
KAMPER KROl\'IEK
1959

26 september. Het Rode Kruis, afd. Kampen, houdt in de
Halschool een gezellige middag voor invaliden.

29 september. Modeshow van de Firma Ter Horst-Van
Geel in de Stadsgehoorzaal.

30 september. Einde van de K.K.K.~actie "Kampen~Jeugd~
stad".
oktober. Kamper theologische studenten "beroven" het
oudheidkundig museum te Schokland.
De heer C. Roeland te IJsselmuiden veertig jaar onder
wijzer.

3 oktober. De bekende Amerikaanse zanger Henry Black
mon concerteert in de Broederkerk.

7 oktober. In feestelijke stemming brengen de Kamper stu
denten de geroofde voorwerpen weer naar Schokland
terug.

10 oktober. Het ziekenfonds A.z.K. betrekt een nieuw ge~
bouw.

12 oktober. De heer H. Van der Veer spreekt over "Gods~
dienstige bezwaren tegen geboortebeperking" voor de
Kamper afdeling van de N.V.S.H.
[aarlijkse uitvoering van "Sobrietas".

14 oktober. Concert van Het Nederlands Kamerkoor in de
Broederkerk.
In de tuin van het Kamper ziekenhuis wordt een exern
plaar van de zeer zeldzame appelvink aangetroffen.

15 oktober. Eerste C.O.A.K.~avond met cabaret in het
City-theater.

17 oktober. De organist Simon C. Jansen concerteert in de
Burgwalkerk.
De heer J. W. van de Burg veertig jaar in dienst bij de
firma Smit en ten Hove.

19 oktober. Oud-rninister Suurhoff spreekt voor de Kamper
afdeling van de P.v.d.A.
In het Stadsziekenhuis overlijdt Ds. J. de Waard, emeri-
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tus-predikant van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
te Kampen. Tijdens de oorlog deed de overledene onder
meer zeer veel voor de naar Duitsland gedeporteerde
N ederlandse arbeiders.
De c.J.V. Kampen viert haar tachtigjarig jubileum.

22 oktober. Onder auspicien van het Nutsdepartement con
certeert het Kamper Symphonie Orkest onder Chris
Hengeveld in de Stadsgehoorzaal.

23 oktober. De paragnost Gerard Croisset spreekt voor
Fides Quaerit Intellectum.
Begrafenis van Ds. De Waard.

26 oktober. Eerste samenkomst van "De varfdeuze" in
haar werklokaal in de Panjansteeg.

29 oktober. Verscheidene Kamper voetbalclubs uiten hun
misnoegen over de zgn. Zondagsclausule in een brief aan
de Gedeputeerde Staten van Overijsel.

31 oktober. Viering van Wereldspaardag.
2 november. De Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaks
bewerkers viert haar zestigjarig bestaan in de Stads
herberg.
De heer L. Smit veertig jaar in dienst bij het gemeente~
lijke gasbedrijf.
De heer J. van der Sluis veertig jaar in dienst van de
P.T.T.

4 november. Mr Th. Regout spreekt voor Het Nut over
zijn tocht naar de beide Amerika's.

5 november. Contactavond van de gymnastiekvereniging
Thor in de Gehoorzaal.

9 november. Minister J. van Aartsen draagt de duizendste
woning van de Bouwvereniging Kampen aan het gezin
Sieffers over.
"Studio" draagt "Majoor Frans" voor "Het Carillon"
op.
Burgemeester Berghuis spreekt voor de vereniging "Han~
del en Nijverheid" over Stadsontwikkeling.

10 november. Prof. Dr L. Doekes promoveert te Munster.
11 november. De heer en mevrouw Polak spreken op een

Wijkavond der Hervormde gemeente over hun reis naar
Israel.
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12 november. Receptic van de Hervormde Schoolvereni
ging ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan.

13 november. Te Kampen overlijdt de heer W. ten Kate.
gepensionneerd hoofd van de Gereformeerde School in
de Morrensteeg.

14 november. Caecilia voert "Eine Nacht in Venedig" van
Johan Strauss op.

21 november. De heer J. Klumpje .veertig jaar werkzaam
bij de firma Smit en ten Hove.

24 november. Prof. Dr J. Ridderbos tachtig jaar.
Prof. J. Kamphuis spreekt voor de Vrijgemaakte Gerefor
meerde Mannenvereniging over de Synode te Utrecht.

