf Capella Musica Campen een concert in de Lutherse kerk.
En op deze zaterdag een goed geslaagde Kerstmarkt op de Nieuwe Markt. Erg koud,
maar gezellig.
De minirettes van Muziekvereniging Volharding gingen naar Amsterdam en haalden
daar met 82.}0 punten een mooie derde plaats bij de Nederlandse Kampioenschappen.
Kleindierenvereniging Kampen en Omstreken hield dit weekeinde haar jaarlijkse show
in de KHC-hal. Grote belangstelling van de dierenhouders, iets minder van het publiek.
december. Rechercheurs van de Sociale Dienst brachten dit jaar voor 385.000 gulden
uitkeringsfraude in Kampen aan het licht. Dat is een triest record.
december. De gemeenteraad gaf"groen licht" om volgend jaar twee miljoen gulden uit
te geven voor de kwaliteitsverbetering van straten en wegen. Er moet een achterstand
worden ingelopen.
december. Kerstavond. Ongeveer 1800 mensen -meer dan ooit- deden mee aan de al
traditionele Kerstzang in het plantsoen. Het gebeuren werd voor de negende keer georganiseerd door mevrouw Marrie Stoffer. Ze wil er ook volgend jaar mee doorgaan.
december. En toen werd het een witte kerst.. ..
december. Het Kamper Mannenkoor D.E.V. gaf onder leiding van Klaas Jan Mulder
het traditionele Kerstconcert in de Bovenkerk. Er was veel belangstelling.
december. Hoog bovenop een lantaarnpaal bij het kruispunt Europa-alleejKennedylaan troont al enkele dagen een ooievaar! Dat trekt veel belangstelling.
Voor de tweede keer in zeer korte tijd is het weer winter: de ijsbanen zijn open. Stevi-

ge vorst is daarvan de oorzaak. Er worden tal van wedstrijden gepland.
30 december. De jaarlijkse Oudejaarsloop van de Kamper Wielrenclub en R.K. Dos trok
veel belangstelling. Er waren zo'n 300 deelnemers.
De schoolbeker bij het driedaagse tafeltennistoernooi in De Batstee van T.T.V. Kampenion ging dit jaar naar de Avercampschool.

Kamper Kroniek 1996
januari. Op een vreedzaam verlopen knalfestijn met melkbussen en vuurwerk volgde
onvermijdelijk deze Nieuwjaarsdag. De sfeer was "gemoedelijk" en er was weinig schade.
Het wintert nog steeds en ook Kampen ondervindt veel hinder van vorst en ijzel.
En nu maar zien wat 1996 gaat brengen.
3 januari. Kerstboominzameling door de jeugd, die daarmee een kwartje per boom
incasseert. Ze sleepten maar liefst 3600 bomen aan en maken daarmee ook nog kans
op een prijs.
Nog steeds vorst en ijzel en de zoutstrooiers van de gemeente draaien overuren. Er is
in Kampen en IJsselmuiden a1235.000 kilo zout verwerkt.
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de politiek hebben een werkgroep
opgericht, die een onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden voor restauratie van
een ernstig vervallen historische synagoge in de Hongaarse partnerstad Papa.
5 januari. De zgn. "Kroniek van Vleet", binnen en buiten het Frans Walkate Archief al
sinds 1974 -toen de documenten daar opdoken- met tussenpozen onderwerp van discussie tussen deskundigen, is nu door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
bestempeld als zijnde "vals", Het ontstaan van Kampen blijft voorlopig dus nog een
mysterie ... Toch wel jammer ....
6 januari. Evenals vorig jaar vandaag een "Nieuwjaarsinstuif" in de Stadsgehoorzaal. Een
ongedwongen programma van muziek, ballet en cabaret gaf de vele bezoekers alle
gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.
De vorstperiode loopt op haar eind, maar vandaag kon het nog .... Onder de vele tochten en wedstrijden in de regio boekte ijsclub VZOD op de baan aan de Beneluxweg een
doorslaand succes met een "alternatieve elfstedentocht". Maar liefst 325kleine en grote
deelnemers en deelneemsters reden drie ronden van elk 250 meter en verzamelden
daarmee bij de diverse met Brunneper namen getooide posten, kluunplaatsen en bruggetjes de nodige stempels.
9 januari. De discussie over de "Kroniek van Vleet" is weer in alle hevigheid opgelaaid.
Het "onderzoek" in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag blijkt niet meer geweest
te zijn dan een vluchtige blik op de documenten. Radio, televisie en plaatselijke en landelijke pers besteden aandacht aan de kwestie. Er blijven vele vragen open. Volgens
Anton Easel, destijds als geschiedkundige werkzaam in het Gemeentelijk Archief, kan
alleen een diepgaand onderzoek uitsluitsel geven.
IO januari. In zwembad De Steur is men in de kerstvakantie gestart met een "snelcursus
. zwemmen". Met succes, want de eerste vier deelnemers (in de leeftijd van 5 tot 7 jaar)
zijn inmiddels in het bezit van hun A-diploma. Knap werk.
II januari. De afgelopen dagen streken massaal hongerige aalscholvers.neer op de IJssel
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bij Kampen. Normaal verblijven die vogels op het Ketel- en Zwartemeer, maar die
wateren liggen nog dichtgevroren. Hier is op en in de IJ ssel genoeg voedsel aanwezig.
januari. Leerlingen en personeel van het Ichthus College (v.h. Joh. Calvijn Lyceum)
brachten tijdens hun jaarlijkse volleybalnacht niet minder dan 20.000 gulden bij
elkaar, bestemd voor het Family Help Programme voor de allerarmsten op Sri Lanka.
Wethouder Breman opende in het bijzijn van veel genodigden de nieuwe schaatsaccommodatie van IJsclub TOG aan de Cellesbroeksweg. Hij spoorde de ijsclubs aan te
streven naar een multifunctioneel gebruik van de banen. Met een trimparcours of een
speelvoorziening e.d. zouden de banen ook 's zomers nuttig zijn.
januari. Vandaag vierden Gerrit Koops (84) en Margje van Dijk (8r) hun zestigjarig
huwelijksfeest. Burgemeester Kleemans kwam ze feliciteren.
Op initiatief van de Stichting Vluchtelingenwerk startte in De Ruimte in de Hofstraat
het Vrouwen Integratie Project. Het project beoogt de integratie van allochtone vrouwen in de Kamper samenleving. Er was veel belangstelling.
Vijftien buitendienstmensen van Waterschap IJsseldelta willen op alles voorbereid zijn
en volgen nu een cursus Reddend Zwemmen in zwembad De Steur.
januari. Natuurstudievereniging IJ sseldelta nam haar nieuwe onderkomen in gebruik
op de zolder van de voormalige stadsboerderij van de heer Duitman aan de Groenestraat. De begane grond zal door andere, nog niet bekende verenigingen in gebruik
worden genomen. Boer Duitman verrichtte de opening.
januari. !let lijkt wel komkommertijd, zo weinig nieuws is er te vermelden. Belangrijk
is in deze dagen het weer: het vriest overdag en's nachts, tot soms wel tien graden.
Maar een snijdende oostenwind doet het veel kouder lijken, tot wel twintig graden.
Niet aangenaam. En vorig jaar hadden we omstreeks deze tijd het hoge water. Nu is de
waterstand extreem laag.
Volgens minister Jorritsma is Kampen de grote dwarsligger bij de plannen voor de
Njo en ook bij de keuze van het trace voor de Hanzespoorlijn. Dat zei de minister in
Dronten ...
De Zwolse ziekenhuizen zijn van mening dat de bouw van een polikliniek in Kampen
als het voorbeeld van goede samenwerking in de regio geldt. Maar wat Kampen betreft:
zou het allemaal niet wat sneller kunnen? ....
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Jachthaven Seveningen, die in het voorjaar alligplaats moet bieden aan rnotorboten, zeiljachten en punters die nu nog illegaalliggen
afgemeerd in het Ganzendiep.
januari. Kampenaar Jaap Broek is een enthousiast amateur-archeoloog. In samenwerking met het Historisch Archief van de SNS bank heeft hij nu in het IJsselmuider kantoor van die bank aan de Dorpsweg een kleine maar fijne expositie ingericht van allerlei vondsten uit het Zoddepark. En de SNS bank vult dat aan met een tentoonstelling
"Van schelp naar chip-knip" over betaalmiddelen door de eeuwen heen.
Kampen slaat een goed figuur als het gaat om het inzamelen van glas via de glasbak.
En dat werd beloond door de Stichting Promotie Glasbak. Mevrouw Slot uit Kampen
bracht een leeg jampotje naar de glasbak en kreeg toen van de Stichting een r8-delig
glasservies kado. Wethouder Breman mocht het overhandigen.
De Dirk van Dijkschool werd voor de achtste keer in successie damkampioen van Kampen. De school gaat nu door voor het provinciaal kampioenschap!
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Vandaag overleed op So-jarige leeftijd oud-raadslid voor de SGP Lammert van Dijk.
Van beroep was hij banketbakker. Hij was van 1961 tot 1982 een gewaardeerd en principieel raadslid.
januari. De eerste nationale sportkampioenen van 1996 zijn er al weer. Johan Reumer
(30, nationaal kampioen veldrijden) en Mirjam Alberts (13,drie nationale zwemtitels
mindervalidensport) werden door wethouder Breman in het stadhuis gehuldigd.
januari. Nog meer sport: tijdens de sportverkiezing in De Hanzestad werd Kevin van
Sermondt het sporttalent van het jaar, sportvrouw werd Jacqueline Rustidge, sportman
Robert de Wilde, en sportploeg werd de herenspringploeg van RK DOS. De Uitstralingsprijs ging naar Reinier Krediet.
Vandaag overleed op 71-jarige leeftijd dr. Anne Wind, die van 1980 tot 1987 wetenschappelijk hoofdmedewerker zendingswetenschappen was aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij was ook de motor achter het gesprek tussen moslims en christenen in Kampen.
januari. De winter gaat in ongekende hevigheid door. Topdrukte bij het vogel- en egelasiel. Daar is men dag en nacht in de weer om vogels te redden. Er zitten er al zo'n
vierhonderd in het asiel.
En's morgens in alle vroegte gaan gemeenteman Wolter Edink en zoon Wichard op
pad om gaten in het ijs te hakken en bijten open te houden. Open water is belangrijk
voor de vogels.
In de Nieuwe Kerk gafhet Christelijk Kamper Symphonieorkest, met het Jeugdorkest
en Cantate Deo uit Amersfoort een (wat verlaat) Nieuwjaarsconcert.
januari. In het Frans Walkate Archief werd onder grote belangstelling de expositie
HzOverlast geopend door dijkgraaf A. van Ittersum. De tentoonstelling, waaraan een
wedstrijd was verbonden, is gewijd aan de bijna-overstroming van een jaar geleden. De
door amateur-fotografen gemaakte (vaak heel mooie) foto's geven een fraai beeld van
de hachelijke situatie destijds. Tegelijk yond de presentatie plaats van de in een geheel
nieuw jasje gestoken Kamper Almanak 1996. Het eerste exemplaar was voor burgemeester Kleemans.

