
KAMPER KRONIEK
18 OCTOBER 1939 - 15 OCTOBER 1940

18 Oct. De heer A. Esse1ink herdenkt heden den daq, dat
hij 40 jaar geleden in dienst trad bij den houthande1
Cramer v.h. firma Nijhuis, alhier.

20 Oct. In het Ned. Herv. Rusthuis werd mej. M. van Dijk
wed. van F. Sleurink. als 500ste verpleegde sinds de
oprichting in 1859 opgenomen.

23 Oct. Uitreiking van de eerste zes diploma's voor helpsters
bij het Roode Kruis aan de dames G. Wielink. A. Wielink.
H. Brienne, P. Broekhuizen. A. J. Post en J. Melisie.

23 Oct. Vanaf heden is het distributiekantoor gevestigd in
het voorm. kantoor van de Bocrenleenbank, Marktgang 6.

24 Oct. Afscheid van den heer W. J. Veldkamp als Corn
mandant der Burgerwacht ..Kampen". wegens zijn ver
trek naar Den Haag.

25 Oct. Evenals in andere plaatsen in ons land waar militairen
zijn gelegerd. is hier een O. en O. ~Cornite gevormd om
de ontwikkeling en ontspanning van de gemobiliseerden
te bevorderen. Uit de voor dit doe! gehouden collecte.
die + f 800.,..._,opbrenqt. biijkt, hoezeer de geheele burgerij
van Kampen met dit werk sympathiseert.

29 Oct. Dezer dagen werd een aanvang gemaakt met de
distributie: op bon no. 1 van de Rijksdistributie~kaart
werd 1/2 Kg. suiker verstrekt, geldend voor 14 dagen.

29 Oct. Intrede van Ds J. S. KroL gekomen van Eindhoven.
als voorganger van de Vereen. van V rijz. Hervormden,
in de Luth. Kerk.

30 _Oct. Bij de heden gehouden tweede najaars-veernarkt was
veel handel, doch de prijzen waren laag. Er was flinke
aanvoer van vee.

30 Oct. Door het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens
nam de heer E. van Ittersum Kzn afscheid van den
Onderdijkschen polder en trad als V oorzitter af. Ruim
26 jaar bekleedde hij deze functie.
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31 Oct. Wereldspaardag.
Op den Wereldspaardag werd in 1583 posten f 34.967.47
ingelegd (v. j. in 1468 posten f 53.800.~). Al liep het
bedrag der inlagen onder den drang der omstandigheden
terug, het aantaI posten nam beduidend toe in verqelij
king met het vorig jaar. Ook het aantal nieuw uitgegeven
boekjes van 229 (v. j. 121) toont aan dat de spaarzin der
bevolking nog steeds toeneemt.

4 Nov. Heden had de uitreiking plaats van de diploma's
Harm. Lich. Ontw. en Eerste Hulp Bij Ongelukken aan
een groot aantal agenten van Politic.
Het insigne en diploma H.L.O. werd verworven door:
commissaris W. F. O. V. d. Drift; hoofdagent D. Pijl;
hoofdagent P. Kapenga en de agenten: L. Veenstra, J.
de Goede, D. van Polen, R. Wind, K. de Geus, P.
Stavast, M. Wielinqa, G. W. Klaassen en C. A. de Jong.
Ook de heer W. H. de Boer, leider van verschillende
oefeningen ontving het diploma en insigne.
Het diploma en het insigne voor E.H.B.O. werd uitge
reikt aan: hoofdagent P. Kapenga; klerk H. J. Winkler
(thans gemobiliseerd) en de agenten: E. J. Munter, Chr,
Jansen. J. H. Jansen, R. Wind, J. Tuyp, H. W. Verheyen,
K. de Geus, J. de Goede, D. van Polen en G.W. Klaassen.

5 Nov. Os W. Wesseldijk herdenkt heden dat hij 35 jaar
predikant is bij de Ned. Herv. Kerk.

5 Nov. De heer J. Kasperink herdenkt het feit, dat hij 25
jaar geleden werd benoemd in vasten dienst bij Ge~
meentewerken.

8 Nov. Bij de geboorte van een zoon in het gezin van
J. H. v. d. Haar werd door de Brunneper Chocolade
club een krentebrood geoffreerd van 50 pond!

9 Nov. Plechtige installatie van den heer W. H. de Boer
als commandant van de Burgerwacht. als opvolger van
den heer W. J. Veldkamp, die van de Ned. Bond van
Vrijw. Burgerwachten de hoogste onderscheidinq "het
Kruis van Verdienste" ontving.

10 Nov. Da. J. A. Haumersen, predikante der Luthersche
gemeente alhier, is 10 jaar predikante. Vijf jaar arbeidde
zij in Woerden en Bodegraven en kwam 28 Oct. '34
naar Kampen.
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11 Nov. De president van de St Vincentius-vereeniqinq, de
heer G. A. Werner, overleed in den ouderdom van
69 jaar.