25 november. Ouderavond van de Enge1enbergschool.
26 november. De ambassadeur van de V.A.R. bezoekt de

stallen van de heer Prins op het Kamper eiland.
De heer M. E. J. Groenevelt spreekt voor Fides Quadrat
Intellectum over Kinderrecht en Kinderbescherming.

27 november. Feestavond van de Ontspanningsvereniging
Schokbeton. Opgevoerd wordt het tonee1stuk "Vader
Job".

30 november. Mevr. G. Pul spreekt voor de Chr. Platte
landsv~,reniging over "Waakzaamheid in het Wereldqe
beuren .
december. Vergadering van de Hervormde Vrouwen
groepen in de Buitenwacht.
Ds Meesters spreekt over Albert Schweitzer.

3 december. Onze oud-stadqenoot de kunstschilder W. J.
van de Kerke wint de Esso-prijs.
De heer J. Renes veertig jaar werkzaam bij de Kamper
Stoommeubelfabriek.

5 december. Intocht van St Nicolaas. De onderwijzers van
de openbare scholen voeren het sprookje "Desiree lacht
niet meer" op.

7 december; Prof. Dr H. J. de Jager draagt het rectoraat
Hogeschool Broederweg over aan Pro]. Dr 1. Doekes.

8 december. Plechtige inwijding van de nieuwe R.K.
kleuterschool.
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9 december. De heer A. van de Weerd veertig jaar werk
zaam bij de P.T.T.

10 december. Ouderavond voor het R.K. onderwijs in Con
cordia.
Dr Jaarsveld spreekt over "Problemen rondom het school
gaande kind".

12 december. Tentoonstelling van de vereniging "Vogel~
weelde" in de Hanzestad.

14 december. Zaalconcert van "Het Stedelijke" in de
Gehoorzaal.

15 december. De jachtbouwer N. B. Dijkman uit Rotterdam
koopt de N.V. Scheepswerf Kampen voor ruim f 300.000.
De heer Theunisse spreekt voor de samenwerkende RK.
organsaties over het Chr. Oosten en de Kerk achter het
IJ zeren Gordijn.
Prof. Dr N. H. Ridderbos draagt het rectoraat Theol.
Hogeschool Oudestraat over aan Prof. Dr G. Brillenburg
Wurth.

18 december. De Chr. Toneelvereniging "Podium" voert
"Het gaat om je leven" op.

20 december. Bijeenkomst van een aantal gereformeerde
studenten in het kader van de Calvinistische Studenten
beweging in de Stadsherberg.

21 december. De V.c.J.C. voert in de Hanzestad her leken
spel "Wij vrouwen van Bethlehem" op.
"Z.c. '37" neemt een winterbergingsloods in gebruik.

22 december. De krant meldt dat de gemeente Kampen in
1960 een groter nadelig saldo dan in 1959 verwacht.

28 december. De Kamper hoender-, konijnen- en sierdui
venvereniging bestaat veertig jaar.

29 december. De Raad van Ijsselmuiden besluit tot uitbrei
ding van het industrieterrein van deze gemeente.
Kerkconcert van Het Kamper Symphonie Orkest, het
RK. Jongenskoor en het RK. kerkkoor te Ijsselmuiden
in de Burgwalkerk.

31 december. Te Kampen overlijdt de heer J. Esselink, die
vooral tijdens zijn leven als rondleider in de Schepenzaal
grote bekendheid heeft gehad.
Burgemeester Berghuis opent de tentoonstelling van de
Kamper Sportfokkers.
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1960

4 januari. De heer L. G. Verhoef, directeur van de Rotter
damse Bank te Kampen, 25 jaar aan deze instelling ver
bonden.
De Kamper Jeugdgemeenteraad brengt in het totaal
f 3300,- bijeen voor de actie: "Red een Kind".

7 januari. Nieuwjaarsbijeenkomst van de P.v.d.A. in de
Stadsgehoorzaal.

15 januari. Jaarlijkse uitvoering van de Kamper Lyceum
club. Onder leiding van Dr Kolman wordt op voor
treffelijke wijze het 18de eeuwse toneelstuk "Krispijn
Filosoof" van Simon Stijl opgevoerd. Het fraaie decor
werd door de heer J. L. van Laere vervaardigd.

16 januari. De Kamper Amateurtoneelgroep voert: "Een
bruid op bezoek" op.
De organist Charles de Wolff concerteert in de Burqwal
kerk.

