
DE KAMPER KRONIEK

1960

28 september. Forumavond in de Lemkerzaal van het sanato
rium Zonnegloren.

1 october. Onze oud-stadgenoot de heer A. Wolters benoemd
tot hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam.
_Aanvang van de Kamper industrieweek onder auspicien
van Handel en Nijverheid.
De heer F. Meulemans 40 jaar in dienst van de N.V. IJssel
centrale.
De Zwolse roei- en zeilvereniging verovert de Soerabaja
beker op de Kamper vereniging .De IJssel".

3 oktober. De heer S. Sangers 40 jaar gemeentesecretaris van
IJ sselmuiden,

4 oktober. De r.k. vereniging Sobrietas, afd. Kampen voert
het toneelstuk "Route Kopenhage" op.

5 oktober. De gemeente IJsselmuiden koopt het Zalkerbos
aan.

6 Oktober. Jaarl. gemeente-avond van de Vereniging van Vrij
zinnig Hervormden in de Gehoorzaal.

7 oktober. Bezoek van een aantal stedebouwkundigen onder
leiding van Ir Kuiper aan Kampen.

10 oktober. In het stadsziekenhuis overlijdt de heer G. A.
Kroes, een bekende Kamper jachtenbouwer.

11 oktober. Een groot aantal studenten van de Vrije Universi
teit te Amsterdam bezoekt Kampen.
De heer D. W. van der Kouwe, rustend hoofd van de Dr.
Bouwmanschool, overleden.

12 oktober. Opening van het Caltex-depot op het industrieter
rein.
De schoolclub van het Calvijnlyceum "Utile Dulci" voert de
"Duffe Draak" van Onno Zwier van Haren op.
Fokveedag van de fokvereniging "Kampereiland en Om
streken".

15 oktober. Onder auspicien van Het Carrillon, voert de Am
sterdamse opera Piccola "Die Zauberf16te" van Mozart op.
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De postduivenvereniging "De Luchtbode" bestaat 40 jaar,
17 oktober. De Kamper Rederijkers voeren "Ret :Hoek van de

Maand" van Basil Thomas op.
18 oktober. Dr. R. J. Franken spreekt voor Ex Oriente Lux

over "Archaeologische methode in Palestina".
De heer G. A. W. Boerkool houdt een lezing met dia's voor
de Koninklijke Nederl. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde,
afd. Kampen, over de Achterhoekse kastelen.

19 oktober. De ballon "Utrecht" onder commando van de heer
J. M. Demenint stijgt te Kampen op.

20 oktober. Mevrouw P. de Krijger-Brouwer (V.V.D.) als lid
van de Kamper raad geinstalleerd,

21 oktober. De gemeenten IJsselmuiden en Kampen komen tot
een accoord betreffende de verkoop van de Zandberg.
De afdeling Kampen van de Ned. Chr. bouwvakarbeiders
bestaat 45 jaar.

26 oktober. De Kamper burgerij brengt spontaan geld bijeen
om een spastisch stadgenootje een televisietoestel te schen
ken.

27 oktober. Te Kampen overlijdt de heer R. Wind, in leven
opperwachtmeester bij de rijkspolitie te IJsselmuiden.
Audities in de Buitenwacht onder auspicien van "d' Op
rechte Amateur".
De contaktcommissie van de Gymnastiekvereniging Thor
voert "Welterusten" van A. P. Dearshy op.

29 oktober. Prof. van Peutsen spreekt voor de theologische
studenten (Oudestraat).
De Kamper amateurvereniging "De Kat" voert "Een on
verwachte bezoeker" van Agatha Christie op.

1 november. De bevolking van het Kampereiland sehenkt het
Groene Kruis een auto.
De heer J. de Rooy 40 jaar in gemeentedienst.
De doctor-titels van de Johannes Calvijnstichting -en de
Theologische Rogeschool Broederweg worden door de re
gering beschermd en erkend.

2 november. Ret Overijssels Philharmonisch Orkest concer
teert te Kampen.

3 november. Bij de restauratia van een tweetal portretten uit
de zogenaamde "collectie Van Ingen", worden fragmenten
van oudere beschilderingen ontdekt.
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4 november. Het echtpaar G. M. Weymer-Kanis is 50 jaar
getrouwd.

