
K AMP ER K RON I E K.
1962

I

12 september. Opening van de tentoonstelling. georganiseerd
door "De Varfdeuze" in de Koornmarktpoort. De "Isala" ~
'groep brengt vooral leven in de brouwerij.

18 september. Jaarlijkse Fokveedag op het Kampereiland.

19 september. Het Overijssels Philharmonisch Orkest met de
violist H. Krebbers als solist, concerteert in de Gehoor
zaaL

21 september. Receptie van het bestuur van de Chr. Gym
nastiekvereniging "Wilhelmina" tel' ere van het 40~jarig
bestaan van deze vereniging.

26 september. De Hogeschooldag (Broederstraat) trekt
weer duizenden bezoekers.
De heer Drs. Tjaard van der Walt uit Z. Afrika pro~
moveert cum laude aan de Johannes Calvijn Academic
op een proefschrift getiteld "Die koninkrijk van God".
Promotor is Prof. Dr. J. L. Koole.

27 september. Opening van de tentoonstelling "Levend erf
deel" in de Koornmarktpoort.

28 september. Zwollenaren stelen de Kamper steur bij het
V.V.V.kantoor in de Oudestraat. Het monster bedierf
reeds te lang het gezicht op ons mooie Gothische Huis!
Het kwam helaas terug!
Adjudant P. Stavast neemt afscheid van het Kamper Poli
tiecorps.

4 oktober. Aanvang van de Wereldploegwedstrijden te
Dronten.
De Noor Syllinq wint het wereldkampioenschap.

6 oktober. Een aantal leden van "De Halve Maan" bezoe
ken Kampen.

11 oktober. Onze steur komt per helicopter terug.

309



12 oktober. Mr. S. G. graaf van Randwijck spreekt voor de
Hervormde Zendingscommissie te Kampen.

13 oktober. De Kamper amateurvereniging "De Kat" voert
"Verdwijningen en Verschijningen" van Mr. A. Planten
op.

20 oktober. Het Kamper spoorwegemplacement is aanzien
lijk uitgebreid.
Ds. H. C. Leiqnes Bakhoven spreekt over haar reis
naar Amerika.

22 oktober. De Heer H. Heinen 40 jaar in dienst van de
firma J. H. Kok.

24 oktober. Afscheid van Ds. J. Ewoldt van de Nederl.
Herv. gemeente te Kampen.

25 oktober. De Zondaqsclausule vervalt op twee van ge
meentewege verbeterde velden van het Kamper Sport-
puk. .

31 oktober. Het Spaanse danspaar Antonia Mena en Marino
Moryo treedt op voor "Het Nut" in de StadsgehoorzaaI.

3 november. "De Stem des Volks" afd. Kampen bestaat
45 jaar.

5 november. De schoolvereniging "Utile Dulci" van het
Johannes Calvijn Lyceum voert "De Rode Pimpernel" van
baronesse Orczy op.

6 november. De toneelgroep "Studio" voert onder de
auspicien van Het Carillon "Jeugdproces" van M. van
Loggem op.

7 november. Ds, E. du Marchie van Voorthuysen 25 jaar
predikant.

10 november. Het R.K. opera- en operettekoor "St. Caeci
lia" vertolkt .Les cloches de Corneville" van Robert Plan
qette.

12 november. Uitvoering van de R.K. gemengde zariqver
eniging "De Lofstem" in de Buitenwacht.

15 november. De Rijksdienst voor het Nationale Plan over
weegt de terpen op het Kampereiland voor afgraving te
behoeden.
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Drs. W. Z. Mulder spreekt voor "Het Nut" over het
moderne China.
Uitvoering van de Ger. zangvereniging "Jubilate Deo" in
de Nieuwe Kerk.

16 november. De oudste inwoner van de Geerstraat, de
heer Wachterveld, opent officieel de nieuwe Cellesbrug.
De dichter-essayist A. Marja spreekt voor het studenten
corps "Exodus '47" en het "Carillon" in de Cellespoort.

17 november. De heer Joh. Sleurink 40 jaar in dienst van de
sigarenfabriek Smit en ten Hove.
Chris Maas concerteert met het Geert van W oukoor in
de Burgwalkerk.

