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29, september. Opening van de nieuwe cursus van de Theologische
Hogeschool Broederweg door de rector magnificus Prof. H. J.
Schilder.

2' oktober. De heer J. Klop veertig jaar in dienst van de Her
vormde Schoolvereniging.

, .
6 oktober. Werkbezoek van de Commissaris van de Koningin

aan Kampen.
10 oktober. Bevestiging ell intrede van Drs. J. Tichelaar in de

Broederkerk.
11 oktober. Feestavond van "Onze Werkplaats".
12 oktober. Jongvee-l~euring van de C.].B.T.B., afdeling Kampen.

Ir. Manusama spreekt voor de Ger. Jeugdcentrale over "Een
onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken.

14 oktober. WedstrijdCn van de landelijke rijverenigingen uit de
Noordoostpolder en uit Kampen bij De Voorst.

16 oktober. F. J v. d. Hulst spreekt voor de C.].B.T.B. over
"Ons volk en de muziek".
Kringvergadering van Jehova's Getuigen te Kampen
Aanvang van de Gezinsweek, uitgaande van de NederL Herv.
Kerk .'
Het Eerste Kamerlid, de Heer H. Algra, spreekt voor de A. R.
Kiesvereniging te Kampen.

17 oktober. Het Overijss. Philharrn. Orkest concerteert te Kam
pen. Solist Tibor Berkovits.

18 oktober. De Arnhemse kunstschilder Jan Miechels spreekt
voor Het Nut.
De toneelgroep "Studio" brengt het blijspel "Stuur mij geen
bloemen". voor de Tweede C.O.A.K.
Het raadslid J. M. Mensink spreekt voor de R. K. Midden
standsver. St. Nicolaas over stadsproblemen.

19 oktober. Inter-Kerkelijk jeugdappel in de Nieuwe Kerk. Ds.
Jac. van Dijk behandelt het onderwerp "Ik doe er niet aan".

20 oktober. Aanvang van de werkzaamheden ter verbetering van
het Kamper spoorwegemplacement.
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Fides Quaerit Intellectum viert zijn 88ste Dies Natalis.
De heer J. Kamp veertig jaar in dienst bij de Kon. Sigarenfa
briek Smit en ten Hove.

21 oktober. D~ Kamper amateurgroep "De Kat" voert "Per
Luchtpost" op.

23 oktober. Eerste Forumavond van de B.B. In het totaal vier
bezoekers.

25 oktober. De Kamper Nutsspaarbank betrekt een nieuw bijkan
toor te Harderwijk.
Forumavond van de P.v.d.A. te Kampen.

26 oktober. Jaarvergadering van de Afd. Kampen van de Chr,
Bouwvakarbeidersbond.
Prins Bernhard op doorreis te Kampen.
De Kamper Raad besluit in principe tot de aanleg van een
.zwembad in Het Groene Hart.

27 oktober. De Lucasstichting bestaat 12Yz jaar.
30 oktober. Wereldspaardag.
31 oktober. Busondernemers uit het gehele land bezoeken onder

auspicien van de Provo V.V.V., onze stad.
De hengelaarsvereniging "Ons Vermaak" bestaat veertig jaar.

2 november. De Comrnissaris van Politie, de heer G. W. Klaas
sen, 25jaar in dienstvan de gemeente Kampen ..
Huldigi.ng van de heer H. van Heerde, ter gelegenheid van zijn
25-jarig redacteurschap van het Kamper Nieuwsblad. c

6 november. Beeediging van 6 officieren op het Stabiloveld.
11 november. De courant publiceert de nota van de Sportraad aan

het Gemeentebestuur.
Zes bouwvallig geraakte woningen op de Hanzewijk moeten
overhaast worden ontruimd wegens -instortingsgevaar.
De R. K. Opera en Operettevereniging "St. Caecilia" voert
"Die' Czardasfurstin" op.

13 november. Utile Dulci bestaat vijftig jaar. Opvoering van het
toneelspel "Van een ander ras" van Arnaud d'Usseau en James
Gow Goa.
De heer H. Roetman spreekt voor de C.].B.T.B. over Radio
activiteit" .

14 november. Bestuurscongres van de Hervotmde Vrouwengroe
pen te Kampen.
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15 november. Gemeensehappelijk concert van vier Chr. Kamper
muziekcorpsen.

