
KA M PER KRONIEK

1950

29 Sept. Ds A. Verhagen legt de eerste steen vbor het
kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente aan de 3e
Ebbingestraat.

2 Oct. Onze stadgenoot, de heer S. Sangers, 30 jaren
Gemeente-secretaris van IJ sselrnuiden.

7 Oct. De oude synagoge gehee1 gerestaureerd. Zij wordt
van nu af aan gebruikt als garage.
Achttien studenten hebben zich voor de eerste maal doen
inschrijven aari de Theo!. Hogeschool der ,Gereformeerde
kerken, Broederweg 15.

10 Oct. Opening grote vokveedaq te Kampen, georgani
seerd door de-Bond van fokkers van het Z.H. veeslag
voor N.W. Overijssel te Zwolle en de fokvereniging
"Kampereiland .en ornstreken". De Commissaris der
Koningin bezoekt het terrein.
Het Amsterdams Strijkkwartet geeft, onder auspicien van
"Het Carillon", een concert voor de rijpere schooljeugd.

12 Oct. De Kamper Oranje-vereniging blijkt een groot kas
tekort te hebben en wendt zich om steun tot het Gerneente
bestuur.

13 Oct. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de
opspuiting bereikt: de fa Blankevoort spuit de laatste
accoord-Ms op de grote vlakte achter de Louise de
Colignystraat. De komende woonwijk is hiermede echter
nog niet op het vereiste peil gebracht, en de opspuiting
gaat door.

18 Oct. Opening van het nieuwe kerkgebouw van de
Vrije Evangelische Gemeente in de Boven-nieuwstraat.
De ziekeninrichting van de Gast- en Proveniershuizen
aanzienlijk verbeterd.

19 Oct. Een krantenbericht meldt, dat ook in de omgeving
van Kampen, namelijk in de Koekoekspolder, naar aard
olie gezocht zal worden.
Onze oud-stadgenoot H. Brinkman doet zijn intrede als
hoogleraar aan de Groninger universiteit.
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23 Oct. Ter ere van haar 20-jarig jubileum voerde de
Kamper Mandoline-club een muzikale revue op.
Het Niwm-cornite opgeheven.

25 Oct. De Buitenhaven blijkt ernstig verzand te zijn.
Het echtpaar Scholten--Schilder 50 jaar getrouwd.

26 Oct. De Jeugd-Verkeers--Brigade voor 't eerst in actie.
27 Oct. Onze oud-stadqenoot de heer K. Kruithof, ere

voorzitter van het C.N.V., viert zijn 75e verjaardag. -
28 Oct. Bij Schokbeton wordt de 1000ste werknemer in

geschreve.n;
Zuster Koezen bij haar heengaan als hoofd-verpleeqster
van het ziekenhuis gehuldigd in _de gehoorzaaL

30 Oct. Voor het Kamper Nutsdepartement treedt het
cabaret van W'im Sonneveld op.
De spoorsteiger wordt gesloopt.

31 Oct. De Kamper Nutsspaarbank, ter gelegenheid van
de W ereldspaardag, wederom druk bezocht.
Nov. Te IJsselmuiden werd de heer C. Ravenhorst,
hoofd van de Christ. school, onder zeer grote belanq
stelling begraven.

7 Nov. De Kamper amateur-schilders steHen hun werk
in verschillende etalages van de Oudestraat ten toon.

10 Nov. De Van Heutsz-kazerne weer voor het gebruik
gereed gemaakt. Het Artillerie-meet-reqiment zal er in
ondergebracht worden.
De postduiven-vereniging "De Postduif" viert in besloten
kring haar 40-jarig jubileum in de gehoorzaaI.

11 Nov. De Operette-vereniging St Caecilia voert "De doch
ter van de tamboer-rnajoor" op.
Onze stadqenoot, de adjudant-onderofficier J. Th. M.
Piederiet neemt wegens pensionnering afscheid van de
Staf van de inspecteur-qeneraal der Koninkl. Landmacht
te Hilversum.

15 Nov. Een bijzondere tachtigjarige: de heer Ph. Zalsman
houdt een druk bezochte receptie in de gehoorzaaI. Tal
van officieele personen komen deze verdienstelijke stad
genoot gelukwensen.