5 november. Het r.k. Opera- en Operettegezelschap ,.,St.
Caecilia" voert "Das Land der Lachelns" van Lehar op~

7 november. De heer W. G. Kerssemeyer geinstalleerdc als
directeur van de Technische school te Kampen.
Ds. St. P. Nijdam opent het nieuwe Brunneper Jeugdhuis,

7 november. De heer J. Miechels spreekt voor "De Varfdeuze"
over Moderne Kunst.

10 november. Te Kampen overlijdt de heer Peter Bos, onder
meer erelid van de Kamper Oranjevereniging.
Het toneelgezelschap "Ensemble" voert voor :de leden van
het Nutsdepartement Kampen "De huisbewaarder" van Ha
rold Pinter op.

12 november. De heer W. van Dijk 40 jaar in dienst van de
firma Smit en ten Hove.

13 november. Burgemeester Berghuis benoemd tot voorzitter
van de A.R. fraktie in de Eerste Kamer.

16 november. Ir S. J. Meyn, adjunct-directeur van Gemeente
werken te Kampen, benoemd tot directeur van het gem.
waterbedrijf te Haarlem.

17 november. Het echtpaar H. W. Boom-van Putten 50 jaar
getrouwd.
Ds. D. van Dijk spreekt voor de Gereformeerde Jeugdcen
trale over het onderwerp: "Sterven ...... en dan".

21 november. Onder auspicien van de N.O.P. voert het Amstel
ton eel het toneelstuk "De volle waarheid" van Philip Mac
kie op.
Het bestuur van de Openbare Leeszaal besluit tot het
vestigen van een filiaal in de Hanzewijk.

22 november. Onder auspicien van de 101 AMA voert het
Amsteltoneel het. toneelstuk "U spreekt met Uw moorde
naar" van Frederick Knot op.
J aarvergadering van de A.R. kiesvereniging "Neder;land en
Oranje" in de bovenzaal van de Hanzestad.

23 november. Ds. D. Los spreekt voor de Gereformeerde Reis
vereniging over "Gods werk in Brazilie".

24 november. De Kamper gemeenteraad besluit in principe tot
de bouw van een nieuwe schouwburg in "het groene hart".
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26 november. Het Kamper studentencorps "Fides Quaerit In
tellectum" sluit zich aan bij de oecumenische Jeugdraad.

28 november. Mej. G. H. Rieckers 45 jaar in dienst bij de
Kamper confectiefabriek M. van der Zee en Co.
Tijdens een vergadering van de bouwvereniging Eenvoud
komen de verzakkingen in de Hanzewijk weer ter sprake.
Onder auspicien van Het Carillon wordt het toneelstuk
"Korczak en de kinderen" van Erwin Sylvanus opgevoerd.

29 november. Burgemeester en wethouders rekenen in 1961
op een tekort op de gemeentebegroting van f 650.000.

30 november. Dr. F. A. Schaeffer spreekt in de aula van de
Theologische Hogeschool Broederweg over "Moderne in
tellectuelen en de godsdienst".

1 december. De Kamper artilleristen vieren hun zesde lustrum
en St. Barbaradag.

4 december. Een zware storm brengt veel schade toe aan de
huizen in de Hanzewijk.

5 december. Traditionele intocht van St. Nicolaas.
6 december. Prof. Dr G. Brillenburg Wurth draagt het recto
raat van de Theologische Hogeschool Oudestraat over aan
Prof. A. D. R. Polman.

7 december. In Den Haag overlijdt onze oud-stadgenoot Hen
drik Ras die tijdens zijn leven vele jaren als eerste violist
aan het Concertgebouw verbonden was.

8 december. Prof. Dr. L. Doekes draagt het rectoraat Van
de Theologische Hogeschool Broederweg over aan Prof.
H. J. Schilder.

9 december. De Kampereiland jongelingsvereniging "Obadja"
bestaat 50 jaar.

10 december. De postduivenhoudersvereniging "De Postduif"
bestaat 50 jaar.
Voor de restauratie van de Bovenkerk is door particulieren
reeds meer dan f 250.000 bijeengebracht.

12 december. De heer P. Beuzenberg is 40 jaar in dienst bij
de rijksbelastingen.

17 december. De Kamper brand weer beschikt over een nieuwe
hydraulische ladder.

