
KAMPER KRONIEK
1 OCTOBER 1937 - 1 OCTOBER 1938

De heer W. IJzerman is 30 jaar als fitter werkzaam
bij de Gasfabriek.
De Chr. Lagere Landbouwschool bestaat 10 jaar.

11 Oct. Heden viert de afd. Kampen van de Chr. Nat. Werk
mansbond haar 10 ~jarig jubileum. De vereeniging telt
110 leden, waaronder 7 vanaf de oprichting.

23 Oct. Afscheid van den oudsten brievenbesteller den- heer
F. Keuter.

1 Oct.

27 Oct. Afscheid van den heer D. E. W. Kok, die benoemd is
tot ontvanger der Directe belastingen te Leiden.

31 Oct. Wereldspaardag.
De internationaal ingeburgerde goede gedachte den 31en
October te maken tot een extra ~spaardag bij uitnemend
heid, vond dtt jaar opnieuw grooteren weerklank bij de
Kamper bevolking Er werd ruim f 31.400.- extra in
gelegd in 1330 posten, terwijl 111nieuwe boekjes werden
uitgegeven, (vorig jaar f 33.000.- in 1221 posten met
111 nieuwe boekjes).

8 Nov. Aan den werkman in Algem. Dienst bij de S. R 0.1.
J. H. Naqelmaeker, is de bronzen eere- medaille van de
Orde van Oranje ~Nassau uitgereikt.

26 Nov. Mr J. F. van Hanswijk Pennink eindigt zijn arbeid als
redacteur ~uitgever van de Kamper Courant. Hij heeft
gedurende 31 jaar het beheer en de redactie van de ruim
100 jaar oude K. C. gevoerd. Zijn journalistieke bekwaam
heid, zijn rijke geest, legde hij ten volle in dien arbeid
neer - een arbeid die getuigde van intellect en inner
lijke beschaving. Thans, op 78~jarigen leeftijd draagt
hij zijn levenswerk aan andere handen over.

6 Dec. 80 ~jarig jubileum van de Drukkeri], Boekhandel en
Uitgeverszaak Ph. Zalsman.
100~jarig jubileum van de fa B. W. Poortenaar & Zn.
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De heer A. M. Gluysteen, in leven sigarenfabrikant te
Kampen. is te Arnhem overleden in den ouderdom van
73 jaar.
Zuster M. L. Zandijk viert haar 35- jarig jubileum als
verpleegster aan het Ziekenhuis, waarvan 20 jaar als
hoofdverpleegster.
De heer G. [. Nottrot is 25 jaar lid geweest van het
College van Collectanten der Ned Herv. Kerk.

16 Dec. De heer M. H. Brascamp. vele jaren onderwijzer aan
de Openb. School te Kampen. in den ouderdom van
75 jaar te Apeldoorn overleden. .
Heden herdenkt de heer D. de Jong in "de Groninger
Toren" het feit, dat hij 50 jaar in deze zaak werkzaam is.

29 Dec. Huldiging van den heer F. J. Muller. die 25 jaar bt] de
Nutsspaarbank in dienst is geweest.

30 Dec. Het nieuwe troephuis van de padvinders in de Burg
walstraat is heden in gebruik genomen.

15 Dec.

1 Jan.

7 Jan.

11 Jan.

15 Jan.

16 Jan.

1938
Het aantal inwoners van de gem.Kampen bedraagt 20.322.
De heer A. Felix vierde heden zijn 25 - jarig jubileum
als koster bij de Ned. Herv. Gemeente te IJsseimuiden.
Het 121/2 -jariq bestaan van de Zwemvereeniging "De
Waterrotten" feestelijk herdacht.
Mej. Nottrot is 25 jaar werkzaam geweest als kookster
der Vereeniging voor Kindervoeding.
Bij Kon. Besluit is de heer J. Haverkamp. gem. land
bouwkundiqe, benoemd tot lid van de Raad voor de
ingepolderde Wieringermeer en de nader aan te wijzen
inpoldering van het IJsseimeer.
De R. K. Sportvereeniging "D. O. S." vierde heden
haar 25 - jarig bestaan.
Prof. Dr J. Ridderbos herdenkt den dag. waarop hij
voor 25 jaar zijn ambt van hoogleeraar aan de Theo!.
Hoogeschool aanvaardde.
De heer J. Haverkamp is bij K. B. benoemd tot lid
van een commissie. welke de regeering van advies
moet dienen betreffende een verandering in de hulp
verleening aan personen die tengevolge van maat
schappelijke omstandigheden niet in de behoefte van
hun gezin kunnen voorzien.
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27 Jan.