16 november. Dr. R. H. Bremmer spreekt "Over Zonde tegen de
H. Geest" voor de Ger. Jeugdcentrale.

19 november. Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" concerteert in
de Burgwalkerk.

25 november. Opening van de tentoonstelling van de Kamper
Philatelistenclub in de Stadsherberg.

27 november. Stefan Askenase concerteert onder auspicien van
"Het Nut" en "Het Carillon" in de Stadsgehoorzaal.

28 november. Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth spreekt voor de
vereniging "Philadelphia" over het gehandicapte kind.

30 november. De courant maakt melding van het overlijden van
onze oud-stadgenoot r». B. Ebling.
11'.J. Snoep, conrector van het Gem. Lyceum, 25 jaar aan deze
school verbonden.

1 december. In de ouderdom van 82 jaar overlijdt de heel' G.
TeIder, tot 1937 voorzitter van de KOV. en oprichter van de
Vereniging "Handel en Nijverheid".

2 december. Te Kampen overlijdt Prof. Dr. Ir. A. J. Zuur, in
level1 leider van het bodemkundig onderzoek in de Ijsselmeer
polders en hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool te Wage
ningen. Hoewel een man van bijna spreekwoordelijke beschei
denheid, nam Prof. Zuur in Kampen toch door zijn grote
gaven een zeer vooraanstaande positie in. Vele jaren had hij
vaal' de P.v.d.A. zitting in de Kamper Gemeenteraad, geruime
tijd oak was hij voorzitter van de kunstkring Het Carillon.
Uit verschillende buitenlandse opdrachten b1eek o.m. hoe hoog
Prof. Zuur ook in wetenschappelijke kringen aangeschreven
stond.

6 december. Prof Dr. A. D. R. Polman draagt het rectoraat
van de Theol. Hogeschool Oudestraat over aan Prof. Dr, J. L.
Koole.
Ds. J. Rinzema uit Aalten prornoveert aan de Theol. Hoge
school Oudestraat.

7 dec. Opening van de grote jaarl. tentoonstelling "Vogelwee1-
de" in de Stadsgehoorzaal.

8 december. Opening van Borns p1aatverwerkende industrie aan
de Industrieweg te Kampen.
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10 december. In het societeitsgebouw van Fides Quarit Intellec
tum start de Jeugdsocieteit.

11 december. Tijdens de gecombineerde feestavond van de C.P.M.
en de C.].B.T.B., spreekt de heer Schuring over "Jongens en
meisjes op het Platteland".
De heer K. Rietman 25 jaar in dienst van de P.T.T.

12 december. Onder auspicien van de Nederl. Christ. Student en
Vereniging, afd. Kampen, spreekt Prof. mr. F. J. F. M. Duyn
stee over "Nieuw Guinea en onze verhouding met Indonesie",

14 december. Ds. D. van Dijk spreekt voor de Ger. Jeugdcentrale
over "De Vreze des Heren".
Gemeenschappelijke zangavond in het gebouw van de Ger. ge
meente aan de Tweede Ebbingestraat.

15 december. Een stukje oud-Kampen verdwijnt: de Cellesbrug
wordt afgebroken.

18 december. Kampen krijgt voorlopig geen vijfdaagse school
week.

19 december. Het Leger des Heils viert met de Kamper bejaar
den Kertsfeest in de Stadsgehoorzaal. .

20 december. Een olie-tanker ramt de IJsselbrug: het brugwach
tershuisje geheel ontzet.
Opvoering van het Kerstspel "Voor Hem geen plaats" in de
Westerkerk.

21 december. De 2e C.O.A.K. viert het Kerstfeest.
23 december. Kampens oudste inwoner, de heer G. Barneveld,

wordt 99 jaar.
26 december. Het Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. concerteert in

de Broederkerk.
28 december. Mej. Dinie van Bruggen provinciaal kampioene op

de korte baan (schaatsenrijden).
29 december. Ds. C. Trimp promoveert aan de Theol. Hogeschool

Broederweg.
Burgemeester Dr. W. P. Berghuis constateert dat de industria
lisatie van Kampen verheugend op gang komt.