19 december. Het Kamper symphonie orkest onder leiding van
Chr. Hengeveld concerteert in de Gehoorzaal.
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Pastoor Eysink spreekt over opvoedingsproblemen op de
ouderavond voor het r.k. onderwijs.

21 december. Opening van de vergaderzaa:l van de Jehova's
Getuigen aan de Rhijnvischgang.

22 december. Opening van de tentoonstelling der hoender-,
konijnen- en sierduivenvereniging Kampen.

26 december. Ret Kamper Chr. mannenkoor D.E.V. onder lei
ding van Klaas J. Mulder concerteert in de Broederkerk,

27 december. De Kamper Nutsspaarbank bestaat 140 jaar.

1961

1 januari. De Kamper jeugd maakt het de politie weer lastig
tijdens de jaarwisseling.
De Kamper Luchtvaartclub boekt successen in Leeuwarden.

5 januari. Ret kamerlid J. R. Scheps spreekt voor de Kamper
afdeling van de P.v.d.A.

7 januari. Begrafenis van Ds. G. Tom, in leven gereformeerd
predikant te IJsselmuiden.

10 januari. Kampen blijkt een accuut tekort van ongeveer 500
woningen te hebben.

11 januari. 'I'wee honderd theologische studenten nemen te
Kampen deeI aan het V.S.T.F. congres.
Onder auspicien van Ret Carillon draaien in het City theater
de filmen "En de zee was niet meer" en "Vrijheren van het
woud",

12 januari. De Ziekenfondsraad geeft haar goedkeuring aan de
fusie tussen de beide Kamper ziekenfondsen A.Z.K. en
·A.N.O.Z.

De heer Leon van Eyck benoemd tot stadsbeiaardier van
Kampen.

13 januari. "Grote avond" van de Kamper Lyceumclub. Opge
voerd werd o.m, het toneelstuk "Krijgertje spelen" onder
leiding van Dr. R. J. Kolman.
Pater Verheyen spreekt voor de Culturele Vereniging te
IJsselmuiden over Nieuw-Guinea.

14 januari. Burgemeester Berghuis opent officieel de eerste
voltooide woning in het plan West.
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20 januari. Jaarlijkse opvoering van de Eerste Kamper Accor
deonschool in de Stadsgehoorzaal,

23 januari. Jaarlijkse uitvoering van de r.k. sportvereniging
D.O.S.

24 januarl ; De heer J. Verrneij, assistent-bibliothecaris van de
Johannes Calvijnstichting, legt met geed gevolg "zijn docto
raal examen theologie af.

26 januari. Afscheid van de heer J. van Ulsen als directeur
van het Gem. gas- en waterleidingbedrijf en beheerder van
het electriciteitsbedrijf.

27 januari. Jaarlijkse uitvoering van de Broederband onder
leiding van P. van der Weg.

1 februari. De heer G. B. Rengersen, hoofd van de Openbare
school te Grafhorst, 40 jaar bij het onderwijs.
De toneelgroep "Het Masker" treedt op voor de 101 AMA.

3 februari. Uitvoering van de accordeonvereniging "Accor
diola" in de Stadsgehoorzaal.

8 februari. Uit het rapport van het ETIO blijkt dat het aan
tal arbeidsplaatsen te Kampen in de industrie-bedrijven in
de periode 1956-1960 met 710 is afgenomen. Er werken nu
1200 mannen en 227 vrouwen buiten de gemeente.
Er wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden in het
kader van de traceverbetering IJsselbrug-Flevoland. De
oude Buitenhaven gaat verdwijnen.
Aanbesteding van werken ten behoeve van de Burgelver
betering.

9 februari. Rijkswaterstaat stelt zich voor in 1964 met de
bouw van de nieuwe brug bij Cramer te beginnen.
Gewestelijke forumavond van de P.v.d.A. in de Hanzestad.
Jeugduitvoering van de gymnastiekvereniging Wilhelmina.

10 februari. Op de Nieuwe Markt worden 14 reserve-officieren
beeedigd.

12 februari. Te Kampen overlijdt plotseling de bekende amateur
schilder Jan Evenaar in de ouderdom van 52 jaar.

13 februari. Het Kamper Operettekoor St. Caecilia geeft een
uitvoering in Dronten.

Dr. E. Hamer spreekt voor de ouders del' kinderen van de
Avercampschool over "Moeilijke kinderen".
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14 februari, Wethouder IJska bekritiseert het rapport over de
werkgelegenheid te Kampen, uitgebracht door het E.T.I.O.