13 Nov. Bij Ken. besluit is benoemd tot lid van het dag.
bestuur van het college beheer bedijking langs Dronthen,
de heer H. Th. Keijzer alhier, zulks in de vacature E.
Gunnink.

17 Nov. Na een verpleegstersarbeid van 38 jaar, waarvan
22 jaar in Kampen, nam Zuster M. L. Zandijk afscheid
als hoofdverpleegster van het Stads-Ziekenhuis.

22 Nov. Dank zij de legaten van wijlen mej. W. Riesebos
en den heer W. G. Barendsen, vroeger notabelen der
kerk, is electrisch licht aangebracht in de Bovenkerk.
De installatie, welke een lichtsterkte heeft van 16000
kaarsen, is in een speciaal gehouden dienst in gebruik
genomen.

24 Nov. Z. K. H. Prins Bernhard bracht namens H. M. de
Koningin alhier een kort bezoek voor een inspectie van
de hier gelegerde gemobiliseerden en de verdediqinqs
werken.

28 Nov. Heden was het 25 jaar qeleden, dat de heer D.
Fix bij de firma W. G. Bode Sr. in dienst kwam.

28 Nov. De qemeenteraad besluit tot restauratie van het
oude Ziekenhuis-gebouw Vloeddijk 1, waarna het zal
worden verhuurd ten behoeve van den dienst der
Zuiderzeewerken voor onbepaalden tijd voor f 3500.~
per jaar.

4 Dec. De grasdrogerij op het Kampereiland heeft heden
proef gedraaid.

4 Dec. Onze stadgenoot, de heer S. J. Ridderbos, slaagde
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam cum laude voor
het doctoraal examen in de theologie.

5 Dec. Ten kantore van de N.V. Kamper Emaillefabrieken
v.h. H. Berk & Zoon is door de directie aan 9 personen,
die hun 40-jarig jubileum vierden, de gouden B.K.-speld,
en aan 7 werklieden, die hun 25-jarig jubileum herdachten,
een gouden horloge met inscriptie uitgereikt.
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De namen van 'de jubtlarissen zijn :
40 jaar: W. E. v. d. Berg, J. Driegen, J. Drost, D. v.
d. Hare, W. Hup, A. Landman, G. Spanjer, H. Tum
man, W. v. d. Wetering.
25 jaar: M. ten Brinke, P. J. W. Bulte, G. v. d. Kolk,
G. Prins, J. Pol, J. Vinke. J. Zegers.

6 Dec. Algeheele verduisterinqs-oefeninq van 7~9 uur n.m.
in de Stad : 13 Dec. werd de oefening in Brunnepe
gehouden.

7 Dec. Oprichting van de Woningbouw~Vereen. "Kampen",
met het doe! te voorzien in het gebrek aan arbeiders
woningen.

13 Dec. In verband met de tijdsomstandigheden is de inven
taris van de "Stichting Campen" geregistreerd en in
kisten ingepakt om op een veiliger plek te worden op
geborgen.

13 Dec. Bij de werkzaamheden aan het Ganzendiep zijn
heden de sluisdeuren geplaatst; 14 Dec. werd de brug
op zijn plaats gelegd.

22 Dec. Afscheid van mej. dr C. Ypes, leerares Ned. Taal
en Letterkunde aan het Gem. Lyceum.

23 Dec. De heer H. van Brussel trad voor 50 jaar in dienst
bij de fa W. G. Bode Senior. Zijn zoon D. van Brussel
is heden 25 jaar bij "La Bolsa".

27 Dec. Uitreiking van de zilveren medaille voor 24~jarigen
trouwen dienst aan den heer R. v. d. Zee, serqeant
majoor-instructeur. groepscommandant van de politie
troepen alhier.

27 Dec. De restauratie van den voorgevel van het .Olde
Vleishuus" (Oudestraat 119) voltooid.

28 Dec. Os C. de Jonge, pred. bi] de Oud~Geref. gemeente
alhier, viert zijn 85sten verjaardag.

29 Dec. Afscheid van mej. R. Hettema als leerares aan de
Gem. Nijverheidsschool voor meisjes: in haar plaats
werd benoemd mej. T. W. Zwerus te Hoofddorp.

29 Dec. Benoemd tot leeraar aan het Gem. Lyceum de heer
P. H. Ligtenberg te Amsterdam.

29 Dec. Heden verscheen het laatste numrner (No. 10771)
van de "Kamper Courant", sedert 1836 achtereenvolqens
uitgegeven door de heeren K. van Hulst, Laurens van
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Hulst en J. F. van Hanswijk Penn ink, en sedert 1937
door de "Directie Kamper Courant".