2 februari. Drie damteams van de Dirk van Dijkschool gaan proberen de provinciale
damtitel van het basisonderwijs te prolongeren. De kwartfinales zijn ze met glans
doorgekomen.
Een werkgroep van de wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk-Hagenbroek stelde een
onderzoek in naar de veiligheidsgevoelens van de Hanzewijkers. Met die veiligheid is
het niet best gesteld, vindt twee derde van de ondervraagden. Daar zal dus wat aan
gedaan moeten worden.
3 februari. In het Stedelijk Museum opende prof. dr. K. Zwanepol van de Theologische
Universiteit aan de OudestraatjKoornmarkt de ten toon stelling "Luthers erfenis in de
IJsselstreek",
_ Kampen komt ook wel eens positief in het nieuws. We kregen bij toeval de "Paarden.krant" onder ogen en wat stond daarin: In de Bosse Brabanthallen werd tijdens de
"tuigpaard hengstencompetitie" de hengst Indurain van Dicky Schilder uit Kampen
Nederlands kampioen!
7 februari. De Koningin Emmaschool nam vandaag hartelijk afscheid van meester Roel

van Enk (57), die na een 35-jarige carriere vervroegd uit ging treden.
In de Stadsgehoorzaal werd weer de jaarlijkse seniorendag gehouden. Vorig jaar leek
het erop dat deze traditie het leven zou laten wegens onvoldoende belangstelling, dit
keer waren er weer 160 gasten en dat is voldoende
En het wintert nog steeds hevig.
9 februari. Stichting Vrijwilligers

Vakaturebank

om ermee door te gaan.

start binnenkort

met een "klusjes-

dienst". Drie vrijwilligers gaan dit nieuwe project runnen.
10 februari. Het Christelijk Kamper Harmonie Orkest A.M.D.G. gaf een verrassend

con-

cert in de Stadsgehoorzaal.
14 februari. De winter is nu toch aan het kwakkelen gegaan. Er zijn stadgenoten die dat
betreuren, maar velen zullen het toejuichen. Het moet maar Lente gaan worden ...
Het blijkt dat het inwonertal

van Kampen al sinds 1988 geleidelijk aan terugloopt.

record in '88 was 32.865 personen,

Het

dat zijn er nu nog 32-416.

IS februari. Hoe staat het met de nieuwe stadsbrug? Wethouder Breman vertelde in de
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gemeentelijke commissie dat de procedure mogelijk enkele maanden vertraging
oploopt als gevolg van de op handen zijnde dijkverzwaring langs de IJ sselkade. Maar
medio volgend jaar gaat de bouw toch beginnen!
februari. Het Kamper Tabaksmuseum aan de Botermarkt, waar de grootste sigaar ter
wereld huist, zit in geldproblemen. En er zijn ook te weinig mensen. Er wordt hulp van
de gemeente gevraagd.
februari. "Het rijk geschakeerde cultuuraanbod" van Kampen moet beter op elkaar
worden afgestemd, zeggen B. en W. die daarvoor binnenkort een Culturele Raad willen instellen. Die Raad moet dan gevraagd of ongevraagd adviseren over cultuurbeleid
en cultuuruitingen in Kampen.
Tijdens het "Uurtje Kerkrnuziek" in de Burgwalkerk gaf organist Theo Jellema uit Franeker een concert met werken van Joh. Seb. Bach.
februari. Heibel binnen het bestuur van de Stichting Verontruste Burgers Kampen
leidde tot het met onmiddellijke ingang opstappen van mevr. Bertha Bakker en secretaris Piet Bergstra als bestuursleden.
februari. De Verenigde Gasthuizen, Bejaardencentrum De Vijverhof en Verzorgingstehuis De Amandelboom gaan in de nabije toekomst op in een nieuwe Beheersstichting. De afzonderlijke besturen ondertekenden daartoe vandaag een intentieverklaring.
Komt er nu (snel) een medische zorgvoorziening in Kampen of niet? Het kan nog wel
even duren, nu er een conflict is ontstaan over de prijs van de bouwgrond. Die grond
moet door de Zwolse ziekenhuizen eerst gekocht worden van de Saneringscommissie
en die vraagt daar zeshonderd gulden per mz VOOL Valt dat door een gewone burger

nog te begrijpen?
De families Van der Kolk en Kragt pachten al meer dan honderd jaar stadserf 28 resp.
72 van de gemeente Kampen. Dit feit werd herdacht en burgemeester Kleemans ging
bij de families op bezoek voor de felicitaties,
23 februari. B. en W. kozen voor een lage geluidwerende voorziening langs de nog te
realiseren uitbreiding van de N50, om de schade de eerste 10 a 20 jaar zo beperkt
mogelijk te houden. Als de weg daarna wordt uitgebouwd tot snelweg dan zal een hoge
geluidswal dichter bij de bebouwing worden gemaakt.

24 februari, Toneelvereniging De Kleine Komedie bracht met succes het stuk "De terugkeer van mevrouw Savage" van John Patrick in de Stadsgehoorzaal.
In het gebouw van de Vrijmetselaarsloge Le Profond Silence in de Boven Nieuwstraat
opende wethouder Bastiaans de gerestaureerde "De Mistzaal", genoemd naar de
bekende Jacob Abraham de Mist (1749-1823).
Er werd weer een house-party gehouden in de KHC-hal. De controle door de politie
was streng en dat leverde een aantal bekeuringen op wegens verboden drugsbezit. Verder waren er veel klachten over geluidshinder. Nog strengere controle dus, zei burgemeester Kleemans.
26 februari. Oud-minister Bukman sprak voor de Stichting Kampen Internationaal. Hij
gaf het advies de contacten met buitenlandse partnersteden te beperken tot hooguit
drie, ten behoeve van de nodige "diepgang".
27 februari. Verrassend besluit van B. en W.: aan de raad wordt voorgesteld om voor
350.000 gulden het al vijfjaar leegstaande City-Theater aan te kopen. En er is haast bij,
over twee dagen moet de raad al beslissen, het is de enige mogelijkheid het pand voor
de oorspronkelijke functie te behouden.
28 februari. Bericht van de IJsselakademie: de voltooiing van de trilogie over de Kamper
geschiedenis loopt ernstig gevaar. Twee jaar geleden verscheen het eerste deel, maar
als er geen flinke portie extra geld komt is de kans groot dat de beide volgende delen
nimmer komen ...
29 februari. Schrikkeldag!
lets heel bijzonders: in cafe De Blokhut in de Torenstraat werd door het trio Mateboer
(tenor), Berry Selles (gitaar) en Corien Kok (cello) renaissancemuziek ten gehore
gebracht voor een talrijk publiek. Het werd een geslaagd experiment.
En de raad volgde in meerderheid het voorstel van B. en W. tot aankoop van het Citytheater. SGP, GPV en RPF waren tegen.
Kampen heeft geen ruimte voor een naaktstrand. Dat antwoorden B. en W. op een verzoek van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen.
En tenslotte: vandaag namen Riek Bruggeman-Schrijver en Wout Dorsman afscheid
als vrijwilliger bij ons Frans Walkate Archief, na resp. 17 en 6 jaar trouwe dienst. Dat
mag met ere vermeld worden.
maart. Maar liefst 70 jaar is mevrouw G. Abma-Schipper (85) lid van de F.N.V. Ze
kreeg van die vakcentrale daarvoor een onderscheiding.
6 maart. De Kamper schrijfster Riek Venema overhandigde tijdens een stijlvolle bijeenkomst in het stadhuis het symbolische eerste exemplaar van haar boeken "Getijden en
Lachspiegels" en "Het Zwarte Water" aan de vice-voorzitter van de Landelijke Emancipatieraad Jacqueline Beijlen-Geerts.
Gedeputeerde Staten van Overijssel gaven "green licht" voor de grootscheepse verbouwing en renovatie van Verzorgingstehuis "De Vijverhof'. Het werk kost zo'n 10
miljoen gulden! De capaciteit van De Vijverhof gaat door de vergroting van de appar~ementen terug van 138 naar 88 verzorgingsplaatsen. Dat kost helaas ook arbeidsplaatsen. Aan vijf personeelsleden is al ontslag aangezegd ...
7 maart. Het borstbeeld van dokter Kolff dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
voor de ingang van het Stadsziekenhuis was geplaatst, is nu tijdelijk elders opgeslagen
I

uit vrees voor diefstal ofvernieling. Tot er een nieuwe zorgvoorziening is?
Als de gemeenteraad het voorstel van B. en W. volgt, wordt het gemeentelijk Kunstenaarsproject nog een jaar voortgezet. De gemeente loopt met dat drie jaar geleden
beg onnen project vooruit op de komende Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars.
8 'maart. De 84e Internationale Vrouwendag werd door een groep van 67 Kamper vrouwen gevierd in partners tad Soest in Duitsland. Dat werd georganiseerd door de Stichting Vrouwenraad Kampen.
9 maart. Het Christelijk gemengd koor "Shalom" gaf in de Bovenkerk ter gelegenheid
van het tweede lustrum een feestelijk concert. Het Christelijk Genemuider mannenkoor "Stereo" werkte mee.
En het Christelijk Muziek-, Tamboer- en Majorettekorps "Volharding" vierde het 75jarig jubileum voor een volle Stadsgehoorzaal met een uitvoering die klonk als een
klok. Alle onderdelen van het korps deden mee.
I2 maart. Opnieuw vertraging. De minister heeft de besluitvorming over de oprichting
van een polikliniek in Kampen een week uitgesteld. Eerst dient er nader overleg te
komen over de grondprijs, waar meningsverschil over is ontstaan (zie 22 februari).
De ambassadeur van Israel Yossi Gil en rabbijn Soetendorp waren vandaag te gast in
Kampen en Ilsselmuiden. In het Kamper stadhuis werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het boekje "Atlas van Jerusalem".
I3 maart. Het Kamper industrieterrein krijgt een grote opknapbeurt. In de komende
jaren worden miljoenen guldens gemvesteerd om de kwaliteit op te vijzelen.
En de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening presenteerde een spectaculair
plan voor de Burgel, die bevaarbaar zou kunnen worden gemaakt in combinatie met
het in ere herstellen van de Oude Buitenhaven en met het Koggeproject.
I5 maart. Bewoners en personeel vierden, samen met familie, het tienjarig bestaan van
verpleeghuis Myosotis II. Dat werd gedaan met spel en muziek, een markt en oude
ambachten.
De oude IJ sselbrug dreigt het te begeven, de conditie wordt steeds slechter. De
gemeente verscherpt daarom de veiligheidsmaatregelen en er wordt intensiever gecontroleerd.
I6 maart. De zesde nationale "natuurschoonmaakdag" bracht in Kampen en omgeving
125 mannen, vrouwen en jonge mens en op de been om de natuur afvalvrij te maken.
Er deden zes verenigingen aan mee!
Binnenkort is het weer Pasen en jongerenkoor Arise gaf daarom in de Buitenkerk een
uitvoering van "The Passion and Deathof Iesus Christ" van Wolfried Kaper. Het werd
een hoogtepunt in het muzikale Kamper seizoen.
Leerlingen van het Ichthus College gaven in de Burgwalkerk met succes hun al traditionele Burgwalconcert.
I8 maart. Volgens wethouder Breman zal Ilsselmuiden pas echt geloofwaardig worden
als er meebetaald gaat worden aan de nieuwe stadsbrug. Ijsselmuiden profiteert van
een £link aantal Kamper voorzieningen, maar betaalt daar (te) weinig aan mee.
De kroegbazen in de binnenstad zijn de vernielingen, vechtpartijen en andere verstoringen van de openbare orde meer dan beu. Ze vragen aktie van de gemeente met by.
een "Iik op stukbeleid" en een intensievere controle.
20 maart. Het clubgebouw van de postduivenvereniging De Luchtpost aim de Broeder-