19 november. Vergadering van de A.R.kiesvereniging in de
Hanzestad; de "verontrusten" laten zich gelden.

20 november. Het geze1schap Rod Nyboer voert voor het
"Frysk Selskip" "De klokkengieter" van Anton Coolen in
het Fries op.

21 november. De Fokvereniging "Kampereiland" herdenkt
het feit dat zij 50 [aar oud is.

22 november. Onze "juffrouw Hendriks" spreekt voor de
Gereformeerde Jeugdcentrale over haar werk als straat
evangeliste.

24 november. Traditionele aankomst van St. Nicolaas bij
het Van Heutszplein.

25 november. Ook Kampen offert mild bij de landelijke actie
voor "Het Dorp". .

26 november. Het Kamper Symphonie Orkest concerteert
met Chris Hengeveld sr. en jr. in de Stadsgehoorzaal.

27 november. Prof. Dr. A. S. van der Woude spreekt voor
"Ex Oriente Lux" over de nieuwste gegevens over de
rollen, gevonden bij de Dode Zee.

28 november. Prinses Wilhelmina overlijdt.
30 november. Opening van het IKOOK~clubhuis aan de

Reigersweg aan de Greente.
december. Interkerkelijke herdenkinq van Prinses Wil~
helmina.
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3 december. Llit een toespraak van de voorzitter, de heer
J. Don, blijkt dat de financiele situatie van de Kamper
Openbare Leeszaal zeer ongunstig is, ondanks het steeds
stijgende ledenaantal.

4 december. De barre winter van 1962-1963 neemt een
aanvang.

6 december. Prof. J. Kamphuis draagt het rectoraat Yheo
logische Hoqeschool (Broederweg) over aan Prof. C.
Veenhof.

7 december. Opening van de tentoonstelling "Vogelweel
de" in de Hanzestad.
De veiling "Kampen en Omstreken" bereikt voor het eerst
in haar geschiedenis een omzet van _zesmillioen gulden.

10 december. Drs. C. N. Fehrmann spreekt voor het "Caril
lon" over de geschiedenis van de Bovenkerk.

12 december. De heer Drs. I. J. du Plessis uit Zuid Afrika
promoveert aan de Johannes Calvijn Academic op een
proefschrift getiteld "Christus als hoofd van Kerk en Kos
mos", Promotor is Prof. Dr. H. N. Ridderbos.

15 december. Drie koren onder leidinq van Piet Zwart con
certeren in de Burgwalkerk.

18 december. De heer A. Akse benoemd tot directeur van
Gemeentewerken te Ijsselmuiden.

20 december. In het Kamper ziekenhuis overlijdt de heer
G. Ph. Scheltens.
Massaal kerstrnaal in de StadsgehoorzaaL georganiseerd
door Het Leger des Heils.

26 december. Uitvoering van het Chr, Mannenkoor D.E.V.
in de Broederkerk.

Henk Crediet kampioen lange baanwedstnjden schaatsen
rijden, georganiseerd door T.O.G.

27 december. Geert Regte kampioen nationale kortebaan
wedstrijden, georganiseerd door V.Z.O.D.

Dr. Benthem spreekt op het C.J.N.-congres te Kampen
over natuurbescherming.
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29 december. Llit het jaaroverzicht van burgemeester Berq
huis blijkt dat Kampen in 1962 nog altijd te kampen heeft
gehad met een aanzienlijk vertrekoverschot en het pro
bleem van een aantrekkelijke werkgelegenheid nog steeds
voor onze stad urgent is.

31 december. .Te IJsselmuiden overlijdt de heer H. Starn.
in leven voorganger van de Vrij Hervormde Gemeente.

1963

januari. Evert Smit wint het kampioenschap van Kampen
schaatsenrijden op de baan van T.O.G.

2 januari. De voederinqsactie voor verhongerende vogels
begint.
Sneeuw en ijs belemmeren ernstig het verkeer.

3 januari. Contactavond van het Brunneper Bouwfonds.
6 januari. Intrede van Ds. W. Vis (Gereformeerde kerk.
vrijgemaakt) te IJsse1muiden.

9 januari, Opening van de eerste school op West, name
lijk van de Chr. kleuterschool "De Wrelewaal".