30 Dec. Te Hattem is op 75~jarigen leeftijd overleden de
heer W. Meijer, oud-Burqemeester van IJssehnuiden,
Wilsum en Grafhorst en oud-wethouder der gemeente
Kampen.

1940

Jan. De Schepenzaal in het Oude Raadhuis is gedurende
het afgeloopen jaar door 1600 toeristen bezocht.
Jan. Na een ruim honderdjarig zelfstandig bestaan van
de Kamper Courant wordt deze samengevoegd met het
Kamper Nieuwsblad.

Jan. Benoemd tot hoofdverpleegster van het Stads
Ziekenhuis Zuster M. ter Welle, sedert 1928 aan deze
inrichting werkzaam.
Jan. De heer K. Sluiter, concierge van het Groene Kruis
gaat met pensioen; in zijnplaats werd uit 165sollicitanten
benoemd de heer A. L. Gilles.

Jan. De heeren K. L. Kattenberg en J. Stoffer zijn resp.
25 jaar diaken en 25 jaar collectant bij de Ned. Herv.
Gemeente.

Jan. Llit de bevolkingsregisters blijkt, dat de stand der
bevolking hooger is dan ooit; het aantal bedraagt op
1 Jan. 1940 20.733 inwoners, op 1 Jan. 1939 bedroeg
dit 20.612. Een vooruitgang dus met 121.

Jan. Na een diensttijd van 35 jaar gaat de heer W.
Visscher, stoker aan de Gasfabriek, met pensioen.

2 Jan. Heden was het 25 jaar geleden dat de heer Jules
E. Gunnink, directeur van de N.V. Stoomkoffiebranderij
en Theehandel Kanis & Gunnink alhier, aan de zaak
werd verbonden. Het jubileum is te midden van het
personeel gevierd.

2 Jan. Het Historisch Archief van de Nutsspaarbank wordt
gesteld onder beheer van Mr J. H. P. Ennema.

4 Jan. "T.O.G.", onze oudste Ijsclub, vierde het feest van
haar 50~jarig bestaan, waaraan extra luister werd bij
gezet door een wedstrijd op de smalle ijzers van de
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eerste rangorde: om het Kampioenschap van Nederland
op de korte baan; winnaar werd de heer Sj. Zeldenthuis
van [oure. De heer H. Visscher won den Mullie-beker.

6 Jan. Wegens zwaren ijsgang wordt de dienst Amsterdam
Kampen-Zwolle over het Ijsselmeer gestaakt; de Urker
Stoombootdienst zal zoo lang moqelijk trachten den dienst
op Urk te onderhouden. Bij een tocht van de booten
"Friesland", "Holland" en "IJssel" is het ijs zoodanig
gaan kruien, dat alle drie de booten werden lek qe-
stooten en de "Friesland" is gezonken. .

13 Jan. We gens verbouwing van het Postkantoor is de dienst
van P. T. T. tijdelijk ondergebracht in het Broederhuis
aan de Botermarkt.
De verbouwing welke in 8 maanden gereed moet zijn
is opgedragen aan de fa A. H. Feberwee te Deventer
voor f 34.670.~.

13 Jan. Door mevr. wed. J. M. Fraikin~Nottrot is toezeq
ging gedaan van. een gift van f 10.000.~ voor de ver
warming van de Bovenkerk.

16 Jan. Opgericht werd de Kamper Manufacturiers- en
Stoffeerders-vereeniqinq .

20 Jan. Uitreiking had plaats van het zilveren kruis van
verdienste aan den heer W. J. Veldkamp, oud-comman
dant van de Kamper Burgerwacht.

21 Jan. Het lid van de vrijwillige luchtwacht A. de Jong
vie! omstreeks middernacht van het Lyceum-qebouw en
is aan .de gevolgen daarvan overleden.

23 Jan. In een verga dering in de Gehoorzaal wordt, na een
rede van den heer J. L. G. Faber (directeur van de
ambachtsschool te 's Gravenhage) op voorstel van den
Burgemeester besloten tot oprichting van een Vereen.
tot Bevordering van het Nijverheidsonderwijs en het
stichten van een Ambachtsschool. Aanvankelijk 150 leden.
In de gemeenteraadsvergadering van 20 Febr. wordt in
principe besloten tot gratis beschikbaarstelling van grond
om daarop een eigen gebouw te stichten.
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25 Jan. Door den heer B. J. Stoel van 't Kampereiland
werd, gesteund door "Handel en Nijverheid" en V.V.V.,
een gebaanden weg over het ijs aangelegd van Seve
ningen over erf 45 naar Urk. Over dezen weg maakt
Burgem. H. M. Oldenhof per auto een tocht naar Urk.