1962
2 januari. Te IJsselmuiden wordt de eerste paal voor een nieuw

veilingsgebouw geslagen.
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De heer G. J. Reumer 40 jaar en de heer J. Baer 25 jaar in
dienst van de P.T.T.

3 januari. Opening van de tentoonstelling der hoender-konijnen
en sierduivenvereniging "Kampen en Omstrek en" in de Stads
gehoorzaal.
Te Utrecht overlijdt de heer P. Th. J. van de Burgt, pastoor
van IJ sselmuiden.

10 januari. Ir. M. A. Geuze spreekt op de jaarvergadering der
C.H.U., afd. Kampen.
Forumavond van de Partij van de Arbeid, afd. Kampen.
De Kamper afdeling van Sobrietas bestaat 65 jaar.
De heer B. Vierbergen, o.m. drukker van de Kamper Almanak,
25 jaar firmant van de drukkerij Ph. Zalsman.

11 januari. Ballet uitvoering van Mevr. Hannie Dokter.'
12 januari. Jaarlijkse uitvoering van de Kamper Lyceumclub. Op

gevoerd werd o.rn. het toneelstuk "Fluffy weet het beter".
16 januari, Onder auspicien van het Carillon voert het toneel

gezelschap "Studio" "Procederen" van Racine en "Het di
ploma" van Pirandello op.
Feestelijke vergadering van de 30 jaar oude afdeling van de
Bond van Chr. Politie-ambtenaren.

19 januari. Rumoer in Kampen: de bouwkosten van het nieuwe
gedeelte van het Stadsziekenhuis zullen de begroting met onge
veer 90 % overschrijden.

21 januari. Prof. Dr. K. Dijk 25 jaar hoogleraar.
24 januari. Onder auspicien van Het Nut voert de toneelgroep

Ensemble "Ingeborg" van Curt Goetz op.
25 januari. De Kamper Raad gaat accoord met de overschrijding

van het crediet. bestemd voor de uitbreiding van het: Stadszie-:
kenhuis en besluit in beginsel tot de aanleg van recreatieter
reinen bij Roggebotsluis.
Het gezelschap "De Hoofdstad-operette" voert ."Das Drei-
maderlnhaus" van Frans Schubert op. "

26 januari. Jaarlijkse uitvoering van De Broederband.
Pastoor G. A. van Schaik te Ijsselmuiden geinstalleerd.

30 januari. Op de feestavond van de Personeelsvereniging van de
Centrale Werkplaats te Dronten, voeren de Kamper. Rede
rijkers "Gieren op Veilig Nest" op.
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31 januari. Afscheid van de heel' H. Hulsman, hoofdboekhouder
bij de Gem. Nutsbedrijven.

1 Iebruari. Het ensemble "Pandorette" treedt op voor de
V.P.R.O. te Kampen.

2 Iebruari. De toneelgroep Contact treedt met "Een huis vol
gekken" op voor de plaatselijke afdeling van de V.A.R.A.

4 februari. Ds. I. J. Vasseur herdenkt het Ieit dat hij 50 jaar
Evangelie-dienaar is geweest.

6 februari. Opening van de nieuwe V.G.L.O.-school aan de Bui
tenbroeksweg.
Dr. F. A. Schaeffer spreekt voor Fides Quadrat Intellectum
over Moderne Theologie en Humanisme.

7 februari. Het Frysk Selskip "Sljucht en Rjucht" bestaat 65
jaar.
Subsidieconcert van het Overijss. Philharm. Orkest.

8 februari. Jeugduitvoering van de gymn.vereniging "Wilhel
mina" in de Stadsgehoorzaal.

9 februari. Jaarl. uitvoering van de Kamper accordeonvereniging
"Accordeola" .

12 februari. De krant vermeldt moeilijkheden bij de bouw der
woningen op plan West. Dreigend faillissement van het aan-
nemersbedrijf.
De heer G. J. Werf neemt afscheid van de uitgeverij Kok, we
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De weg via de gedempte Buitenhaven in gebruik genomen.

14 februari. Boer Koekoek van de "Vrije Boeren" spreekt te Kam
pen.
Onder auspicien van "Het Carillon" worden in het City
theater de filmen "De Lage Landen" en ,,l'Amerique Insolite'
vertoont.

