De Kamper Almanak is een uitgave van het Frans Walkate Archief, u aangeboden
door de SNS bank.
Dit cultuur-historisch naslagwerk staat vol gegevens over het maatschappelijk leven in
Kampen. In' het omslagartikel schetst de afdeling communicatie van de gemeente
Kampen een beeld van wat de stad de komende jaren te wachten staat aan infrastructurele veranderingen. Bovendien voorziet deze afdeling u van belangrijke infermatie over zaken waarmee u als inwoner te maken heeft.
Ook over o.a. kerk, vereniging, school, tandarts of dienstregeling van het openbaar
vervoer vindt u gegevens in deze gids. Nieuw zijn een zenderkaart van Castel voor de
afstemming van uw Radio en TV. Bovendien is er ruimte voor streektaal, de eerste
keer ingevuld met een verhaal van Gait L Berk.
De geschiedkundige bijdragen zijn onder begeleiding van onze deskundige redactiecommissie tot stand gekomen. Feiten over de jongste geschiedenis worden vermeld
in de Kamper Kroniek. De zorgvuldig verzamelde informatie is zo actueel mogelijk,
maar helaas op het moment van uitgifte soms alweer achterhaald. U kunt ons helpen
door correcties, op- of aanmerkingen in te vullen op de antwoordkaart achterin de
gids.
Dank verschuldigd zijn we aan de gemeente Kampen, adverteerders, donateurs,
schrijvers en vrijwilligers, welke allen hebben bijgedragen aan de realisering van deze
uitgave. Leg deze gids bij uw telefoon, of daar waar u hem snel terug kunt vinden, juist
dan zal de Kamper Almanak een handig naslagwerk blijken.

H. Harder

directeur Frans WalkateArchief SNS bank

Redactie:
Redactieadres:

Anny Kleinmeulman-Balster, Marhilde Wessels-Bierling, Herman Harder,
Bruno Kriegsman.
Frans Walkate Archief
Burgwal43
8261 EP Kampen
tel. 038/3392351
fax. 038/3392354

Redactiecommissie "Geschiedkundige bijdragen":
drs. J. van Gelderen, drs. J. Grooten, K. Schilder en H. Wiersma.
De Kamper Almanak is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid van de door
derden verstrekte gegevens neemt de uitgever geen verantwoordelijkheid. Voor eventuele
verbeteringen of aanvullingen houdt hij zich aanbevolen. Zonder toestemming van de redactie is nadruk in welke vorm dan ook verboden.
Waar niet vermeld: foto's Frans Walkate Archief

