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25 september. Hogeschooldag van de Vrijgemaakte Gerefor
meerde Kerk te Kampen. Het aantal bezoekers wordt or
ongeveer 8000 geschat.

26 september. Vier leden van de familie Zwart concerteren in
de Burgwalkerk op het orgel.
Aafje Top treedt op voor de Kamper Huisvrouwenvereni
ging.
Herfstbijeenkomst van de Kon. Mij. voor Tuinbouw en
Plantkunde in de Hanzestad,

27 september. Dr .. J. H. Roberts uit Zuid-Afrika promoveert
aan de Johannes Calvijnacademie op een proefschrift geti
teld: "Die opbou van die kerk volgens die Efesebrief".

2 oktober. De Chr. kleuterschool "Het Mezennest" aan de
Troelstrasingel in gebruik genomen.
Aan de Rijksuniversiteit te Amsterdam promoveert cum
laude de heer W. Siebrand uit IJsselmuiden op een proef
schrift getiteld "Polarions in molecular crystals".

4 oktober. Afscheid van D. Rekveld als directeur van het
R.K. kerkkoor.
De IJsselmuider gymnastiekvereniging bestaat 25 jaar.

5 oktober. 18e Wimpelloop te Kampen, georganiseerd door
de Sportvereniging D.O.S.

9 oktober. De Kamper "Societeit Ouden van Dagen" bestaat
10 jaar.

10 oktober. Luitenant H. Poortman ontvangt op het militair
terre in aan de Haatlanderweg het Kruis van Verdienste uit
handen van luitenant-generaal A. V. van de Wall Bake.

12 oktober. De O.L.V.-kerk of Buitenkerk blijkt zo bouwval
lig te zijn dat sluiting geboden is.

17 oktober. Onder auspicien van het Carillon voert het to
neelgezelschap "Studio" het stuk "Een geboren leugenaar"
met Henk van Ulsen in de hoofdrol op.
Ds. J. Francke spreekt voor het Ger. Politiek Verbond over
de Zondagsheiliging.
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19 oktober. Contactdag te Kampen van de Bond van militaire
Oorlogsslachtoffers.

21 oktober. Uitvoering van de Chr. gemengde zangvereniging
"De Lofstem" in de Buitenwacht.

22 oktober. Ret Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. zingt in de
kerk te Mastenbroek.
De afdeling Kampen-IJsselmuiden van het Rode Kruis be
staat 25 jaar.

23 oktober. Prof. Dr. C. Egeler spreekt voor "Ret Nut" over
zijn expeditie naar 't Rimaleya-gebergte.

26 oktober. De Round Table vergadert in Kampen.
29 oktober. Afscheid van brigade-generaal J. Brouwer van de

2e C.O.A.K.
1 november. Majoor J. A. A. M. Mutsaers, garnizoenscom
mandant te Kampen, bevorderd tot luitenant-kolonel.
Opening van de tentoonstelling "Ruimte voor de jeugd" in
de Lagere Technische School.
De Oud-Gereformeerde Gemeente te Kampen bestaat 70
jaar.

3 november. Afscheidspreek van Ds. G. J. Abbingh, Ned.
Herv, predikant te IJsselmuiden.

8 november. Prof. dr. C. van der Woude, hoogleraar aan de
Theologische Hogeschool (Oudestraat) promoveert te Am
sterdam tot doctor in de theologie.

9 november. De R.K. opera- en operettevereniging voert
"Die Zircusprincessin" van E. Kalman in de Stadsgehoor
zaal. op.

12 november. De vereniging "Vogelweelde" bestaat 40 jaar.
Onder auspicien van de personeelsvereniging van de N.O.P.
draagt Charlotte Kohler "In het ravijn" van Tsjechow voor.

13 november. De Stichting Schooltandverzorging begint haar
werkzaamheden te Kampen.

14 november. Ook de Kamper buschauffeurs staken.
18 november. Onder auspicien van "Ret Nut" treedt te Kam

pen het Haags Studentencabaret in de Stadsgehoorzaa1 op.
De heer R. G. Voerman 50 jaar bestuurslid van de ijsvereni
ging V:Z.O.D.

19 november. Ret nieuwe zusterhuis van het Gem. Ziekenhuis
in gebruik genomen.
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20 november. Zaalconcert van A.M.D.G. in de Stadsgehoor
zaal.

