
KAMPER KRONIEK

1964

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

26 september. Het "Soester Kinderchor" onder leiding van
Edmund Assheuer zingt in de Broederkerk.

29 september. Duizenden bezoeken wederom de Hogeschool
dag van de Theo1. Hogeschool (Broederweg).

2 oktober. De heren H. J. Boom, D. Leurink en H. de Wilde
25 jaar in dienst van de firma Smit en Ten Hove.

6 oktober. Drs. D. Frieling, directeur van het Openbaar
Slachthuis te Kampen, 25 jaar dierenarts.

Tienershow, georganiseerd door de Dienst Welzijnszorg
voor de militairen.

7 oktober. Dr. Jef Last spreekt voor Ret Nut over "De twee
gezichten van Japan".

8 oktober. Wethouder A. IJska neemt afscheid van de Raad.

Prof. Dr. C. G. van Niftrik spreekt over Paul van Burens
"Secular meaning of the Gospel", voor "Fides Quaerit In
tellectum".

15 oktober. De heren G. Herssenberg, D. Koetsier, L. Dekker,
G. J. Sybrand, T. van Dijk, J. H. Rill, W. Dokter, H. Post,
B. v. d. Kerke, H. Koetsier, G. Everts en J. Visscher 25 jaar
in dienst van de sigarenfabriek "La Bolsa". De heren B. P.
Schemmekens, W. de Wilde en C. Lohman 40 jaar in dienst
van deze firma.

20 oktober. Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde
Kiesvereniging, afd. Kampen. De heer J. Scholten. keert zich
tegen de dwang van sociale verzekeringswetten.

21 oktober. De afgebroken woningen aan de Dr. H. Colijn
straat zullen door een flatgebouw worden vervangen.

Het gezelschap Tetman de Vries treedt op voor "Sljucht en
Rjucht".
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24 oktober. C.G.T.B. Kampen en Omstreken vergadert in het
Herv. Wijkgebouw te IJsselmuiden.

26 oktober. De heer G. A. Kieft spreekt voor de A.R.-kies
vereniging "Nederland en Oranje", afd. Kampen.
De heer B. H. Nagelmaeker, hoofdboekhouder, 25 jaar in
dienst van de Nutsspaarbank. Ir. J. Berk overhandigt de
jubilaris de erepenning van de Nederl. Spaarbankbond.

De Kampereiland zangvereniging "De Lofstem" bestaat
40 jaar.

29 oktober. Ir. C. Kalisvaart wordt gekozen als opvolger van
wethouder IJska.

31 oktober. De directeuren J. H. H. Berk en H. Th. J. Berk
nemen afscheid van de Kon. Kamper metaalwarenfabriek
v.h. H. Berk en Zn.
De heer H. J. Schrijver 25 jaar in dienst van de P.T.T.

Uitvoering van Franz von Suppe's "Dichter und Bauer"
door het R.K. Opera- en Operettegezelschap St. Caecilia.
Wereldspaardag.

3 november. De heer Schuurhuis spreekt over "Antiek" voor
de Nederl. Huisvrouwenvereniging, afd. Kampen.

5 november. De heer P. Jongeling (lid der Tweede Kamer),
spreekt voor de plaatselijke afdeIing van het Geref. Pol.
Verbond over "Kinderen der revolutie".
De heer J. B. M. Meerbach spreekt voor de leden van
Handel en Nijverheid.

10 november. Contactavond van de Chr. gymn.vereniging
"Wilhelmina" .
De heer B. Selles 40 jaar in dienst van de Uitgeversmij Kok.

11 november. Algem. ledenvergadering van de afd. Kampen
van het Nederl. Rode Kruis.

14 november. Klaproosdag. Kranslegging bij het platform op
de Nieuwe Markt.

16 november. Ds. H. G. Abma spreekt voor de Staatkundig
Geref. Kiesvereniging over "Breek de zonde af door Ge
rechtigheid" .

17 november. Het Frankfurter Jugend Symphonie Orchester
concerteert te Kampen.
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De heel' B. Douwes spreekt over het werk van de Neder1.
Heidemaatschappij voor de Kon. Nederl. maatschappij voor
tuinbouw en plantkunde, afd. Kampen.