15 februari. Mr. Dr. J. Meulink spreekt voor de A. R. Kiesver
eniging, afd. Kampen.

19 Iebruari. De heer J. van der Sluis neemt afscheid als hoofd van
de Muntschool.

20 februari. Jubileumconcert van het 120 jaar oude Kamper
symphonieorkest.
Ds. Buskes spreekt voor Fides Quaerit Intellectum over Het
gereformeerd zijn". "
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Dr. e. Bieshaar doet het oude Hellas voor de Ieden van het
Nut herleven.

22 februari. Uitvoering van de "Harpe Sions" uit IJ sselmuiden
in de Buitenwaeht.
Ds. J. van Benthem spreekt over zijn werk in Nieuw Guinea.
Bij hernieuwde opgravingen in de Bovenkerk worden de res
ten van een altaartrapje en een oude waterput gevonden.

26 februari. Show-avond in de Stadsgehoorzaal ten bate van de
aetie ,,10 x 10".
De heer A. Kaspers spreekt voor de S.G.P., afd. Kampen.

28 februari. Feestavond van de Kamper afdeling van Volkson
derwijs.

1 maart. Opvoering van het toneelstuk "Onder valse vlag" VOo!
de Ger. Jeugdraad.
De heer 1.Veltkamp, mede-direeteur van de Sallandsehe Bank,
45 jaar aan deze instelling verbonden.
Opening van het nieuwe bijkantoor van de Nutsspaarbank in
de Hanzewijk. .

2 maart. De heer G. Last 25 jaar werkzaam bij de uitgeverij
Kok.

7 maart. De Kamper Zeilvereniging "Z.e. '37" bestaat 25 jaar.
De Kamper sehooljeugd viert "De dag van Europa". Vlaggen
parade op de Nieuwe Markt, Dr. W. P. Berghuis spreekt in de
Stadsgehoorzaal over de eenwording van Europa ',

8 maart. Dr. W. P. Theunissen houdt, onder de auspicien van
de Arka, een lezing over de Heilige berg Athos.
De e.O.V. Immanuel vertolkt op voortreffelijke wijze Mendel~
sohns Elias.

10 maart. Turnkampioensehappen van de Kring Zwolle te Kam
pen.
Mevrouw Wilhelm-Hooyberg spreekt voor Ex Oriente Lux
en het Klassiek Verbond over het land van de Etruriers.

14 maart. De heer A. Berghuys veertig jaar in dienst van de. IJs
selcentrale.
De rechtbank te Zwolle ontzegt het bouwbedrijf H. Moes
N.V. te Kampen zijn vordering tegen het raadslid J. van der
Weerd.

16 maart. De heer W. van Beveren uit Alkrnaar spreekt voor de
P.v.d.A., afd. Kampen-Ijsselmuiden.
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19 maart. Mej. T. Walburg spreekt voor de A. R. Kiesvereniging
Nederland en Oranje.

20 maart. De heer A. B. Wigman spreekt over ons Nationaal
Park voor de Kon. Mij. voor Tuinbouw en Landbouw, afd.
Kampen.

21 maart. Onder auspicien van Het Nut wordt de film "La Noce"
vertoond.

27 maart. De toneelgroep Centrum brengt, onder auspicien van
de personeelsvereniging van de N.O.r. het toneelstuk "Acht
Vrouwen" ten tonele.
De Kamper Middenstand voelt niets voor een tweede winkel
centrum in onze stad.

29 maart. Gymnastiek-uitvoeringvan Wilhelmina.
De bouw van de 21 woningen op het plan West wordt door
een andere aannemer hervat.

30 maart. De heer J. van der Sande spreekt in de Stadsherberg
over Zuid-Afrika.

4 april. Ouderavond van de Beatrixschool. Mevr. van der Veen
spreekt over de opvoeding van het kind.

6 april. Ds. Th. Delleman spreekt voor Fides Quaerit Intellec
tum over Genesis 1·3.

7 april. De Kamper Amateur Tonelisten brengen "Een bruid in
de morgen" van Hugo Klaus ten tonele. '.

9 april. Harry Brienne-show te Kampen. Teeners en Twens
schreeuwden nog harder dan de artisten.