21 november. In het Rode Kruisziekenhuis te Den Haag over
lijdt Prof. dr. G. Brillenburgh Wurth, in leven hoogleraar
aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat.) te Kampen.
Een groot en goed mens ging met hem heen.
Jaarl. opvoering van de leerlingen van het Calvijnlyceum
te Kampen. "Utile Dulci" voert "De gelukkigste jaren van
je leven" van John Dighton op.
"Immanuel" voert in de Broederkerk Handels "Israel in
Egypten" uit.

25 november. Het Kamper Symphonie Orkest concerteert on
der leiding van Chr. Hengeveld .

."7 november. Grote belangstelling bij de begrafenis van Prof.
dr. G. Brillenburgh Wurth op de algemene begraafplaats
te Kampen.

28 november. De heer G. D. van der Heide, archeoloog van
de N.O.P., spreekt voor de leden van de Kon. Mij. voor tuin
bouw en plantkunde, afdeling Kampen, over vondsten en
onderzoek in de nieuwe Zuiderzeepolders,

29 november. In de algemene vergadering van de veiling
"Kampen en Omstreken" wordt het conflict tussen het be
stuur van deze vereniging en haar directeur behandeld.

30 november. Conflict tussen de directrice van de Theodora
Elisabeth Stichting te IJsselmuiden en het gemeentebestuur
van IJsselmuiden.

30 november. De heren A. E. van Trigt en D. P. Borggreve,
resp. hoofd van de openbare U.L.O.-school en directeur van
de Handelsavondschool nemen afscheid van het onderwijs.

5 december. De heel' H. Vorsselman 25 jaar als drukker in
dienst van de uitgeverij Kok.

De Kamper Nutsspaarbank neemt te Elburg een nieuw kan
toor in gebruik.

6 december. Prof. dr. J. T. Bakker draagt het rectoraat van
de Theologische Hogeschool (Oudestraat) over aan Prof.
dr. C. van der Woude,

Prof. C. Veenhof draagt het rectoraat van de Theologische
Hogeschool (Broederstraat) over aan Prof. dr. L. Doekes.

7 december. Heropening van het gebouw "Gedenk 't Woord".
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8 december. De heer L. A. Tadema, verbonden aan de Rijks
dienst voor de IJsselmeerpolders, 25 jaar rijksambtenaar.

Te Wolvega overlijdt de heer W. H. Post Greve, die tijdens
zijn leven meer dan 40 jaar secretaris-ontvanger van het
waterschap Mastenbroek is geweest.

9 december. Onder auspicien van het Carillon spreekt de
heer N. Scheepmaker over het medium T.V.

10 december. De heer G. D. van der Heide spreekt over "Bo
dem en bodemvondsten" voor de R.K. middenstandsvereni
ging St. Nicolaas.

11 december. De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te
Kampen bestaat 70 jaar.

12 december. De zangvereniging JUbilate Deo concerteert in
de Nieuwe Kerk.

16 december. Opening van het nieuwe filiaal van de Open
bare Leeszaal in de Hanzewijk.

19 december. De Nieuwe Komedie voert in de Stadsgehoor
zaal "De knecht van twee meesters" van Goldoni op.
Het Jeugdkoor "Geert van Wou" zingt onder leiding van
Chris Maas in de Burgwalkerk.
De Kamper Raad besluit de bomenrij in de omgeving van
het Oorgat te rooien.

21 december. De nieuwe noodkerk van de R.K.-gemeente
wordt in gebruik genomen.
Kampens oudste inwoner, de heer G. Barneveld, wordt 101
jaar.

1964
3 januari. Eerste verkoop in het nieuwe veilinggebouw te
IJ sselmuiden.

10 januari. "Grote avond" van de Kamper Lyceisten. Een
bont programma dat niet geheel voldeed.

12 januari. Ds. S. van Zwoll, vele jaren predikant bij de Chr.
Geref. Kerk te Kampen, overlijdt te Amersfoort.

16 januari. Voorzitter L. Neervoort van de "Broederband"
koninklijk onderscheiden.

20 januari.: Herman Krebbers en Danielle Dechenne concerte
ren in de Stadsgehoorzaal onder de auspicien van Het Nut
en het Carillon.
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22 januari, Op de algemene begraafplaats van Kampen wordt
het stoffelijk overschot van de heer B. J. van 't Oever ter
aarde besteld.

27 januari. De afd. Kampen der Ned. Bond voor Plattelands
vrouwen viert haar tienjarig jubileum.

Gymnastiekuitvoering van de R.K. sportvereniging D.O.S.

30 januari. Uitvoering van Accordeola.