25 Jan. Heden herdacht Ds F. A. van Schaick, dat hij voor
55 jaar te Groote Lindt als predikant in de Ned. Herv.
Kerk werd bevestigd; sinds 30 Mei 1897 stond de jubi
laris te Kampen en ontving hier 1 Mei 1935 emeritaat.

27 Jan. W. van Heerde, J. van Staveren en E. Boerman,
in dienst bij de fa Smit & ten Hove, herdenken hun
25~jarig jubileum.

29 Jan. Geregelde goederendienst tusschen Kampen en Urk,
over het ijs.
Febr. De heer H. Koopmans herdenkt dat hij 40 jaar
in dienst bij de P. T. T. is.

13 Febr. Door het Gemeentebestuur werd aanbesteed de
verbouwing van het perceel Molenstraat 28, ten be
hoevevan het Bodemkundig Laboratorium v, d. Dienst
der Zuiderzeewerken; laagste inschrijver was fa Hane
kamp en Visscher voor de som van f 21.247.~.

13 Febr. Naar De Bilt meldt, is vanmorgen de laagste
temperatuur geregistreerd, welke ooit in ons land is
waarqenornen, n.l. 24 graden onder nul. In Kampen
stond de thermometer op 18 graden onder nul.

15 Febr. Herdenking van het 40~jarig bestaan van de Herv.
Zondagsschoolvereeniging.

22 Febr. Voor de uitbreiding van de S.R.O.I. zijn door
Defensie aangekocht 16 perceelen aan de Vloeddijk,
Cellesweq, Houtwijk en Bregittenplein.

25 Febr. Na een verblijf van 7 jaar neemt de heer M.
Druyff afscheid als voorganger van de Joodsche Ge~
meente wegens vertrek naar Den Haag.

Mrt. De heer G. R. Langefeld is 25 jaar in dienst bij
de fa Rudelsheim.
Mrt. De heer G. Fidder is 25 jaar in dienst van het
deurwaarderskantoor J. Hemstra, voorheen van den heer
Van Oorschot.
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· 3 Mrt. Gouden jubileum van" den heer H. J. Maurer bij
de N.V. Kamper Emaillefabrieken v.h. H. Berk & Zn;
hem werd de eere-medaille in brons van de Orde van
Oranje-Nassau toegekend.

4 Mrt. De heer J. A. van Dijk herdenkt, dar hij 50 jaar
in dienst is bi] de sigarenfabriek "La Bolsa". Hij ont
vangt de eere-rnedaille in zilver van de Orde van
Oranje-Nassau.

6 Mrt. Heden was het 50 jaar geleden dat het echtpaar
H. Sel en Johanna Sel ~ Hanekamp in het huwelijk
werd vereenigd.

7 Mrt. Opening van den nieuwen autobusdienst Kamperr->
Heerde, via De Zande en Wezep. met aansluiting op
Apeldoorn. De onderneming is van de fa G. van Dijk
en Gebr. Brummelkamp te Ede.

8 Mrt. Voor het examen E. H. B. O. slaagden van het
politiecorps de heeren inspecteur J. de Bruijn, de hoofd
agenten R. Petter en D. Pijl en de agenten C. A. de
Jong. W. Glasius, P. Stavast, L. Veenstra en M. Wie~
Iinga. Het geheele politiecorps is thans in het bezit van
dit diploma.

9 Mrt. Herdenking van het 30 ~jarig bestaan der Chr.
[onqel.i-Ver. "Obadja" op het Kampereiland.

16 Mrt. De heer Fr. van Dijk is 50 jaar werkzaam bij de
N.V. Kamper Emaillefabrieken v.h. H. Berk & Zoon.
Hfj ontving de eere-medaille in brons, verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau.

20 Mrt. Heden herdacht het echtpaar A. Dillen en [oh. ten
Napel den dag waarop het voor 50 jaar in den echt
werd verbonden.

21 Mrt. Installatie van den heer B. Veninga als schipper
der Padvinders.

21 Mrt. De Vereen. tot bestrijding der T. B. C. heeft aan
gekocht het huis Vloeddijk 60, om daar een consultana,
bureau in te richten.
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23 Mrt. In den ouderdom van 70 jaar is de heer J. v. d. Griend,
in leven leeraar in de Wiskunde aan de Gem. H. B. S.
alhier, in het Sophia-Ziekenhuis te Zwolle overleden.
De heer v. d. Griend was redacteur van het wiskundig
tijdschrift "Archimedes", medewerker aan de Kon. Aca
demie voor Wetenschappen en aan het Nieuw Archief
voor Wiskunde. Maar behalve als man van wetenschap
kende men hem in Kampen als musicus. Vele zijn de
muziekuitvoeringen waaraan hij zijn welwillende mede
werking qaf.