21 februari. Prof. Dr. A. S. van der Woude spreekt voor Ex
Oriente Lux over het onderwerp "Nieuwere gegevens over
de rollen van de Dode Zee".

22 februari. Uitvoering van de Gymnastiekvereniging THOR
in de Stadsgehoorzaal.

23 februari. Ds. J. O. Mulder spreekt voor de Gereformeerde
Jeugdcentrale over de Laatste jaren dezer Wereld.
De Kamper raad besluit de koopavond te handhaven.

27 februari. De heer B. de Ligt neemt afscheid van de Tech
nische school.
Ds. J. H. Carlier te Zutphen neemt het beroep van de Chr.
Ger. Kerk te Kampen aan.

28 februari. Inauguratie van Prof. Drs C. van der Woude als
hoogleraar aan de Theologische Hogeschool Oudestraat.

1 maart. De "Europa-dag" vindt weerklank in de gem. Nij
verheidsschool voor meisjes.

2 maart. Ds. C. A. de Leeuw spreekt voor de Kamper afdeling
van het Klassiek Verbond over "Enige Griekse religieuze
gedachten vergeleken met het Christendom".
Het bestuur van het Johannes Calvijnlyceum besluit tot de
oprichting van een H.B.S. A-afdeling.
De plannen van de A.K.U. om een vlasveredelingsbedrijf
te Kampen te stichten, gaan niet door.

6 maart. Burgemeester Berghuis spreekt voor de leden van
Handel en Nijverheid over middenstandsbelangen.

7 maart. Jaarlijkse uitvoering van de Gymnastiekvereniging
"Voorwaarts" .

8 maart. De heer A. C. Verhoef, lid van de Tweede Kamer,
spreekt voor de afdeling Kampen van de P.v.d.A.
Ouderavond van de schoolvereniging van de Groen van
Prinstererschool.

9 maart. Begrafenis van Ds. P. Zandt op de begraafplaats
van de gemeente Kampen.

14 maart. Het Kampereiland dreigt ontluisterd te worden door
onnodige terpafgraving en ontsierende boerderijbouw.
Nap de Klijn en Liesbeth Rilmke concerteren voor Het Nut
in de Stadsgehoorzaal.
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'16 maart. Prof. C. Veenhof spreekt voor de Gereformeerde
Jeugdcentrale over het onderwerp "Kerk en Wereld".

17 maart. Een aantal studenten van het Institute of Social
Studies te 's Gravenhage bezoekt Kampen.

19 maart. Mevrouw H. Fielmich-Brand 101 jaar oud.
18 maart. De heren Eskin (cello) en Tan Crone (piano)

concerteren in de Stadsgehoorzaal onder de auspicien van
Het Carillon en de V.V.V.

21 maart. Tijdens de opgravingen in de Bovenkerk worden
fundamenten van een oudere kerk gevonden.
Het Stedelijke Orkest concerteert onder leiding van Chr.
Hengeveld in de Stadsgehoorzaal.

23 maart. Uitvoering van de Gymnastiekvereniging "Wilhel
mina" in de Stadsgehoorzaal.

24 maart. Prof. J. Kamphuis spreekt voor het studentencorps
Fides Quadrat Intellectum over de "Predikant en Kerk
recht".
De plannen om een gem. Volkscredietbank te stichten, zijn
definitief van de baan.

27 maart. Prof. Dr. L. Doekes spreekt voor het Gereformeerd
Maatschappelijk Verbond, afd. Kampen-IJsselmuiden, over
"De economie van het Sabbathsgebod".

28 maart. Onder auspicien van Het Carillon voert de toneel
groep "Studio" "Martine" op.

29 maart. De Kamper afdeling van de Vereniging voor Volks
onderwijs houdt een contactavond.

1 april. De heer Thijs Broek 50 jaar rrielkrijder.
7 april. Tijdens de opgravingen in de Bovenkerk worden de
fundamenten van een nog oudere kerk gevonden.
Jaarlijkse uitvoering van de gymnastiekafdeling der Sport
vereniging "D.O.S."

8 april. De r.k. bouwvakvereniging St. Josef, afd. Kampen
viert haar 45-jarig bestaan in de. Stadsgehoorzaal.