1 februari. De R.K. metaalarbeidersbond "St. Eloy" bestaat
50 jaar.

3 februari. Onder de auspicien van de personeelsvereniging
van de N.O.P. voert de Hofstad-operette "Frilling in Wien"
op.

4 februari. De landelijke rijvereniging "De Deltaruiters" be
staat 25 jaar.

6 februari. Jeugduitvoering van de Chr. Cymnastiekvereni
ging "Wilhelmina" in de Stadsgehoorzaal.

8 februari. Het corps Kampen van het Leger des Heils be
staat 75 jaar.
De heer N. Karel, lid van de gemeenteraad, ontvangt de
pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia".

11 februari. Te Driebergen overlijdt de heer Chr. Hengeveld
Sr., vele jaren dirigent van het Stedelijk Orkest.

12 februari. Theologische studenten (Oudestraat) brengen
een bezoek aan hun collegae te Leuven.
Onder de auspicien van Het Nut voert de toneelgroep "Cen
trum" het toneelstuk "Judith" van Charles de Peyret
Chappuis op.

13 februari. De Kamper Rederijkers voeren in de Stadsge
hoorzaal het toneelstuk "Bill ik heb een idee" op.

15 februari. De gemeente besluit speelgelegenheden voor de
jeugd in de Hanzewijk in te richten.

18 februari. Te IJsselmuiden overlijdt de heer H. J. van Dries
sel, arts.

19 februari. Uit een krantenbericht blijkt dat de N.V. Beccon
te Doetinchem en de N.V. Berk te Kampen een fusie zullen
aangaan.
Het Overijssels Philharmonisch Orkest concerteert in de
Stadsgehoorzaal. Solist is de violist Gyorgy Pauk.
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20 februari. Dr. A. W. Verhoef spreekt voor S.G.P.-kiesver'
eniging.
Het "Frysk Selskip Sljucht en Rjucht" voert het blijspel
"Omke" op.
Te Assen overlijdt Ds. H. M. Mengerink, die vele jaren voor
ganger van de afdeling vrijzinnig-hervormden te Kampen
is geweest.

24 februari. Contactavond van .de Chr. Muziekvereniging
"Volharding" in de Stadsgehoorzaal.
De heer Eringa voorzitter van de A.R.-kiesvereniging te
Kampen.

27 februari. Prof. dr. J. C. Hoekendijk spreekt voor "Fides
Quaerit Intellectum" over de oecumenische situatie in ons
land.

4 maart. Viering van de "Dag van Europa" te Kampen.
Vlaggenparade op de Nieuwe Markt. Drs. H. Binnendijk
spreekt over het Verenigd Europa in de Buitensocieteit,

5 maart Dr. W. Drees spreekt voor de Kamper Besturenbond,
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze vereni
ging.
De heren J. Strieker en G. Sleurink resp. 25 en 50 jaar aan
de melkfabriek "De Delta" verbonden.
Ds. G. Th. Rothuizen benoemd tot hoogleraar aan de Theo
Iogisehe Hogeschool (Oudestraat).

7 maart. Ruim 150 spelers nemen deel aan de Kamper dam
dag, georganiseerd door de vereniging "Strijd sonder Spijt".

9 maart. Jaarl. ledenvergadering van de Kamper afdeling
van de Vereniging voor Handel en Nijverheid in de Stads
herberg.

12 maart. Indrukwekkende uitvoering van Bach's "Johannes
Passion" door "Immanuel" in de Broederkerk.· .
Jaarl. uitvoering van de Chr. gymnastiekvereniging "Voor
waarts" in de Stadsgehoorzaal.

13 maart. De rector van het Johannes Calvijn Lyceum, Dr. J.
Bosch, 25 jaar aan deze school verbonden.

Jaarl. uitvoering van de Sportvereniging D.O.S. in de Stads
gehoorzaal.

14 maart. De Kamper Mandoline-club geeft een uitvoering in
de Stadsgehoorzaal.
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i6 maart. Een drijvende bok trekt bij Kampen de hoogspan
ningskabels stuk waardoor de stad geruime tijd zonder
elektrische stroom komt.

17 maart. Bet Stedelijk Orkest concerteert in de Stadsgehoor
zaal.

19 maart. Met de actie voor het zwembad vlot het niet erg.
Het Comite doet een beroep op de jeugd.
Uitvoering van de Chr. gymnastiekvereniging "Wilhelmina"
in de Stadsgehoorzaal.
Show van het Modehuis Ter Horst van Geel in de Buiten
wacht.