Onder auspicien van "Het Nut" en het "Carillon" con
certeert in de Stadsgehoorzaal het kamermuziekensemble
"Sonata da Camera".

10 januari. Henk Crediet wint het kampioenschap lange
baan schaatsenrijden.
Nieuwjaarsbijeenkomst van de afd. der P.v.d.A. te Kam~
pen,

11 januari. Uitvoering van de Kamper Lyceumc1ub in de
Stadsgehoorzaal. Opgevoerd wordt het blijspel van Carlo
Goldoni: De Herbergierster.

12 januari. Opening van de nieuwe "Ds. Joh. van de Wen
deschool" op het Kampereiland.
Feestelijke herdenking van het 25~jarig bestaan van de
Dames Wande1ver. S.O.S. in de Gehoorzaal. De heer
F. J. c. van del' Werdt tot ere-voorzitter benoemd.

14 januari. Vijf Kampenaren rijden per auto ~ver het Ijssel
meer van Roggebotsluis naar Enkhuizen.
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15 januari. Jaarfeest van de R.K. matigheidsvereniging "So~
brietas".
Geale Lourens uit Zutphen wint op de T.O.G. baan te
Kampen.

16 januari. Arjan Dijkstra juniorkampioen korte baan, tij
dens de wedstrijden georganiseerd door V.z.O.D. te
Kampen.

17 januari. Prof. Dr. J. Kamphuis herdenkt voor de Gere
formeerde Jeugdcentrale (vrijgemaakt) het feit dat 400
jaar ge1eden de Heidelberger catechism us voor het eerst
verscheen.

18 januari. Auditie-avond van "d'Oprechte Amateur" in de
Buitenwacht.
De afd. Kampen van de Nederl. vereniging voor Sexuele
Hervorming viert in de Stadsgehoorzaal haar Ifl-jariq
bestaan.

19 januari. Regionale Werkersvergadering van het N.V.V.
te Kampen.

21 januari. Ter gelegenheid van hun 35~jarig bestaan voeren
de Kamper Rederijkers in de Stadsgehoorzaal .,De vro
lijke vrouwtjes van Windsor" op.

23 januari. Het hoofdbestuurslid E. J. Harmsen van de "V rije
Boeren" houdt te IJsselmuiden een philippica tegen het
Landbouwschap.

24 januari. Kampen heeft met moeite een sluitende gemeen~
tebegroting.

25 januari. Zaaluitvoering van De Broederband in de Stads
gehoorzaal.

28 januari. Traditionele ruiteravond van de Deltaruiters in
de Stadsgehoorzaal.
Forumavond van de C.H.U. te Kampen. De heer Joh.
Boers noemt het manifest van de Nederl. Herv. Synode
inzake de kernbewapening irreeel. .

28 januari. De C.B.T.B. te Ijsselmuiden viert haar 25~jarig
bestaan.
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30 januari. Door middel van een compressor tracht de ge~
meente de vis in de kolken te redden.

Tini van Dijk kampioene van Kampen op de lange baan
schaatsenrijden. .

februari. De heer H. J. Polder, referendaris ter secretarie,
vijftig jaar in gemeentedie~st.
De heer D. van Gaalen 25 jaar in dienst van de Kamper
Nutsbedrijven.
Jaarlijkse opvoering van de Kamper accordeonvereniging
"Accordeola" .
Te Kampen overlijdt de heer H. J. van Drecht, oud-raads
lid en o.m. oprichter van de landelijke vereniging "De
Deltaruiters".

7 februari. Jeugduitvoering van de Chr. qymnastiekvereni
ging Wilhelmina.

11 februari. Zaalconcert van "Het Stedelijk" in de Stads
gehoorzaal.

13 februari. Ernstig verkeersongeluk op de IJ sselbrug, waar
bij de heer J. Schreuder, postbesteller, dodelijk wordt ge
wond.
Roe1Bakker uit IJhorst wint de Kampereilandtocht op de
schaats.

16 februari. In de Boeketreeks (uitgeverij Kok-Kampen)
verschijnt van de hand van Mej. K. Hendriks een boekje
over onze stadsevangeliste "juffrouw Hendriks".

18 Iebruari. Jaarvergadering van de Staatkundig Gerefor
meerde kiesvereniging. De heer Modders pleit voor de
Zondagsheiliging.