broeksweg werd vannacht volledig in de as gelegd. Brandweer en politie hebben de
zaak in onderzoek. Brandstichting lijkt niet uitgesloten.
De Stichting Stadsherstel heeft aan de staatssecretaris van OCW gevraagd het gebouw
van het voormalig Stadsziekenhuis en het daartegenover gelegen gymnasium op de
Rijksmonumentenlijst te plaatsen. De Stichting maakt zich ernstig zorgen over de onto
wikkelingen ter plaatse.
21 maart. Het was "Internationale dag tegen racisme en discriminatie", en ter gelegenheid daarvan verklaarde burgemeester Kleemans dat hij nooit een CD-demonstratie in
Kampen toe zallaten.
En bedrijfsleider Bultman van Zwembad De Steur presenteerde vandaag een plan voor
uitbreiding en face-lift van het bad. De gemeenteraad staat er in principe positief
tegenover.
Op 83-jarige leeftijd overleed voormalig onderwijsman Lauw Veenstra, geboren in
Friesland en in Kampen jarenlang werkzaam aan de Muntschool, de Julianaschool, de
Nieuwe Marktschool en de Wilhelminaschool. Ook op organisatorisch sportgebied verdiende hij zijn sporen, alsmede op kerkelijk en plaatselijk politiek terrein.
24 maart. Organist Ton van den Berg (40) vierde zijn 25-jarig jubileum als vaste organist
in de Buitenkerk. Hij ontving vandaag de zilveren eremedaille met bijbehorende oorkonde van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.
In de Stadsgehoorzaal gafhet Stedelijk Orkest de jaarlijkse "donateursuitvoering".
25 maart. Het bestuur van de Stichting Promotie Kampen vraagt aan de gemeente om wat
dieper in de buidel te tasten. De jaarlijkse 20.000 gulden is bij lange na niet voldoende. Dat zou minimaal een ton moeten worden! Het voortbestaan van S.P.K. is in
gevaar!
26 maart. De fractie van D'66 in de gemeenteraad lanceerde een plan om het voormalig
politiebureaujbureau gemeentewerken enz. op de Nieuwe Markt op termijn om te
toveren tot een moderne horecavoorziening annex hotelaccomodatie.
28 maart. Volgens een LTO-rapport hebben de 137veehouders van het Kamper buitengebied qua bedrijfsvoering een goede uitgangspositie en misschien zelfs een voorsprong
op hun collega's elders in het land. Er is daarvoor wel een gewijzigd gemeentelijk
beleid nodig.
B. en W. hebben besloten dat de Gemeentelijke Muziekschool en Creatief Centrum 't
Speelwerk te zijner tijd verhuizen naar de Vloeddijkkazerne. Daar huist nu nog de
Theaterschool, maar die trekt in 1997 bij de Kunstacademie aan de Oudestraat in.
29 maart. Op Koninginnedag geen vuurwerk meer boven de IJ sse!. De politie ziet geen
kans het publiek van de IJ sselbrug weg te houden en dat moet vanwege de gammele
brugtoestand. De Oranjevereniging weigert medewerking. De voorbereiding is al te ver
gevorderd.
In de toekomstige nieuwe polikliniek kunnen ruim veertig mensen aan het werk
komen. Het wachten is nog op de toestemming van de minister. Als die er is, kan de
bouw gaan beginnen.
30 maart. De Dirk van Dijkschool he eft zich geplaatst voor de landelijke damfinale voor
basisscholen. Die wordt gespeeld op 27 april in Soest.
Gymnastiekvereniging DOS Kampen vierde het zeventigjarig bestaan met een wervelende show voor een groot publiek in sporthal De Reeve.

3I maart. Woonstichting Eenvoud wil twaalf woningen aan de Gallestraat slopen terwille
van de bouw van een senioren£lat in drie bouwlagen. Negen bewoners verzetten zich
hevig tegen dat plan.
De nieuwe dierenkliniek aan de Europa-allee zette de deuren open om het publiek in
de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen. Ruim duizend mens en maakten daar
gebruik van.
In de Stadsgehoorzaal gaf de Kamper Amateur Toneelgroep "De Kat" voor een volle
zaal een glanzende uitvoering van "Een Moordgroep". Opmerkelijk was hierbij het
toneeldebuut van Jan Hollander. die de zaal wist te boeien en te ontroeren in een ongekende acteerprestatie ...
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april. Afgelopen nacht hebben we de klokken weer kunnen verzetten naar "Zomertijd", De natuur trok zich daar niets van aan. Zowel gisteren als vandaag lag er 's morgens een flink pak sneeuw ... En 't blijft maar veer te koud.
De bouw van de Kogge vordert gestaag. Het was nu zover dat alle zes dwarsbalken, die
het schip de nodige stevigheid rnoeten geven, zijn geplaatst.
april. Het winkelcentrum Hanzewijk moet een grondige opknapbeurt ondergaan.
Bouwvereniging Kampen trekt daar een half miljoen gulden voor uit, maar de gemeente moet ook met geld over de brug komen. B. en W. melden echter dat daar dit jaar
geen geld voor beschikbaar is.
april. De bewoners van de Morrensteeg vrezen dat ze binnenkort weer worden opgezadeld met een bordeel in hun straat. Het vorige was in 1993 afgebrand. De raadscommissie voor Algemene Bestuurszaken is evenwel van plan er alles aan te doen om
heropening te voorkomen.
Woonstichting Eenvoud krijgt van de gemeente toch toestemming voor het slopen van
twaalf woningen in de Callestraat, ondanks de bezwaren van een aantal bewoners.
april. Er rijdt geen stadsbus meer in de binnenstad. Om dat ongemak enigszins te
compenseren kunnen 6S-plussers vanaf I mei a.s. tegen gereduceerd tarief gebruik
maken van de zgn. Combitaxi. Dit kan dankzij gemeentelijke subsidie.
april. Vandaag is het paasmaandag. En dus was er weer de jaarlijkse paasmarkt De
Heugte in Brunnepe. Meer bezoekers en kooplieden dan ooit. Het aantal bezoekers
wordt geschat op 35.000. Droog, maar koud weer.
april. Weer een financiele tegenvaller voor de gemeente. De verplaatsing van de kinderboerderij Cantecleer, nodig voor het doortrekken van rijksweg 50, gaat 3 ton meer
kosten dan was geraamd. Het komt nu opbijna 1,3miljoen gulden!
april. De Kamper Ui(t)dagen komen er straks weer aan en deStichting Promotie Kampen maakte de plannen bekend. De Ui(t)dagen voeren dit jaar het thema "Kampen ...
een wereld Ui(tje).
En de Stichting Promotie Kampen nam na 22 jaar trouwe dienst afscheid van penningmeester Rein van Dijlc Gezondheidsredenen maken dat noodzakelijlc Later in het
jaar komt het officiele afscheid.
april. Opnieuw minimaal een paar maanden vertraging in de procedure voor vervanging van de oude stadsbrug. Er is nog geen enkele duidelijkheid over de zgn. "substantiele subsidie" van de overheid.
Het is nog steeds koud, maar toch komt de lente. De achtjarige zeug Dirkje 3 van kin-

derboerderij Cantecleer wierp maar liefst negentien biggetjes! Of heeft dat niets met
het voorjaar te maken?
De bange vermoedens van de bewoners van de Morrensteeg komen uit. Maandag
opent privehuis Yanni de deuren. De gemeente heeft schriftelijk aan de eigenaar van
het pand maatregelen aangekondigd ...
De vrijkomende grond onder de gesloopte gebouwen van het voormalige Stadsziekenhuis is een unieke kans voor de archeologen voor een "grondig" onderzoek. Ze hopen
er restanten van een stadsmuur en een bastion aan te treffen.
Maar ondertussen is er nog steeds geen ministeriele toestemming voor de bouw van
de zo broodnodige polikliniek. Er is nog geen accoord over de grondprijs ...
13 april. Vijfhonderd leden van 40 jazzdansgroepen gaven voor ruim vijhonderd toeschouwers in sporthal De Reeve een geweldige "Demogyjada" sportshow. Dit was een
initiatief van gymnastiekvereniging DOS Kampen.
Daar was dan voor de vierde keer de jaarlijkse Hanzevlootdag en het werd een klinkend
succes. Naar schatting 20.000 mens en kwamen er op af. Het was dan ook prachtig
weer, eindelijk lente ...
Vandaag ook de "open dag" van kinderboerderij Cantecleer. En ook daar was heel veel
belangstelling.
16 april. De gemeente geeft aan de boeren in het buitengebied toestemming om met
kleinschalige voorzieningen voor maximaal IO plaatsen kampeergelegenheid op hun
erf te creeren, mits de rust en de waarden van het landschap niet worden verstoord.
De Stichting Verontruste Burgers is weer bij af. Er is nog geen rechter gevonden die
een uitspraak wil doen inzake de "nieuwe zorgvoorziening" in Kampen ....
17 april. De eerste 27 huurwoningen in uitbreidngsplan De Maten zijn, na lange vertraging, vanmiddag aan de huurders overgedragen.
En vandaag was ook de overdracht van de door de scholen geadopteerde oorlogsmonumenten. Het monument in het plantsoen komt voor een jaar onder de hoede van de
Willem de Zwijger Mavo, de gedenksteen in de voormalige Synagoge wordt verzorgd
door het R.K. Basisonderwijs, de gedenksteen aan de Prinsenstraat door de Avercamp school, terwijl de school Het Kompas zorg draagt voor het monument aan de De
La Sablonierekade.
19 april. In Brunnepe is langs de Ilssel de dijkverzwaring in volle gang. De kosten bedragen maar liefst 28 miljoen gulden. Het werk moet dit jaar nog worden afgerond.
20 april. In de Hanzewijk ging vandaag het project "De wijk is van ons allemaal" van start.
Honderden allochtone en autochtone Kampenaren konden in de tent naast wijkcentrum Reijersdam kennisnemen van elkaars cultuur door middel van muziek en dans en
drankjes en hapjes uit alle betrokken landen. Er komt in de komende weken nog meer.
De Stichting Aangepast Paardrijden nam vandaag de nieuwe stallen aan de Zwartendijk in gebruik. Negen pony's en paarden konden hun intrek nemen onder het toeziend oog van zo'n honderd genodigden.
22 april. B. en W. willen laten onderzoeken hoe de samenwerking met IJsselmuiden meer
.gestalte kan krijgen. Burgemeester Markusse van IJsselmuiden voelt daar weinig voor.
De beide gemeenten hebben onlangs in goed overleg een structuurvisie ontwikkeld.
Dat vindt Markusse voldoende en zo'n onderzoek kost ook nog een kleine 40.000 gulden.

