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KAMPER KRONIEK
1 JULI 1935 - 1 OCTOBER 1936

13 Juli Onthulling van de W. Meijer-bank te IJsselmuiden.

,19 Juli De zwemvereeniging "De Waterrotten" herdacht heden
haar 10-jarig bestaan.

19 [uli Hedenmorgen is het derde beeld voor den ouden Stadhuis
qevel, voorstellende Karel de Groote, gearriveerd en op
zijn verheven standplaats neergezet.

21 Juli Overleden op 54-jarigen leeftijd Mevr. B.Kuipers-Schotanus,
moeder van het Tehuis voor Militairen.

5 Aug. Op ruim 45-jarigen Ieeftijd overleed de heer S. Venema,
hoofd der Julianaschool.

5 Aug. Te Arnhem overleed op 82-jarigen leeftijd onze oud
stadgenoot de heer G. P. J. de Vries, vroeger commies
ter secretarie, en sedert 1 Jan. 1905 ambtenaar van den
burgerlijken stand.

23 Aug. Als tijdelijk conrector aan het gem. Lyceum is benoemd
de heer H. J. Moerman, in de vacature Dr Hillen.

31 Aug. De Oranje -Vereeniging viert heden haar 25-jarig jubileum.

5-7Sept. Eerste tentoonstelling van de T ropisch Aquarium-Vereen.
"Xiphophorus".

7 Sept. Heden werd op de algem. begraafplaats een grafmonument
overgedragen, door de oud-weezen geschonken ter eere van
de nagedachtenis van Mevr. N obel- Sluyters. oud - wees
moeder alhier.

12 Sept. Op 73-jarigen leeftijd is alhier overleden de heer J. Moes,
stadsomroeper.

12 Sept. Bij de IJsselbrug is een verkeerszuil geplaatst, die's avonds
verlicht wordt.
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9 Oct. In den ouderdom van 57 jaar overleed te Kooq-Zaandijk
de heer L. Slingenberg. oud-hoofd eener Chr. school alhier
en later leeraar bij het Instructie-bataljon.

13 Oct. Bevestiging en intrede van Ds M. D. Gijsman uit Drachten,
opvolgervanDsF. A. v. Schaick, pred. der Ned. Herv. Kerk.

15 Oct. Op de meest onderscheidene wijze is aan den heer F. H. J.
de Plot op zijn verzoek eervol ontslag verleend als admini
strateur van de Nuts-spaarbank, met ingang van 1 Jan. a.s.

28 Oct. Tot hoofd der [uliana-school is benoernd, in de vacature
S. Venema. de heer Oldenburg te Barwoutswaarder.

31 Oct. Afscheid van den heer W. ten Kate. hoofd eener Chr.
school alhier (School A).

20 Nov. Op 70~jarigen leeftijd is alhier overleden de heer H. Nobel.
oud-weesvader .

24: Dec. De heer J. A. Berghuis heeft den dag mogen herdenken,
dat hij gedurende 50 jaar in dienst was van de Siqaren
fabriek "La Bolsa".

30 Dec. Afscheid van den heer F. H. J. de Plot. eervol ontslagen
administrateur van de Nuts-spaarbank.

1936
Jan. Het aantal inwoners van Kampen bedraagt 20292.

Jan. Directeur van de Nuts-spaarbank alhier de heer F. Walkate,
adjunct-directeur de heer Mr C. H. J. baron van Utenhove
van Naarden.

20 Jan. Overleden in den ouderdom van 55 jaar Dr T. Hoekstra.
hoogleeraar aan de Theol. School alhier. .

19 Feb. De heer G. J. van Dijk viert zijn 101en verjaardag.

2 Apr. Bij de Burgerwacht alhier werden gisteren 29 nieuwe leden,
in tegenwoordigheid van den loco-burqemeester, Mr Van
der Dussen, door den voorzitter dr Butter. beeediqd. De
Kamper Burgerwacht is de eenige in Overijssel. die ge~
uniforrneerd is.
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3 Apr. De heer B. J. van Putten is benoemd tot tijd. wethouder.

4 Apr. Hedenmiddag is door de V.V.V. de eerste Palmpaschen
optocht gehouden, waaraan ongeveer 300 kinderen deel
namen.

22 Apr. De Volksuniversiteit opgericht. De voorzitter, de heer
G. van der Laan, wijst op het doel: populariseering van
wetenschap en steeds grootere kringen te doen deelen in

, r ~ _ d~ ontwikkelinq 9EPeik geb~
.2.f:.~ /5~~&~~.......-
2 Mei Installatie van een afdeeling van het Ned. Padvindsters-

gilde in teqenwoordiqheid van de Kamper Zeeverkenners
en Voortrekkers.