12 april. 16 officieren op de Nieuwe Markt beeedigd.
13 april. Jaarlijkse uitvoering van de gymnastiek-afdeling der

sportvereniging "D.O.S."
14 april. Koorzang in de Burgwalkerk van "Eltheto" uit Harden

berg, "Blijde Stemmen" en "Vox Angelica".
Eerste "Damdag" van de vereniging S.S.S. te Kampen.
Toernooi van de volleyclub Vios.

15 april. Intrede van Ds. G. Hijerman in de Westerkerk.
16 april. Jaarl. leerlingenuitvoering van de Kamper Muziek school.
18 april. De eerste bewoners van Dronten betrekken hun wo-

ningen.
21 april. De sportvere11lg1l1gD.O.S. organiseert de 17e Bevrij

dings Wimpelloop.
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De Apeldoorner Klaas de Ruiter wint de 3000 m. in de nieu
we singel-recordtijd van 7.53.6 minuten,

25 april. Contact-avond van de ontspanningsvereniging van Schok
beton.
Burgemeester Dr. W. P. Berghuis benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.
Lampion-optocht van de Brunneper jeugd.
De heer L. Veltkamp, mede-directeur van de Sallandsche Bank
te Kampen, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

29 april. Het raadslid Hendrik van Dijk plotseling overleden.
30 april. Kampen viert - als van ouds - uitbundig het Oranje

feest: shelterraces, judo-demonstraties van Anton Geesink, de
Selvera's en tot slot vuurwerk.
De heer J. Schrader, adjunct-directeur van de N.V. Kon.
Metaalwarenfabrieken v. h. Berk en Zn., neemt in de Stads
herb erg afscheid van het person eel wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.

1 mei. De heer J. Quast spreekt ter gelegenheid van 1mei voor
de Kamper socialisten.

3 mei. De heer J. Dubbeldam 25 jaarin dienst van Schokbeton.
4 mei. Plechtige Dodenherdenking te Kampen.
5 mei. Officieele opening in de Koornmarktpoort van de tentoon

stelling, gewijd aan werken van wijlen de schilder Jan Evenaar.
7 mei. Jaarl. ledenvergadering van de Openbare Leeszaal. Vol

gens de Rijksinspectie voldoet het gebouw waarin de leeszaal
ondergebracht is, niet meer aan de minimum-eisen.

9 mei, Druk bezochte receptie bij Ds. A. H. Sonnenberg ter ge
legenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Het Kamper Kamermuziek Gezelschap concerteert onder de
auspicien van Het Carillon.
De heer G. Breedewoud 50 jaar in dienst bij De Delta.

10 mei. De Commissaris van de Koningin van Overijssel legt de
eerste steen voor een groot veilingscomplex te Ijsselmuiden.

12 mei. Opening van de fototentoonstelling "Kiek 's an" in de
Koornmarktpoort.

15 mei. Wegens ophoging is de Kamper IJsselbrug drie dagen ge
sloten. Het verkeer geschiedt per motorpont.
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18 mei. Het verkeer over de IJsselbrug weer vrij gegeven. Negen
tig procent van aIle passerende schepen zuHen van nu af aan
zonder meer onder de IJ sse1brug door kunnen varen.
De Kamper Politie Sportvereniging viert op grootse wijze haar
40 jarig bestaan. Vijf muziekcorpsen nemen deel aan het mu
ziekfestival.
De opbrengst van de straatcollecte "Doe wat terug", ten bate
van het Leger des Heils, georganiseerd door de Innerwhee1-
club Kampen, de Rotaryclub Kampen en de Kamper Vakbon
den, brengt ruirn f 800,- op.

19 mei. Lustrum-viering van de Rotary-club Kampen in de Stads
herberg.

22 rnei. Opening van de zelfgebouwde manege van de Delta-rui
ters.
Algemene vergadering vall.de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten te Kampen.

23 mei. Modeshow van de leerlingen van de gemeente1ijke Nijver
heidsschool.
Opening van de tentoonstelling "Kindervisite" in de Koorn
marktpoort.
Onze stadgenoot, de heer W. H. Alkema, exposeert in het
Hopmanshuis te Zwolle.

24 mei. Schooldag van de Theologische Hogeschool, Oudestraat ..
Openbare vergadering van de V.V.D. te Kampen. De heer H.
J. Blekman spreekt over industrialisatieproblemen.