23 april. Van het voormalig ziekenhuis staat alleen nog het oude gebouw overeind. De rest
ligt in puin bij Recycling Kampen. Maar over de beloofde nieuwbouw van een polikliniek is nog steeds niets bekend ....
24 april. De financiering van een keersluis bij Haatlandhaven is rondo Het ambitieuze
project vergt zeker 9,5 miljoen gulden. De Europese Commissie draagt 4,5 miljoen bij,
3,5 miljoen komt uit de dijkverzwaringspot en de gemeente Kampen, de provincie en
het bedrijfsleven betalen gelijkelijk de rest.
Op termijn gaan de Muziekschool en 't Speelwerk verhuizen naar de Vloeddijkkazerne. De Theaterschool, die nu dat gebouw in gebruik heeft, vertrekt waarschijnlijk volgend jaar naar Zwolle...
25 april. Tijdens het slotvuurwerk op de aanstaande Koninginnedag zal de stadsbrug hermetisch worden afgesloten voor alle verkeer in verband met de slechte toestand van de
brug.
Ponyclub Toi Toi krijgt een nieuwe voorzitter. Die functie werd achttien jaar lang vervuld door Ep Kracht. Dick Fix gaat hem opvolgen.
26 april. De voorzitter van tennisvereniging KJLTC, Tonny Zweers, ontving uit handen
van burgemeester Kleemans de legpenning van de stad Kampen. Onder haar voorzitterschap groeide de vereniging uit tot een van de grotere verenigingen in Kampen.
Komend weekend wordt op de banen van KJLTC de interland Nederland-Australis
gespeeld in het kader van de Federation Cup.
En dan: de lintjesregen nieuwe stijl. Onderscheidingen vielen ten deel aan (in alfabetische volgorde):
- Wim Beelen (61) van het Kampereiland werd Lid in de Orde van Oranje Nassau;
- Mevrouw P. Keyzer-de Jong (60) werd benoemd tot Ridder van de vijfde graad in de
Orde van Oranje Nassau;
- Evert Palland (56) kreeg de eremedaille in zilver, die verbonden is aan de Orde van
Oranje Nassau;
- Jan Schinkel (70) werd Ridder van de zesde graad in de Orde van Oranje Nassau.
- Henk Wei! (79) werd Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Allemaal Kampenaren die zich gedurende lange jaren bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt voor de Kamper gemeenschap. Van harte gelukgewenst!
27 april. Het team van de Dirk van Dijkschool werd zevende tijdens het Nederlands Kampioenschap schooldammen in Soest.
Toneelvereniging lAS bracht de klucht Surprise Surprise in de Stadsgehoorzaal.
29 april. Woonstichting Eenvoud gaat in de komende jaren 47 huurwoningen aan Veenmos, Pijlkruid en Silene verkopen. Ze worden te duur voor de verhuur.
In de Gemeentelijke expositieruimte aan de IJsselkade werd vanmiddag een tentoonstelling van Fritz Risken geopend in aanwezigheid van de ambassadeurs van Israel en
Duitsland. Deze ten toonstelling is georganiseerd in het kader van de jaarlijkse 4-mei
herdenking.
Johann van den Noort ontving op de "uitvinderssalon" in Geneve een gouden medailIe voor zijn drijvende waterkering. Van den Noort wil het project samen met drie
Nederlandse constructiebedrijven op de markt brengen. Kampen kan de waterkering
voor het historische stadsfront tegen kostprijs krijgen.
De Stichting Verontruste Burgers stuurde een brandbrief aan alle Tweede Kamerfrac-

ties, waarin gevraagd wordt om een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken in de
regio inzake de ziekenhuisvoorziening in Kampen. Men maakt zich ernstige zorgen ...
30 april. Koninginnedag werd uitbundig gevierd. Gisteravond was er al een prachtige lampionoptocht, die door duizenden mens en werd bewonderd. De dag begon vandaag als
vanoudsmet de reveille, vervolgens de aubade op de Nieuwe Markt. En dan waren er
talrijke evenementen georganiseerd. Grote publiekstrekkers waren de sloepenrace op
de IJssel en de paardenmarathon. En de dag werd besloten met het vuurwerk. Het hele
feest werd begunstigd door prachtig weer.
3 mei. Berichtje over de nieuwe polikliniek: tot voor kort werd altijd gesproken over een
opening in het najaar, nu blijkt dat het waarschijnlijk begin I997 wordt....
4 mei. Aan de jaarlijkse Dodenherdenking werd door veel Kampenaren, jong en oud,
meegedaan. Het werd een indrukwekkende plechtigheid.
En bijzonder indrukwekkend en stijlvol was na de dodenherdenking het concert in de
Bovenkerk. Luthine Postma-Groen had een programma samengesteld, waarop met
veel voldoening kan worden teruggezien.
In het Kamper stadhuis werd door burgemeester Kleemans onder veel belangstelling
het boekje "Voor Koningin en Vaderland" uitgereikt aan de schrijver ervan, de oudrechercheur van politie Mannes Koers. Hij heeft er zijn persoonlijke herinneringen
aan de Tweede Wereldoorlog in vastgelegd.
7 mei. Aan mevrouw Van der Yen uit Kampen werd de Zilveren Krab uitgereikt door het
bestuur van de Nederlandse Kankerbestrijding. Ze is 25 jaar lid van het plaatselijk
comite dat zich onder meer bezighoudt met de organisatie van de jaarlijkse collecte.
Bij de Vrijwilligers Vakature Bank staat dezer dagen de Mobiele Knoppenwinkel uit
Zwolle. Iedereen kan daar uitleg krijgen over de werking en bediening van alle mogelijke apparatuur waar we tegenwoordig mee te maken hebben: televisie, videorecorders, afstandsbedieningen, magnetrons en dergelijke.
8 mei. Vandaag vierden Dirk Reumer en Maria Geertruida Bottenberg hun 60-jarig
huwelijksfeest. Burgemeester Kleemans kwam het paar feliciteren.
In de Hanzewijk werden door wethouder Piederiet twee nieuwe speeltuinen geopend.
Resultaat van een gezamenlijk project van de gemeente, woningbouwvereniging Kampen en Wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk-Hagenbroek.
En nog even terugkomend op het berichtje van 3 mei: het Kamper gemeentebestuur
verliest zo langzamerhand de hoop dat het nog goed komt met de polikliniek. Wordt
het tijd om in actie te komen? Wethouder Veltman wil nog even wachten. "De toch al
magere kansen op succes" zouden dan misschien nog verder verslechteren ...
10 mei. Maar zie: daar is dan plotseling het bericht: minister Borst van Volksgezondheid
heeft toestemming gegeven voor de bouw van de polikliniek in Kampen. De kliniek zal
geexploiteerd worden door de beide Zwolse ziekenhuizen. De kosten worden geschat
op 20,5 miljoen gulden, de beslissing over de definitieve kosten neemt zij pas later, bij
het afgeven van de bouwvergunning. Maar gedeputeerde [aap Dijkstra zegt dat de eerste paal nog deze zomer de grond in moet.
B. en W. willen een onderzoek naar de haalbaarbeid van een hele reeks mooie plannen, zoals de herinrichting van het Buitenhavengebied, het bevaarbaar maken van de
Burge!, herinrichting van het Van Heutzplein, de Vispoort en het Oorgat.
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mei. Het was vandaag "landelijke fietsdag" en "landelijke molendag". En hoewel er
voor onze "Olde Zwarver" minder belangstelling was dan andere jaren, waren molenaars en publiek dik tevreden.
mei. Er is nog weer een rapport over de toe stand van de oude IJsselbrug op komst. De
al eerder genomen veiligheidsmaatregelen hebben niet veel effect, met name voor wat
betreft het busverkeer. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe brug gaan
onverminderd door.
Beroering in de raadscommissie over het door burgemeester Kleemans eigenmachtig
afgeblazen werkbezoek van minister Jorritsma. De geplande anderhalf uur yond Kleemans te weinig. Maar wethouder Breman beloofde alles in het werk te zullen stellen
om de minister alsnog naar Kampen te krijgen.
Dezer dagen werd het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden op de velden van WitBlauw. De Emmaschool en de Marnixschool kwamen als winnaars uit de bus.
mei. Verzorgingstehuis De Amandelboom bestaat vijfentwintig jaar, dus werd er feest
gevierd. En ondertussen werden zes personen in het zonnetje gezet. De bewoners Rietman (92), Penninkhof (97) en Verdam (72) wonen alle drie al 25 jaar in De Amandelboom, mevrouw De Vroome (avondhoofd en praktijkbegeleider) is er 25 jaar werkzaam, en de vrijwilligers mevrouw Strieker en mevrouw De Rooy verrichten a125 jaar
allerlei hand- en spandiensten.
Het enthousiaste bericht van 10 mei over de polikliniek moet toch weer wat worden
afgezwakt. De minister stelt strenge voorwaarden: er moet nog een definitieve kostenraming komen, alsook een samenwerkingsovereenkomst tussen de beide Zwolse ziekenhuizen, de grond moet nog gekocht worden tegen ruim 600 gulden per vierkante
meter en de minister vindt de bouwprijs veel te hoog. Vervolgens moet de bouw worden aanbesteed met tenminste vijf inschrijvers. Het is niet waarschijnlijk dat de bouw
nog dit jaar kan beginnen ....
mei. Op het terre in van de oude oorlogsbunker op Seveningen wordt dezer dagen een
mini-jamboree gehouden waaraan door ongeveer tweehonderd waterscouts wordt
deelgenomen.
mei. Op deze koude en zonloze zaterdag deden 27 koetsen van allerlei formaat mee
aan de Kamper Koetsentocht. Stichting Promotie Kampen zorgde samen met Kampenaar Ton Kruithof voor de organisatie.
In het Stedelijk Museum werd de schilderijententoonstelling "Jan Voerman en het IJsselland; nieuwe aanwinsten" geopend. De expositie toont o.a. een representatieve collectie van werken van Voerman uit het bezit van de acteur Henk van Ulsen. Een deel
daarvan is aangekocht door de gemeente Kampen als bijdrage aan de Voermancollectie in het kasteel 't Nijenhuis te Heino.
.
mei. Vanaf vandaag bestaat de mogelijkheid om per draagvleugelboot en met een snelheid van 70 km per uur over het water van Kampen naar Enkhuizen te "vliegen". Bet
is de bedoeling dat er een lijndienst gestart wordt: Kampen-Urk-Enkhuizen. Later ook
nog lijndiensten tussen Lelystad, Hoorn en Amsterdam.
De Kamper Kunstprijs, vorig jaar ingesteld door de Belangenvereniging Kamper Kunstenaars, daarbij financieel gesteund door de provincie Overijssel, werd dit jaar gewonnen door de Kamper kunstenaar Adele Keijzer. Burgemeester Kleemans reikte de prijs
(vijfduizend gulden) uit.