19 januari. In het stadsziekenhuis overlijdt de heer N. Nie
boer, in leven rector van het Johannes Calviin-Iyceum te
Kampen.

21 januari. Door verregaande bouwvalligheid moet weder
om een deel van de Vloeddijk voor het verkeer gesloten
worden.
Het echtpaar Bakker in de Rozenstraat vijftig jaar ge~
trouwd.
Steravond van de N.C.R.V. in de StadsgehoorzaaI.

22 januari. De heer P. H. Hundepool te Apeldoorn wil ten
noorden van de Roggebotsluis een bungalowpark bou
wen.

23 januari. De heer N. Nieboer onder zeer grote belanq
stelling begraven.

25 januari. De Kamper Rederijkers voeren het toneeIstuk
"De wereld heeft qeen wachtkamer" van Maurits Dekker
op.

26 januari. De ZwoIse amateurgroep Artifrik voert voor de
Dienst Welzijnszorg Leger de thriller "Je spreekt met je
moordenaar" op.
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27 januari. De Christelijke gemengcle zangvereniging "Soli
Deo Gloria", bestaat veertig jaar.
Mej. S. G. Steltman houdt onder de auspicien van Het
Carillon en de Stichting Campen een lezing over de 16e
eeuwse Kamper schilders.
Toneelavond van de Gereformeerde Jeugdcentrale.

februari. Dr J. Bosch benoemd tot rector van het Johan
nes Calvijn lyceum.

3 februari. Leden van het studentencorps Fides Quaerit
Intellectum voeren het spel "Profeet en Timmerman" op.
Na afloop discussie onder leiding van Prof. Dr G. Brillen
burg Wurth.

4 februari. Concert van de Chr. muziekvereniging "De
Volharding" in de Stadsgehoorzaal.

8 februari. De heer C. P. Hazenbosch spreekt over de
binnenlandse politiek voor de A.R. Kiesvereniging Neder
land en Oranje, afd. Kampen.
Ouderavond van de Muntschool.

9 februari. De violist Jean Louis Stuurop concerteert te
Kampen onder de auspicien van Het Carillon.
De heer A. Felix, werkzaam bij Van Driels machine
fabriek De Ijssel, veertig jaar in dienst van deze firma.

10 februari. Onder auspicien van de Personeelsvereniging
van de N.O.P. voert het Hofstadtoneel de operette
"Geschichte aus den 'Wienerwald" op.

15 februari. Demonstratie van de Deltaruiters in de Stads
gehoorzaal en opvoering van het toneelstuk "Morgen
schijnt de zon",
De heer H. van Zoomeren veertig jaar in Overheids
dienst.-

17 februari. Het Chr. Dameskoor concerteert in de Stads
gehoorzaal.
Onder auspicien van het Frysk Selskip voert de toneel
vereniging "Nocht en Wille" het stuk "Blauw Bloed" op.
Prof. Dr M. Davids spreekt voor Ex Oriente Lux over
bijbelhandschriften en bijbelvertalingen.

19 februari. Het cabaret van Benny Vreden treedt onder
auspicien van de V.P,R.O. in de Stadsgehoorzaal op.
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20 februari. In 1961 hoopt men verbetering te brengen in
berijdbaarheid van de IJ sse1brug.

23 februari. Burgemeester en Wethouders van Kampen be
schouwen de voortgang van de Burgwalwerkzaamheden
als zeer urgent, de grote vraag is echter hoe aan het be
nodigde geld te komen.
De "Down-Town [aszband" concerteert op een RAO
avond.

24 Iebruari: De heer G. Adelaar spreekt over "Overheid en
Onderdaan" op een openbare vergadering van de afd.
Kampen-IJsselmuiden van de S.G.P.
De Kamper Raad besluit tot verbetering van de Ijssel
brug en de riolering-Zuid.
Jaarlijkse uitvoering van Thor in de Stadsgehoorzaal.

27 Iebruari. Het Rode Kruis neemt een nieuwe ambulance
wagen in gebruik.
De heer H. J. Bakker 25 jaar in dienst van de firma
Zalsman.