18 november. Snertactie ten bate van het natuurbad te Kam
pen levert ruim f 10.000,- op.

"Grote avond" van het Johannes Calvijnlyceum. Lineke van
Swigchem vertolkt Chopins Valse no 1, Arnold Schilder
Walzer in a kl., opus 12, no 2 van Edvard Krieg, terwijl
onder regie van de heel'S. Horchner het toneelstuk "Drie is
teveel" wordt opgevoerd.

19 november. Kapelaan ChI'. J. J. Strutjens legt de eerste
steen voor het nieuwe parochiele jeugdhuis.

20 november. Jaarfeest van de personeelsver. van Jansen en
Tilanus.

21 november. Traditionele intocht van St. Nicolaas.

23 november. De amateurtoneelvereniging "De Kat" voert
Goldoni's "De Waaier" op.

24 november. Ret Kamper Symphonie Orkest concerteert in
de Stadsgehoorzaal.

25 november. Prof. Dr. L. J. Rogier bezoekt met een veertig
tal studenten uit Nijmegen onze stad.

Grote avond van de Openbare U.L.O.-school met medewer
king van de jeugdafd. van de Kamper Rederijkers.

26 november. De raadsleden discussieeren over het IJsseI
Vecht-Deltaplan.

27 november. Ds. R. R. Blankensteijn spreekt voor "Fides
Quaerit Intellectum" over "Moderne kerkbouw".

30 november. Door een breuk in de hoofdwaterleidingbuis
heeft een grote verzakking in het wegdek bij Kampen, op
de weg naar Wezep, plaats.

1 december. Ontspanningsavond van het Chr. Plattelands
Jongeren verbond in de Stadsgehoorz.~al.

2 december. Onder auspician van "Ret Nut" en "Ret Caril
lon" speelt het Radio Philharmoniseh Sextet in de Stads
gehoorzaal.

4 december. St. Nicolaasfeest voor de jeugd del' Openbare
scholen te Kampen.
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be Zwolse onderwijzers voeren "Bartje en de niezende ko
ning" op.

De Kamper politieagent, de heer A. A. Steging, redt een
jongetje van 4 jaar uit de Burgel.

6 december. De heer J. de Velde Harsenhorst te Wilsum
100 jaar.

7 december. Rectoraatsoverdracht aan de beide Kamper
Thea!. Hogescholen:
Prof. Dr. H. N. Ridderbos volgt Prof. Dr. C. van der Woude
op; Prof. H. J. Schilder volgt Prof. Dr. L. Doekes op.

10 december. Mr. H. K. J. Beernink spreekt voor "Fides
Quaerit Intellectum" over een eventueel samengaan van de
A.R., de C.H.U. en de K.V.P.

15 december. De heer A. van Bruggen Azn. 50 jaar in dienst
van de "Fok- en Contr6levereniging Kampereiland".

19 december. Dr. W. P. Berghuis 12% jaar burgemeester van
Kampen. De heer N. Karel brengt hem hulde namens de
raad ; tijdens een receptie komen velen uit de burgerij hem
gelukwensen. In een tafelspeech laat de jubilaris duidelijk
uitkomen hoe na hem het ambt van burgemeester en de
stad Kampen aan het hart liggen, en ook: "Ik zal het ambt
van burgemeester nooit meer mijn hobby noemen, maar ...
da t is het toch weI!"

21 december. Aan de Gem. universiteit van Amsterdam slaagt
cum laude voor het doctoraal examen Economie de heer
J. C. Siebrand te IJsselmuiden.

23 december. De oudste inwoner van Kampen, de heer G.
Barneveld 102 jaar.

27 december. De heer Cor Vahl te IJsselmuiden heeft veel
succes tijdens de lange baanwedstrijden voor junioren, ge
organiseerd door de ijsclub "Eendracht" te Gorredijk.

28 december. Jaarlijks concert van het Chr. Mannenkoor
D.E.V. in de Broederkerk.

