
ONZE 90.JARIGEN.

Luscia Enserink ~Lottgerink. 3e Ebb.str. 34
Klaas Lindeboom, 3e Ebbingestraat 8. .
Minke Adams Hoekstra-Slottje, Kloosterp1.13
Geertruida Fidder ~de Jonq, Valkstraat 20 .
Agnieta Vos ~van Campen. Oudestraat 2231
Willem Hartman. Boven-Nieuwstraat 46 .
Grietje Rietberg - Been. Patrimoniumstraat 10
Gerridina· Beekman ~Eilander, Groenestr. 55
Elisabeth Gesina Maria Stichter - Wernars,

Boven-Nieuwstraat 46
Gradus Warnars. Boven-Nieuwstraat 46.
Jacobus Johannes van Gaalen, Groenestr. 219
Cornelis Lambertus Bruist, Vloeddijk 56.
Willem Gorissen, Cath. Gillesstraat 14 .
Gerrigje Weijmer ~Aarts, Bov.~Nieuwstr. 46
Jakob Zwiers. Boven-Nieuwstraat 46.
[ohan Wilhelm Sliqtenhorst, Noordweq 95.
Johanna Maria Ekkel ~Mouton.

Veen Valckstraat 3
Wed. P. Schrijer ~van Kampen. Geerstr. 8ben.
Wed. J. van Gelder ~Schuurman,

St Jacobsteeg 8
G. Boer. Morrensteeg 11 .
J. Bosma. de la Sablonierekade 331 .•

K. Visscher Sr. Boven-Nieuwstraat 46
Wed. H. Koops-Sleunnk, Groenestraat 97
C. Tennekes [z .• Boven-Nieuwstraat 46 .

15

13 Sept. 1846
18 Nov. 1846
27 Mei 1847
17 Jan. 1848
10 Dec. 1848
16 Dec. 1848
10 JuB 1849
25 [uli 1849

11 Aug. 1850
13 Sept. 1850
14 Sept. 1850
18 Febr.1851
24 Mrt 1851
28 Mei 1851
27 Aug. 1851
17 Oct. 1851

16 Dec. 1851
8 Mrt 1852

17 April 1852
23 April 1852
20 Mei 1852
8 Oct. 1852
15 Oct. 1852
14 Nov. 1852
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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Hervormde Vrouwenvereen.: mevr. G. Gijsman-c-Haspers,
presidente, mevr. Kanis, seer.esse. Broederweg 3, mevr.
Ellens, penn.esse. Vergadert den Zen en 4en Maandag
van elke maand des avonds van 7.30 ~930 uur in de
bovenzaal van het Rusthuis, 3e Ebbingestraat.

Federatie van Herv. Jongeren in Nederland, afd. Kampen:
Os M. O. Gijsman, voorz., G. Slabbekoorn, Jan van
Arkelstraat 13, l e secr., mej. C. Westerink, Lehmkuhl
straat 2, 2e seer.esse.

Vereeniging ter bevordering van het Nijverheidsonderwijs
te Kampen en Omstrekcn.

H. M. Oldenhof, voorz., J. H. Polder, secr., Emmastraat 13,
J. Kuil, penn.m., H. Bakker, A. de Bok, E. W. F. Hammers,

H. Th. Keijzer, C. H. L. Lijs, M. Stoffer.

Gedelegeerden van de gemeente Kampen:
H. Krans Hzn en C. van den Noort.

De vereeniging heeft ten doe! de bevordering van een goede vakopleiding
van mannelijke personen en hun vorming tot nutlige leden der maatschappij.

Zij tracht dit doe! te bereiken langs wettigen weg en wei door:

1e. de oprichting en instandhouding eener ambachtsschool met avond
nijverheidsschool te Kampen;

2e. de plaatsing bij bekwame patroons als leerling overeenkomstig het
leerlinqstelsel, bedoeld in tite! II der Nijverheidsonderwijswet, in het
bijzonder van:

a. eervol ontslagen leerlingen van de ambachtsschool;
b. jongens in vakken, die niet of nog niet op de ambachtsschool wor
den onderwezen :

3e. de beharliging van de belangen van de eervol ontslagen leerlingen
van de ambachtsschool en verdere inrichtingen van onderwijs, welke
door de vereeniging mochten worden opgericht en gesteund;

'ie. alle verdere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen
zijn.
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Nijverheidsonderwijs voor Jongens.
Gerneentelijke Nijverheidsavondschool met 5- jarige cursus qedurende de
maanden October tim Maart. Vakonderwijs voor vele ambachten.

G. J. Leferink, Emmastraat 16, Directeur, Nederlands.
Dr E. Bos, Werktuiq- en Natuurkunde.
A. Brouwer, Vakleraar schilders, enz.
G. J. Kruishoop, Handtekenen en Techn. Schetsen.
T. Sikma, Vakleraar timmerlieden, enz.
F. W. Smelser, Wiskunde.
H. H. Rutgers, Wiskunde.
C. W. Smit, Werktuigkunde.
R. Wartena, Electrotechnisch en Werktuigk. tekenen.