21 Nov. Het Nederl. Valkstoneel voert, onder auspicien
van het N.V.V. "Eva Bonheur" in de gehoorzaal op.

25 Nov. Jubileum-concert in de gehoorzaal onder auspicien
van de Kamper Mandolineclub.
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27 Nov. be Kamper Rederijkers voeren "K:ieine kinder(~ri
worden groot" op in de gehoorzaal. .

30 Nov. Dr H. W. Merkelbach spreekt voor het Nut over
"Spanje in Muziek en Beeld".
Dec. De heer J. H. Lance 40 jaar werkzaam blj de N .V.
Uitg. J. H. Kok.

4 Dec. De heer W. A. van Dalfsen neemt afscheid als
dijkgraaf van het Waterschap Kamperveen.

5 Dec. "Blijde incornste" van St-Nicolaas in Kampen.
6 Dec. Prof. H. J. Jager, hoogleraar aan de Theo!. Hoqe
school Broederweg, draagt het rectoraat over aan Prof.
Dr K. Schilder. -
De Stichting "Onze W'erkplaats" krijgt een kruidentuin.

8 Dec. Opening van een grote postduiven-tentoonstellinq
in de gehoorzi:lal.

11 Dec. De heer A. Jansen, directeur van de Bijz. straf
gevangenis te Leeuwarden, houdt een lezing voor ,:t Nut"
over het gevangeniswezen in Nederland.

18 Dec. Te Kampen zal vermoedelijk een cocosspinnerij
gevestigd worden, zo meldt de krant,

22 Dec. De Societeit "Het Colleqie" krijgt een andere be
stemming.
Afscheid van de heer L. C. du Rieu, ontvanger der
Directe belastingen.

27 Dec. De Kamper Nutsspaarbank bestaat 130 jaar.
Onze stadgenoot, de heer H. A. Ekker, benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Soetendaal, oud-stationchef te Kampen, te
Meppel overleden.

28 Dec. Te Velp overleed in de ouderdom van 67 jaar
Mevr. C. G. M. van den Hoek-Geill, oud-apothekeres
te Kampen.

30 Dec. V.Z.O.D. organiseert belangrijke schaatswedstrii
den.

31 Dec. Het echtpaar Zwanepol=-Noordman is 60 jam; ge~
trouwd. .

1951

Jan. Kampen telt totaal 24012 zielen, d.i. 370 meer dan
op 1 Jan. 1950.
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3 Jan. Op de algem. begraafplaats van Kampen werd de
heer G. J. Bruins, in leven bedrijfschef aan de gasfabriek,
ter aarde besteld.

6 Jan. 't Nieuwe gebouw van de gemeentelijke reiniqinqs
dienst aan de Beltw~g is geheel gereed gekomen.

9 Jan. Aangevangen wordt met de verbetering van de weg
Kampen-Genemuiden.

11 Jan. Adj. M. H. Landman en adj. F. de Jager ontvangen
in de Vloeddijk-kazerne de gouden medaille voor 36~
jarige eerlijke en trouwe dienst,

12 Jan. Onze oud-stadqenoot Dr J. J. Koopman benoemd
tot lector aan de Theel. Hogeschool te Kampen.
Adj. C. J. Marselis ontvangt het bronzen kruis voor in de
meidagen van 1940 betoonde dapperheid.

13 Jan. De heer J. 1. Hobbeling 25 jaar in gemeentedienst.
15. Jan. De voetbalvereniging J.W.K. viert in de qehoor
... zaal haar 12Yz~jarigbestaan.
16 Jan. De gemeenteraad van Kampen weigert tot aankoop

over te gaan van het Colleqie-qebouw, teneinde dit tot
dependance van het gemeentehuis te verbouwen.
De danseres Cilly Wang treedt op voor 't Nut.

19~21 Jan. Grote actie te Kampen tegen de. rat ten.
19 Jan. De koninkL Mij voor Tuinbouw en Plantkunde afd.

Kampen, opgeheven.
20 Jan. Kampen heeft 11 jeugdagenten.
22 Jan. Diesel-mechanische treinen lopen tussen Kampen

en Zwolle.
In "Gedenk 't Woord" is een overblijfplaats voor buiten
leerlingen ingericht.
Jaarlijkse uitvoering van D.O.S. in de gehoorzaaL

24 [an. Prof. Dr G. M. den Hartogh draagt het rectoraat
van de TheoL Hogeschool Oudestraat over aan Prof. Dr
H. N. Ridderbos.
H. J. Stuvel houdt een lezing voor "Kunst op school" over
de NederL tapijtindustrie.