31 Jan.

Febr.

5 Febr.

12 Febr.

16 Febr.

16 Febr.

20 Febr.

22 Febr.

23 Febr.

24 Febr.

Maart

3 Maart

17 Maarr

Aan de Theol. Hoogeschool overdracht van het rectoraat
aan Prof. Dr K. Dijk.

De mutsenwasscherij in de Buiten ~Nieuwstraat bestaat
100 jaar. De tegenwoordige eiqenares, Mej. A. Hoekstra.
is hier heden 50 jaar werkzaam

De Oranje ~Vereeniging kondigt door herauten te paard
de geboor evan Prinses Beatrix aan.

De. burgerij van Kampen uit haar vreugde over de
geboorte van Prinses Beatrix door een groot defile
voor den Burgemeester waarbij de postduivenvereeniging
600 postduiven laat opstijgen. I

De Vereeniging "Ons Belanq", afd. Kampen van de
Onderofficieren ~Vereeniging. viert haar 35 - jarig bestaan.

De heer H. J. van Bergen viert zijn gouden jubileum
in dienst van de "Stads Bcek- en Courantdrukkeri]".
Ter gelegenheid van dit heuqelijk feit werd hij, die zich
gedurende vele jaren in verschillende kwaliteiten ver
dienstelijk heeft gemaakt. door H. M. de Koningin
onderscheiden met de gouden eere - medaille verbonden
aan de orde van Oranje - Nassau.

De WelEerw. Heer H. A. M. Kerkhofs herdenkt den
dag. waarop hij voor 121/2 jaar de H. Priesterwijding
ontving.

Zilveren [ubileum van den heer W. Stegerhoek als
collectant in de R. K. Kerk.

De heer H. W. Westerink herdenkt het feit, dat hij
voor 35 jaar in dienst trad bt] de fabriek van Van
Heel's Condensed Milk Cy Ltd.

Het 50 - jarig bestaan der Buiten-Societeit wordt in
gepaste stemming gevierd.

Vier eeuwen weezenverzorging in Kampen.

Aan den sergeant der l e klasse W. R. Burgmeijer is de
gouden medaille voor 36-jadge trouwe dienst. uitgereikt.

De heer B. KUllman. directeur van het filiaal van de
firma Van Gend en Loos, viert zijn 45-jarig jubileum.

De heer J. de Goede 25 jaar in politiedienst.
25-jarig [ubileum van de vereen. tot stichting en in
standhouding van Chr. Scholen.
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1 April
5 April

