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KAMPER KRONIEK 1929.

De heer Hendrik Kits, vele jaren opzichter del'
plantsoenen, overleden in den ouderdom van 88 jaar.
De IJssel is vastgevroren.
De Urker Postboot heeft 't ijs nog kunnen trotseeren,
maar den 5en moest de strijd nog voor den Ketel
worden opgegeven. .
De restauratie van het oude Hof van Holland vol
tooid door de plaatsing van de deur. Zoo is dit
gebouw, althans voor zoover het de beneden
verdieping betreft, op gelukkige wijze vrijwel in
zijn onden toestand teruggebracht.
Door de ingevallen dooi stelt "T. O. G." de hard

[rijderi] nit.
De thermometer staat's nachts op 220 C. onder nnl.
Geregeld verkeer over het Ganzediep naar het

[Eiland.
De sigarenfabriek van den heel' van del' Sluis
(vroeger A. A. C. v. d. Mijle) brandt grootendeels

[inwendig uit.
De 14 huisjes aan het Gillesplein, grenzende aan
de Noordzijde van de Stadsplantenkas en de 2e
Ebbingestraat worden afgebroken, zoodat daar nu
een open plain is ontstaan.
V001' de veiligheid van de klokken, die bij de zeer
lage temperatuur kunnen barsten, zwijgt 't carillon.
Urk krijgt dagelijks post per ijsvlet. De post van
3 dagen weegt 1000 K.G.
De heel' H. J. van Drecht met de eerste auto op
den IJsel.
Urk wordt van verschillende kanten per fiets bezocht.
Twee vluchten van de KL.M. brengen de post-

. [pakketten naar Urk,
De openschaal-oolleete voor de noodlijdenden

[brengt f 1750.- op.
A~totocht Kampen=-Urk-c-Enkhuizen en terug,
door den heel' J oh. Berk Hz.
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23 Februari. Door het drukke verkeer op zee moeten auto's
en fietsen telkens langzaam rijden.
Op schaatsen van Kampen naar Amsterdam.
De laatste wedstrijd van de IJsclub T.O.G. in 1929.
Gewonnen door de Kampioene van Friesland:
Mej. Geesje W oudstra uit Doniaga.
Zes personen van Enkhuizen, pel' fiets over de
Zuiderzee, bezoeken hun familie te Kampen.
De heel' Beert Schilder overleden in den ouder-

[dom van 90 jaar.
De "wolf", geschoten op het Kampereiland, blijkt
een kruising wolf-bond te zijn.
De ontstemming over de Kamper editie van de
"Zwolsche Courant" is groot. De heel' W. v. d.
Kamp W z. uit zich ald us:

Zij zullen haar niet hebben
Onze oude Kamper Kraut,
Elk rechtgeaarde Kamper
Voelt zich aan haar verwant.
Van d'onvervalschte steuren
Blijft zij de spreektrompet,
Neen, nimme1' zal. 't gebeuren
Dat Zwolle ons sielt de wet.

Ds J. van del' Vegt, vroeger predikant bij de ChI'.
Geref. Kerk alhier, oud 65 jaar, overl, te Harderwijk.
Kamperveen verkrijgt het verlangde wapen.
De heel' E. Meijer, vele jaren lid van het Israel.
Kerkbestuur, overleden op 95-jarigen leeftijd.
Nieuwe verkeersverordening.
De heel' Bern. Westerhof overleden in den onder

[dom van 92 jaar.
Overdracht van den gedenksteen op het graf van
wijlen den heel' J. A. G. de Waal, namens een
Comite van oud-leerlingen door den heel' G. Telder

[aan de familie.
Opening van de J eugdherberg (de tweede Over
ijselsche) door den heel' H. J. Moerman.
Ret 75-jarig bestaan van de 'fheologische School
wordt feestelijk herdacht. De Burgerij schenkt een
monumentale bank.
Opening van het Consultatiebureau voor Zuige
lingen. Kosteloos toegankelijk. In het Gr. Kruis
gebouw, elk en Dinsdag van 2.30-3.30 uur.
De heel' J. Berk op 75-jarigen leeftijd overleden.
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13 September. In het gebouw van het Groene Kruis worden
meer dan 1000 personen kosteloos ingeent tegen

[Alistrim.
40-Jarig jubileum van den heel' H. H. Mulder,

[Rijks-Ontv. dir. bel.
Opening van den nieuwen cursus aan de Theol.