20 maart. De scholieren van de beide Kamper lycea en de drie
U.L.O.-scholen kiezen een "Jeugdraad voor het zwembad".

21 maart. Ruim 500 kinderen doen mee aan de Palmpaasop
tocht door de voetbalvereniging K.H.C.

23 .maart. Jaarl. uitvoering van de leerlingen van de Bal
letschool Hanni Dokter.
Protest dat het nijverheidsonderwijs gepasseerd werd bij de
verkiezing van een Jeugdraad voor het zwembad.

24 maart. Op het Stabiloveld worden 12 reserve-officieren be
edigd.

25 maart. Het West-Nederlands Symphonie Orkest concer
teert voor de Kamper militairen.

26 maart. Kritiek op de subsidie-regeling van de Openbare
Leeszaal in de Raad.

30 maart. Burgemeester Berghuis ontsteekt het traditionele
Paasvuur op de Greente.
Intrede van Ds. B. J. Zaal bij de Ned. Herv. Gemeente te
IJsselmuiden.

4 april. De heer M. J. Dekker, directeur van het Postkan
toor, 25 jaar in dienst van P.T.T.

7 april. Onder de auspicien van de "Commissie Kunst op
School" voert de Nieuwe Komedie "De knecht van twee
meesters" van Goldoni voor de Kamper schooljeugd op.
Onder auspicien van Ret Carillon voert De Nieuwe Komedie
's avonds Shakespeare's "Leer om Leer" in de Stadsge
hoorzaal op.

8 april. De Kamper jeugd kiest een nieuwe jeugdraad waarin
terecht ook het nijverheidsonderwijs vertegenwoordigd is.
De schilder Kees Kieft exposeert in het kantoor van V.V.V.
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14 april. Pastoor J. B. J. Spelbrink benoemd tot deken in
Bemmel.
Het Hervormd Wijkkoor en het Hervormd Jeugdkoor con
certeren in de Broederkerk.
School- en beroepenvoorlichting, onder de auspicien van de
Mij. voor Handel en Nijverheid in de Lemkerzaal.

15 april. Ds. J. J. Buskes spreekt over "Blank en Zwart in
Zuid-Afrika" voor een aantal plattelandsvrouwenvereni-.
gingen.
De Christelijke toneelgroep "lAS" voert het blijspel "De
surprise" op.

17 april. Receptie van de heer C. H. L. Lijs in de Hanzestad
ter gelegenheid van zijn aftreden als directeur van de N.V.
v.h. Lijs en Bosch.

22 april. Gedeputeerde von Piekartz opent in Llsselmuiden de
eerste zgn. Bogaerswoning.

23 april. Mr. H. K. J. Beernink spreekt in "Gedenk 't Woord"
voor de leden van de C.H.U. afdeling Kampen over de poli
tieke toestand.

24 april. Pasta or H. C. J. Scholten te Kampen geinstalleerd.
26 april. Afscheidspreek van Da H. C. Leignes Bakhoven in

de Doopsgezinde Kerk te Kampen.
28 april. Onder de auspicien van de Rotaryclub Kampen en

de Round Tableclub Kampen beroepskeuze voorlichting voor
de leerlingen van de Kamper U.L.O.-scholen.
Prof. C. Veenhof benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw; de heer A. E. van Trigt benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,

30 april. Kampen viert als vanouds opgewekt de verjaardag
van H. M. de Koningin; Hoogtepunten: grote militaire pa
rade, lampionoptocht enz.
Dr. W. H. Blanken te IJsselmuiden, 25 jaar gemeentearts.
Ir. B. Prummel, hoofd van de landbouwkundige hoofdafdo
ling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, gaat met
pensioen.

1 mei. De "Fanfarenzug Meinerzhagen" op bezoek te IJssel
muiden.

2 mei. Intrede van Da Leignes Bakhoven bij de Doopsge
zinde Gemeente te Meppel.
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4 mei. Dodenherdenking te Kampen met medewerking van
de padvindsters, de muziekvereniging "Volharding" en het
Gereformeerd Kerkkoor.

5 mei. Een mooi stukje oud-Kampen verdwijnt: de bomen bij
het Oorgat worden gerooid.

7 mei. Expositie van de Fotoclub Kampen in de Koorn
marktpoort,

9 mei. Jubileum-wielerronde van KH.C., georganiseert door
de Kamper Wieler Club.

11 mei. Inwijding van de nieuwe matchtafel voor biljarten
door meesters met internationale faam.
A.M.D.G. concerteert met twee korerr uit Emmeloord in de
Burgwalkerk.