25 Jan. De gymnastiekvereniging "Voorwaarts" geeft. in
de Stadsgehoorzaal haar jaarlijkse uitvoering.
Henk van Ulsen en Winnie Bosboom treden op in het
City-theater.

212



30 Jan. De heren J. de Groot en P. Neijmeijer ontvangen de
Landsteiner medaille in brons.
De heer W. ter Wee 40 jaar werkzaam als boekhouder
bij de Kon. Sigarenfabriek Smit en ten Hove.
Zaalconcert van "Het Stedelijk".

7 Febr. De heer T. Evers, voorzitter van het paedagogisch
Centrum van de Nederl. Onderwijzersvereniqiriq, spreekt
over Onderwijsvernieuwing.

8 Febr. [ubileum-uitvoerinq van de Chr. muziekvereniging
"V olhardmq ".

12 Febr. Aanvang van het grote bevolkingsonderzoek op
T.B.C. te Kampen.
De Chr. Jonge Boeren- en Tuinders-organisatie viert in
de gehoorzaal haar 20-jarig bestaan.

13 Febr. Johan ·Patist speelt werken van Chopin voor de
leden van het "Carillon".

21 Febr. De Openbare Leeszaal te Kampen bestaat 30 jaar.
Boekententoonsteling, lezing van de heer Brusse over
Parijs.
Eerste zaal-concert van A.M.D.G.

22 Febr. De Nederl. Comedie voert voor 't Nut "Je bent
maar eens jong" op.

23 Febr. Onze stadgenoot W. Sangers beroepen te Mak
kinqa-Elslo.
Ds J. H. Hartzheim beroepen te VVinterswijk.

28 Febr. Geslaagde jaarl. uitvoering van Thor.
Het interieur van de Chr. Geref. kerk in de Buiten
nieuwstraat aanzienlijk verbeterd.

6 Maart. De heer A. van Enk vijftiq jaar werkzaam bij
de Kamper Emaillefabrieken.

7 Maart. De Brunneper Jongemannenver. "Jonathan"
voert in de gehoorzaal "Rabbi [ozef" op.

8 Maart Jeug~opvoering van de Chr. gymnastiekvereen.
"Voorwaarts .

10 Maart. Nachtoefeningen te Kampen van de 2e C.O.A.K.
Kampen heeft een nieuw adresboekl

12 Maart. [aarlijkse uitvoering van "Wilhelmina".
13 Maart. Grote brand in de riethopen op het terrein

van de rietmattenfabriek aan de Frieseweg.
15 Maart. ,.Immanuel" voert Mendelsohns "Elias" op.
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16 Maart. Het micro-onderzoek op t.b.c. in volle gang: de
10.000ste Kampenaar doorgelicht.

17 Maart. Het hoofd van de Dr H. Bouwmanschool, de
heer J. Hogenbirk neernt afscheid, wegens zijn benoeming
tot hoofd van de Rehoboth-school te Rotterdam.
De laatste stalhouderij in Kampen schakelt volledig over
op auto-tractie.

20 Maart. Dr W. J. Kolff demonstreert voor de American
Medical Association een nieuw eenvoudiger type van de
door hem uitgevonden kunstnier.
De "Delta ruiters" houden een Ieestavorid in de gehoor-
zaal. .

24 Maart. Opening Sportpark Fancy Fair in de gehoorzaal.
26 Maart. Toogdag van de Ned. Hervormde [onqelinqs- en

meisjesverenigingen op Gerd. grondslag in de Breeder
kerk.

27 Maart. De "Boornstroom" op het Ijsselmeer gezonken;
de opvarenden op het nippertje gered.

28 Maart. Echtpaar M. Riezebos-van Dieren 50 jaar ge
trouwd.

1 April. Mej. J. Dwars 40 jaar werkzaam op het telefoon
kantoor van P.T.T.
De heer J. M. J. Warnars 50 jaar werkzaam bij drukkerij
Ph. ZaIsman.

2 April. De restauratie van de Koornmarktspoort voltooid.
3 April. Adjudant P. Smit wordt in de Koornrnarkt
kazerne de gouden .medaille voor 36-jarige trouwe dienst
uitgereikt.