19 februari. Vicrde jaarvergadering van het Wrt-Gele
Kruis in de Stadsherberg.
Onder-officier C. A. Zwier ontvangt op het Haatland de
gouden medaille voor 36 jaar trouwe dienst.

20 februari. Forumavond voor de lederi van de Kamper
afdeling van de Bond voor Sexuele Hervorming.
Jaarvergadering van Thor in de Stadsqehoorzaal.
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21 februari. Causerie van de heer C. Rosenbrand voor de
Geref. Jeugdcentrale (vrijgem.) over Gereformeerde kin
derbescherming.

23 februari. Nog steeds maar schaatswedstrijden. Roel Bak
ker wint de Ve1uwemeertocht.

26 februari. Jaarvergadering van de afd. Kampen en Om
streken van de Kon. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde.
Dr. Woudstra vertoont dia's en een film over het voqel
leven.
maart. Jaarlijkse uitvoering van de gymnastiekafdeling
van DOS.

2 maart. Fakkelschaatstocht op het Veluwemeer. Ontrnoe
ting van burgemeester Berghuis van Kampen en burqe
meester Bode van Elburg, heiden gezeten in arresleden.

Op de vergadering van de C.H.U. Statenkring verdedigt
Ds, [ukema uit Nijverdal de publiqatie van de Nederl.
Herv. kerk inzake de kernbewapening.

3 maart. Intrede van Ds. Joh. Dijkstra bij de Nederl. Herv.
gemeente te Kampen.

5 maart. De barre winter 1962-1963 blijkt voorgoed voor
bij te zijn.
Uitvoering van de gymnastiekrevue van het 40~jarige
Voorwaarts,

6 maart. Kampen viert voor de tweede maal de Dag van
Europa. Burqemeester Berghuis critiseert het Franse en
Duitse nationalisme.

12 maart. Dr. F. A. Schaeffer spreekt voor Fides Quadrat
Intellectum over "Modern Youth".

14 maart. De 12 woningen aan de Dr. Colijnstraat die in
het veri eden wegens verzakking ontruimd moesten wor
den, zullen worden afgebroken.
De heer H. Schoonderbeek spreekt voor de C.H.U.~
afdeling te Kampen.

15 maart. Ora F. v. d. Burg spreekt op de jaarvergadering
van de P.v.d.A. afdeling Kampen over de Apartheid in
Zuid-Afrika,
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16 maart. S.S.S. organiseert een damtournooi in de Stads
geh~orzaaL

18 maart. Vergadering van de A..Rkiesvereniging N eder
land en Oranje: Mr. Aantjes spreekt over "Beginsel in
politick en praktijk".

19 maart. Het Philharm. Orkest concerteert onder de auspi
cien van de ontspanningsvereniging der N.O.P.

25 maart. Lenteshow van Maison Lodewijk in de Stadsqe
hoorzaal.

27 maart. De Kamper raad begint met de algemene beschou
wingen over de begroting. Het zgn. tweede winkelcentrum
staat in het middelpunt van de belangstelling.

28 maart, Uitvoering van de Chr. gymn. vereniging Wil
helmina ter ere van het veertigjarig bestaan van deze ver
eniging.
J. B. Charles (Prof. Nagel) spreekt over het .Bataafse
Christendom" voor Fides Quaerit Intellectum.

1 april. Jaarlijkse uitvoering van de Kamper muziekschool.
3 april. Modeshow van het Modehuis van der Zee in de

Buitenwacht.
4 april. Jaarlijkse uitvoering van de Chr. muziekvereniging

A.M.D.G.
Vrouwendag van de P.v.d.A.. aId. Kampen.

5 april. Jaarvergadering van de afd. Kampen. Zwolle en
Omstreken van de N ederl, Geologische vereniging in de
Stadsherberg.

6 april. Llit de 13e algemene volkstelling blijkt o.a. dat te
Kampen in 1960 30'87 Rooms-Katholieken, 11465 Nederl.
Hcrvormden, 8356 Gereformeerden (3272 syn. en 3425
vrijgem.) woonden. 2909 inwoners waren niet bij een kerk
genootschap aangesloten. De groep der onkerkelijken nam
tussen 1947 en 1960 het sterkst toe.
Palmpasenoptocht georganiseerd door K.H.C. te Kampen,
waaraan ruim 700 kinderen deelnemen.