28 februari. De heer D. J. Zalm neernt, wegens pensioen
gerechtigde leeftijd, ontslag uit gemeentedienst.
Mej. H. S. van Eunen, onderwijzeres aan de Ger. Lagere
school Noord, gaat met pensioen.
De Katholieke Arbeiders Beweging, afd. Kampen bestaat
65 jaar.

maart. Christelijke Jeugdclubs uit Brunnepe voeren in
de Stadsgehoorzaal "Robbedoes" op.

2 maart. De heer Th. Holzscherer als inspecteur van
Politte te Kampen gelnstalleerd.

3 maart. Uitvoering van de Chr. Kampereilandvereniging
"De Lofstern" in de Buitenwacht.
De naam van het Gereformeerd Lyceum wordt in het
Johannes Calvijn Lyceum veranderd.

7 maart. 850 Kamper- en IJsselmuidense schoolkinderen
leggen verkeersexamen af.

8 maart. Jaarlijkse uitvoering van de Chr, Gymnastiek
vereniging "Voorwaarts" in de Stadsgehoorzaal.

12 maart. De organist Simon C. Jansen concerteert op het
orgel van de Burgwalkerk.
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Onze stadgenoot Nice de Boer Nederlands kampioen
luchtbuksschieten.
Het gepromoveerde D.O.S. viert feest.

14 maart. Contactavond van Favorita.

15 maart. Het echtpaar B. van Dijk-Mulder zestig jaar
getrouwd.

16 maart. Het Gemeentelijk slachthuis bestaat 25 jaar. Inte
ressante vleesshow ter ere van deze gelegenheid.

17 maart. Dr B. A. van Proosdij spreekt voor Ex Oriente
Lux over het type van "De Goede Herder".

17 maart. Zevende Lustrum van Go-Ahead,

18 maart. Gemeenteconcert van het Overijssels Philhar
monisch Orkest met Anne Bijlsma als cello-solist.
Prof. Dr Ir A. J. Wiggers houdt zijn inaugurele rede aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam.

21 maart. De Kamper Rederijkers voeren het toneelstuk
"De wereld heeft geen wachtkamer" van Maurits Dekker
op.
De gemeente Kampen besluit een industriehal op de
Greente te bouwen.
De heer Chris Hengeveld, oud-diriqent van "Het Stede
lijk", wordt tachtig jaar,

24 maart. Os O. W. Bouwsma spreekt voor de Gerefor
meerde Jeugdcentrale over "Het duizendjarige rijk".
Drs H. A. van Riessen spreekt voor Fides Quadrat Intel
lectum over "De gereformeerde gezindte in een veran
derde tijd".
Jaarlijkse uitvoering van de gymnastiekvereniging
"Wilhelmina" .

26 maart.· De krant meldt dat in het komende seizoen de
Amsterdamse boot niet meer op Kampen zal varen.

28 maart. Jaarlijkse uitvoering van de Kamper Muztek
school.

29 maart. Prof. Dr Kraemer uit Leiden spreekt voor de
studenten van de Theol. Hogeschaol Oudestraat aver
de Islam.
De vier Kamper muziekkorpsen geven een gemeenschap~
pelijk zaalconcert.
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30 maart. Wegens vertrek naar Amersfoort, neemt Ir F.
Th. N. Nauta afscheid als gem. landbouwdeskundige.

De heer W. Betist, internist aan het Stadsziekenhuis,
wordt benoemd tot geneesheer~directeur van het Diaco
nessenhuis te Haarlem.
Ouderavond van het R.K. onderwijs te Kampen.

4 april. Ouderavond van de BeatrixschooL
Te Kampen wordt een industriele club opgericht.

5 april De Minister-president Prof. Dr J. E. de Quay en
de Minister van Econornische Zaken J. W. de Pous be
zoeken Kampen.

6 april. De heer D. F. van der Mei spreekt over actue1e
problemen voor de afdeling Kampen van de C.H.U.
Modeshow van de Firma Ter Horst-Van GeeL

7 april. Kerkconcert van Jubilate Deo in de Nieuwe Kerk.
8 april. Henk van Ulsen c.s. voeren het middeleeuwse spel

Lanceloet voor de Kamper jeugd op.
9 april. De lederwarenfabriek Aresa brandt totaal uit.
Dankzij het voortreffelijk werk van de brandweer, blijft
de Broederkerk gespaard. Een begin van brand in het
Schepentorentje kon worden geblust.

11 april. Het Kamper Kamermuziek geze1schap concerteert
in de LemkerkapeL

14 april. De Chr. Oratoriumvereniging "Immanuel" voert
Bach's Johannes Passion uit.