31 december. Jaaroverzicht van burgemeester Berghuis:
"Kampen en Zwolle moeten in de toekomst toegroeien naar
een gemeenschappelijk beleid".
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1965
1 januari. Als vanouds is de jaarwisseling te Kampen weer
vrij rumoerig.

4 januari. De heel' R. Last 25 jaar in dienst van de P.T.T.
6 januari. Wethouder Jac. van Dijk heidt de eerste paal voor
52 eengezinswoningen op Flevowijk II in de grond.
De heel' Eibert Meester spreekt tijdens de jaarwisselings
bijeenkomst voor de Partij van de Arbeid over ons parle
mentaire- en kiesstelsel.

7 januari. Ret Praagse "Zwarte Theater" treedt op voor
Het Nut.

8 januari. De adjudant-onderofficieren M. P. Maters en H.
W. Wustenveld ontvangen voor het front van de troepen
de gouden medaille voor 36 jaar trouwe dienst.

12 januari. De heel' P. Dekker 50 jaar in dienst bij de KoninkL
Metaalwarenfabriek voorh. R. Berk en Zn.

13 januari. De schaatstrainingsclub "Ons Doel" bestaat 25
jaar.

14 januari. De zendeling Ds. Floor spreekt voor de Vrijgem.
Geref. Zendingscommissie. Hij is in Zuid-Afrika inzake de
apartheid voorstander van de politiek van Dr. Verwoerd,
maar wenst deze niet doorgevoerd op kerkelijk terrein.

Feestavond van de Kamper Lyceumclub: blokfluitspel onder
leiding van de heel' W. H. Zwart, pianospel door Jeanette
van del' Wal en de opvoering van een thriller, genaamd "De
Kat en de Kanarie".

16 januari. Tel' gelegenheid van het 40-jarige jubileum van
de R.K.-vereniging St. Caecilia, voert de "Zuid-Nederlandse
Opera" uit Maastricht "De parelvissers" van Bizet op.

Scheuring in de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk te Kam
pen.

17 januari. De Duitse justitie gelast een onderzoek naar de
dood van de verzetstrijder, de heel' J. L. Snoep.

18 januari. Ouderavond van de Openbare V.L.O.-school.

19 januari. De Vereniging tot Bevordering van het Nijver
heidsonderwijs te Kampen bestaat 25 jaar.
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20 januari. Wim Dussel vertelt, met vertoning van dla's, over
"Het wonen en Werken in Japan" voor de afdelingen van
de C.B.T.B., C.P.B. en C.P..T.

22 januari. Concert van "De Broederhand" in de Stadsgehoor
zaal.

23 januari. De Kamper Rederijkers voeren in de Stadsgehoor
zaal het hlijspel "Oscar" op.
De oudste inwoner van Kampen, de heer G. Barneveld over
lijdt in de ouderdom van ruim 102 jaar.

25 januari. De heer H. H. Drenth 50 jaar in dienst van de
Kamper Metaalwarenfahriek voorh. H. Berk en Zn.

26 januari. Onze stadgenoot de heer C. H. F. Velzel, slaagt
te Delft cum laude voor zijn ingenieursexamen.

27 januari. Mr. P. Everts, medewerker van het Polemologisch
Instituut te Groningen, spreekt over de vraagstukken van
Oorlog en Vrede voor Het Nut.

28 januari. De heer J. v. d. Weerd 25 jaar in dienst van het
Rijk.
De Chr. Toneelvereniging "In andermans schoenen" voert
"Er verdwijnt een gast" van .T. B. Priestley op.

1 februari. Mevr. .T. .T. W. van Slooten-Koet legt (na 45 jaar)
haar praktijk als vroedvrouw neer.
De heer J. Berger neemt afscheid als onderwijzer van de
Vrijgemaakte school Zuid.
De heer G. W. van der Wijk, waarnemend directeur van
het Postkantoor, .25 jaar in dienst van P.T.T.

De heer P. Neymeijer 40 jaar in dienst van de Koninkl.
Metaalwarenfabriek voorh. H. Berk en Zn.

2 februari. De toneelgroep "Studio" voert onder auspieien
van Het Carillon "De Rechtvaardigen" van Camus op.