Praktiseerende Geneesheeren.
Dr van Lookeren Campagne, Kinderarts,

houdt elken Donderdagmorgen van 10.30~ 11.30 uur
in het Stads-Ziekenhms te Kampen spreekuur.

Tandartsen,
E. M. J. Mulder, Cellesweg 15, Telefoon 149, Giro 387462.

Spreekuren: Partie. 1~2uur. 's Maandags 10.30~2 uur.
Fonds Ma., Do. 6 ~7 uur, andere dagen 8.30 ~9.30 uur.

En volgens afspraak.

Nuta-Spaarbank Kampen.
Bestuur: P. Butter, voorz., vacature vice-voorz., Ir J. Berk,
seer., Ijsselkade 35, A. E. Roest van Limburg, penn.m., B. M. J.
Bolleman, J. van der Veen, J. K. Lammerts, J. H. Schrader.
Directeuren: F. Walkate, Mr C. H. J. Baron van Utenhove.

Historisch Archief: Mr J. H. P. Ennema.

229



HET KAMPER~ EILAND EN

DE NOORD~OOST~POLDER

Op 30 [uli werd de aanleg van de aardebaan met gewalste
verharding voor den eersten weg in den N.~O.-polder aan
besteed. Dit zal worden de weg van de Ramspol naar het
geprojecteerde dorp C. de z.q.n. Kamperweg. De aanleg van
dezen weg als toegang tot den polder kan worden beschouwd
als de eerste aanval tot verovering van het nieuwe land, en
het is wel zeer verblijdend voor Kampen, dat deze aanval
van hier uit plaats vindt.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat er aan de ver
bindingsweg van Kampen naar de Ramspol hard wordt
gewerkt. Hoe deze weg over de Grafhorsterdijk, den dam in
het Ganzediep, en het Kampereiland loopt, is op de bijgaande
kaart duidelijk te zien. Op enkele plaatsen, zooals van de
Spoorkade naar de Pietershoeve, en bij de kerk op het eiland,
worden nieuwe weggedeelten aangelegd ter vermijding van
de, voor het snelverkeer hinderlijke, scherpe bochten.
De weg door Kampen is aan de IJsselkade aanmerkelijk
verbreed, en de Sablonierekade met de brug bij het Oorgat
ondergaat in dit opzicht een groote verbetering. De weg in
verdere zuidelijke richting, met het mooie fietspad en de
afgesneden bochten bij het Wilsummerveer en bij de Koe
lucht, wacht reeds geruimen tijd op meer benzine.
Het Rechterdiep werd gedempt. Voor een betere loozing
van het IJsselwater werd voorbij den Kattenwaard, dicht
voor "de Ketel" een nieuwe monding gegraven, die den
naam Kattengat of Kattendiep zal dragen.

De N.~O.-polder is reeds .xler zee ontrukt". Reeds is het
werk aan de ontwaterinq en ontginning van de drooggevallen
gronden begonnen. De ontginning wordt uitgevoerd door den
Cultuurtechnischen dienst, die een grootsche taak heeft. De
zeebodem toch, die droog valt, is nog kale, doode vlakte
met hier en daar kreeken vol drabbig water.
De duizenden grondmonsters, die in het bodemkundig labora
torium nauwkeurig zijn onderzocht, hebben de vruchtbaarheid
van het grootste gedeelte van den Noordoostpolderbodem
bewezen.
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De ontginning steunt in belangrijke mate op den arbeid. die
gedurende de afgeloopen maanden in de laboratoria is ver
richt en nog steeds voortgang vindt. De tall ooze gegevens,
die hier worden verzame1d bij de onderzoekingen en proef
nemingen ten t)pzichte van de onkruidbestrijdinq, de ontzilting
en ontwatering, devervaardiqinq van "entstof" voor bepaalde
gewassen, de aard der gronden en hun speciale behoeften,
vormen tezamen de bron van kostbaar voorlichtingsmateriaal
voor de pioniers, die thans den zeebodem in cultuur gaan
brengen.
Onder leiding van landbouwkundige ingenieurs zijn op
18 Augustus j.L de eerste ontginningswerkzaamheden beg onnen
aan de Ramspol en Kadoelen met ongeveer 300 arbeiders.
V oor den geheelen polder zal een leger van 7 a 8 duizend
arbeiders noodig zijn.
Successievelijk wordt vanaf de kust van N.W. Overijssel
het land kavel na kavel ontwaterd en ontgonnen. Begonnen
wordt met het graven van tochten, slooten en greppels,
waarna de grondbewerking en het inzaaien een aanvang kan
nemen. Men stelt zich voor, dat reeds in 1942 de eerste
oogsten mogen worden verwacht.

Wie nu nog zijn voetstappen in het polderland zet, kan
zich moeilijk voorstellen, dat deze woestenij een welvarende
landbouwstreek zal worden, met wuivende korenvelden en
sappige, groene weiden, en dat de lucht hier eenmaal ver
vuld zal zijn van het geratel der landbouwmachines in
drukken oogsttijd.
Toch zal het zoo worden!
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