11 April

27 April

1 Mei

15 Mei
20 Mei

25 Mei

27 Mei

1 Juni

6 Juni

De heer L. Veenstra 25 jaar agent van politie.
Dr J. H. Bavinck, docent aan de Opleidingsschool te
Djokja is benoemd tot hoogleeraar aan de Theologische
Hoogeschool. om onderwijs te geven in de Zendinqs
vakken.
De heer A. Hensen is 10 jaar werkzaam in de siqaren
fabriek van de fa Smit en ten Hove.
De heer J. H. Kok neemt om gezondheidsredenen af
scheid van den Gemeenteraad. Zijn opvolger is de heer
A. Scholten.
De speculaas-bakkerij van den heer A. Post aan den
Broederweg bestaat 10 jaar.
Heden is het 10 jaar geleden, dat de heer W. Post
Greve als secretaris-ontvanqer van het Waters chap
Kamperveen in dienst trad.
De fa H. Koolhof viert haar 50-jarig jubileum.
In den ouderdom van 63 jaar overleed de heer H. W.
ten Kate, lid van de Provinciale Staten van Overijsel,
vanaf 1905 Chr. Hist, Raadslid en vanaf 1915 Wet
houder van de gemeente Kampen.
De nieuwe passagiersboot van de Urker Stoomboot
dienst, "De Tourist", kwam heden officieel in de vaart.
Heden is het 25 jaar geleden dat de nu 30-jarige afd.
Kampen van de Ned. Vereen. "Het Groene Kruis"
haar intrek nam in het gebouw aan de Boven-Nieuwstr.,
waarin voorheen het R.K. Weeshuis gevestigd was
Het voormalige Werkhuis, sedert eenige jaren in gebruik
bij de fa J. W. Siebrand, wijnhandel en likeurstokerij,
.wordt door het gemeentebestuur aan genoemde firma
verkocht met de bepalinq, dat het toegangspoortje van
het Linnenweversgilde intact moet worden gelaten en
door haar moet worden onderhouden.
De heer M. C. Dorst te IJsselmuiden herdenkt den daq,
waarop hij voor 25 jaar als opzichter bij het Waters chap
Mastenbroek in dienst trad.
Watersportdag. Groote deelname. Veel publieke belanq
stelling. Goede prestaties van de Kampenaren. De
.Kamper-Cocrant- Wisselbeker" naar Groningen.
De dierenarts C. Hoek Spaans neemt afscheid van de
vereen. voor Dierenbescherming. Hi] vertrekt naar
Ned. Oost-Indie.
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15 Juni

21 Juni

27 Juni

1 Juli

In de vergadering van "Overijsselsch Regt en Geschie
dents", die in het Stadhuis werd gehouden, was een
uitgebreide collectie teekeningen en curiosa aanwezig
over het verdwijnende eiland Schokland, afgestaan door
de heeren A J. Reijers, H. J. Moerman en de Stichting
Campen. Deze belangrijke expositie zal bewaard blijven
voor de vele vreemdelingen die binnenkort worden ver
wacht voor de V.V.V. boottochten naar Llrk, Schokland
en de Inpolderingswerken.

Oprichting van de Huisartsen-vereeniging van Kampen
en IJsselmuiden.

De sigarenmakers R. van den Burg en G. A. van Mierlo
zijn 25 jaar werkzaam bij de N.V. "La Bolsa".
De nestor der Geref. predikanten alhier, Os H. H.
Schoemakers, neemt wegens emeritaat afscheid van de
gemeente.
De "proeftocht" naar de Zuiderzeewerken en het eiland
Urk met de V.V.V.-boot "Kampen".
Voor Kampen is het vandaag een belangrijke dag.
Er is namelijk aan de beweging ter bevordering van het
Vreemdelingenverkeer nieuw leven ingeblazen. En van
daag is de eerste stap gezet op den weg die naar het
beoogde doel leidt.
Dank zij de samenwerking van gemeentebestuur, midden
stand en V.V.V. is het mogen gelukken, een bootdienst
te organiseeren tot bezoek aan de Zuiderzeewerken en
aan het eiland Llrk, dat eerlang als een vooruitgeschoven
Zuidwesteli)ke post aan den Noord - Oost - polder zal
worden vastgehecht.
Verwacht wordt, dat vele vreemdelingen naar Kampen
zullen kornen, om van hier uit de tocht over het Ijssel
meer te maken. En teneinde nu de trek naar Kampen
te bevorderen, zijn vandaag door de V.V.V. een groot
aantal gasten aangezocht. om van de opening van den
bootdienst, en daarmee dus van de opening van het
vreemdelinqen-seizoen getuige te zijn,
Behalve vertegenwoordigers van de Nederlandsche pers
waren tot het dee1nemen aan de tocht o.a. uitgenoodigd
een aantal Eerste en Tweede Kamerleden en vele
autoriteiten uit de provincie Overijssel.
Gedurende de maanden Juli en Augustus worden de
boottochten dagelijks gemaakt, behalve Zaterdags en
Zondags. "Welkom, vreemdelinq !"
De zwemvereen. "De Steur" viert haar 2e lustrum.
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1 Juli De zaak in glas~ en aardewerk van den heer L. de Vries,
Oudestraat 144, bestaat 50 jaar.

De "Kamper Harmonie" A. M. D. G. viert haar 3e
lustrum.