[School, met 167 studenten.
Op de Staatsbegrooting voor 1930 staat een post
groot f 5000.- tel' subsidieering van de restauratie
van het Noorderportaal del' Bovenkerk.
Mr K. F. Creutzberg, die in 1897 eind-examen
deed aan het Stedel. Gymnasium te Kampen,
neemt ontslag als vice-president van den Raad

[van Ned.~Indie.
De heel' G. van Tongeren, vroeger hoofd van de
Openb. Lag. School Kampereiland, Brunnepe,
en School E, Groenestraat, op 72-jal'igen leeftijd

[te 's Gravenhage overleden,
Najaarsveemarkt op de Nieuwe markt.

3 November. Wegens aanstaand vertrek naar Oudewater,
afscheid van Ds P. J. Steenbeek in de Breeder
kerk, J es. 21 : 10. Ds S. was vanaf 1925

[predikant te Kampen.
40-jarig bestaan van "T. O. G." dat in 1930 zal

[worden gevierd,
50-j. Jubileum van de C.J.V. "Gedenk't Woord".
H. de Graaf, vroeger architect, van 1890-1913
lid van den Raad, overleden in den ouderdom

[van 86 jaar.
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De heel' C. H. van Fenerna te Oosterbeek spreekt
voor de Voreeniging van Groot- en Buitenburgers,
Bezoek van het Oudheidkundig Genootschap te

. [Arnhem.
Bezoek van Prof. 11'. van del' Steur, de Voorz.
van de afd. B. del' Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg. Veel belangstelling voor

[Kampen's gebouwen.
Het telefoonkantoor op werkdagen onafgebroken
opengesteld. 's Zaterdags tot middernacht,

's Maandags vanaf "
Zilveren feest van "De Broederband".
Intrede van Ds Huizing, de eerste predikant
van de nieuwe Geref. Kerk van IJ sselm.-Grafh."
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30 November. De heel' Wolter van Dijk, opzichter van lande
rijen, in den ouderdom van 75 jaar overleden.
Wintervergadering van "Ret Oversticht", ge
nootschap tel' bevordering van het landelijk- en
stedelijk schoon in de provo Overijssel. Voor
dracht over Kampen's stedeschoon, d. A. J. Reijers.

10 December. De Raad besluit tot het maken van een dam
in de Singolgracht bij de' Wilhelminalaan, en
een crediet van f 48.000.-.
De "Eerste molen" aan den IJsseldijk afgebroken .
.De Raad besluit tot het bouwen van een nieuwe
Kapel op de Begraaf'plaats en tot uitbreiding
met nieuwen uitweg aan den grintweg naar

[Grafhorst.
Electrificatie van de buurtschap Oosterholt

[gem. IJ sselmuiden.

10

14 "

31

Ret laatste stukje van het gemeentelijk bouw
terrein in Brunnepe, aan het einde van de
Wilh.minalaan in, beslag genomen voor den
bouw van een Geref. kerk. Eerste steenlegging

. [door Dr O. N./lmpeta.
40-jarig jubileum van den heel' J. R. Meijer,
die afscheid neemt als hoofdcommies tel'
Secretarie en als administrateur van het
Burgerlijk Armbestuur. De jubilaris. ontvangt
voor zijn langjarigen dienst een koninklijke
onderscheiding en wordt Ridder in de Orde van

[Oranje-Nassau.

"

Sedert 2 Jan. 1930 kan men ook op het
postkantoor bela sting betalen. Op werkdagen
van 9-19.30. De bestellers, belast met de bestel
ling in de buitenwijken (IJ sselmuiden, Graf horst
Kampereiland, Mandjeswaard Wilsurn Kamper~
veen, enz.) zijn mede belast 'met het ~annemen
dier betalingen. Ret poststation te Grafhorst is
VOOl' dezen dienst n i e t opengesteld.