4 April, Concert van "de Broederband" in de gehoorzaal.
De "Harpe Sioris" concerteert in de buitensocieteit.

10 April. Geslaagd uitwisselinqs-proqramma door middel
van de radio tussen Kampen en de Deense stad Nakskov.

11 April. R.K. Bouwarbeidersbond "St Joseph" bestaat
35 jaar.

14 April. Het "BurgeI-rapport" verschenen. Unaniem advies:
niet dernpen.
N.V. Tot voortzetting der Chern. fabriek bestaat 25 jaar.
Bevrljdinqswlmpel-tocht op de Broedersingel.

18 April. Geslaagde propaganda-avond van Volksorider
wijs.



19 April. Dr J. A. H. S. Bruins Slot spreekt voor de A.R.
Kiesver. "Nederland en Oranje".

20 April. De Raad besluit het Gem. Akkerbouwbedrijf te
laten verdwijnen.

21 April. De N.O.P.-boeren treden uit "De Delta".
23 April. De Kamper Rederijkers voeren "Per Iuchtpost"

ten tonele.
24 April. De Fa D. Blankevoort en Zn spuit de laatste kub.

meter zand op het opspuitingsterrein.
25 April. Als gevolg van een geslaagde veiliqheids- en

orientatie-rit, werd een motor- en autorijdersclub opge
richt.
Blijkens het jaarverslag overnachtten in 1950 3147 trek
kers in de Jeuqdherberq. <

26 April. "De kleine Harp" laat zich horen in de Buiten
societeit,

27 April. Kunstavond van "Fides Quadrat Intellectum" in
de Nieuwe-kerk.

30 April. Koninginnedag met enthousiasme gevierd; een
parade op de Nieuwemarkt, een zanghulde en een ge
costumeerde voetbalwedstrijd waren de hooqtepunten.
Mei. De heer P. Schulting, directeur van Van Heel's
Geccndenseerde Melk Mij, neemt afscheid.

2 MeL De K.A.B. voert "De bloeiende tak" op.
Onze oud-stadqenoot, de adj. 0.0. J. C. A. Th. van Stratum
ontvangt de zilveren ere-rnedaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau met de zwaarden van het wapen der
caval erie. 0

4 Mei. Plechtige dodenherdenking met stille ommegang.
5 Mei. De jeugd defileert, ter gel~g~nhej.d .van de her

denking van onze bevrijding, voor burgemeester Oldenhof.
7 Mei. Het Twents Philharmonisch Orkest concerteert,

onder auspicien van de Persorieelsver, van de N.O.P.
Een krantenbericht meldt de demping van het kikkergat
bij het station.

8 Mei. De Kamper Lyceistenclub voert .Een huis vol
herrie" op.

9 Mei. Op de Nieuwemarkt wordt een "Braderie" se
houden.
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De heer J. L. van Laere houdt een interessante lezing voor
de leden van de stichting "Campen".

10 Mei. Op het terrein van de voormalige Joodse beqraaf
plaats bij het Lyceum komt een kinderspeeltuin.
Onze oud-stadqenoot Dr S. C. Bokhorst neernt ontslag als
directeur van de 1e H.B.S. met 5~jarige cursus te A'darn.
De middenstands-vereaiqinq "Handel en Nijverheid" be
staat 25 jaar.

11 Mei. De Kamper Henqelaars-vereniqing bestaat 20 jaar.
Feestavond in de gehoorzaal.

16 Mei. Na een diensttijd van 44 jaar gaat de heer
W. Ijz erman, gasfitter bij de gasfabriek, met pensioen.
De heer K. J. Bos is 40 jaar bassist bij het Stedelijk orkest.

17 Mei. Het persorieel van Schokbeton exposeert "huisvlijt~
artikelen".

18 Mei. De gerestaureerde Burgwalkerk officieel in gebruik
genomen.

19 Mei. De bekende schrijver Thijs Booy spreekt voor
"Fides Quaerit Intellectum" over Jeugdproblemen.

22 Mei- Vier honderd scholieren doen verkeersexarnen.
23 Mei. Het echtpaar Lorist-v. d. Perre 50 jaar getrouwd.
24 Mei. De Theol. Hogeschooldag door Prof. Dr J. H.

Bavinck in de Burgwalkerk geopend.
26 Mei. In het Kamper Sportpark wint Hengelo het tour

nooi om de "zilveren siqaar".
Uitvoering van het Hervormd kerkkoor.

28 Mei. De ambachtsavondschool wint het schoolvoetbal
tournooi.
Adjudant-onderofficier administrateur R. Klarenberg ont
vangt de zilveren ere-rnedaille, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.