20 april. De V erenigde Gast- en Proveniershuizen gerestau~
reerd.

23 april. De "Varfdeuze" exposeert in de Koornmarktpoort.
Vijftiende Bevrijdingswimpelloop te Kampen.

27 april. De Kamper Raad besluit tot provisorische inrich
ting van het recreatiegebied op de Kamperoever bij
Roggebotsluis.

28 april. Het gerestaureerde orgel in de Chr, Geref. Kerk
in gebruik genomen.
De Kampenaren me]. P. F. ten Kate, en de heren B. Vmke
en H. Herssenberg koninklijk onderscheiden.
Brunnepe viert koninginnefeest.
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Lampionoptocht, georganiseerd door de K.O.V.
Tal van festiviteiten ter ere van de verjaardag van H.M.
de Koninqin.
mei. Te IJsselmuiden overlijdt de heer Bart Otten.

2 mei. De Kamper afdeling van de P.v.d.A. viert het een
meifeest.
De heer Diender veertig jaar in dienst van de firma
J. H. Kok n.v.
De heer H. Otten neernt afscheid van het veilingswezen
te IJ sselmuiden,

3 mei. De Kamper gemeenteambtenaren organiseren een
gezellige avond in de Stadsgehoorzaal.
Blijkens het jaarverslag, blijven de resultaten van de N.V.
Schokbeton gunstig.

4 mei. Plechtige Dodenherdenking.
5 mei. Kampen herdenkt op stijlvolle wijze de dag waarop
Nederland vijftien jaar geleden bevrijd werd, Als sluitstuk
van de feestelijkheden een vuurwerk, aangeboden door
de gemeente Kampen.

6 mei. Het H.T.z.~ensemble voert voor Het Nut "Mijn~
heer Die en Die'.' op.

7 mei. OS J. W. Schaap doet zijn intrede bij de Kamper
vereniging van V rijzinnig Hervormden.

8 mei. Met ingang van 1 september is de heer C. van der
Kamp, directeur van de Lagere Technische School, be
noemd tot directeur van de U.T.S. te Dordrecht.

9 mei. De Fotoclub Kampen exposeert in de Galerij van
de Kamper Boekhandel.

10 mei. De heer H. Kwakkel vijftig jaar in dienst van de
firma Berk.
De Kamper Leeszaal wil een filiaal in de Hanzewijk
stichten.
Mej. H. Deddens benoemt tot directrice van de Openbare
Leeszaal.
Piet van Egmond concerteert in de Burgwalkerk.
Het streekplan van de Provo Planologische Dienst
constateert onvoldoende zwemgelegenheid te Zwolle en
Kampen.
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11 mei. De meisjes van de Nijverheidsschool exposeren
eigen werk.

12 mei. De Kamper studenten maken te Zwolle propaganda
voor een universiteit in de Overijsselse hoofdstad en
bieden de Zwolse burgemeester een almanak aan.
Kapelaan Wiegerinck spreekt voor de ouders van R.K.
kinderen over de sexuele voorlichting.

13 mei. Een veertigtal Engelse plattelandsvrouwen op be
zoek bij de afd. Kampen van de Bond van Plattelands
vrouwen.

14 mei. De heer K. J. Bos vijftig jaar bij Het Stedelijk als
bassist.

16 mei. De heren K. Sybrand, H. Visscher, J. W. Mey
berg, K. van Dtjk, D. van Enk en H. Esselink vijftig jaar
in dienst van de firma Berk.
De Stichting Watersportcentrum Kampen bebakent het
Kattendiep.
De heer J. Mulder, ambtenaar voor sportzaken, 25 jaar
in gemeentedienst.

17 mei. De heer A. Liefers veertig jaar in dienst van de
gemeente Kampen als stratenmaker.
De gemeente IJsselmuiden zal het Zalker bos kopen.

18 mei. De Kamper gemeenteraad gunt de bouw van het
betonskelet voor de uitbreiding van het Stadsziekenhuis
aan de N.V. Fokkens te Arnhem voor ruim een millioen
gulden. Er is enige deining over het feit dat geen Kamper
aannerner gevraagd werd in te schrijven.
Ds G. J. Zwoferink van de Vrije gereformeerde gemeente
25 jaar voorqanqer-predikant,

19 mei. Prof. Dr Beek spreekt voor Ex Oriente Lux over
Israel.