10 april. De Kamper Rederijkers voeren het blijspel "Als Bill
terugkomt" van A. B. M. Lamboo op.

11 april. Jaarvergadering van de Koninklijke Mij voor Tuin
bouw en Plantkunde.

12 april. Afscheid van Ds. S. van Zwoll van de Chr. Geref.
gemeente Kampen.
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13 april. Prof. J. Kamphuis spreekt voor de Gereformeerde
Jeugdraad over "Luther en Calvijn".

14 april. Een groep deelnemers aan het congres van de Fede
ratie van Internationale Journalisten te Amsterdam be
zoekt Kampen.

17 april. De leerlingen van de Kamper Muziekschool concer
teren in de Stadsgehoorzaal.

18 April. Ret raadslid Jac. van Dijk spreekt in e'en vergadering
van de C;R.U., afd. Kampen, over "Stadsontwikkeling".
De toneelgroep "Studio" voert voor de militairen van de
Tweede C.O.A.K. het stuk "Spel van Liefde en Toeval" op.

19 april. Ret Overijssels Philharmonisch orkest concerteert in
de Stadsgehoorzaal.

20 april. Dr. J. R. de Jager Gerlings spreekt voor Ret Nut
over "Open tenten in de Sahara".

22 april. Sportvereniging "D.O.S." organiseert de 16e Bevrij
dings Wimpelloop. De Apeldoorner Klaas de Ruiter wint
de 3000 meter in de nieuwe singel-recordtijd van 8.04.2 min.

24 april. Onder auspicien van Ret Carillon concerteert het
Kamper Kamermuziekgezelschap in de Stadsgehoorzaal.
Een E.T.I.O.-rapport constateert dat Kampen dringend
uitbreiding van de industrie behoeft.

26 april. Installatie van het raadslid L. van Dijk (S.G.P.) in
de Kamper Raad.
Rumoer om de aannemer die "Ruize Margaretha" bouwde.

27 april. Feestelijke bijeenkomst van de leerlingen van de Gem.
Nijverheidschool voor meisjes.

1 mel. Kampen viert weer uitbundig de verjaardag van de
Koningin.
Boerinnen van het Kampereiland bezoeken het paleis Soest
dijk.
Mej. A. Smid, te Hattem benoemd tot directrice van de
Openbare Leeszaal te Kampen.
Ret echtpaar Kalter-Klumper te IJsselmuiden 60 jaar ge
trouwd.

2 mel. Beeediging van 4 officieren op het stabile-veld.
3 mei. Prof. C. Veenhof en Prof. J. Kamphuis spreken op
een "Oranje-avond" van de Gereformeerde Jeugdcentrale.
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Het Utrechts Byzantijns koor onder leiding van Dr. Mi
roslaw Antonowytsch concerteert in de Burgwalkerk.
Opening van een schilderijententoonstelling, georganiseerd
door "De Varfdeuze" in de Koornmarktpoort.

4 mei, Dodenherdenking bij het verzetsmonument aan de La
Sablonierekade.

5 mei, Viering van de bevrijdingsdag.

6 mei, Zangfeest van 5 Christelijke koren in de Burgwalkerk.

10 mei, Het gemaal Venerite aan de Kamperzeedijk door de
Commissaris van de Koningin in werking gesteld.
Korfbaltoernooi, georganiseerd door Wit-Blauw.
De Kamper afdeling van de P.v.d.A. viert in de Stadsge
hoorzaal het 1 mei-feest.
Expositie van de fotoclub Kampen in de Galerij.

11 mei, Jaarlijkse Bondsdag van de Nederl. Bond van Gerefor
meerde Jongelingsverenigingen te Kampen.

15 mei, Jaarfeest van de C.J.M.V. "Gedenk 't Woord" in de
Stadsgehoorzaal.

17 mei. Hogeschooldag van de Gereformeerde Kerken in Ne
derland.
Show van de meisjes van de Gem. Nijverheidschool in de
Buitenwacht.

20 mei. Opening van de tentoonstelling "Paarden in de schil
derkunst" in de Koornmarktpoort.
Opening van het verbeterde openluchtbad Seveningen.

23 mei. De Engelenbergschool wint het Pinkster slagbaltoer
nooi voor leerlingen van de Lagere scholen.

24 mei. De heer Muyser, hortolanus aan het Cantonpark te
Baarn, houdt een causerie voor de leden van de Koninkl.
Mij voor Tuinbouw en Plantkunde.