6 [uni- De heer A. Neijmeijer 40 jaar werkzaam aan de
Berk~fabrieken.

7 [uni. Prof. G. Wisse spreekt voor de Chr. Gereform.
Jongelingsvereniging.

9 [uni. Koelucht-race van de Z.C. '37 op de Ijssel.
12 Juni. De stationschef, de heer A. F. Taatgen is veertiq

jaar in dienst van de Nederl. Spoorwegen.
De heer J. Kip is 25 jaar in dienst als bakker bij de Coop.
Winkelvereniging.
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14 Juni. Prins Bernhard bezoekt Schokbeton.
18 [uni. De fabriek van Jansen en Tilanus te Kampen in

bedrijf.
Te Elburg worden de fundamenten gelegd voor een
nevenbedrijf van Schokbeton.

20 [uni. Onze oud stadgenoot Prof. Dr P. van de Kamp
bezoekt Kampen.
De koloriel-inspecteur van de militaire administratie W. J.
Pluijm verlaat, wegens het bereiken van de pensicen
gerechtigde leeftijd, de militaire dienst.

6 Juli. De kruidentuin van "Onze werkplaats" officieel
geopend. .
[o Vincent en het mannenkoor D.RV. concerteren in de
Bovenkerk.

11 Juli. Een krantenbericht meldt de promotie op de meest
eervolle wijze aan de Vrije Llniversiteit te Amsterdam
van onze stadgenoot M. Dorleijn.
Een ander bericht me1dt het overlijden van Mevr, Dr A.
Kalshoven, lerares aan 't Gem.i-Lyceum.

12 [uli. De gehoorzaal is inwendig geheel vernieuwd.
14 Juli. Een krantenbericht meldt het overlijden van de

oud-stadsbeiaardier van Kampen, de heer A. J. Oomes,
te Raalte.·

15 Juli. Het R.K kerkkoor bezoekt het schuttersfeest te
Elten.

17 tim 25 [uli. Opnieuw wordt een tentoonstelling "Kampen
Roept" gehouden. Het aantal bezoekers bedroeg ruim
34.000, zodat het aantal Van het vorige jaar nog werd
overschreden. De Commissaris der Koningin in de Provin
cie Overijsse1 gaf o.rn- blijk van zijn be1angstelling.

25 tim 28 JulL Kampen in feeststemming: De N.V. Kamper
Emaillefabrieken v.h. H. Berk en Zoon bestaat honderd
jaar. Op 25 Juli worden de Ieestelijkheden geopend met
een plechtige herdenking in de expeditie~a£deling van de
fabriek. Hier deelt de Commissaris van de Koningin in de
Provincie Overijssel mede, dat het bedrijf voortaan
het praedicaat "Koninklijke" mag voeren; burgemeester
Oldenhof maakt bekend dat de directeur. de heer J. H. H.
Berk, benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Hoogtepunten tijdens de viering van dit honderd
jarig bestaan waren: recepties voor het Personeel, het
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Bedrijfsleven en de Burgerij, het aanbieden van een
gedenkmuur, vervaardigd door de heer Lex Horn, door
het Person eel, een bronzen plaquette voorsteIIende de
stichter van het bedrijf Hendrik Berk, door het Kamper
Bedrijfsleven, de uitgave van een Gedenkboek, een uit
stapje van het voItaIlige personeel naar Rotterdam en een
groot vuurwerk.

3 Aug. Na een kortstondige ziekte overlijdt in het stads
ziekenhuis de Kamper stadsbeiaardier en organist Theo
W. van Dijk.

6 Aug. Het comite "Vacantie-besteding voor de jeugd"
start met zijn werkzaamheden. Ruim achthonderd kinde
ren genieten onder beproefde leiding van de natuur, van
sport, spel enz.

10 Aug. B. en W. hebben een bespreking met Industrielen
en middenstanders met het doel de stagnerende woniriq
bouw weer op gang te helpen.

11 Aug. De nieuwe fabriek van Jansen en Til~mus, in het
bijzijn van tal van autoriteiten officieel geopend.
Favorita wint de ereprijs in de 14e standaardtocht te
Amersfoort.

15 Aug. Een groep Kamper lyceisten en oud-lyceisten ver
trekken voor vacantiereis naar Oostenrijk onder leiding
van hun aardrijkskuride-Ieraar.