8 april. De cyclus forumavonden over schoolkeuze. georga~
niseerd door de Nederl. Mij voor Handel en Nijverheid,
dep. Zwolle e.o., in de Lemkerzaal besloten.
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Modeshow van het modehuis ter Horst-van Gee! in de
Stadsgehoorzaal.

Jaarvergadering van V6lksonderwijs, afd. Kampen. De
heer G. D. van der Heide spreekt over oudheidkundige
vondsten in en rondom Kampen.

9 april. De vereniging van Marine-officieren voeren "De
man, de vrouw en de mcord" voor de Kamper militairen
op.
Afscheidsreceptie van de heer A. H. K. K. Blankensteijn als
directeur van de Stadsherberg.

10 april. Onder de auspicien van Het Nut voert Theater het
tcneelstuk "Romeo en Jeannette" van Anouilh op.
Twee voormalige R.K. priesters, Ds. J. Heggers en prof.
Celso Muniz, getuigen van hun overqanq tot het protes
tantisme in het kerkgebouw van de Ger. gemeente aan de
2e Ebbingestraat.

13 april. De heer J. Beelen, hoofd van de Ds. Joh. van der
Wendeschool op het Kampereiland, overlijdt.

15 april. Evert Hup algemeen kampioen van de Kamper
Wielrenclub.

16 april. Te Bilthoven overlijdt Prof. Dr. J. J. Koopmans,
hoogleraar aan de Joh. Calvijnacademie te Kampen.

19 april. Te Kampen overlijdt de heer W. H. de Boer, oud
leraar gymnastiek aan het gemeentelijk Lyceum en een
zeer bekend figuur in de Nederl. schaatsenrijderswereld.
Uitvoering van de accordeonvereniging EKAS' in de
Stadsgehoorzaal.

22 april. Onder auspicien van het "Carillon" voert de Nieu
we Comedic "Het spel der vergissingen" van Shakespeare
op.

23 april. Concert van het Hervorrnd Wijkkoor in de Broe
derkerk.
De heer C. Kleywegt spreekt voor de afd. van de P.v.d.A.
te Kampen.

24 april. Prof. Dr. D. Bakker spreekt voor de afd. Kampen
van de NederI. Mij voor tuinbouw en plantkunde over
"Wilde flora in de Ijsselmeerpolders''.

318



27 april. Het Centraal Orgaan ter bevordering van midden
standspanden ontraadt het bouwen van een winkel
centrum in het Groene Hart.

29 april. Burgemeester Berghuis reikt de gemeentesecretaris,
de heer G. van den Enk en de heer L. C. Wieringa de
versierselen van de Orde van Oranje Nassau uit.

30 april. Kampen viert weer uitbundig de verjaardag van
H.M. de Koningin. Hooqtepunten: aubade aan de burqe
meester, openluchtfestival op de Nieuwe Markt, Oranje
bal en vuurwerk.

mei. De heren B. J. de Rooy en B. L. Berghuys, resp.
procuratiehouder en vertegenwoordiger bij La Bolsa, 50
jaar in dienst van deze firma.
Wethouder IJ ska benoemd tot voorzitter van de Nederl.
Christelijke Agrarische Bedrijfsbond.

2 mei. De Raad spreekt zich met 15 tegen 6 stemmen uit
voor de wenselijkheid een winkelcentrum "van allure"
in het Groene Hart te stichten.

2 mei. Mr. Dr. K. van Dijk spreekt op de openbare verqade
ring, belegd door de V.V.D., afd. Kampen.
De Raad besluit tot het stichten van een kampeercentrum
op Sevenmqen en stemt in met de plannen een nieuw win
kelcentrum te stichten.

3 mei. De Kamper afdeling van de P.v.d.A. viert haar 1 rnei
feest.

4 mei. Kampen herdenkt de gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog.
Plechtigheid bij het monument aan de la Sablonierekade.

6 mei. Lampionoptocht, georganiseerd door de x.o.v.
Dr. P. H. Esser spreekt voor Fides Quaerir Intellectum
over "Stoornis in de beleving van het lichaam".
De heer D. van Ekeren, hoofd van de Geert van Wou
school, overlijdt plotseling.