29 mei, Mej. Agaath Buurman legt de eerste steen voor de in
aanbouw zijnde fabriek van Hertel en Co. op het industrie
terrein.

1 juni. De Kamper gemeenteraad is het in meerderheid eens
met het industriebeleid van B. en W., ondanks de tegen dit
beleid aangevoerde bezwaren van de Kamper industr iele
Club.
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5 juni. De besturen van de Kamper kunstkring Het Carillon,
het Nutsdepartement Kampen en de Ontspanningsvereni
ging N.O.P. wijzen het Kamper gemeentebestuur op de zo
noodzakelijke spoedige bouw van een nieuwe schouwburg
en dringen aan op een verbetering van de Stadsgehoorzaal.

8 juni. Voetbalwedstrijd ten bate van Het Rode Kruis tussen
een team van de Kamper medici en de officieren .van het
garnizoen.

13 juni. De heer A. de Ruiter veertig jaar in dienst ten kantore
van notaris J. J. van Melle.

15 juni. Tiende Kamper Schoolsportdag.
Modeshow van de Hervormde school voor algemene vor
mingo

17 juni. De Kamper "Zusters van de Liefde van Tilburg" vieren
hun honderd jarige aanwezigheid te Kampen. De plechtige
eucharistische viering van dit feest had op 18 juni in de
O.L.V.-kerk plaats.

De sigarenfabriek N.V. Smit en ten Hove sticht een neven
bedrijf in' Lemmer.

19 juni. Een record aantal deelnemers beginnen de Kamper
Avondvierdaagse.

20 juni. Aan de IJ sselkade meert het drijvende terras van het
cafe-restaurant Hanzestad.

21 juni. Intrede van Ds. J. H. Carlier bij de Chr. Gereformeerde
Gemeente te Kampen.

28 juni. Avondpremiere van het circus Boltini.

29 juni. Jaarlijkse uitstapje van de Kamper bejaarden, onder
auspicien van de Kamper Oranje Vereniging.
Drs. C. Trimp promoveert aan de 'I'heol. Hogeschool (Broe
derweg).

Modeshow van de leerlingen van de r.k. V.G.L.O.-school
in de Stadsgehoorzaal.

30 juni. Begrafenis van de heer J. Belder, in leven koordiri
gent en organist te Kampen.

1 Juli. Burgemeester Berghuis legt de eerste steen voor het
. nieuwe bedrijf van de N.V. Korsten, de Visser en Co. op
het Industrieterrein De Greente.

Zevende Ronde van Kampen. Winnaar B. Lohuis.
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Opening van een zeer interessante expositie "Kamper To
pografica" in de Koqrnmarktpoort, georganiseerd door de
gem. tentoonstellingscommissie,
Te Genemuiden overljidt de heer M. Lekkerkerker, in leven
een bekend magnetiseur en kruidenkundige te Kampen.

3 julio Prof. Dr. J. H. Bavinck veertig jaar predikant.
5 julio De heren T. Leene en J. Egberts veertig jaar in dienst
vf!.:nde ijzerhandel firma Dullaert.
Minister Mr. J. Aartsen spreekt te Kampen op een lunch
bijeenkomst van de Nederl. Mij voor Handel en Nijverheid.

6 julio Sluiting van een driedaagse r.k. ziekentriduum.
7 julio Diploma-uitreiking aan 104 leerlingen van de Tech
nische school in de Stadsgehoorzaal.

12 julio De gem. tentoonstellingscommissie plaatst een aantal
beelden, vervaardigd door moderne kunstenaars, in de
Kamper plantsoenen.
Promotiebijeenkomst van het Johannes Calvijnlyceum in
de Stadsgehoorzaal.

13 julio Promotiebijeenkomst van het Gem. Lyceum in de
Stadsgehoorzaal.
Afscheid van de heer J. B. Willemsen, die 33 jaar curator
van deze school is geweest.

Twee Kampenaren, de heren C. V. Celant en W. Habets,
worden door een vallende kraan te Capelle aan de IJssel
gedood.

15 juli, Ruim vijftig jachten en vissersboten nemen deel aan
het admiraal-zeilen op de IJssel. De deelnemers worden
door het Kamper gemeentebestuur in het Oude Raadhuis
ontvangen.