13 mei. Mej. E. M. Knoef 40 jaar zondagsschoolonderwijzeres.
De Staatsseretaris voor Economische Zaken, Drs. J. A.
Bakker, bezoekt de "kerngemeente" Kampen.

14 mei. Hogeschooldag (Oudestraat). Toespraken van Prof.
dr. C. v. d. Woude en Prof. dr. H. N. Ridderbos.
Ds. J. de Vuyst, Chr. Ger. predikant te Amsterdam, promo
veert aan de Theologische Hogeschool (Broederweg).

15 mei. Te Kampen overlijdt Ds. G. J. Zwoferink, predikant
bij de Vrij-Oud-Gereformeerde Kerk te Kampen.
Ambtenaren uit Meinerzhagen op bezoek bij hun IJsselmui
der collega's.

17 mei. Uit het jaarverslag blijkt dat de Coop. groenten- en
fruitveiling "Kampen en Omstreken" thans de grootste der
vier noordelijke provincies is.
De voetbalvereniging KH.C. ontvangt twee elftallen uit
West-Berlijn.
Het Hervormde Rusthuis te Kampen gemoderniseerd.

22 mei. Onder de auspicien van "Fides Quaerit Intellectum"
debatteren de heren H. J. Scheps en Drs. Puchinger over
het onderwerp: "Christelijke politieke partijvorming".

23 mei. Derde Flevo-Tour georganiseerd door de KW.C. Win
naar werd Tiemen Groen.
16e Bonds wandeldag, georganiseerd door de Gymn. vereni
ging T.H.O.R.
De folkloristische groep van het Kampereiland geeft een
klederdrachtenshow voor de "Alied Officers Wives club"
te Monchen-Cladbach,
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25 mei. Opening van de nieuwe openbare school te Grafhorst.
De heer K. Nieuwenhuis 40 jaar in dienst bij de firma J. W.
Siebrand N.V.

28 mei. De Raad voteert f 633.000,-- voor de aanleg van een
openbaar plein in 't Groene Hart.

29 mei. De heer J. W. J. Mandos, Hoofd afd. Algemene Zaken,
neemt afscheid van het gemeentepersoneel, wegens het be
rei ken van de pensioengerechtigde leeftijd.

1 juni. De culturele werkgroep "Noord-Zuid" te Brussel
schenkt een schilderij aan de gemeente Kampen.
Uit het jaarverslag van de afdeling Kampen van de Nederl.
Vereniging VOOil' Dierenbescherming, blijkt dat de afdeling
weer bloeit.
De Kamper afdeling van de Stem des Volks brengt een be
zoek aan Soest.

2 juni.
4 juni.
x.v.,

Het circus Boltini bezoekt Kampen.
De heer A. Siebrand, directeur van J. W. Siebrand
plotseling overleden.

Opening van de tentoonstelling "Beeldverhaal" in de Koorn
marktpoort.
Een belangrijk werk voltooid: deel I van "De archieven van
Kampen", samengesteld door de gemeente-archivaris, de
heer J. Don, verschijnt.

8 juni. Kampen krijgt bezoek van de patrouillevaartuigen
Hr. Ms. Balder en Hr. Ms. Freyer.
De heer C. Beljaars 25 jaar bestuurslid van Het Groene
Kruis.

11 juni. De krant vermeldt dat de heer M. J. Dekker, direc
teur van het Kamper postkantoor, benoemd is tot directeur
van het postkantoor te Deventer.

13 juni. De voetbalvereniging K.H.C. bestaat 50 jaar.
15 juni. De heer D. Strijbos, directeur van de Nutsspaarbank

te Kampen, ontvangt de erepenning met oorkonde van de
Ned. Spaarbankbond.
De Kamper Avondvierdaagse start.

16 juni. Begrafenis van de heer A. Nijboer, gepensioneerd
hoofd van de Prinses Julianaschool.

22 juni .. Majoor A. de Graaf, plaatselijk bevelhebber van het
Leger des Heils, gaat Kampen verlaten.
Te Amsterdam overlijdt Prof. dr. J. H. Bavinck.
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23 juni. Kledingshow van de leerlingen van de Juliana van
Stolbergschool.

24 juni. Opening van de expositie Jannes de Vries in de
Koornmarktpoort; Inleiding door Drs. H. W. van Os.