De heer D. Th. F. d' Ancremond spreekt voor de werkgroep
Kampen van het Humanistisch Verbond over de betekenis
van de bijbeI.

3 februari. Beroepenvoorlichting in de Buitenwacht onder
de auspicien van Rotary en Round Table.

De heer .T. W. Renes 40 jaar in dienst bij de Kamper stoom
meubelfabriek N.V.
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4 februari. Jaarvergadering van de Koninkl. Mij VOOrTuin
en Landbouw.

5 februari. Concert van "Arcordiola" in de Stadsgehoorzaal.
6 februari. Kampen krijgt als industriekern 60 extra wo
ningen toegewezen.

10 februari. Toneelavond van de Friese vereniging "Sljucht
en Rjucht".

11 februari. "De Bazuin", officieel orgaan van de Theol.
Hogeschool te Kampen, opgeheven.

Prof. Dr. P. van Baaren spreekt voor "Fides Quaerit In
tsllectum" over Voorstellingen 'van goed en kwaad in de
buiten-christelijke godsdiensten.

Jeugduitvoering van de Chr. Gymn.ver. "Wilhelmina".

15 februari. Uitvoering van de RK. Gymn.ver. "D.O.S."
16 februari. Kapelaan Chr. J. J. Strutjens benoemd tot rector

van het kindertehuis "De Eik" te Slagharen.
22 februari. De sigarenfabriek "La Bolsa" te Kampen wordt

met ingang van 1 juni opgeheven.
23 februari. Manus Willemsen spreekt voor de Stichting

"Vrienden van het Overijssels Philharmonisch Orkest".

26 februari. Uitvoering van de Gymnastiekver. "T.R.O.R"

3 maart. Gedeputeerden van Overijssel zijn van mening dat
de bouw van een tweede IJsselbrug te Kampen bij Cramer
achterwege gelaten kan worden.

Sergeant P. J. Vallen redt twee kinder en uit de Burgel.

Ret Overijss. Philharmonisch Orkest concerteert in de
Stadsgehoorzaal. Soliste de sopraan Marijke v. d. Lugt.

5 maart. Ret interieur van het kerkje op het Kampereiland
is geheel vernieuwd.

Burgemeester Berghuis wijst op de zwakke economische
structuur van Kampen en hoopt op snellere industrialisatie.

6 maart. Damdag, georganiseerd door de Kamper Damclub
S.S.S.

9 maart. De jeugdgroep van de Kamper Rederijkers voert
het toneelstuk "Dan maar de lucht in" van Frans Drost op.

Koekverkoop ten bate van het nieuwe zwembad.
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12 maart Gymnastiekuitvoering van de Kamper sportvereni
ging "D.O.S."

15 maart. .Jaarvergadering van de Kamper vereniging voor
Handel en Nijverheid.
De heer S. Kuipers, bode-concierge ten stadhuize, 25 jaar
in overheidsdienst.

16 maart. Het College van B. en W. biedt de raad een wat
late begroting 1965 aan.

18 maart. Causerie van de pottenbakker M. H. Zaalberg voor
de leden van de Kon. Maatschappij VOOrtuinbouw en plant
kunde, afd. Kampen.

19 maart. Uitvoering van de Kamper accordeonvereniging
E.K.A.S. in de Stadsgehoorzaal.

20 maart. De Kamper voetbalvereniging Go Ahead bestaat
40 jaar.

De heer M. J. Dekker neemt afscheid als directeur van het
P.T.T.-kantoor te Kampen.

22 maart. Te Enschede overlijdt onze oud-stadgenoot, de heer
B. J. Treep, in leven ontvanger der Rijksbelastingen.

De laatste bornen bij het Oorgat worden geveld.

23 maart. De Nieuwe Comedie voert onder de auspicien van
Het Carillon "De knecht van twee meesters" van Coldoni op.

25 maart. De raad besluit tot de bouw van een "Tectum-stal"
op het Kampereiland.
Prof. Dr. P. J. Bouwman spreekt voor Fides Quaerit fn
tellectum over "De grenzen der wetenschappen van de
mens".

Opvoering van "De Messias" door het Chr. oratorium "Im
manuel".