25 mei. Forumavond van de c.H.U. - afdeling Kampen.
31 mei. Gemeenteraadsverkiezingen. In de Kamper raad vinden

geen zetelverschuivingen plaats. Stemmenwinst voor de P.v.
d.A., stemmenverlies voor de V.V.D.

2 juni. Gevarieerde avond onder het motto "Doe wat terug" ten
bate van het Leger des Heils in de Burgwalkerk.

5 juni. Visconcours van de K.P.S.V. in het Ganzediep.
7 juni. De krant bespreekt een rapport van het Nederlands Eco

nomisch Instituut te Rotterdam over het in de toekomst te
voeren gemeentebeleid van Kampen.
De heer H. Leene 25 jaar in dienst van de uitgeversmaatschap
pij Kok.



12 juni. Opening van de tentoonstelling "Koper en Brons" in de
Koornmarktpoort.
Kinderfeest, georganiseerd door de K.O.V. in de Stadsgehoor
zaal.
De Chr. Lagere school te IJsselmuiden bestaat 40 jaar.

13 juni. De Zwolse rechtbank acht de artikelen over de bouw van
Huize Margaretha te Kampen, verschenen in het Nieuw Kam
per Dagblad, beledigend voor de architect H. Boer en het N.V.
Bouwbedrijf H. Moes te Kampen.

14 juni, Te Kampen overlijdt de heer S. Sangers, in leven ge
meente-secretaris van IJsselmuiden.
De Kamper Raad besluit de Gehoorzaal wel op te knappen,
maar, in verband met het in de toekomst te bouwen Culturele
centrum, niet afdoende te verbeteren. .

18 juni. De Kamper Avond-Vierdaagse start.
19 juni. Op het Kamper eiland wordt de eerste steen voor een

nieuwe Chr. Lagere school gelegd.
20 juni. Minister Moshe Dayan van Israel brengt een kort be

zoek aan Kampen.
21 juni. De deelnemers van de Avond-Vierdaagse met groot

enthousiasme en met bloemen (uit de tuinen van de Hanze
Iaan), binnengehaald.

23 juni. Openbare les van de gymnastiekvereniging Kamper
eiland. ..

25 juni. Bezoek van een veertigtal scholieren van het Aldegrever
gymnasium uit Soest (Duitsl.)

26 juni. Slotavond van de .Bovenkerk-actie" in de Broederkerk.
De benodigde f 300.000 zijn bijeengebracht.

27 juni. Het circus Boltini slaat zijn tenten te Kampen op.
28 juni. De Kamper Raad keert terug van een vriendschapsbezoek

aan de stad Soest in Duitsland.
Modeshow van de meisjes van de Juliana van Stolbergschool.

30 juni. R.K. D.O.S. winnaar van de Kamper Sportdag der
c.K.S.V.

1 julioDe heer J. van den Berg 25 jaar arts.
2 julioEen dertigtal Fransen nit de Elzas bezoekt Kampen.
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'5 julio Opening van de Nationale Lathyrus expositie in de Stads
gehoorzaal.
De Kamper Ouden van Dagen maken onder auspicien van de
K.O.V. een tocht naar Amsterdam.

7 julio Achtste Wielerronde van Kampen. Gerrit Zwienenberg
winnaar amateurs. Anne Koster winnaar nieuwelingen en
Tymen Groen winnaar aspiranten.

10 julio Ir. Visser legt de eerste steen voor het Bejaardenhuis te
IJsselmuiden.

11 julio Sluiting van de cursus van het Johannes Calvijn Lyceum
in de Stadsgehoorzaal.
Installatie van de heel' A. B. E. Hamer als gemeente-secretaris
van IIsse1muiden.
Een groep Duitse studenten uit Bonn, onder 1eiding van Prof.
Dr. Petri en Prof. Dr. W. Jappe Alberts, brengen een bezoek
aan Kampen. 's Avonds ontvangst in het Wa1kate-archief, de
volgende dag bezichtiging van de Schepenzaal.