30 Mrt. De gemeente ontving ten geschenke van mej. G.
E. G. Meuleman te Nijmegen een schilderstuk in lijst,
voorstellende de Schepenzaal in het oude Raadhuis,
vervaardigd door D. Hissink te Deventer.

Apr. 50 jaar geleden werd de Stoombootdienst Kampen
Llrk-Enkhuizen ingesteld.

Apr. Bij de Kamper Boek- en Steendrukkerij van den heer
Ph. Zalsman vierden J. M. J. Warnars en A. van Dijk
hun 40~jarigjubileum en R. Prins en H. J. C. v,Apeldoorn
hun 25~jarig jubileum.

Apr. Het bouwen van een Bewaarschool aan het Panjan
plein is door het gemeentebestuur opgedragen aan den
laagsten inschrijver, den heer H. J. ten Den te Diepen~
veen, voor f 25200.,.....-.

8 Apr. De op 23 Jan. opgerichte vereeniging ter bevorde
ring van het Nijverheidsonderwijs, die zich de oprichting
van een Ambachtsdagschool ten doel stelt, verkreeg de
Koninklijke goedkeuring op haar statuten.

9 Apr. Alhier werd gehouden de 90ste Algemeene Verqa
dering van "Schuttevaer", die door vele autoriteiten,
o.a. Minister Ir J. W. Albarda, werd bezocht. Door de
buitenqewone internationale omstandigheden, die zich
juist dezen dag toespitsten, kon de avondvergadering en
de tweede dag van het congres niet worden gehouden.

11 Apr. OS J. de Waard, Geref. Pred., herdenkt het feit,
dat hij v66r 25 jaar in het ambt werd bevestigd.

13 Apr. Bij Koninklijk besluit werd onze gemeente vanaf
heden in Staat van Beleg verklaard.
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24 Apr. Heden was het vij£tig jaar ge1eden dat de heer en
mevr. K. M. v. d. Berg ~ Lodewijk in het huwelijk
werden verbonden.

25 Apr. De heer W. A. van Dalfsen. secretaris van
..Het Groene Kruis" is 25 jaar lid en bestuurslid van
deze vereeniging.

29 Apr. Het echtpaar Winkel=van Aarst viel het zeldzame
voorrecht ten deel dat zij hun 65~jarige echtvereeniging
mochten herdenken.
Mei. De heer F. W. Manche is 50 jaar in dienst bij de
N.V. Kamper Emaillefabrieken v.h. H. Berk & Zn. Hij
ontving de eere-medaille in brons van de Orde van
Oranje-Nassau.
Mei. Bij de qemeente-reiniqinq herdenkt de heer J. Bos
den dag dat hij voor 25 jaar in dienst der gemeente trad.

6 Mei. De heer W. Kerkdijk is 25 jaar in dienst bij de
N.V. Van Heel's Condensed Milk Cy Ltd.

10 MeL Oorlog. 's Morgens om 6.44 werden van de
IJsselbrug de beweegbare klappen opgeblazen. Om half
tien volgde het hieraan grenzende gedeelte van de brug
aan de stadszijde.
Door de vernieling van de brug werd in de eerste
dagen de verbinding met de overzijde van de rivier
onderhouden met roeibootjes; weldra werd gebruik
gemaakt van een -veerpont, voortgestuwd door een
motorboot; eenige dagen later werd een tweede
pont ingelegd. welke vertrok van de Koornmarktspoort
naar een aan de overzijde gemaakte aanlegsteiger. Ook
werd voor het overzetten gebruik gemaakt van een
tweetal motorschepen.

14 MeL Door de Gem. dienst van Sociale Zaken werden
bons van f l.~ voor het koopen van levensmiddelen
in omloop gebracht.

15 Mei. Een kIeine Duitsche afdeeling arriveert, welke haar
intrek neemt in het huis aan de Ijsselkade. voorheen
bewoond door den heer Lazonder.
Enkele dagen later kwamen er grootere afdeelinqen,
die ondergebracht werden in de kazerne der S. R. O. I.
en de Gen. Van Heutsz~kazerne.
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17 MeL De eerste boot kwam heden, na het uitbreken van
den oorloq, uit Amsterdam hier aan. De boot was geheel
volgeboekt en een groote hoeveelheid post was aan boord.

17 MeL De gastoevoer met Ijsselmuiden, die door het op
blazen van de IJsselbrug was verbroken, is, door het
aanbrengen van een noodleidinq, weer hersteld.

18 MeL De qemeente-secretarie werd uit de zalen van de
Burgwalkerk, waarheen zij 10 Mei tijdelijk was ver
plaatst, weer in het Gemeentehuis ondergebracht.

20 Mei. In den ouderdom van ruim 74 jaar is overleden de
heer R. Kattenwinkel
15 Febr. 1888 Gemeentelijk veearts te Wijhe.
1 Juni 1893 " "te Zwolle.