26 maart. Uitvoering in de Stadsgchoorzaal van de IJssel
muider gymn.vereniging IJ.G.V.

31 maart. Uitvoering van de Chr. gymnastiekver. "Wilhel
mina" in de Stadsgehoorzaal.

1 april. De heer J. Aalbers beedigd als inspecteur van politie
te Kampen.

5 april. De heer A. Vos spreekt voor de Chr, Plattelands
Jongerenbond over "Jeugdvraagstukken en Gezag".
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6 april. Donateursconcert van "Ret Stedelijk" in de Stads
gehoorzaal.

7 april. De Provinciale Staten van Overijssel aanvaarden het
streekplan IJssel-Vechtdelta. Er komt dus geen "Algera"
brug bij Kampen.

8 april. Ds. F. Slomp, alias "Frits de Zwerver", vertelt voor
de Ger. Jeugdcentrale over zijn oorlogservaringen.

10 april. De "Chorale du Lycee" uit Parijs concerteert in de
Broederkerk.

12 april. Uitvoering van de Muziekschool in de Stadsgehoor
zaal.

13 april. De opspuiting van "Zuid II' is begonnen.

14 april. De heer J. Weyland spreekt voor de Nederl. Ver.
voor Huisvrouwen, afd. Kampen over de Mattheus-passion,

15 april. De aardige proveniershuisjes op de binnenplaats van
de Ver. Gasthuizen worden gesloopt.

17 april. Kampen werd twintig jaar geleden bevrijd.
22 april. De Kamper afdeling van de E.R.B.O. bestaat 40

jaar. Huldiging van de oprichter Dr. J. M. Jacobze.

23 april. Talloze patienten en autoriteiten wensen Dr. J. M.
Jacobze geluk met zijn 40-jarig jubileum als arts.

26 april. De toneelgroep "Theater" voert onder auspicien van
Ret Nut Pirandello's "Zes personages op zoek naar een
schrijver" op.

28 april. Lampionoptocht van de Brunneper Oranje Vereni
ging.

De gemeente-archivaris, de heer J. Don ontvangt uit handen
van burgemeester Berghuis de onderscheidingstekens, ver
bonden aan het r idderschap van de Oranje-Nassau-orde.

De heer C. Roeland te Llsselmuidsn eveneens benoemd tot
ridder in de Oranje-Nassauorde. De heel' E. J. v. d. Scheer
krijgt het eremetaal in goud.

30 april. Kampen viert weer op ouderwetse manier Konin
ginnedag.

Ret Ambtenarengerecht verklaart het beroep van Mevr.
Stouthamer tegen haar ontslag als directrice van de Theo
dora Elisabeth Stichting te IJsselmuiden ongegrond.
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3 mei. De heer H. Algra spreekt op de herdenkings-bijeen
komst van het Johannes Calvijnlyceum ter gelegenheid van
de twintigste bevrijdingsdag.

4 mei. Dodenherdenking bij het monument aan de IJsselkade
5 mei. Kampen viert de herdenking van de bevrijding in

1945. Uitvoering van een declamatorium, geschreven door
de heer H. van Heerde.

7 mei. Driedaags bezoek van de Nederl. Geologische Ver
eniging aan Kampen.

10 mei. De spoorlijn Kampen-Zwolle bestaat 100 jaar.

De Fotoclub "Kampen" exposeert in de Koornmarktpoort.
11 mei. Onze oud-stadgenoot Dr. J. Wytzes, rector van het

Marnixgymnasium te Rotterdam, benoemd tot buitengewoon
hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Oudestraat.

13 mei. Promotie van Ds, H. Venema aan de Theologische
Hogeschool, Broederweg.

15 mei. Het R.K.-kerkkoor uit Meinerzhagen concerteert in
IJsselmuiden.

17 mei. De heer D. van der Bos 40 jaar in dienst van de
Kon. sigarenfabriek Smit en ten Hove.

18 mei. Jaarl. uitvoering van de Kamper Mandoline Club.

20 mei. Opening van "De Vlaamse Week" door de Consul
generaal van Belgie in Nederland, de heer H. R. de
Vleeschhouwer. Onthulling van een standbeeld, geschonken
door Vlaamse kunstenaars.