23 mei. De firma G. A. Kroes en Zn, jachtbouwers, bestaat
vijftig jaar,

28 mei. Mej. Greet Wezenberg wordt tot Miss Kampen
1960 gekozen.
Leo Motke wint de Ronde van Kampen.

29 mei. Het nieuwe busstation bij de Spoorkade in gebruik
genomen.
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30 mei. Ir L. Dijksterhuis te Emmeloord benoemd tot ge~
meente landbouwkundige.
De firma Nissen zal zich in de toekomst te Kampen
vestigen.
Burgemeester Berghuis opent de nieuwe Will em de
Zwijgerschool in de Hanzewijk.

31 mei. Mej. G. van Loghem neemt afscheid van de P.T.T.
te Kampen.
juni. Voetbalwedstrijd tussen militairen en burgers ten
bate van het Rode Kruis. De burgers winnen met 4-2.

3 juni. De Kamper afdeling van de E.H.B.O. bestaat 35
jaar.

4 juni. De Gereformeerde Gemeente te Kampen bestaat
125 jaar.

6 juni. Goed geslaagde zeilwedstrijden, georganiseerd door
de drie Kamper watersportverenigingen.

8 juni. Bondsdag van de Bond van Geref. Mannenvereni,
gingen (Vrijgemaakt) in de Nieuwe Kerk te Kampen.

10 juni. Burgemeester Berghuis slaat de eerste paal voor
het eerste blok huizen, te bouwen door de Coop; woninq
exploitatievereniging "Plan West" in de grond.
Het tolhuisje aan de Kamper straatweq wordt (helaas)
gesloopt.
De Kamper ziekenfondsen A.Z.K. en A.N.O.Z. gaan een
fusie aan.

11 juni. Het Kinderkoor "Geert van Wou" onder leiding
van Chris Maas concerteert in de Burgwalkerk.

16 juni. Schoolsportdag voor de Kamper lagere scholen.
17 juni. Leden van de Provinciale V.V.V. worden door

burqemeester Berghuis op het stadhuis ontvangen.
20 juni. Begin van de Kamper Vierdaagse.
23 juni. Z.E. Bernardus kardinaal Alfrink dient aan 240

jongeren in de Buitenkerk het H. Vormsel toe.
25 juni. Jaarlijkse Kamper Sportdag.
29 juni. Een drietal vooraanstaande Russische journalisten

lunchen in de Stadsherberg.
Adjudant K. Poll neemt afscheid van de 2e C.O.A.K.
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Tijdens de zomermaanden zal de IJsselbrug tijdens de
spitsuren voor het verkeer gesloten zijn.
julio De Gentse organist Prof. C. Verschraegen bespeelt
het orgel van de Broederkerk.

2 julio Ab Sluis wint de zesde wielerronde van Kampen.
3 julio Ruim driehonderd leden van de "Verein fur Ge
schichte und Altertumskunde Westfalen" en het "Provin~
zialinstitut fur westfalische Landes- und Volkskunde in
Munster" bezoeken Kampen. Op het stadhuis worden de
heren toegesproken door Prof. Dr W. Jappe Alberts en
de gemeente~archivaris, de heer J. Don, terwijl de heren
Dr Kolman en Fehrmann zich met de rondleiding door
de stad belasten.

4 julio Prof. Dr J. Ridderbos overlijdt op ruim tachtigjarige
leeftijd. De overledene was een voortreffelijk theoloog
met een groot gezag in de Gereformeerde kerk.
De heer J. Kasperink neemt afscheid als ambtenaar van
het Bureau Arbeidsrecht.

8 julio Prof. Dr J. Ridderbos onder zeer grote belanq
stelling begraven.
De heer H. J. van Drecht bedankt als raadslid.

14 julio Opening van een tentoonstelling, gewijd aan de
moderne kerkbouw, in de Koornmarktpoort. Volgens de
krant werd deze expositie georganiseerd door de gem.
tentoonstellings commissie. Mixta cum veris passim com
menta voqantur.

15 juli. Het "Reizend Beiaardcongres" bezoekt Kampen.
16 juli. M. Venema tenniskarnpioen heren-enkelspel van

Kampen, mej. J. Reumer kampioene bij de dames.
20 julio De heer A. C. Boelmans, stationschef van Kampen,

veertig jaar in dienst van de Nederl. Spoorwegen.
De eerste boerderij in Oostelijk Flevoland bewoond.
De heer J. B. G. Ringnalda. directeur-eiqenaar van een
Baarnse machinefabrrek, koopt industrieterrein van de
gemeente Kampen.