De heer J. Grootjen is in den leeftijd van 57 jaar over
leden. Hij was de oprichter van de Brunneper Oranje-
vereen. en 20 [aar bestuurslid van de afd. Kampen van
de R. K. Staatspartij.
Ds R. W. Huizing neemt om gezondheidsredenen af
scheid van de Geref. Kerk te IJsselmuiden.

26, 27, 28 Juli Reiinie van Oud-Volontairs van het Instructie
Bataljon. "Welkom, oud-stadqenoot l"

8 Juli

9 Juli

11 Juli

31 Juli

WAug.

13 Aug.

26 Aug.

28 Aug.

1 Sept.

8 Sept.

11 Sept.

15 Sept.

De heer J. Bokma, commissaris van politie, neemt af
scheid van Kampen, om zijn nieuwe functie in Zutfen
te aanvaarden.

De Coop. Winkelvereen. viert haar 40 ~jarig bestaan.

Bij de fa Smit en ten Hove vierden hun 25~jarig jubi
leum de sigarenmakers: H. v. d. Meulen, J. van Wezep,
J. Fien, B. Kuipers en Joh. Meyberg.

Op 63~jarigen leeftijd is de kunstschilder Emile Moulin
overleden.

Os M. Ottevanger neemt afscheid van de Ned. Herv.
gemeente. Hij vertrekt naar Leiden.

De heer S. Kramer, ambtenaar in algem. dienst ter
secretarie, de algemeen bekende "marktmeester" gaat
na 38 jaren dienst, Kampen verlaten.

Onze oudste inwoner, Mevr. Diepenveen -Schaddenhorst
werd heden 98 jaar. Zij heeft nog geen last van
"ouderdoms ~gebreken".

De heer H. Scholten is 25 jaar als sigarenmaker werk
zaam bij N. V. "La Bolsa".

Os A. F. L. van Dijk, van Gorredijk, deed heden zijn
intrede als predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.

In een te Beverwijk gehouden vergadering van het
bestuur van den Ned. Bond van Spaarbanken is de heer
F. Walkate, directeur van de Nutsspaarbank alhier,
benoemd tot eere ~lid. De heer Walkate is ruim 25
jaren lid van dezen Bond geweest.
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18 Sept. De heer Doeke Stuurop is 25 jaar lid van de firma
P. D. Stuurop.

19 Sept. Mej. G. Brinks heeft weqens haar aanstaand vertrek
afscheid genomen als Voorzitster van de Doopsgezinde
Vereen. "Mennokring". In haar plaats werd als bestuurs
lid gekozen Mevr. Smit - van Dijk.

24 Sept. De 100.000ste bezoeker in het Volksbadhuis.

Heden waren het de heeren A. Scholten en J. Strikkers
die voor 25 jaar in dienst traden bij de N.V. "La Bolsa".

30 Sept. De verbetering van den weg Kampen - Oldebroek is
zoo goed als voltooid. .
Voor de spoedige verbetering van den weg Kampen -
Zwolle is van rijkswege een bedrag van f 85000.
uitgetrokken.

Aan de dijkwerken voor den Noord ~Oost ~polder is
in dit jaar met grooten spoed gewerkt. Dezer dagen
werd begonnen met de voorbereidende werken aan den
dam door het Ganzediep.

Het aantal inwoners van Kampen was op 1 Jan. 1938
gestegen tot 20,322 en op 1 Sept. j.1. 20.508, waarmede
dus het hoogtepunt van 1921 (20636) wordt genaderd.
De stijging is grootendeels het gevolg van de vestiging
van employe's der Zuiderzeewerken en van militairen
in verband met de uitbreiding der S. R. O. L

Tengevolge van een overeenkomst tusschen de gemeente
Kampen (en de Vereen. Handel en Nijverheid) met de
N.V. Transport Onderneming te Utrecht, zal op 1 Jan. '39
een geregelde A. T. O.~Autobusdienst Kampen ~W ezep
inqaan, die zal aansluiten op de verbinding Nunspeet -
Elburg ~Zwolle en zal doorloopen tot het station Wezep.
Personentarief : enkele reis f 0.35, retour f 0.60, 10 ~ritten
boekjes f 3.-, Rijwielen: f 0.20. De A. T. O. zal
trachten kostelooze gelegenheden tot fietsstalling te vinden.