16 julio De firma J. W. Siebrand bestaat 40 jaar,

18 julio Receptie van de firma Siebrand in de Stadsgehoorzaal.

Uit een krantenbericht blijkt dat de Lfsselbrug vermoedelijk
in het voorjaar van 1962 omhoog gebracht zal worden.

Ds. J. van Haren neemt afscheid van de Gereformeerde
gemeente te Kampen wegens vertrek naar Rijssen.

19 julio De heer H. ten Kate, hoofdinspecteur-titulair van's
Rijksbelastingen te Kampen, benoemd tot hoofdinspecteur
en hoofd van de inspectie der belastingen Haarlemmermeer,
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26 juli. Ret echtpaar A. van Dijk-Kuipers vijftig jaar getrouwd.

30 juli. Onze oud-stadgenoot Bep Konincks celebreert zijn
eerste H. mis in de O.L.V.-kerk.
'I'ijdens wedstrijden der noordelijke luchtvaartclubs te Witte
Zomer bij Assen, behalen onze stadgenoten Y. Boersma en
S. Sollie eerste prijzen.

1 augustus. De gemeente Kampen legt haar nieuwe uitbrei
dingsplan ter visie.
Het spaarderstegoed van de Kamper Nutsspaarbank stijgt
boven de 38 millioen gulden,

11 augustus. De heren G. Huisman, J. Fransen en J. J. van
Mierlo, resp, 50, 40 en 25 jaar in dienst van de firma Smit
en ten Hove.

14 augustus. Kampens oudste inwoonster Mevrouw H. Fiel
mich-Brand overlijdt in de ouderdom van ruim 101 jaar.

22 augustus. Slotavond van de Kamper bedrijfsvoetbalcompe
titie in de Hanzestad.

26 augustus. Jaarlijkse zeilwedstrijden van Het Koggeschip op
de Llssel en het Ganzediep.

29 augustus. Mej. Annelies Scholtz exposeert haar foto's in het
plaatselijke V.V.V.-kantoor.

31 augustus. Onze bekende "juffrouw Hendriks" (Mej. Z. A.
Hendriks) ontvangt uit handen van burgemeester Berghuis
de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje
Nasau, ter gelegenheid van haar veertigjarig, zeer eigen,
optreden als evangelists.

1 september. In verband met de verbetering van de Burgel,
moet helaas worden aangenomen dat de aloude Cellebroe
dersbrug ten dode is opgeschreven.

De Nederlandse spoorwegen dienen bij de Raad van Kampen
een bezwaarschrift in tegen de uitbreidingsplannen.

De heer C. M. Baer 25 jaar in dienst van de Firma Telder.

5 september. De Kamper Raad neernt de uitbreidingsplannen
inzake West II en Zuid II aan.

6 september. De Kamper accordeonvereniging "Accordiola"
viert haar eerste lustrum.

8 september. De krant meldt dat de 101 AMA wellicht naar
de legerplaats Nunspeet zal verhuizen en de Van Heutsz-
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kazerne door de 2de COAK in gebruik genomen zal worden.
Demonstratie van de Kamper brand weer op de Nw. Markt.

12 september. Ret Kamper Nieuwsblad bestaat 25 jaar en de
heer H. van Heerde is 25 jaar als redacteur aan dit blad
verbonden.

13 september. Jaarlijkse ledenvergadering van het Nutsdepar
tement Kampen.

18 september. De keukenbarak annex eetzaal en de kampbe
heerderswoning van het Kamp Ketelhaven branden volle
dig uit.

19 september. Jaarlijkse Fokveedag, georganiseerd door de
Bond van Fokkers voor N.W. Overijssel en de Fokvereniging
Kampereiland en Omstreken.
De afdeling Kampen van de Koninklijke Nederl. Maatschap
pij voor Tuinbouw en Plantkunde bestaat 40 jaar.

20 september. Opening van de mobile. tentoonstelling van de
Vereniging Nederl. Fabrikaat.

23 september. Kamper sportdag, georganiseerd door C.K.S.V.
26 september. De ambassadeur van Israel, de heer H. A. Cidot

spreekt voor het dispuut "Chebra Exodus '47", over "Israel,
de renaissance van een ideaal".

27 september. Theologische Hogeschooldag van de Vrijgemaak
te Gereformeerde Kerken in Nederland.
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