Fraaie tentoonstellingen op het gebied van de historie, schil
derkunst en letterkunde.

24 mei. Modeshow van de firma Schoonbaert/Bartson's uit
Antwerpen.

26 mei. Magistrale rede van Dr. Louis Roppe, goeverneur van
Belgisch Limburg, over de betekenis van Koning Willem 1.

28 mei. Het Nederlands Kamertoneel uit Antwerpen voert in
de Stadsgehoorzaal het "Wederzijds Huwelijksbedrog" van
Pieter Langendijk op.

29 mei. Sluiting van de Vlaamse Week in tegenwoordigheid
van de Belgische ambassadeur F. X. baron van der Straten
Waillet.

266



2 juni. Onze stadgenoot, de heer H. Wiersma, krijgt de
A.N.W.B.-prijs 1965 voor opvallend goede publicistische
prestaties op toeristisch gebied.

10 juni. De Zwolsche Courant bestaat 175 jaar,
12 juni. De Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch

Regt en Geschiedenis brengt een bezoek aan Kampen. Le
zing van de heer C. N. Fehrmann over de geschiedenis
van Kampen; bezoek aan de Schepenzaal, het museum en
de Bovenkerk.

14 juni. Bijna 1700 wandelaars gaan van start voor de eerste
etappe van de Kamper avondvierdaagse.
De restauratie van de O.L.V.- of Buitenkerk is begonnen.

15 juni. Op de jaarvergadering van Volksonderwijs, afd.
Kampen, maakt de voorzitter bekend dat de afdeling het
initiatief heeft genomen tot cen demografisch onderzoek in
verb and met de planning van scholen in onze gemeente op
langere termijn.

19 juni. Prof. Dr. H. R. Rookmaaker spreekt voor "Utile
Dulci" over de kunst.
Het nieuwe clublokaal van "De Postduif" geopend.

22 juni. De "Harpe Sions" concerteert in de Hervormde kerk
te IJ sselmuiden.

23 juni. Modeshow van de leerlingen van de Juliana van
Stolbergschool.

26 juni. Opening van het R.K. jeugdhuis "Het Gouden Hart".

28 juni. Ter gelegenheid van de verloving van prinses Beatrix
met de heer Claus von Amsberg muzikale rondgang en con
cert op de Nieuwe Markt.
Bezoek van Mr. J. Smallenbroek, de minister van Binnen
landse Zaken, aan Kampen.
Jaarvergadering van Het Groene Kruis. De voorzitter, de
heer J. Don, 25 jaar lid van deze vereniging.

30 juni. Centrale diaconale conferentie van de Vrijgemaakte
Gereformeerde Kerk: in principe tegen de Algemene Bij
standwet.
Afscheid van de heer B. van der Kooi, techno hoofdambte
naar in algemene dienst bij de gemeente Kampen.
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1 julio De heer H. van Eunen 40 jaar in dienst van het
Gereformeerd onderwijs.
De heer J. Fidder, bode bij de afhaaldienst van de Nuts
spaarbank, gaat met pensioen. De voorzitter van de spaar
bank, Ir. J. Berk, dankt hem voor het vele dat hij in 34
jaar voor de bank heeft gedaan.
De heer J. van der Stege 50 jaar in dienst van de Koninkl.
Metaalwarenfabriek v.h. H. Berk en Zn.

3 juli. Tiende "Ronde van Kampen". Winnaar Evert Dick
hof uit Oosterwolde.
Promotie-bijeenkomst van het Gem. Lyceum in de Stads
gehoorzaal.

6 julio De sultan van Selangor (Maleisie) bezoekt incognito
Kampen.
Ds. R. de Vries 25 jaar predikant.

7 juli. Mej. A. Kale neemt na 25 dienstjaren afscheid van
het kleuteronderwijs.
Afsluiting van de cursus van het Johannes Calvijnlyceum.
Sergeant P. J. Vall en krijgt de medaille van het Carnegie
Heldenfonds wegens het redden van 2 kinderen uit de
Burgel.