26 mei. Voetbalvereniging KHC organiseerde voor de vierde keer haar internationaal
jeugdtoernooi. Ploegen uit Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Denemarken en Nederland deden mee. Het werd een succes.
28 mei. Langs de Buitenkade worden opgravingen gedaan in het kader van de dijkverbetering. Bekeken wordt of de aanwezige resten van de stadsmuur gebruikt kunnen worden als waterkering. De gevonden resten van de muur blijken veel dieper te liggen dan
verwacht werd en zijn ook veel breder. "Nog niet eerder zo gezien in Kampen" zegt
stadsarcheologe Mieke Smit.
Het is de vraag of deze kroniek ooit zal verschijnen in de aloude Kamper Almanak. ..
Het voortbestaan van de Almanak is in gevaar als de gemeentelijke bijdrage niet wordt
verhoogd, vindt de Raad van Bestuur van de SNS bank, die het tekort tot nu toe voor
haar rekening nam.
Urenlang is er door medewerkers van het vogel- en egelasiel gezocht naar een in de
IJssel gesignaleerde zeehond. De zoektocht was tevergeefs.
30 mei. Komend schooljaar keert een deel van de leerlingen van het Almere College tijdelijk (vijf jaar) terug in het oude gebouw aan het Engelenbergplantsoen. Dat is een
gevolg van de fusie tussen het Almere College, het Venturi College en de Dronter
Copernicus Scholengemeenschap. Het oude gebouw moet eerst voor ruim zeven ton
in een aanvaardbare staat worden gebracht. Zes ton daarvan komen voor rekening van
de eigenaar van het gebouw: de gemeente Kampen ...
De gemeente verkoopt als laatste gemeente in Overijssel de machtiging voor de centrale antenne inrichting CAl aan de eigenaar van het kabelnet EDON. Dat brengt I,7
miljoen gulden op. Kampen krijgt een vaste zetel in de programmaraad.
Er is een nieuwe Stichting Ventura opgericht door de Musicalgroep van het Venturi
College. De stichting lanceert een wel zeer ambitieus plan voor de Buitenhaven. In dat
gebied zou een klein middeleeuws dorp moeten worden gerealiseerd, inclusief een
theater. Het kost ongeveer 30 miljoen, waarvoor al een investeerder beschikbaar is. De
gemeente is enthousiast, maar zet vooralsnog vraagtekens bij de haalbaarheid ...
juni. Vandaag begon het "IJsselfestival" met culturele manifestaties in zeven plaatsen
langs de IJssel, dus ook in Kampen. Het programma in Kampen sloeg wel aan, in
tegenstelling met de rest. Wagenspelen en een popspektakelleverden de hoogtepunten. De activiteiten gaan nog door tot 9 juni.
De Kamper Kunstruimte boven het postkantoor in de Oudestraat gaat binnenkort verhuizen. Met een tentoonstelling "Uitzet" van Claus van Hoften wordt alvast afscheid
genomen.
3 juni. Een regionaal onderzoek naar het niveau van de brandweerzorg leverde de conclusie op dat de brandweerkazerne op de Loswal op een verkeerde plek staat. Maar burgemeester Kleemans denkt er anders over: "Zolang ik hier burgemeester ben, komt er
geen nieuwe kazerne".
Het is inmiddels volop zomer geworden. En met prachtig weer begonnen vandaag
.3400 wandelaars aan de traditionele Avondvierdaagse.
5 juni. En vandaag was het de nationale straatspeeldag. Die concentreerde zich rond
Wijkcentrum Reijersdam in Brunnepe. Bijna driehonderd kinderen deden mee.
I

6 juni. B. en w. willen bijna een half miljoen gulden uittrekken voor onderhoud van de
riolen.
Een massa publiek op de been voor de glorieuze intocht van de Avondvierdaagselopers. Het was prachtig weer, dus het werd een mooi festijn.
Bet Ichthus College (Jan Ligthartstraat) bracht in de Stadsgehoorzaal een verkorte versie van de musical "Les Miserables" op de planken. Leerlingen en leerkrachten leverden een prachtige prestatie voor een enthousiast publiek.
7 juni. Nog een paar fraaie muzikale prestaties: in de Bovenkerk werd prachtige kerkmuziek ten gehore gebracht door het vocaal ensemble "Magnificat". In de Stadsgehoorzaal vond de einduitvoering van de Gemeentelijke Muziekschool plaats. En in de
Theaterschool brachten de eindexamenkandidaten "Requiem voor een onbekende
gitarist" naar werk van Luigi Pirandello.
De IJsselbrug. De toezegging voor de rijksbijdrage is binnen. Het rijk legt vijftien miljoen op tafel en dat is een hoop geld! Naast het deel dat de gemeente Kampen zelf gaat
opbrengen, rest nu nog een "gaatje" van 4,5 miljoen. Daar gaat Kampen voor in de slag
met de provincie, de regio en de gemeente IJsselmuiden. Het is een grote dag voor
Kampen, zei wethouder Breman. In 1999 moet de nieuwe brug klaar zijn.
8 juni. Het overkoepelend overlegorgaan van muziekverenigingen CKMT bestaat 25
jaar, en dat werd gevierd met een grootscheeps feestconcert op de Nieuwe Markt. Alle
korpsen deden mee. Schitterend weer en veel publiek.
II juni. Burgemeester Kleemans was met vacantie en daarom ging wethouder Breman op
bezoek bij het diamanten paar Wolter van Dijk en Grietje Jacoba van der Kolk om de
felicitaties van de gemeente over te brengen.
13 juni. De Stichting Verontruste Burgers Kampen heeft bijna tien maanden moeten
wachten, maar vandaag staan ze dan voor de rechter in Zwolle met hun klacht inzake
de ziekenhuissluiting in Kampen. Ze willen via de rechter de minister dwingen om
snel de zorgvoorziening in Kampen weer op een goed peil te brengen.
De leerlingen van het Almere College brachten met allerlei klusjes geld bij elkaar voor
het vogel- en egelasiel in Kampen. Opbrengst ruim vierhonderd gulden. Knap werk.
14 juni. De daartoe aangewezen jury heeft gekozen voor het ontwerp van Wim Visser van
het bureau B&D Architecten uit Oosterbeek. Hij mag het nieuwe stadskantoor aan de
KennedylaanjEuropaallee bouwen. Op 5 september beslist de gemeenteraad daarover.
De Stichting Verontruste Burgers Kampen stuitte op veel onbegrip bij de rechtbank in
Zwolle voor haar pleidooi om snel een nieuwe zorgvoorziening in Kampen gerealiseerd te krijgen. Volgende week vrijdag is de uitspraak. ..
15 juni. Jongerencentrum 't Ukien gaf ter sluiting van het seizoen een grootse "endparty", Er was een gratis terrasfestival en een avondprogramma met zes bands en veel
publiek.
18 juni. De plannen voor een keersluis in de monding van de Haatlandhaven zijn wegens
te hoge kosten en andere redenen afgeblazen.
20 juni. Er komt binnenkort meer duidelijkheid over de waterkering langs het Kamper
stadsfront. Die kering moet er halverwege 1999 liggen. Bij de stuurgroep gaat de voorkeur nu uit naar de smalle zgn. "balgkering". Maar er wordt nog op gestudeerd.
Er worden dezer dagen herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Europaallee en dat

geeft grote overlast. Vrijwel aile toegangswegen naar de Europaallee zijn afgesloten.
De gemeenteraad behandelde de Voorjaarsnota. Die werd aangenomen na op enkele
punten te zijn bijgesteld. De komende jaren legt de gemeente nog eens dertig miljoen
op zij voor de vele grote projecten die er aan zitten te komen. Maar: door een kleine
aanpassing werd de Kamper Almanak in ieder geval voor I997 veilig gesteld. Dat is een
plezierig geluid ...
2I juni. De rechter deed uitspraak in het geding tussen de Stichting Verontmste Burgers
Kampen en de minister van Volksgezondheid. De Stichting heeft het geding gewonnen, de minister moet in ieder geval uiterlijk I september antwoorden op het verzoek
van de Stichting om haast te maken met een nieuwe zorgvoorziening in Kampen ...
En met een indmkwekkend beeldenspel sloot het Venturi College een musicaltraditie
van jaren af. "Vaarwel Ventura". Het was uniek. Jammer dat het voorbij is.
24 juni. De oude IJsselbmg ondergaat deze week een grondige inspectie. De hele onderkant wordt bekeken en, afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt bekeken in
hoeverre aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
26 juni. In het jaarverslag 1995 klaagt Woonstichting Eenvoud over de steeds maar toenemende vertraging in de planvorming. De slepende en tijdrovende planologische procedures maken een tijdige uitvoering van de plannen onmogelijk.
27 juni. In het Walkate Archief werd vanmiddag de zomerexpositie geopend. Die is
gewijd aan de Kamper koffiebranderijen onder de titel: "En toen was er koffie". Er was
veel belangstelling.
Het gaat niet goed met de stadsbusdienst. De subsidie die de gemeente krijgt, jaarlijks
8 ton, is bij lange na niet voldoende om dit openbaar vervoer in stand te houden, zegt
wethouder Veltman.
In de binnenstad zijn 17 wegwijzers geplaatst, die verwijzen naar totaal 102 bezienswaardigheden en andere objecten, belangrijk voor (vooral) toeristen.
De Kamper VW en de Stichting Dynamisch Kampen gaan in het vervolg samen in de
nieuwe stichting VW Hanzestad Kampen. Samen kunnen ze meer bereiken dan ieder
afzonderlijk.
28 juni. De dijk Ganzensluis - Kattendiep (Pijperstaart) op het Kampereiland is in het
kader van de dijkverbetering op sterkte gebracht en werd vandaag officieel geopend.
Het werk heeft I7 miljoen gulden gekost, maar liefst IO miljoen meer dan werd
geraamd.
29 juni. De Oranjevereniging Kampereiland organiseerde voor de vijftigste keer de traditionele volksspelen. Het weer was goed, de belangstelling groot en de sfeer prima. Dus
werd er naar hartelust meegedaan aan de kruiwagenrace, schotsenlopen, kussenslaan,
stoelendans en zo meer.
Kanovereniging De Skonenvaarder organiseerde voor de eerste keer een officieel
Nederlands Kampioenschap. Er zat voor de gastheer geen titel in, maar de organisatie
was oke.
En nog een watersportevenement op deze zaterdag: de tweede Oostwal Botterrace
werd een succes: stevige wind, slechts een beetje regen, 23 botters en evenveel, meest
Kamper, bedrijven. De race werd gewonnen door de BU99 (Bunschoten) met aan
~oord, hoe kan het anders, watersportvereniging De Riette.