31 Juli 1897 Vestiging te Kampen.
6 Sept. 1899 Gemeentelijk veearts te Kampen.
31 Oct. 1934 Pensionneering.

22 Mei. De klappen van de bruq, die bij het opblazen daar
van in het water waren terecht gekomen, zijn door een
kraan verwijderd, waardoor de doorgang voor de
scheepvaart weer vrij wordt.

25 Mei. De IJsselkade krijgt weer zijn oude aanzien. Booten
uit Amsterdam, uit Zutphen, uit Zwolle, van Urk. komen
er weer aan en laden en lossen de qoederen, voor hier
en elders besternd. Nu het spoorweqverkeer nog niet
op zijn oude capaciteit is hersteld, gaan er meer ladingen
dan gewoonlijk per schip. De vaart door den IJssel is
vrijwel onbelemmerd.

27 MeL Ook hier zijn tal van militairen naar hun haard
steden teruggekeerd.

28 MeL Na ruim 14 dagen kon voor het eerst weer in de
stad worden getelefoneerd; ook het interlocale telefoon
verkeer werd hersteld, al vorderde een aansluiting nog
geruimen tijd,

31 MeL Nieuwe Zilverbons van f 2.50 en f 1.~ in omloop
gebracht.

5 [uni. De heer J. Tamminga, bode-concierge op het qe
meente-huis, is 35 jaar in dienst van de gemeente.

7 [uni. Het werk aan den Noord-Oost-polder, dat eenige
weken heeft stilqeleqen, is weer op energieke wijze
hervat.
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13 Juni. Het telefoonnet is, spoediger dan verwacht werd, qe
heel hersteld.

15 Juni. De Post~Giro werkt weer normaa!'

15 Juni. Op den Ijssel bij het Katerveer nabij Zwolle is de
scheepvaart weer mogelijk. In de groote Katerveerbrug
is een doorvaartopening gemaakt, terwijl schepen onder
de spoorbrug door kunnen varen. Voor het scheepvaart
verkeer beteekent dit weer een belangrijke vooruitgang.

18 Juni. De trein Zwolle~Kampen werd heden weer in dienst
gesteId; voorloopig liepen 7 treinen heen en 7 treinen
terug per dag.

Nu de treinen van Kampen naar Zwolle weer rijden,
zijn de autobusdiensten van de Fa Stutvoet en Van
Dooren tusschen beide plaatsen stopgezet.
Ook de dienst Genemuiden ~ Kampen ~ Zwolle is be
langrijk ingekrompen.

18 Juni. De heer W. Hupse is 40 jaar verbonden aan het
bedrijf van den heer J. H. Kok.

18 [uni. Bij den aanvang der eerste Raadsvergadering na
het uitbreken van den oorloq, hoort de raad staande
de toespraak van den voorzitter, burgemeester H. M.
Oldenhof aan, waarin hij o.a. zeide:
Ons land werd betrokken in den oorlog.
Met eerbied en dankbaarheid herdenken wij hen,
die hun leven offerden voor 's lands onafhankeIijkheid.
Voor zoover thans bekend, zijn er drie Kamper
ingezetenen gesneuveId, n.I. Jan Edink, Roelof Keppel en
Kornelis Sleurink.Wij deelen in de smart van hen, die
achterbleven. Mogen de zwaar beproefde weduwen
sterkte en troost vinden bij Hem, Die de moeite en
het verdriet aanschouwt, opdat men het in Zijn hand
geve. En moge de Heer hen, die nog in bange onzeker
heid verkeeren, verblijden door goede berichten.
B. en W. hadden reeds eerder gelegenheid U in te
lichten omtrent tal van maatregeIen, waarvoor de ge~
beurtenissen van de achter ons liggende dagen hen
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plaatsten. Gaarne wil ik in dit verband zeer hartelijk
dank brengen aan allen. die in dien veelbewogen tijd
hun onbaatzuchtige steun aan het dagelijksch bestuur
der gemeente verleenden. Wij houden ons ervan over
tuiqd, dat de Raad onder de huidiqe moeilijke omstan
digheden in de grootste eensgezindheid zal willen mede
werken aan de behartiging van het gemeentebelang.

27 [uni. Het Stedelijk Muziekcorps geeft weer zijn eerste
concert op de Nieuwe Markt.

29 Juni. In den ouderdom van 71 jaar overleed de heer G.
Westdorp. een bekende persoonlijkheid in onze stad.
Gids van de V. V. V.

Juli. Aanvang van den curs us tot opleiding van straat
maker. Een 8~tal werklooze vroegere fabrieksarbeiders
nemen hieraan dee!.

5 [uli. Een groote inzarnel-actie werd gehouden van alle
mogelijke huisraad voor de geteisterde gebieden.