10 julio Onze stadgenoot Henk Krediet, wereldkampioen en
-recordhouder 500 m. hindernisbaan (2.23.- min.) tijdens de
17e internationale vijfkamp te Ede.
Opening van de tentoonstelling "GIas en Kristal" in de
Koornmarktpoort.

15 juli. De Kamper raad besluit dat het woonwagenkamp in
de toekomst moct verdwijnen. Recreatieve voorzieningen bij
Roggebotsluis.
VoIksfeest op het Kampereiland onder de auspicien van de
Oranje Vereniging.

20 juli, Noodweer boven Kampen; tal van keiders lopen onder.
21 juli, De heer L. Blijdorp benoemd tot voorzitter van de

veiling "Kampen en Omstreken",
24 julio De Kamper politie heeft de beschikking over porto

foons.

1 augustus. Een groep IJsselmuider boeren en tuinders be
zoekt Meinerzhagen (Dtsl.).
IJsselmuiden heeft 9000 inwoners.
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5 augustus. Een aantal deelnemers aan "The third interna
tional Summer Course on industrialization" brengt een
bezoek aan Kampen.

6 augustus. De heer en mevrouw J. Schurink-Wentzel 50
jaar getrouwd.
De heer H. Selles 25 jaar in dienst bij de firma Smit en
ten Hove.
Door het natte weer grote schade aan de vlasoogst in de
nieuwe polders.

16 augustus. De heer E. C. van Dijk 40 jaar in dienst van de
Kon. Metaalwarenfabriek v.h. H. Berk en Zn.

20 augustus. Dr. Mansholt, directeur-generaal van de arbeids
voorziening, opent het nieuwe gebouw van het Gewest. ar
beidsbureau aan de Beatrixstraat.

21 augustus. Tienershow, georganiseerd door de Brunneper
Oranje Vereniging.
Favorita wint de eerste prijs van de wandelmars te Apel
doorn.

26 augustus. De krant meldt de oprichting van de N.V.
Exploitatiemaatschappij "IJsselmeer", die zich ten doel
stelt een nieuw reereatiegebied rondom de IJsselmond te
scheppen.
Conflict tussen het gemeentebestuur van IJsselmuiden en
de voetbalvereniging IJ.V.V. over een ontvangst van de
voetbalclub Meinerzhagen in verband met reizen op zondag.

28 augustus. Demonstratie te IJsselmuiden van de poneyclub
der "Deltaruiters".

31 augustus. Aan de Beekmanstraat zullen in de toekomst
40 bejaardenwoningen worden gebouwd.

1 september. Nutsspaarbank Kampen overschrijdt 60.000.000
gulden inleggerstegoed!

2 september. De nieuwe Muntschool zal in het vervolg "Dirk
van Dijkschool" heten.

4 september. De leden van "De Varfdeuze" exposeren.
Ds. J. H. Carlier legt de eerste steen voor het nieuwe
gebouw van de Chr. Geref. gemeente.

7 september. Majoor H. J. van Sandwijk humanistisch raads
man van de 2e C.O.A.K.
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10 september. Te Kampen overlijdt de heer J. J. Bos, die
jarenlang aan de Kamper Nutsspaarbank verbonden is
geweest.

12 september. De Deltaruiters behalen te Apeldoorn het na
tionale kampioenschap in de afdeling dressuur, klasse
"zwaar".
Zomerfeest van de IJsselmuidense Oranje Vereniging.

13 september. Burgemeester L. A. Verburg van IJsselmuiden
slaat de eerste paal voor de bouw van 130 zgn. keuzewonin
gen in de grond.
Te Wanswerd overlijdt plotseling de heer K. Boersma, in
leven technisch hoofdambtenaar te Kampen.

15 september. Opening nieuwe spaarbankkantoor te IJssel
muiden aan het Markeresplein.

Het Overijsseis Philharmonisch Orkest concerteert te Kam
pen. Solist: Pierre J etteur.

19 september. Henk Krediet neemt deel aan het wereldkam
pioenschap moderne vijfkamp te Leipzig.

22 september. Bevestiging en intrede van Drs. P. Honkoop als
predikant bij de Gereformeerde Gemeente (2e Ebbingestraat
3).
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