12 julioPromotie-bijeenkomst in de Stadsgehoorzaa1vail het Gem.
Lyceum. De rector Dr. C. G. B. ten Kate herdenkt in treffen
de woorden de nagedachtenis van de overleden president-cu
rator Prof. Dr. 11'.A. J. Zuur en neemt afscheid van Mej. Drs.
J. H. van Lessen, die, na 32 jaar aan de school te zijn verbon
den, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
de school verlaat. Oak de 1eraren en 1eerlingen geven blijk hoe
zeer zij "Toos" van Lessen zullen missen.
De Raad be1uit aan de architecten Prof. van der Broek
en Bakema te Rotterdam te verzoeken een schetsplan te .maken
voor het culture1e centrum in het Groene Hart.

15 juli, In het R. K. ziekenhuis te Zwolle overlijdt de Kamper
wethouder D. van Dijk. De dood van wethouder Dirk van Dijk
werd met grote ontroering in onze stad vernomen. De over
ledene genoot, door zijn grote kwa1iteiten van hoofd en hart,
vrijwe1 een ieders sympathie -.De P.v.d.A. afde1ing te Kampen
1eidt door het heengaan van deze zo uitermate sociaal voelende
stadsbestuurder een groot verlies.

19 ju1i. Buitengewone raadsvergadering ter herdenking van wet
houder D. van Dijk.

20 ju1i.Opening van de rentoonstelling "Woord en:Tegenwoord"
in de Koornmarktpoort.
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26 julio Noodweer. boven Kampen. In verscheidene huizen aan de
Plantsoenstraat staat het water Y2 m. hoog in de huiskamers.

1 augustus. In het kader van Vacantiebesteding straattekenwed
strijd voor de jeugd op de Arend toe Boecopsingel.

7 augustus. De Kamper Raad benoemt de heer P. Vinke tot tij
delijk wethouder.

11 augustus. De 14-jarige Willy van Moerkerk wint de St. Olafs
tour.

14 augustus. De krant meldt dat Kampen in 1962 67 industrie
woningen mag bouwen tegen 55 via normaal contingent.
Ds. J. Ewoldt neemt een beroep van de Nederl. Herv. ge
meente te Bennekom aan.
Beeediging van 9 militairen tot reserve tweede luitenant op de
Nieuwe Markt.

15 augustus. Met een hengelwedstrijd voor de jeugd besluit het
cornite "Vacantie-besteding" zijn werkzaamheden.

18 augustus. Mevr. de Groot demonstreert voor een groep stu
denten uit de NATO-Ianden klederdrachten van het Kamper
eiland.

21 augustus. De Raad van IJsselmuiden keert terug van een
goodwill-reis naar de Duitse gemeente Meinerzhagen.

23 augustus. De eerste paal voor de nieuwe kleuterschool op de
Hanzewijk "Het Mezennest"geslagen.

30 augustus. De krant meldt dat op topdagen 11800 voertuigen
de Kamper IJsselbrug passeren; gemiddeld rijden er ruim
9000 voertuigen per dag over onze brug.

1 september. De heer H. H. Rutgers, leraar aan het Johannes
Calvijn Lyceum veertig jaar in dienst van het Chr. onderwijs.
Drs. D. J. Buwalda 25 jaar verbonden aan het Calvijn Lyceum.
Klaas Mulder bespeelt het gerestaureerde Burgwalkerkorgel.
Rumoer in IJsselmuiden rondorn de wethoudersverkiezingen.
De heer F. B. van Hulzen 25 jaar in dienst van de fa. Kamp
huis.

4 september. Kampen krijgt twee nieuwe wethouders, de heren
Jac. van Dijk en P. Vinke,
Derrig chronische invaliden uit Kampen gaan een dagje uit.
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5 september. Bezoek van de "Rat und Verwaltung" van de Duit
se stad Soest aan Kampen.

De IJsselbrug geheel ge"lllumineerd.
6 september. "Rat und Verwaltung" van Meinerzhagen brengen

een bezoek aan IJsselmuiden. Het Verenigde Europa groeit!

In het Stadsziekenhuis overlijdt de heer A. Velzel, in [even
oud-onderwijzer bij het openbaar onderwijs te Kampen.

8 september. R. K. DOS bestaat 50 jaar en organiseert een turn
avond.
Het Koggeschip organiseert zeilwedstrijden op het Ganzediep.
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