I julio Wim van 't Oever (59) nam vandaag afscheid als directeurjcursusleider bij het
Speelwerk. Die functie heeft hij 27 jaar vervuld. Hij wordt opgevolgd door Peter 't
Hoen (46).
3 julio Voor de tweede keer in twee jaar werd ingebroken bij de manege aan de Zwartendijk, waarbij 54 zadels werden gestolen. Dat is opnieuw een enorme strop van ruim
een ton!
Er schijnt een vossenplaag te zijn in het buitengebied De Melm. Dat gaat ten koste van
de weidevogels. Er zijn al dertien vossen afgeschoten ...
4 julio Het spektakel gaat weer beginnen! Vandaag de "proloog" van de Kamper
Ui(t)dagen met de al traditionele Koopjesmarkt. Er was veel belangstelling. Volgende
week gaat het echt beginnen.
De gemeente sluit een "calamiteitenovereenkomst" met Nieuws TV. Het gemeentebestuur kan dan bij rampsituaties "inbreken" in de kabelkrant.
6 julio Een nieuwe expositie in het Stedelijk Museum. Maar liefst 38 schilderiien van
negentiende-eeuwse meesters worden tentoongesteld. Het gaat om de collectie uit het
legaat Engelenberg-Persille, dat de gemeente 75 jaar geleden ontving. De expositie is
tot half september.
De vaste organist van de Bovenkerk, Ab Weegenaar, begon met een experiment voor
een nieuwe opzet van de "wandelconcerten" op zaterdagmiddagen: inschakeling van
meer beoefenaars van muziek en zang. Vandaag werd het orgelspel afgewisseld met
optredens van het Hervormd Kerkkoor. Deze variatie werd een succes.
9 julio In opdracht van burgemeester en wethouders onderzocht docente Mariet Herle
naar net beweerde negatieve imago van Kampen. Volgens haar rapport ontbreekt het
in Kampen aan beleid en bestuurskracht. Wethouder Bastiaan noemt het een "flutrapport" ...
II julio Ze hangt er weer: de koe in de Nieuwe Toren. De Kamper Ui(t)dagen beleefden
vandaag een zomers begin. Duizenden bezoekers bezochten de braderie en vermaakten zich met de door de Stichting S.P.K. georganiseerde Middeleeuwse activiteiten.
De recent temggetreden penningmeester van de S.P.K. Rein van Dijk (55)ontving uit
handen van burgemeester Kleemans een koninklijke onderscheiding als blijk van
waardering voor zijn vele werk voor de gemeenschap. Hij werd Ridder van de zesde
graad in de Orde van Oranje-Nassau. Hulde.
I5 julioDe oudste slijterij van Kampen krijgt vandaag een nieuwe eigenaar. Harry en Bertha Post verkochten hun zaak in de Geerstraat en gaan van het leven genieten zoals dat
heet...
Vandaag overleed op 75-jarige leeftijd de heer Jan Weijland. Hij was o.a. dirigent van
De Stem des Yolks, tijdelijk dirigent van het Hervormd Kerkoor, enige jaren ook het
RK. Opera- en operettekoor St. Caecilia en nog veel meer: Voor veel Kampenaren een
onvergetelijke man.
I6 julio Zwembad De Steur kreeg (nou ja, kreeg ...) een grondige opknapbeurt. Er kwam
onder andere een nieuw schuifdak op. Het karwei kostte een slordige I,5 miljoen, maar
het is nu dan ook weer piekfijn in orde.
I8 julio De tweede Kamper Ui(t)dag vandaag: Countrydag. De binnenstad vertoonde weer
hetzelfde vertrouwde beeld: gezellige drukte, muziek, daarbij mooi weer. Dus een
geslaagde dag.

juli. Ter hoogte van scheepswerf Peters wordt toch een kistdam aangelegd terwille van
uitbreidingsplannen van de werf. De gemeente Kampen en de provincie gaan elk
250.000 gulden bijdragen.
25 julio Alweer de derde Ui(t)dag, dit keer in het teken van "Europa". De straten waren
bomvol. En ook het Kerkorgelpad trok veel belangstelling.
26 julio De Stichting Verontruste Burgers is opnieuw op dood spoor gezet. De Minister
van Volksgezondheid heeft het bezwaarschrift van de stichting niet ontvankelijk verklaard. Maar de stichting gaat door: als we nu stoppen gebeurt er zeker niets meer, zegt
voorzitter Rie Woning. Zou er nog ooit een polikliniek komen?
Zeezeiler Henk de Velde meerde zijn catamaran "C rooo" af aan de IJsselkade. Dat
trok natuurlijk veel bekijks. De zeiler wil in het jaar 2000 opnieuw de wereld rondvaren!
Vandaag overleed de in Kampen wei zeer bekende "Badmeester Stricker". Hij werd 77
jaar. Tienduizenden Kampenaren heeft hij de zwemkunst geleerd. In 1982 ontving
Strieker de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau en 1993 de
legpenning van de stad Kampen.
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augustus. Alweer de voorlaatste Ui(t)dag. Die bracht topdrukte. Daardoor raakten er
veel kinderen zoek, maar alles kwam weer terecht via de informatiewagen bij de Plantage. Het werd weer een geslaagde dag.
Minder tevreden zijn de bewoners van De Maten. Die eisen van de gemeente onmiddellijk maatregelen die een eind maken aan de ellende van het stuivende zand in hun
nieuwe wijk. Ze zijn het zat...
8 augustus. En dus vandaag de laatste van de geslaagde reeks Ui(t)dagen van 1996. Het
was opnieuw druk in de binnenstad. De kinderrommelmarkt in de Geerstraat was een
topper en er werden goeie zaken gedaan. Op het Koeplein speelde ex-wereldkampioen
Ton Sijbrands een simultaan dampartij aan 15 borden. Aile punten gingen naar Sijbrands .... En's avonds tot slot dan weer het vuurwerk. Tot volgend jaar maar weer...
B. en W. willen op korte termijn een convenant sluiten met het gemeentebestuur van
Dronten over het opvangcentrum voor asielzoekers in Roggebotsluis. Burgemeester
Kleemans: het opvangcentrum ligt in de achtertuin van Dronten, maar in 6nze voortuin. Kampen heeft de lasten, Dronten de lusten. Want Dronten krijgt extra financiele
inkomsten.
14 augustus. Het Ichthus College (voorheen Johannes Calvijn Lyceum) aan de Jan Ligthartstraat wordt fors uitgebreid. In de binnentuin komt een nieuw studiehuis met
muziektheater, mediatheek en collegezaal. Kosten 1,2 miljoen gulden. Het is een
investering in de toekomst.
Jan Hoekert (46) was vandaag 25 jaar bij het onderwijs, en werd daarom vanmorgen
om zeven uur uit zijn bed gebeld voor een uitgebreid ontbijt dat hem werd aangeboden door de activiteitencommissie. Hij is nu directeur van de Willem van Oranjeschool. 's Middags was er een receptie.
15 augustus. Een record in het Frans Walkate Archief. De tentoonstelling "En toen was er
koffie" kon de duizendste bezoeker verwelkomen. Greetje Lok uit Kampen kreeg een
bloemetje, enkele boeken en -uiteraard- koffie aangeboden.
16 ·augustus. Ook bij school "De Ark" aan de Rondweg was het feest. Juffrouw Corrie
I

Olink werd per bakfiets van haar huis naar de school gebracht voor de viering van haar
2s-jarig onderwijsjubileum. Het werd een groot feest.
19 augustus. Aan het stuifzand in de nieuwe wijk De Maten wordt door de gemeente een
eind gemaakt. Althans: dat is de verwachting. Een dezer dagen wordt begonnen met
het impregneren van het zand met een middel dat het stuiven tegen moet gaan. En er
zijn al trottoirs aangelegd en lantaarnpalen geplaatst.
.De dijkverzwaring ligt op schema. En ook voor watersportvereniging De Riette lijkt een
eind te komen aan aile narigheid: er is begonnen met de bouw van het nieuwe clubhuis. Het oude moest wijken voor de dijken.
22 augustus. De stichting Live Life organiseerde een uitje voor ongeveer ISOgehandicapte jongeren en volwassenen uit Kampen en omgeving. Achter op de motorduo ging het
naar de Weerribben. Het werd een dag om nooit te vergeten.
23 augustus. De Reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt scherpt de kledingvoorschriften voor de (meisjes)leerlingen aan: geen minirokjes, geen broekrokken,
geen splitten .... Voor wie zich niet thuis kan omkleden, ligt in school een "noodgarderobe" klaar.
De minister heeft het hele Zwartemeer aangewezen als beschermd natuurmonument.
Dat kon weI eens het einde betekenen van de Peurvereniging KIJG, die dan met haar
4So ledenpeurders in de problemen komt.
Uiterlijk in september a.s. verwacht directeur Braaksma van het Zwolse Sophiaziekenhuis duidelijkheid over de polikliniek in Kampen. Alles ligt klaar, het wachten is
nu op het geld....
24 augustus. Op het Koggeterrein bij de Buitenhaven is sinds enige tijd een middeleeuws
houten huisje in aanbouw. Vandaag wordt begonnen met het aanbrengen van het rieten dak. In het huisje -een initiatief van de Koggestichting-komen een smederij en een
palingrokerij.
26 augustus. Wethouder Veltman was vandaag precies 25 jaar raadslid. Dat is nog geen
record maar het is al weI een heel eind. En sinds 1990 is hij wethouder. Aan het jubileum wordt aileen in de besloten kring van het college aandacht besteed.
Hevig conflict tussen gemeente Kampen, de Hanzestad Compagnie en de waters portvereniging Buitenhaven over de ligplaats van de Salonboot Hendrikje. Die blokkeert
min of meer de monding van de Buitenhaven, maar zou komen te liggen aan een speciaal daarvoor door de gemeente gemaakte steiger bij de Koggewerf. Daar liggen nu echter schepen van de Bruine Vloot afgemeerd ... En de oude plaats van de Hendrikje bij de
IJsselbrug is nu bestemd voor de "draagvleugelboot". Wie 't begrijpt mag het zeggen ....
28 augustus. Cafe-restaurant d'Olde Vismark is verkocht aan de familie Wesseling uit
Winterswijk. Evert en Joke van Dijk houden het voor gezien en gaan na ruim dertig
jaar met "pensioen". De klanten bezorgden hen een hartverwarmend afscheid.
29 augustus. Er komt voorlopig geen speciale afslag van de te verlengen N50 voor het
Kamper industrieterrein. De noodzaak daartoe staat nog onvoldoende vast, meent
Rijkswaterstaat. De Industriele Club Kampen is teleurgesteld.
Aan de ellende met het stuifzand in woonwijk De Maten kwam een einde, zie 19
augustus. Maar nu kan het regenwater geen kant op en de dezer dagen overvloedige
buien zorgen nu voor veel overlast. Wethouder Breman is al komen kijken en beloofde maatregelen ...