25 juni. De Kamper gemeenteraad besluit een zwembad in
het Groene Hart te bouwen.
De Kamper "Ouden van Dagen" weer een dagje uit.
Tienershow in de nieuwe veilinghal, georganiseerd door het
J eugd -Zwernbad -Comite,

29 juni. De heren G. Stoel en H. Bres ontvangen diploma's,
beschikbaar gesteld door het Carnegie-Heldenfonds, we-
gens het redden van drenkelingen. -
l julio Dr. H. M. Mulder 25 jaar docent aan het Calvijn
lyceum.
Onze oud-stadgenoot, de heer K. R. Veenhof, slaagt cum
laude te Leiden voor zijn doctoraal examen Semitische lette
ren.
Afscheid van de heer C. Roeland, hoofd van de 0.1. school te
IJ sselmuiden.

4 julio Negende Wielerronde van Kampen, georganiseerd
door de K.W.C.
De heer W. A. Fasel ontvangt de prozaprijs van de Cultu
rele Raad van Overijssel voor zijn roman "De Bastaard van
Kampen".
Kampen en IJsselmuiden zullen 6 kleuterscholen in systeem
bouw laten vervaardigen.

8 juli. Afscheid van de schoolhoofden J. Klop en P. Kale.
Sluitingsbijeenkomst van het Johannes Calvijn Lyceum.

10 julio Promotiebijeenkomst van het Gemeentelijk Lyceum.
16 julio Opening van de tentoonstelling "Portretkop" in de

Koornmarktpoort.
19 julio Ds. A. H. van Gent neemt afscheid van de Vrij Evan

gelische Gemeente.
27 julio Te Haarlem overlijdt onze oud-stadgenoot, de heer

H. Deinum, in leven directeur van de Haarlemse Stads
schouwburg,

4 augustus. Onderlinge wedstrijden van de Kamper Wielren
Club.

10 augustus. De "Tour d'Olaf" start.
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15 augustus. Intrede vail Ds. J. Jongerden bij de Nederl.
Herv. gemeente te IJsselmuiden.
Henk Vermeer winnaar van de "Tour d'Olaf".
Atletiek-meer-kampen voor juniores, georganiseerd door de
R.K. sportvereniging D.O.S.

20 augustus. Door een breuk in de waterleidingbuis loopt een
deel van de nieuwbouw van het ziekenhuis onder water.

21 augustus. Te Paterswolde overlijdt plotseling de heer .
Lambert Bosch, tijdens zijn leven zeer bekend in de kringen
van de Kamper Middenstand.

22 augustus. De Kamper Wielren Club organiseert de Natio
nale sprintkampioenschappen.

26 augustus. Geslaagde Fokveedag te Kampen.
28 augustus. Teenagershow in het veilinggebouw onder de

auspicien van de Brunneper Oranje Vereniging.
1 september. Gedeputeerde Staten van Overijssel leggen het
streekplan "IJssel-Vechtdelta" ter visie.
De heer H. J. C. van Apeldoorn 50 jaar in dienst van de
drukkerij Fa Ph. Zalsman. Tijdens de receptie in de Stads
gehoorzaal spelt wethouder Jac. van Dijk de jubilaris de
eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau op.

4 september. Opening van de tentoonstelling, georganiseerd
door de "Varfdeuze" in de Koornmarktpoort.

5 september. Noodweer boven Kampen. De Plantsoenstraat
loopt weer onder water.
Zeilwedstrijden, georganiseerd door de Kamper watersport
vereniging ,,'t Koggeschip".

9 september. Te Kampen overlijdt de heer H. J. Dokter, in
leven directeur van het Gewestelijk arbeidsburau hier ter
stede.
De echtparen P. H. Harms-Felix, J. Net-Ross en W. Tromp
Huisman 55 jaar getrouwd.
Optreden van de Don Djiguitenkozakken te Kampen.

12 september. Traditionele Koeluchtrace van de Z.C.' '37.
Lustrum-roeiwedstrijden van de Kamper Roei- en Zeilver
eniging' "De IJssel".

15 september. De auteur Dick Top spreekt voor de Kamper
afdeling van de Ned. Ver. van Huisvrouwen over het toneel.
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De heer H. Evink te Wilsum neemt afscheid als dirigent
van de Chr. Zangvereniging "Hosanna".

16 september. Het Overijssels Philharmonisch Orkest concer
teert in de Stadsgehoorzaal. Solist: de pianist Gerard Hen
geveld.

18 september. Inauguratie van Prof. Dr. G. Th. Rothuizen
als hoogleraar in de evangelistiek aan de Theologische
Hogeschool, Oudestraat.
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