5 [uli. Onze vroegere stadqenoot, de heer J. ten Kate. chef
de Clinique aan het Gemeentelijk Ziekenhuis te 's Graven
haqe, promoveerde aan de Rijks Universiteit te Leiden
tot doctor in de geneeskunde. op een proefschrift over
"De buisvorrniqe resectie. van de maag (volgens de eerste
methode van Billroth).

9 Juli. Onze stadgenoot F. H. J. Baron van Boecop slaagde
te Leiden voor het candidaats-examen Indisch Recht.

11 [uli. Een nieuw bruggedeelte wordt geplaatst in het hiaat
aan de stadszijde van de brug.

12 [uli. Onze stadqenoot, de heer J. Ridderbos. is aan de
Gem. Universiteit te Amsterdam geslaagd voor het
candidaatsexamen in de geneeskunde.

13 Juli. Onder groote belangstelling viert dokter P. Butter
zijn 40~jarig ambts-jubileum.

17 Juli. Jeugdherberg "De Steur" verplaatst naar Emma
straat 6.

24 Juli. Aan de firma D. Blankevoort & Zn te Bloemendaal.
die reeds verschillende der Zuiderzeewerken heeft uit
gevoerd. en nog bezig is uit te voeren, is gegund het
maken van de Meerdijk voor de N.O.~Polder benoorden
Kampereiland voor f 1.043.900.,.......,.

233



25 [uli. In de plaats van Mr J. van den Oever is tot secre
taris-ontvanqer van het waterschap Dronthen benoemd
de heer D. van Pijkeren.

27 Juli. Op 67- jarigen leeftijd overleed de heer J. R. van
Dilqt, van 1927 tot 1935 lid van €len Gemeenteraad en
vele jaren ouderling der Ned. Herv. Kerk.

27 [uli. Nadat een week geleden een vlotbrug voor het
middengedeelte was gearriveerd. is hedenmorgen om 10
uur de brug weer voor het verkeer geopend.
Het verkeer over de brug kan op normale wijze, zij
het slechts in een richting tegelijk, geschieden en de
doorvaart voor schepen zal, al naar behoefte, worden
vrijgemaakt. met dien verstande, dat, evenals voorheen,
rekening zal worden gehouden met den treinenloop. De
veren, die zoo goede diensten hebben bewezen, komen
grootendeels te vervallen .

.31 [uli. Om gezondheidsredenen vroeg en verkreeg de heer
Mr J. van den Oever ontslag als secretaris der qe
meente; hij neemt afscheid van gemeenteraad, secretarie
personeel en hoofden van takken van dienst.

31 [uli. Bij een vliegeraanval op het Ijsselmeer werden op
de stoomboot "De Ijssel" 2 personen gedood (w.o. de
heer J. Hofman uit deze gemeente} en 4 pers. gewond.

Aug. De heer G. Zeger de Haan is 25 jaren collectant
bij de Ned. Herv. gemeente alhier,

6 Aug. 60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Wernars
Derksen in het Gasthuis.

10 Aug. De dam in het Ganzendiep is gereed gekomen,
waardoor de verbinding met het Kampereiland tot stand
is gebracht. Aan den verbindingsweg met den N.O.
polder kan nu worden voortgewerkt.

20 Aug. In de raadsvergadering wordt besloten dat, voor
rekening van het rijk, in het oude raadhuis een betonnen
kap zal worden aangebracht ter beveiliging tegen het
gevaar van bombardementen. Kosten f 7500.~.

20 Aug. De Gemeenteraad benoemt tot secretaris der ge
meente den heer H. Bakker, tot heden commies-rcdar.,
teur ter gemeente-secretarie alhier,
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22 Aug. Op 68~jarigen leeftijd overleed de heer P. Feitsma,
in leven notaris alhier.

27 Aug. De Engelsche vliegenier W. F. Tudhope, wiens
lijk vorige week op Schokland was aanqespoeld, wordt
onder groote belangstelling alhier ter aarde besteld.

28 Aug. De heer K. F. v. d. Berg. candidaat-notaris te
Nunspeet, neemt het notariskantoor van wijlen den heer
P. Feitsma waar.

31 Aug. Llit een aantal van 77 sollicitanten werd tot leider
van het ingestelde bureau voor Jeugdregistratie benoemd
de heer J. de Jong Oz.

2 Sept. Het gebouw 1e Ebbingestraat 12 wordt door de
2e Chr. Kleuterschool in gebruik genomen. Hoofd is
mej. K. Room.

3 Sept. Beeediqinq en installatie van den heer H. Bakker
als qemeente-secretaris,

4 Sept. Afscheid van den heer G. J. ten Hove. concierqe
amanuensis aan het Gemeentelijk Lyceum. wegens het
bereiken van den 65~jarigen leeftijd..