Gedeputeerde Jaap Dijkstra bracht wegens zijn aanstaand vertrek naar Engeland op de
valreep nog een werkbezoek aan Kampen en bezocht met wethouder Piederiet en een
aantal ambtenaren het City-Theater. De gedeputeerde was vol bewondering voor het
gebouw. "De provincie is enthousiast over de gemeentelijke plannen met het theater".
En wethouder Bastiaan begrijpt al die commotie over de Salonboot Hendrikje niet.
"Een storm in een glas water". Het komt met Hendrikje best in orde ...
30 augustus. Opnieuw een onderwijsjubileum. Adjunct-directeur Deuzeman van de Dr.
H. Bouwmanschool vierde zijn zilveren onderwijsjubileum en dat werd uitbundig
gevierd met een erehaag, een versierde fiets, een circus en een receptie.
31 augustus. Nog een jubileum: muziekvereniging De Volharding bestaat 75 jaar en dat
werd gevierd met een receptie in het clubgebouw De Opmaat. En voorzitter Cees
Boom is, samen met erelid Anne Visscher, al een halve eeuw lid.
3 september. Er komen toch 36 seniorenwoningen aan de Veerweg bij de Buitenhaven,
ondanks aanhoudende bezwaren van omwonenden. De raadscommissie gaat met de
plannen accoord. Groen Links en Kampen Alert blijven tegen.
En dezelfde commissie gaf ook groen licht voor de bouw van een kantoorgebouw aan
het Bolwerk, naast het gebouw van de PTT.
Pas in het jaar 2000 zal de doorgetrokken Rijksweg 50 tot aan de Flevoweg klaar zijn,
een jaar later dan de bedoeling was. Rijkswaterstaat is in de planning aan het schuiven
gegaan ...
De oude IJsselbrug kan nog eventjes mee ... tot maart 1997, zo concludeert het rapport
van Hexa Consult naar aanleiding van de "globale inspectie" die in juni werd uitgevoerd. Dan moeten wel aile veiligheidsmaatregelen strikt in acht worden genomen.
De brug werd overigens vanmorgen geramd door een grote duwboot uit Spijkenisse.
Dat kostte aan het schip de volledige kajuit. Beperkte schade aan de brug, geen schade
aan de schipper ...
4 september. De nieuwe poli: verwacht wordt dat rond I december de eerste paal de
grond ingaat. Dat zei directeur Braaksma van het Zwolse Sophiaziekenhuis. Zou 't er
dan toch van komen?
5 september. De gemeenteraad nam een paar belangrijke besluiten: er werd accoord
gegaan met de bouw van het nieuwe stadskantoor volgens het door de jury en B. en W.
aanbevolen ontwerp van Architectenbureau BDG. Dat is 23 miljoen ... En vervolgens
ging men accoord met de bouw van de nieuwe stadsbrug, totaal 41 miljoen, waarvan
15 miljoen voor rekening van het Rijk. Er is nog vijf miljoen tekort. Gebak bij de koffie en na afloop van de vergadering een borreltje ...
En nog een belangrijk besluit van de gemeenteraad: het "formuliergebed" aan het
begin van de vergaderingen van de raad blijft vooralsnog gehandhaafd.
7 september. De openbare bibliotheek aan de Kennedylaan bestaat 75 jaar, en vandaag
was er de "open dag". De gehouden kleurwedstrijd voor de jeugd was een groot sueces: ruim duizend inzendingen. Er was ook een informatiemarkt op het voorterrein,
Gait Berk hield een Iezing met dias, de schrijfster Marjan Berk hield ook een lezing.
En het feest is nog niet afgelopen. Ook zeezeiler Henk de Velde komt neg dia's vertonen.
9 september. Wim Gelderloos is directeur van "De Kogge" en is vandaag 25 jaar werk-
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zaam in het onderwijs. Hij werd door zijn collega's en de leerlingen onthaald op een
uitgebreid ontbijt in "De Stadsherberg", waarna hem een korte boottocht op de IJssel
werd aangeboden. En er was ook nog een receptie.
september. Vvfr-fractievoorzitter Bas Regelmeijer wil graag dat de Oudestraat eerder
een opknapbeurt kan en moet krijgen dan zoals gepland in I999-2000. Hij denkt dat
te kunnen financieren door te schuiven met andere uitgaven, zoals voor de versmalling van de Europa-allee en de herinrichting van de Plantage. Wethouder Breman zegt
dat die berekening niet deugt. Er is geen sprake van dat dat geld nu al op de plank ligt.
september. Op het terrein van voormalig houthandel Cramer aan de IJsseldijk is het al
jaren een rommeltje, en de eigenaar heeft nu een aanschrijving van de gemeente
gekregen dat de zaak moet worden opgeruimd en aan de eisen van de Milieuwet moet
voldoen. Binnen zes weken, anders volgt boete ...
september. Vandaag Monumentendag. Veel mensen maakten weer gebruik van de
gelegenheid om onze monumenten te bekijken. Ook in ons Frans Walkate Archief was
de belangstelling groter dan ooit.
De Stichting Streekmuseum Kampereiland ging een fusie aan met de Stichting Kunst
en Historie te Ilsselmuiden, en vormen nu samen de Stichting Streekmuseum Ons
Erfgoed.
september. Beroering bij de Kamper overheid: Bureau Mede uit Houten onderzocht in
opdracht van het gemeentebestuur de resultaten van de een paar jaar geleden doorgevoerde gemeentelijke reorganisatie. Het "strikt vertrouwelijke rapport" lekte uit naar
de pers. Het college van B. en W., de gemeenteraad en de ambtenaren krijgen in het
rapport een dikke onvoldoende "We hebben gezamenlijk gefaald en we moeten hier
met z'n allen lering uit trekken "
september. Stichting Vluchtelingenwerk Kampen kampte al jaren met een huisvestingsprobleem, maar dat is nu opgelost. De bovenverdieping van het pand aan de Hofstraat is door Stichting De Ruimte ontruimd en staat nu ter beschikking van Vluchtelingenwerk.
september. Burgemeester Kleemans vierde zijn 25-jarig ambtsjubileum met een culturele avond in de Stadsgehoorzaal. Er was veel belangstelling. "Een avond naar Kleemans hart."
september. Ceen tunnel onder de Ilssel, zo liet minister Jorritsma aan Kampen weten.
Veel te duur. Schrik bij de gemeente, maar men legt zich nog niet neer bij dit bericht.
Hoe lang is het nu geleden dat Kampen "schreeuwde om een nieuwe brug"? Die.kwarn
er uiteindelijk. En er komt ook een nieuwe stadsbrug. Maar nag een brug is teveel van
het goede ...
Met een geslaagd open huis is de Stadsgehoorzaal begonnen aan een nieuw seizoen.
De hele dag was het er gezellig druk.
Het was vandaag ook "Gemeentedag". Die stond in het teken van de sport. De belangstelling was heel groot op de Nieuwe Markt, waar tal van verenigingen zich aan het
publiek presenteerden.
september. Nogmaals de "Ilsseltunnel". De commotie rond de afwijzing door de
minister is groot. Diverse belanghebbende instanties reageren geschokt: het gemeentebestuur mag de strijd onder geen beding opgeven ...
september. Wethouder Veltman (57) verlaat met onmiddellijke ingang de politiek.

Familieomstandigheden nopen hem de dagelijkse leiding van zijn assurantiekantoor
op zich te nemen. Daarmee verdwijnt een belangrijke schakel binnen de Kamper politiek.
En dankzij een gift van de stichting Centrale Antenne keert het van vroeger alom
bekende romantische "rozenlaantje" in het plantsoen -weliswaar op een iets andere
plaats- weer terug. Met de aanleg is al begonnen.
25 september. Voor Kampen en voor de Theologische Universiteit aan de Broederweg
was het vandaag weer "Schooldag". Dat leverde op straat het bekende beeld op van duizenden schooldagbezoekers, kraampjes met levensmiddelen, soep, koffie en boeken.
En in de diverse kerkgebouwen trokken de diensten veel belangstellenden.
N6g een bericht van het kerkelijk erf: er lag een plan op tafel van "vrijgemaakte" en
"synodale" gereformeerden om te komen tot gezamenlijk gebruik van de Burgwalkerk.
Maar de leden van de gereformeerde kerk synodaal wijzen die voorstellen massaal af....
Ceen vrijgemaakten in "hun" kerkgebouw ...
Het Grafisch Atelier zag een grote wens in vervulling gaan. De oude garage bij hun
huidige pand in de Hofstraat werd omgetoverd tot een fraaie expositieruimte, die volgende week zaterdag wordt geopend.
27 september. De stadswachten moeten volgens het college van B. en W. meer bevoegdheden krijgen. Een "beperkte opsporingsbevoegdheid" moet daar onder vallen, en ook
moeten de stadswachten bekeuringen kunnen uitdelen bij lichte overtredingen. De
regiopolitie IJ sselland heeft daar bedenkingen tegen.
28 september. Atletiekvereniging Isala nam op grootse wijze afscheid van voorzitter Nico
Klappe, die die functie bijna veertig jaar heeft vervuld. Er waren toespraken en als
cadeau een fonkelnieuwe fiets.
Muziekvereniging Volharding hield weer het jaarlijkse Druma-festival in sporthal De
Reeve. Vijfhonderdvijftig muzikanten, majo- en minirettes van vijftien verenigingen
lieten hun kunnen zien en horen. Het werd opnieuw een geslaagd feest.
30 september. De bewoners van De Smidse in de Voorstraat achter C & A ergeren zich
enorm aan de bouwvallen van de panden 16 tim 22 waarvan de restauratie steeds maar
uitblijft. Het is er een enorme chaos en het wordt met de dag gevaarlijker. ..
3 oktober. De toneelgroep van de Kampereilander Oranjevereniging bracht in de Stadsgehoorzaal het toneelstuk "Grote verwachtingen" naar een verhaal van Charles Dickens.
5 oktober. In het Stedelijk Museum werd een opmerkelijke tentoonstelling geopend die
gewijd is aan "de jongere bouwkunst in Kampen", van Jugendstil tot Amsterdamse
School.
7 oktober. Voor de eerste keer werd een "stadspanel" door de gemeente georganiseerd:
een schriftelijke enquete over bestuurlijke vernieuwing. Bijna 50 pro cent (3IO) van de
650 aangeschreven Kampenaren deed mee. De afdeling Communicatie (voorheen
Voorlichting) van de gemeente spreekt van een "uitzonderlijk hoge respons".
Door een onverwachte korting op de algemene rijksuitkering loopt Kampen wellicht
volgend jaar een miljoen gulden mis. Dat wordt zuinig aan doen ...
8 .oktober. Het Ministerie gaf "groen licht" voor de lang verwachte polikliniek en stelde
aan de Zwolse ziekenhuizen Sophia en Weezenlanden 17 miljoen gulden beschikbaar

voor dat project. Als alles verder goed gaat, zou nog dit jaar begonnen kunnen worden
met de bouw ! Dat is goed nieuws!
10 oktober. Minder goed: de gemeente heeft volgend jaar veel te weinig geld voor het in
behoorlijke staat brengen van de wegen en straten in de kom van Kampen. Een £link
aantal straten wordt vooreerst van de lijst afgevoerd.
II oktober. Volgens het "stadspanel" (zie 7 okt.) vindt 70% van de Kampenaren dat de
gemeente er veel te weinig aan doet om de burgers bij het bestuur te betrekken. 56%
is van mening dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de
bevolking.
12 oktober. In het Stedelijk Museum werd evenals vorig jaar een "taxatiedag" gehouden.
Zo'n driehonderd mens en kwamen langs om hun al dan niet vermeende kostbare
bezittingen te laten taxeren. Het meest waardevol: een schilderijtje uit 1840 werd
getaxeerd op ongeveer tienduizend gulden.
De burgemeesters van Kampen en IJsselmuiden gaven vanmorgen samen het startsein voor restauratie van een oude zeepunter, die door de Stichting tot behoud van de
Kamper Botters in vroegere glorie zal worden hersteld.
Bij de Stichting Bejaardenwerk zijn tien "seniorenvoorlichters" paraat. Ze proberen
stadgenoten van 75 jaar en ouder wegwijs te maken in het woud van regelingen waarop ze eventueel een beroep kunnen doen.
IS oktober. Ondanks problemen met de groeiende chaos van uitstallingen, reclameborden, terrassen en wat dies meer zij op de Oudestraatpromenade willen B. en W. het
bestaande beleid voorlopig handhaven. Het wachten is op de invoering van het "citymanagement" en de herinrichting van het centrum.
16 oktober. Het College van Burgemeester en Wethouders is weer compleet. In de vacature Veltman werd voorzien door benoeming van het RPF-raadslid Arie Hup (61). En
diens opvolger in de raad werd de 49-jarige Gerrit de Vries, uiteraard ook RPF.
Het "Kamper Boemeltje" dat naar zeggen van de Nederlandse Spoorwegen ondanks de
jaarlijkse anderhalf miljoen passagiers onrendabel is, wordt zeker nog vijf jaar in stand
gehouden. Minister Jorritsma trekt daarvoor geld uit. Daar is Kampen (en IJsselmuiden) blij mee !
17 oktober. B. en W. willen de twee jaar geleden ingevoerde kapverordening versoepelen:
bomen e.d in particuliere tuinen gaan er wellicht buiten vallen. "We zijn veel te ver
doorgeschoten" ...
24 oktober. Op het Kampereiland werd de eerste gemeentelijke "wijkschouw" voor het
buitengebied gehouden. Een van de punten die aan de orde werden gesteld, was de
zorg die men zich maakt over de gevaren die het Kampereiland bedreigen bij calamiteiten op het Kamper industrieterrein. "Kornen er onverhoopt giftige wolken vrij, dan
zijn wij als eersten de pineut."
25 oktober. Om de gesignaleerde problemen binnen het Kamper gemeente-apparaat het
hoofd te kunnen bieden, he eft B. en W. voor een periode van zes maanden een interim-manager aangesteld. Dat gaat II5.000 gulden kosten ...
26 oktober. In de Wortmanstraat werd door de bewonerscommissie in samenwerking
met de Stichting Welzijn Kampen een straatfeest georganiseerd. De Wortmanstraat
staat een grondige renovatie te wachten en het feest moest er aan bijdragen dat de
bewoners meer begrip zuIlen opbrengen voor de overlast die ongetwijfeld komen gaat.

