
SPAARBANK- KRONIEK.

De kost gaat de baat vooruit.

Sinds de heer Frans Walkate de Kamper Nutsspaarbank
tot een waarlijk grote instelling maakte, is het bovenstaande
opschrift steeds het devies van zijn opvolgers gebleven.
En dat het tegenwoordige Bestuur en de huidiqe Directie

ook in tijden van een minder gunstige conjunctuur, in perioden
van een soms schier ontmoedigende ontsparing. toch naar dit
devies durven te handelen, tonen wel de fete's aan, die op de
eerste pagina van deze almanak zijn opgenomen.
Op Zaterdag 20 October 1951 opende de Voorzttter van

de Nutsspaarbank te Kampen. Ir J. Berk. het nieuwe tehuis
voor het kantoor te Heerde. De aanwezigheid van tal van
genodigden. waaronder het Dagelijkse Bestuur van de qe
meente Heerde, was wel een voortreffelijk bewijs welk een
belangrijke plaats dit vierde kantoor van de moeder-instellinq
te Kampen in de na-oorloqse jaren te Heerde was gaan in
nemen en hoe men zich van harte verheuqde dat het woninq
probleem voor het nuttige spaarbankgezin op zo'n gelukkige
wijze was opge1ost.
Even belangrijk. zo niet belanqrijker, was de opening van

het nieuwe kantoor te Emme1oord. die op Vrijdag 26 October
1951 door de vice-voorzitter. de heer J. H. Schrader. werd
verricht (de heer Berk was door ziekte verhinderd) en waarbij
o.m. als genodigden aanwezig waren de landdrost, Dr Ir S.
Smeding. en de Directieleden van de Zuiderzeewerken. Dr A.
Blaauboer en Ir A. P. Minderhoud.
Ook hier in de Noordoostpolder hebben de durf en vol

harding van de Kamper Nutsspaarbank gezegevierd. Daar
groeide in een luttel aantal jaren haar jongste telg. het kan
toor te Emmeloord. op tot een flink uit de kluiten gewassen
lid van de Spaarbankfamilie, die zich, mede door de goede
eigenschappen die hij van huis uit meekreeq, met ware pioniers
geest een eervolle en nuttige plaats in het nieuwe land wist
te veroveren.
Twee nieuwe kantoren dus in een maand tijds 1
De Kamper Nutsspaarbank, almoge zij meer dan 130 jaren

oud zijn, heeft in 1951 weer eens overduidelijk bewezen dat
zij nog niets aan vitaliteit heeft ingeboet 1
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