7 Sept. Door de ..Rijzende~Kerk"~afdeeling van den Bond
van Vrijz. Chr. [onqeren-qroepen werd in het gebouw
Boven-Nreuwstraar 83 een eigen clublokaal in gebruik
genomen.

11 Sept. Bij het houden van een interkerkelijke samenkomst
in de Bovenkerk (met een nevenvergadering in de Burq
walkerk) die door + 2500 personen werd bezocht,
traden als sprekers op: Ds M. D. Gijsman. Ned. Herv ..
Os C. B. Bavinck. Geref. en Ds Joh. Prins uit Apel~
doorn, Chr. Geref.

14 Sept. Door B. en W. werd aangesteld als amanuensis
aan het Gem. Lyceum. de heer G. Boot van Leiden.

14 Sept. De heer G. Westra nam, na l o-jariqen trouwen
dienst, op 65~jarigen leeftijd, afscheid als voerman der
gemeente.

18 Sept. B. Bosch en [oh. Visscher zijn 25 jaar lid van den
Ned. Chr. Bouwarbeidersbond. Beiden werden vereerd
met het gouden insigne van den bond.
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18 Sept. Het timmer- en metselbedrijf van den heer H. J. A.

Westerhof bestaat deze week 50 jaar.

20 Sept. Opening van den nieuwen cursus aan de Theo!.
Hoogeschoo1. Ingeschreven werden 8 nieuwe studenten;
in totaal zijn er thans 105 studenten.

21 Sept. Op de sigarenfabriek "La Bolsa" is een gouden
horloge voor 25~jarigen trouwen dienst uitgereikt aan
den sigarenmaker J. Kranenburg Azn.

25 Sept. De heer C. van Ommen is 35 jaar in dienst bij de
qemeente-qasfabriek.

25 Sept. Ten behoeve van de aan te leggen verkeersweg
zullen + 650 boomen op het Kampereiland worden
gerooid.

28 Sept. De heer A. Goudbeek, afd.i-chef bij "La Bolsa", is
50 jaar bij dit bedrijf werkzaam.

29 Sept. Wegens bekomen emeritaat neemt Os K. Hielkerna
na een verblijf van 33 jaar in Kampen, afscheid van de
Ned. Herv. gemeente alhier.

2 October. Voor het eerst na 3 jaren heeft de Fokvereen.
"Kampereiland en Omstreken" weer een fokveekeuring
kunnen houden op de Zandberg. De kampioenkoe van
de geheele keuring werd Juweeltje IV van B. v. d. Kolk
en res.i-kampioen Johanna van G. Kamphof.

2 October. Het echtpaar W. Roosendaal=- Landman, Boven~
singe!, vierde zijn 50~jarig huwe1ijksfeest.

Eveneens werd een zelfde feit herdacht door het echtpaar
K. Karel-s-Meijer, Slagersweg.

5 October. In het gebouwtje van de padvinders in de
Burgwalstraat werd het secretariaat van de Ned. Unie,
afd. Kampen, geopend.

5 October. Bij de fa. Smit en Ten Hove werden wederom
drie zilveren jubilea herdacht, n.1.van de heeren W. Zwiers,
H. Koetsier en G. J. de Kleine. Met dit drietal is het
aantal sigarenmakers, dat 25 jaren in dienst is van de
firma, reeds de vijftig gepasseerd.
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6 October. In verband met zijn hoogen leeftijd en zijn qe
zondheidstoestand, heeft Ds C. de [onqe, predikant van
de Oud-Gereforrneerde gemeente zijn ambt neerge1egd.

9 Oct. Het maken van den nieuwen weg van Kampen
naar de Ramspol over het Kampereiland is gegund aan
de op een na laagste mschrijfster, N.V. Handelsonder
neming Moerdijkswal te Baarn.
Als bijzonderheid vernemen wij nog. dat de daarvoor
geschikte mannen van den Opbouwdienst bij het maken
van dezen weg zullen worden ingeschake1d.

9 Oct. De afd. Kamp~n van de Nederl. Christ. Bouwvak~
arbeidersbond vierde haar 25~jarig bestaan.
Aan de heeren W. Visscher. B. Bosch en C. Vinke
werd, wegens hun 25~jarig lidmaatschap der N .C.B..
het gouden C.N.V.~insigne uitgereikt.

14 Oct. De heer J. H. Kok. uitgever. overleed in - den
ouderdom van 69 jaar.

15 Oct. Het is 25 jaar qeleden, dat de heer H. J. Moerman
bij het Middelbaar Onderwijs te Kampenwerd aangeste1d.
De jubilaris is conrector en leeraar aardrijkskunde en
geschiedenis aan het Gemeentelijk Lyceum.
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