31 oktober. Er wordt door de gemeentes Kampen en IJsselmuiden een gemeenschappelijke werkgroep aan het werk gezet, die voldoende argumenten moet aandragen om de
herindelingsplannen zoals die door Gedeputeerde Staten worden voorgesteld, onderuit te halen. De bedoeling is dat er een convenant komt waarin precies staat aangegeven op welke terreinen Kampen en IJsselmuiden "niet vrijblijvend" gaan samenwerken ...
Vele honderden mens en namen vanmiddag afscheid van oud-wethouder Harry Veltman tijdens een receptie in het stadhuis. De bezoekers kwamen niet alleen uit Kampen, maar ook uit de omliggende gemeenten.
november. Het Kamper Trompetterkorps presenteerde zich tijdens de jaarlijkse contactavond in een volle Stadsgehoorzaal. Ook "De Jonge Trompetter" en het "Oude
Kamper Trompetterkorps" deden mee.
4 november. Minister Annemarie Jorritsma van Verkeer en Waterstaat was vandaag in
Kampen. Ze opende officieel het tweede dijkvak dat bij ons werd verbeterd in het kader
van de "Noodwet", De rivieren moeten meer ruimte krijgen, dat zalleiden tot verlaging
van de waterstanden, zei de minister. Maar ze keert zich nog steeds tegen de tunnel
onder de IJssel. De Kamper lobby gaat door...
8 november. Jongerenkoor "Arise" concerteerde in de Buitenkerk onder leiding van
Wolfried Kaper. Een talrijk publiek beluisterde dit "Herfstconcert".
9 november. Het Welfarewerk van het Rode Kruis in Kampen bestaat veertig jaar. Dat is
het herdenken waard.
12 november. Kunstenaar Oscar Lourens krijgt ondanks een eerdere afwijzing toch toestemming de kademuur langs de Vloeddijk te versieren met kunst. De Welstandscommissie en Monumentenzorg gaan akkoord en nu zien B. en W. met uitzondering
van wethouder Piederiet geen belemmering meer. Men wil er zelfs zestienduizend
gulden subsidie in steken ...
13 november. De zandauto's die de hele dag af en aanrijden met zand voor de tweede fase
van De Maten zijn funest voor de wegen en voor de enige ontsluitingsweg van deze
nieuwe wijk. Er wordt nu overhaast een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd vanaf de
Niersallee. Dat kost 6°5.000 gulden. 230.000 gulden daarvan is extra...
14 november. Het "tweede stadspanel" bracht aan het licht dat de helft van de Kamper
bevolking wel oren he eft naar fusie van de gemeentes Kampen en IJsselmuiden. Een
onverwachte uitkomst. Burgemeester Kleemans is er niet zo blij mee.
16 november. De Vereniging van Natuurfotografen in Kampen bestaat tien jaar. In verband daarmee werd een fotowedstrijd uitgeschreven voor niet-leden. Er kwamen ruim
tachtig inzendingen. Winnaar werd mevrouw Schootstra-Tulp uit IJsselmuiden.
Mevrouw A.M. van de Brink-Visser nam afscheid na jarenlang vrijwilligerswerk bij het
Rode Kruis. Ze ontving daarvoor als onderscheiding het Kruis van Verdienste.
En daar was hij dan weer. Sinterklaas maakte een feestelijke entree aan de Buitenhaven en velen, groot en klein, kwamen hem begroeten. Het werd, in tegenstelling tot
vorig jaar, een prachtig feest.
18 november. Er zijn nogal wat mooie plannen die, sommige al jaren, wachten op uit,voering. Bijvoorbeeld de Buitenhaven en omgeving, de IJsselkade, de Vispoort, de Burgel en zo meer. Omdat die plannen in verband met de dijkverzwaring nu nadrukkelijk
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in beeld komen, laten B. en W. de haalbaarheid ervan onderzoeken door stedebouwkundig bureau Witpaard. Dat kost bijna 200.000 gulden ...
november. En ook het bestuur van de Ondernemersvereniging Kampen heeft plannen.
De binnenstad moet opnieuw ingericht worden en ingenieursbureau Oranjewoud uit
Heerenveen werkt de plannen uit. De presentatie zou dezer dagen plaatsvinden, maar
dat gaat niet door en wordt uitgesteld tot half december. Het bestuur is kwaad op Oranjewoud.
Opnieuw de tunnel. De Tweede Kamer wil meewerken aan de tunnel, maar stelt de
voorwaarde dat ookde provincie moet meebetalen. Maar daar is geen geld en dus voIgt
een weigering. Zijn nu aIle kansen verkeken? De lobby gaat door, zegt burgemeester
Kleemans.
Meer dan honderd belangstellenden waren aanwezig in de aula van de Theologische
Universiteit om deel te nemen aan de discussie over bestuurlijke vernieuwing en
gemeentelijke herindeling. Die discussie werd voortreffelijk geleid door Noortje van
Oostveen, vroeger bij het NOS-journaal. Voor-en tegenstanders vlogen elkaar niet in de
haren, het ging er vredig aan toe en van een kloof tussen burgers en stadsbestuur was
ook weinig te merken. En aan het slot werd burgemeester Kleemans -bijna jarig- op
initiatief van collega Markusse uit IJsselmuiden luide toegezongen ...
november. Burgemeester Kleemans werd dus zestig jaar! Door de Stichting Werk in
Uitvoering werd hem een bronzen borstbeeld aangeboden, vervaardigd door de kunstenares Carla Vrendenberg. Voorlopig blijft het beeld in de burgemeesterswoning
staan.
november. De bewoners van de Beukenweg krijgen samen misschien 310.000 gulden
vergoeding voor geleden schade tengevolge van de dijkverbetering. De bewoners van
Melmerweg en Slagersweg krijgen niets. Zo althans is het advies van de onafhankelijke commissie die daarvoor is ingesteld. Maar het Verenigd College van het Waterschap
gaat dat voorstel nog bespreken ...
Tijdens de vergadering van de Ondernemersvereniging Kampen werden toch de voorlopige plannen voor herinrichting van de binnenstad besproken, zoals die worden
opgesteld door Bureau Oranjewoud uit Heerenveen. Die plannen zouden dan in I997
moeten worden uitgevoerd.
Hoewel wethouder Bastiaan begrip heeft voor het stand punt van de provincie Overijssel (geen provinciale bijdrage) gaat de "tunnellobby" nog door. Laatste pogingen ...
november. Bij veehouder Ten Hove aan de Nesweg was het feest. Marijke 44 van dertien jaar leverde haar roo.oooe kilogram melk af en dat is een bijzondere prestatie!
Vandaag een bijzondere gebeurtenis in ons Frans Walkate Archief. Daar overhandigde de bijna 86-jarige concertpianist Gerard Hengeveld de handgeschreven partituur
van de door zijn vader, de in Kampen bekende Chris Hengeveld gecomponeerde opera
"Marion" aan directeur Herman Harder. Die gebeurtenis werd omlijst door een
subliem piano recital, een kostelijke voordracht door de acteur Henk van Ulsen en een
al even kostelijke "high tea".
En in het Stedelijk Museum verrichtte burgemeester Kleemans de opening van de tentoonstelling "Kampen Zuid".
november. Er ligt bij de colleges van B. en W. van Kampen en IJsselmuiden nu een
"convenant voor niet-vrijblijvende samenwerking" op tafel in de strijd om behoud van
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de eigen gemeentelijke zelfstandigheid. De gemeenteraden gaan daar over praten,
waarna het stuk wellicht naar de provincie Overijssel gaat.
november. De bewoners van de Ilsselkade en de De La Sablonierekade voelen zich
"belazerd" door het waters chap Ilsseldelta. Een stormvloedkering bij Ramspol kan bij
Kampen een stijging tengevolge hebben van meer dan 30 cm hoger dan altijd werd
gesteld. Een foutieve berekening van het waterschap ...
In de Stadsgehoorzaal de jaarlijkse toneelavond van de GLTO afdeling Kampen-Ilsselmuiden. Het talrijke publiek genoot volop van de doldwaze klucht "Kunst en kitsch".
november. Wethouder Piederiet is zeer teleurgesteld over de brief van Gedeputeerde
Staten aan de minister. Daarin blijft een pleidooi voor de tunnel onder de Ilssel achterwege, maar wordt alleen gezegd dat de provincie geen geld in zo'n tunnel wil (kan)
steken.
De bewoners van De Maten willen uit protest tegen de voortdurende ellende in wat "de
mooiste wijk van Kampen" moest worden de aanslag voor Onroerend Zaakbelasting
die ze hebben ontvangen, niet betalen ... Er komt binnenkort een wijkvereniging die
aktie gaat voeren!
De gemeenteraad ging accoord met de bouw van het Regionaal Overslag Centrum
(ROC) bij Haatlandhaven. Er is een investering van 4,8 miljoen gulden mee gemoeid.
november. Hoe zit het nu eigenlijk met de polikliniek?
Het Sophiaziekenhuis in Zwolle is volgens bronnen binnen het ministerie de afgelopen weken herhaaldelijk in botsing gekomen met de topambtenaren. De onderhandeling en schijnen weer vastgelopen te zijn ... En wij in Kampen maar wachten!
november. Bij het gemeenschapscentrum Ons Erf op het Kampereiland werd een beeldengroep "De Maaiers" onthuld. Het is een initiatief van de "Boeren Rotaryclub" en
werd gemaakt door de kunstenares Carla Vrendenberg. Het wil een blijvende herinnering zijn aan een nog niet zo lang geleden afgesloten landbouwperiode.
En met deze vermelding sluit dan de kroniek. De gebeurtenissen in de rest van dit jaar
zullen bij leven en welzijn vermeld worden in de Kamper Almanak van 1998. Ongetwijfeld zijn daar dan weer de perikelen rond de polikliniek, de Njo, de tunnel, de 1Jsselbrug, het stadskantoor, de dijkverbetering, de Hanzespoorlijn, maar vooral ook de
gewone gebeurtenissen van alle dag in te lezen. Kampen is en blijft een boeiende
stad ...