8 Mei Hedennacht brandde het van ouds bekende Veerhuis
Seveningen tot den grond toe af.

15 Mei Het Plaatselijk Nationaal Crisis-Comite heeft 30 April
voor het laatst vergaderd. Door Mr Van der Dussen,
waarnemend burgemeester, werd een herlnnerlnqsmedalje
uitgereikt aan 'n 9~tal Comiteleden te Kampen.

22 Mei Door het college van regenten der weeshuizen is voor
genomen het gebouw dier instelling, staande aan den
Cellesweg no. 14 alhier. te vergrooten door bijbouw.
Voor dit doel zal de thans leegstaande woning aan dien
weq. no. 12, worden afgebroken.

29 Mei Benoeming van den heer H. J. Veldkamp tot commandant
van de Kamper Burgerwacht.

10 Juni Aan den gevel van het Oude Raadhuis wordt het vierde
beeld. voorstellende Alexander de Groote, geplaatst. Den
beeldhouwer J. Polet te Amsterdam is thans opgedragen
ook het vijfde beeld "de Trouw' te vervaardigen.

14 Juni 40~jarig [ubileum van den heer M. F. L. Ennema, hof
apotheker te Apeldoorn, voorzitter van de Nederl. Maat
schappij ter bevordering der Pharmacie.

22 Juni De heer G. W. Borrias is wegens 30~jarigen dienst bij
de politie onderscheiden met het verquld-zilveren dienst
kruis van den Algem. Ned. Politiebond.
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25 Juni De heer H. Mulder herdenkt het feit dat hij gedurende
25 jaar als letterzetter in dienst is der N.V. J. H. Kok.

25 Juni De heer K. J. Bos, bassist van het Stedelijk Muziekcorps.
is heden gehuldigd wegens zijn 25-jarig jubileum.

27 Juni De heer H. W. v. d. Berg vierde zijn gouden jubileum
als drukker bij de Stads-Boek- en Courantdrukkerij en
ontving de zilveren medaille van de orde Oranje-Nassau.

Ook den heer J. de Haan viel deze onderscheiding ten
deel, die zijn 40-jarig kosterjubileum vierde bij de Evang.
Luthersche gemeente.

1 Juli Bij K. B. is alhier benoemd tot burgemeester de heer
H. M. Oldenhof. burgemeester van Lopik, Jaarsveld en
Williqe-Lanqerak.

16 Juli De jubileerende firma J. W. Siebrand, wijnhandel en
likeurstokerij alhier, heeft haar personeel een vliegtocht
aangeboden.

16 Juli De directeur der gemeente-gasfabriek en waterleiding. de
heer G. J. van GOOf. viert zijn 30-jarig jubileum.

21 Juli Feestelijke intocht en installatie van den nieuwen burqe
meester H. M. Oldenhof.

24 [uli Afscheid van den heer H. Emmink als hoofd der O. L.
school D.

19 Aug. Heden overleed te Frederiksoord in den ouderdom van
59 jaar de heer L. Veldkamp. concierge van 't gemeente
huis alhier.

1 Sept. Tot hoogleeraar aan de Theo!. School. die. volgens een
besluit der Synode, in het vervolg zal heeten: Theolo
gische Hoogeschool der Geref. Kerken. is benoemd, in
de vacature Prof. Dr T. Hoekstra. Dr K. Dijk. predikant
te 's Gravenhage.

4 Sept. Heden bestaat het gebouw van de Buiten-Societeit 100 [aar.

13 Sept. Bij de Vereen. van Vrijz. Hervormden is als voorganger
bevestigd Ds A. N. van de Kreeke.
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22 Sept. De oudste inwoner van Kampen. de heer Gerrit Jan van
Dijk, is hedennacht in den ouderdom van 101 jaar en
7 maanden alhier overleden.

29 Sept. Aankomst van een groep militaire politietroepen ter sterkte
van negen manschappen onder commando van een onder
officier.Deze afdee1ingis gehuisvest in de van Heutszkazerne.
Haar is de bewaking opgedragen van de bij Kampen ge
bouwde verdedigingswerken.
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