7 mei. Prof. Dr. R. C. Kwant O.E.S.A. spreekt voor Fides
Quaerit Intellectumover "De belevenis van de lichamelijk
heid".
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Ds. H. M. Kustert spreekt over "Mens en lichaam in de
H. Schrift".

9 mei. Hogeschooldag in het kader van het eeuwfeest van
Fides Quaerit Intellectum.

10 mei. Feestelijke avond in het Citytheater ter gelegenheid
van het eeuwfeest van Fides Quaerit Intellectum.
Te Dieren wordt het stoffelijk overschot van de heer A.
H. K. K. BIankensteijn. in Ieven oud-directeur van de
Stadsherberg, gecrel11eerd.

11 mei. Opening van de tentoonstellinq, georganiseerd door
de Fotoclub Kampen in de Koornmarktpoort.

13 mei. Ds. E. Venema spreekt voor de Staatkundig Gerefor
meerde Partij afd. Kampen over "Het getaI 666 is vol''.
Modeshow van de RK. V.G.L.O.~school in de Stads
gehoorzaal.

14 mei. De Varsity-sinqers van het Drexel Institute of Tech
nology geven een uitvoering te Kampen.

15 mei. De Kamper kiezers zijn het eens met de uitslag van
de Tweede Kamerverkiezingen: stemmenverlies voor de
V.V.D., P.v.d.A. en A.R, winst voor de K.V.P., C.H.U.
en de Boerenpartij.

16 mei. Openluchtuitvoering van de R.K. Gymnastiekvereni~
ging D.O.S.

17 mei. De heren T. R van Zelst en P. Stuurop winnen de
eerste prijs in de 700-1000 cc klasse der Mobil Economy
Run.
Een veertigtal leden van de Turri- und Sportverein
Meinerzhagen bezoekt IJsselmuiden.

18 mei. Opening van de tentoonstelling, georganiseerd door
"De Varfdeuze" in de Koornmarktpoort.
De Kamper Jeugdherberg heeft nieuwe ouders: de heer en
mevrouw A. van Hardeveld-de Oude.

23 mei. De afdeling Kampen-Ijsselrnuiden van het Rode
Kruis bestaat 25 jaar.

24 mei. Sportmiddag van de le en 2e C.O.A.K. te Kampen.
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25 mei. Dr. J. W. Jacobze veertig jaar arts.
De Kamper wielerclub organiseert voor de tweede maal
de Flevotour. G. Janmaat uit Amsterdam winnaar.
Openbare les van de Kampereiland gymnastiekvereniging
in de openlucht.

30 mei. De Kamper raad besluit tot invoering van een
schooltandartsendienst.

De Christelijke plattelandsjongeren congresseren in het
IJsselmuidense veilingsgebouw. Een Duitse kok braadt
een os aan het spit.

5 juni. Visconcours, georganiseerd door de Kamper Politie
Sportvereniging.

6 juni. Te Kampen overlijdt de heer E. Bosma, een zeer
bekend figuur in de agrarische wereld en oud-raadslid.

7 juni. Opening van een tentoonstelling, gewijd aan het
. landschap, in de Koornmarktpoort.

9 juni. Z.e. '37 organiseert nationale wedstrijden.
10 juni. Prof. Dr. e. v. d. Woude, hoogleraar aan de Theo

logische school Oudestraat, veertig jaar predikant.
11 juni. Het Stedelijk heeft een nieuw instrumentarium, aan

geschaft met behulp van een gemeentelijke lening.
17 juni. Mej. J. de Leeuw 25 jaar in dienst van de Koninklijke

Sigarenfabriek Smit en Ten Hove.
19 juni. Opening van een tentoonstelling schilderijen en

beeldhouwkunst onder de titel "Representatie" in . de
Koornmarktpoort.

20 juni. Aan de Avond-Zesdaaqse doenongeveer 1200per
sonen mee.
Kampen behoudt een asyl.
We gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
neemt de heer G. Naberman afscheid van het Nieuw
Kamper Dagblad.

27 juni. Jaarlijkse autotocht van de Kamper Ouden van
Dagen.
De heer T. de Wilde veertig jaar verbonden aan het
muziekcorps A.M.D.G.
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5 julio Het kerkkoor van de Pennsylvania State University
coricerteert in de Burgwalkerk.