23 julio De heer K. J. Mulder concerteert op het orgel van
de Nieuwe Kerk.

25 julio Het vacantiekamp voor de Kamper kinderen te
Roggebotsluis geopend.
Ruim vijfhonderd kinderen nemen er aan deeI!
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28 juli, [aarlijks volksfeest van het Kampereiland, georga~
niseerd door de Oranjevereniging aldaar.

4 augustus. Dcelnemers van de internationale motorboot
rally en stertocht, de "Pavillon d' or" bezoeken Kampen.

13 augustus. Opening van de tentoonstelling "Kunstenaars
zien Spanje" door burgemeester Berghuis in de Koorn
marktpoort.

30 augustus. De Kampenaar Jan van den Brink, die in
Oost-Duitsland verdween voor enkele maanden, weer be
houden thuis.

Onze voortreffelijke beiaardier Willem Creman gaat met
pensioen. Kampen mag deze blinde organist wel zeer
dankbaar zijn voor al het schoons dat hij ons te genieten
gat.

31 augustus. Het gemeentepersoneel houdt de [aarlijkse
onderlinge hengelwedstrijd in het Ganzediep.

september. Dr E. Bos 25 jaar leraar aan het Gemeente
lijk lyceum te Kampen.

2 september. Onze beiaardier Wrllem Creman geeft zijn
laatste concert op de Nieuwe Toren, waarna het vol
tallige College van B. en W. ten stadhuize afscheid van
deze kunstenaar neemt,

3 september. De R.K. stichting Jeugdbe1angen organiseert
een "schatgraverij" voor kinderen tussen 6 en 14 jaar.

Ter gelegenheid van haar veertig jarig bestaan, orqani
seert de korfbalvereniging Blauw- Wit een micro korfbal
toernooi.

Ida Busch concerteert in de Broederkerk.

De zo belangrijke en tijdrovende invenrarisatie van het
Oud-Archief van de qemeente Kampen is door onze qe
meente-archivaris voltooid en zal in druk verschijnen.

Kampen neemt een nieuwe politiewagen in gebruik.

7 september. De Stadsgehoorzaal is grondig opgeknapt.
Vermoedelijk zal Kampen, ondanks de plannen voor een
nieuwe schouwburg, nog lang met deze zaal moeten doen.

8 september. Mevr. P. de Krijqer-Brouwer voIgt de heer
Van Drecht als raadslid op.
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9 september. Gemeenschappelijke tentoonstelling van de
aquariumvereniging Xiphophorus en Floralia in de Hanze
stad.

10 september. Ter gelegenheid van hun jaarlijkse ontrnoe
tingsdag komen de oostelijke journalisten te Kampen bijeen.

13 september. De Engelse organist John Williams concerteert
in de Nieuwe Kerk.

15 september. De korfbalvereniging Wit~Blauw viert haar
veertigjarig bestaan in de Stadsgehoorzaal.

16 september. Een aantal lyceisten uit Emmen beeindiqen
een studieweek te Kampen. De heer J. Don benoemd tot
"magister honoris causa" van het Gem. Lyceum te Emmen.
De heer W. Oelrich veertig jaar in dienst van de P.T.T.

17 september. Jeugdconcours van de hengelaarsvereniging
Ons Vermaak en K.H.V.
Eerste bustocht, georganiseerd door Het Rode Kruis. voor
invaliden.

19 september. De eerste paal voor de uitbreiding van het
Stadsziekenhuis wordt in de grond geslagen.

20 september. Jaarvergadering van de Kon. Mij voor Tuin~
bouw en Plantkunde afd. Kampen. in de Hanzestad.
Onder auspicien van de Personeelsvereniging van de
N.O.P. treedt Wim Kan te Kampen op.

26 september. De toneelvereniging Podium voert het spel
"De Jeugd vliegt uit" op.
Forumavond in de Stadsherberg van de Ned. Ver. voor
Sexuele Hervormlnq, afd. Kampen. over het onderwerp
"Sexuele opvoeding thuis en/of op school".

28 september. In het kader van de Theologische Hoqeschool,
dag (Broederweg) wordt Kampen door meer dan 8000
mensen bezocht.
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