21 Aug. De heer A. van Dijk is 50 jaar in dienst van de
zuivelfabriek "de Delta", voorheen "de IJ ssel".
De Algemene Synode der Geref. kerken onder leiding van
Ds G. Visee te Kampen geopend.
Ter ere van het 30-jarig bestaan van het bedrijf, hield de
Fa J. W. Siebrand een druk bezochte receptie in de gehoor
zaaI.

24 Aug. De heer en mevrouw Diender-> Toeter pachtten
40 jaar geleden de restauratie in de stationswachtkamer.

28 Aug. De Raad besluit met 14 tegen 4 stemmen tot mede
werkinq aan de oprichting van een nieuwe U.L.O.-schooI.
uitgaande van de Stichting voor onderwijs naar de leer van

I de Geref. kerk (vrijgemaakt).
30 Aug. De Kamper Jeugd-verkeersbrigade ontvangen door

minister Van Maarseveen. .
De expositie van de dahlia-club "Hanzestad" in "het
Colleqie" geopend.
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31 Aug. Breqadier ). H. Jansen neemt afscheid van de
Kamper gemeente~politie.
Sept. Zwemfeest van "De Nateers" in het gem. bad.

2 Sept. Intrede van Ds J. O. Mulder bij de Geref. Kerk
(o.h. Art. 31)

3 Sept. De "Margrietschool" op het Bolwerk officieel ge~
opend.

11 Sept. De krant meldt de benoemirtg van Dr Ir Zuur tot
buitengewoon hoogleraar "in de leer van het in cultuur
brengen van drooggemaakte gronden" te Wageriingen.

14 Sept .. De heer A. Brouwer, directeur van het Postkantoor,
25 jaar in dienst van de PT.T.

17 Sept. De heren Bouwmeester, Hellendoorn, Leidekker en
Remme1ts zijn 25 jaar verbonden aan A.M.D.G.

18 Sept: Het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente aan de 2e Ebbingestraat in gebruik genomen.
Ds Verhagen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

19 Sept. Het echtpaar H. J. Kanis en A. M. Assman viert
zijn gouden huwelijksfeest.

20 Sept. De gerestaureerde kerk van de Oud-qereforrneerde
Gemeente, Burgwal 101, in gebruik genomen

22 Sept. De Koelucht-race gehouden.
24 Sept. De heer Willem Creman te Zwolle benoemd tot

beiaardier te Kampen.
De heer Gradus Wendt te Zwolle benoemd tot organist
in de Bovenkerk.

26 Sept. A.M.D.G. wint te Utrecht de eerste prijs bij het
festival van de Bond van Harmonie- en Fanfare-corpsen.

28 Sept. Opening 'van het gerestaureerde Broederh1.\is met
Lemkerzaal. Deze naam staat in verband met de tijd toen
dit gedeelte van de Broederkerk, dat eigendom was van de
burgerIijke overheid, geruild werd voor een stuk kerkelijk
grondbezit, de "Lemkermaten". Dit was een legaat van het
vroegere Kamper geslacht Lernker, dat voor de Ned. Herv.
gemeente van grote betekenis is geweest. De naam Lemker
wilde men nu aan deze zaal doen verbonden blijven.

29 Sept. "Floralia" -tentoonstelinq in de gehoorzaa1.
2 Oct. Het Twents Philharmonisch Orkest, o.1.v. Yvon

Baarspul geeft voor de tweede maal een concert te Kampen.
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De heer A. Spaan, brander bij de N.Y. Kon. Kamper
Emaillefabrieken, ontvangt de eremedaille in brcns ver
bonden aan de orde van Oranje-Nassau.
De heer R. Reumer, chef-bruqwachter, neemt afscheid
uit zijn dienst, in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
In de toonzaal van de fa Koldijk en bij de fa Siebrand
verzamelden zich vele belangstellenden bij de eerste uit
zending van de Nederl Televlsie Stichting. Beeld en
geluid lieten vrijwel niets te wensen over. .
OS J. H. Hartzheim, die het beroep naar Winterswijk
heeft aangenomen. zal binnen kort afscheid nemen van
de Ned. Herv. Gemeente te Kampen in de Lemkerzaal.
De heer J. J. Lettinga, door de Gener. Synode benoemd
tot lector in de Hebreeuwse taal aan de Theel. Hoqe
school Broederweg, heeft deze benoeming aangenomen.
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