6 julio H. Nieuwkamp wint de Ronde van Kampen.
10 julio Promotieplechtigheid van 't Johannes Calvijnlyceum

in de Stadsgehoorzaal. Dr. C. P. van Leersum pleit voor
mcer lesuren Iichamelijke oefeningen in de hogere klassen.
Uitreiking van de schcoldiploma's Lagere Technische
School in de Stadsgehoorzaal.

11 julio Promotieplechtigheid van het Gem. Lyceum in de
Stadsgehoorzaal. De rector Dr. C. G. B. ten Kate pleit voor
minder ,,lengte en breedte" en voor meer .xliepte" bij het
Middelbaar onderwijs.
Officiele opening in de Schepenzaal van een expositie,
gewijd aan werken van de Duitse schilder Hans Kaiser,
woonachtig in Soest (Dtsl.).
De Raad besluit het oude gemeentebad buiten gebruik te
stellen en stelt zich tevens garant voor een lening aan de:
Openbare Leeszaal.

15 julio De laatste artilleristen vertrekken uit Kampen.
23 julio De klederdrachtengroep van het Kampereiland is

toegelaten tot de Iederatie van Folkloristische Groepen in
Nederland.
Het echtpaar A. W. Gosen60 jaar getrouwd.

3 augustus. De R.K. Voetbalclub "Kampen" bestaat 25 jaar.
6 augustus. Ontspanningsavond van de Chr. Plattelands
jeugdbond, afd. Kampen op het erf van de fam. Stoel.

11 augustus. Reinier Siebrand wint de 16 m2 klasse tijdens
de nationale wedstrijden te Oud-Loosdrecht.

17 augustus. Reinier Krediet wint de nationale junioren
meerkampen wedstrijd, georganiseerd door de R.K.S.V.
DOS te Kampen.

20 augustus. Een moord schrikt onze stad op.
Dertig ouders weigeren hun kinderen naar school te
sturen, indien zij niet op de Avercampschool geplaatst
kunnen worden.
Volksonderwijs belegt in de Stadsherberg een verqaderinq,
waarin de verplaatsing van een aantal leerlingen van de
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Avercampschool naar andere gemeentescholen wordt be
sproken.
De voorzitter, de heer J. R. Beukhof, verwijt het gemeente
bestuur gebrek aan voortvarendheid in verband met het
stichten van scholen ..

21 augustus. Het "Hood College Choir" uit Frederick
(Maryland) concerteert in de Burgwalkerk.

23 augustus. De Kamper Delta-ruiters winnen het provinciaal
kampioenschap te Raalte.

24 augustus. Door het slechte weer mislukken de Oranje
feesten te IJsselmuiden grotendeels.
Ds. Biesbroek te IJsselmuiden neemt afscheid van de
Nederl. Herv. gemeente aldaar wegens vertrek naar
Vlaardingen.

27 augustus. De drie Engelse kustpatrouillevaartuigen die
5 dagen te Kampen verbleven, verlaten weer onze stad.

28 augustus. Jaarlijkse fokveedag op het industrieterrein.
29 augustus. Laatste dag van het vijfde Eucharistisch Zieken

triduum in de O.L.V.-kerk. Oud-pastoor Gasman was
aanwezig!

3 september. De beide Geert van Wou-klokken in de
Bovenkerk luiden weer.

9 september. De Ijsselmuidense Gyr"'2st' 1:
staat 25 jaar.

12 september. De heer G. Bruggink 30 jaar voorz itter van het
Cornite tot instandhouding van het Stedelijk Orkest. Het
Stedelijk brengt hem een serenade.

14 september. Sluitingswedstrijd van ZC '37 met de bekende
Koeluchtrace.

16 september. De heer B. J. Selles 40 jaar in dienst van de
Fa. J. Kale.

18 september. De krant meldt dat de Nutsspaarbank te IJ ssel
muiden een bijkantoor gaat openen.
Het Overijssels Philharmonisch Orkest concerteert in de
Stadsgehoorzaal.

19 september. Het grootwinkelbedrijf HEMA zal zich in de
Oudestraat vestigen. .
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