
KAMPER KRONIEK

1965
18 september. TweeMannenkorenuit Soest (Dtsl.) "Concor

dia" en "Harmonie" op bezoekbij het Kamper Koor "Stem
des Volks".
Jeugdvisconcours,georganiseerd door de Hengelaarsvereni
gingen K.H.V.en "Ons Vermaak".

20 september. Ds. W. L. Tukker spreekt voor de Nederlandse
ChristelijkeVrouwenbondover het onderwerp: "Mogenmijn
kinderen een eigen geloof kiezen?".

21 september. Keuring van Fokvee op Seveningen.
24 september. Off'icieleopening van W. Schottert en Zonen

Kurk- en Plasticfabriek N.V.
__ Te Kampen overlijdt de heer W. v. d. Noort, een der direc

teuren van het gelijknamigegarageb€Oldrijf.
25 september. Het Chr. Mannenkoor "Door Eendracht Ver

bonden" geeft een concert te Soest (Dtsl.).
26 september. Het Sweelinckkoor geeft een concert in de

Broederkerk.
29 september. Hogeschooldagder Vrijgemaakte Ger. Kerken

te Kampen.Meer dan 10.000bezoekers.
__ AlgemeneLedenvergaderingvan het Kamper Nutsdeparte

ment. In de toekomst zal de samenwerkingmet 't "Carillon"
nog nauwer worden.

30 september. De raad besluit tot aankoopvan de leegstaande
sigarenfabriek van "La Bolsa".

1 october. Opening van de nieuw gestichte "Willem van
Oranjeschool" aan de Gevers van Endegeeststraat.

_ Prof. Dr. L. Doekes spreekt in de aula van de Theol.Hoge
school (Broederweg) over het boek van bisschop Robinson
"Honest to God".

2 october. GedeputeerdeStaten van Overijsselwensen con
centratie van alle waterschappen rondomKampen.
GewestelijkMuziekconcoursvan de Bond van Christelijke
Harmonie-,Fanfare- en Tamboercorpsente Kampen.
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4 october. De heer H. Vaandrig 50 jaar in dienst van de
Berkfabrieken.

5 october. Onder auspicien van "Het Nut" en "Carillon"
brengt Henk van UIsen in de Stadsgehoorzaal Gegoll's "Het
dagboek van een Gek".

7 october. Provo dag van de Bond van Geref. Vrouwenvereni
gingen in Nederland, te Kampen.

De Juncker Rijwielenfabriek N.V. vestigt zich tijdelijk in
het gebouw van "La Bolsa".

9 october. Charteruitreiking aan de Kamper afdeling van
"Lions International" in de Stadsherberg.

12 october. Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan schenkt
de Raiffeisenbank te Kampen een Volkswagen aan het
Groene Kruis.

13 october. De adjudant-onderofficier-schrijver H. A. J. van
Vliet ontvangt de gouden medaille voor 36 jaren trouwe
dienst.

16 october. Hengelconcours van de Kamper Hengelaars Ver
eniging.

20 october. De heer en mevrouw Barthelemy-Van der Kreek
spreken in de Lemkerzaal over het Albert Schweitzer-dorp
in de Dordogne.

21 october. De afdeling Kampen van de Ned. Chr. Bond van
werknemers in de hout- en bouwnijverheid organiseert een
feestavond in de Stadsgehoorzaal vanwege het 50-jarig be
staan van deze Bond.

Dr. D. van Swigchem als predikant te Amsterdam beroepen.

29 october. Wereldspaardag.

1 november. De heer J. A. G. Kok, directeur van de uit
geversmaatschappij J. H. Kok N.V., 25 jaar directeur van
dit bedrijf.

Uitvoering van de Chr. Gemengde Zangvereniging "De
Lofstem" in de Stadsgehoorzaal.

4 november. De heer J. Roelofs spreekt voor de Christelijke
Plattelands Jongeren en de C.E.T.E. over "Amerika".

7 november. De R.K. Opera- en Operettevereniging St.
Caecilia voert .Der Vogelhandler" van Carl Zeller op.
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8 november. De C.H.U.-Kiesvereniging uit kritiek op de hou
ding van de C.H.U.-wethouder en fractieleider.

9 november. Uitvoering van het Scapinoballet in de Stads
gehoorzaal.

10 november. Onder auspicien van het "Carillon" liederen
avond van Alida Leinweber in de Stadsgehoorzaal.

11 november. Ds. R. B. Weyland promoveert aan de Theolo
gische Academie op het onderwerp: "Augustinus en de
Kerkelijke tucht".

13 november. Het Chr. Heerder Mannenkoor "De Lofstem"
geeft een concert in de Broederkerk.

18 november. Ter ere van het 25-jarig bestaan schenkt het
City-theater f 1000,- voor de bouw van een nieuw zwem
bad.
Brigadier mej. A. M. Bosschardt spreekt voor de Kamper
Huisvrouwenverenigingover het werk van het Leger des
Heils.

19 november. De Raad van IJsselmuiden spreekt zich una
niem uit voor het ruilverkavelingsplanZalk/Kamperveen.
Henk van Ulsen treedt op voor ouders en leerlingen van de
Avercampschool.

23 november. Twee Russische studenten spreken over hun
studie en levensovertuigingvoor het Studentencorps "Fides
Quaerit Intellectum".

24 november. Het ruilverkavelingsplan Zalk / Kamperveen
wordt aangenomen.
Het modehuisWendt-Lodewijkbestaat 25 jaar.
Uitvoering van de Zangvereniging "Door Eendracht Ver
bonden" in de Stadsgehoorzaal.

27 november. Traditionele aankomst van St.-Nicolaas.
Mej. G. Riechers 50 jaar in dienst van de confectiefabriek
Van der Zee. .

29 november. Majoor T. Walburg spreekt voor de A.R.-partij,
afd. Kampen.

30 november. De regenten van "De Weeshuizen"zeggen een
bedrag van f 10.000,- toe voor de bouw van een nieuw
zwembad.
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1 december. "De C Zande" experimenteert met een culturele
avond te Kampen.

6 december. Prof. Dr. R. J. Schilder draagt het rectoraat
Theel. Rogeschool (Broederweg) over aan Prof. J. Kamp
huis.

8 december. Prof. Dr. R. N. Ridderbos draagt het rectoraat
Theol.Rogeschool (Oudestraat) over aan Prof. Dr. A. D. R.
Polman.

9 december. Prof. Dr. J. Wytzes spreekt voor Fides Quaerit
Intellectum over "De mens in de geschiedenis".
Ret Kamper vrachtschip "Elisabeth" vergaat op het Llssel
meer,waarbij een echtpaar met 3 kinderen verdrinken.

15 december. Kringtentoonstellingvan de Hoender-,Konijnen
en Sierduivenvereniging"Kampen en Omstreken" in de
Stadsgehoorzaal.
Jaarlijks zaalconcert van A.M.D.G.

17 december. Te Kampen overlijdt in de ouderdomvan ruim
70 jaar de bekendehuisarts J. W. Jacobze.
Burgemeester Dr. W. P. Berghuis opent officieel de Flevo
en de Dirk van Dijkscholen.

21 december. Ret stoffelijk overschot van Dr. J. W. Jacobze
onder zeer grote belangstelling te Dieren gecremeert.

23 december. Algemene beschouwingenvan de fradie-voor
zitters der Kamper Raad.

30 december. Onzesta:dsgenoot,de heer A. A. van der Werf,
bekroond door de "Kristilike Fryske Bibliotheek"voor zijn
roman "De ramplacant".

31 december. In zijn jaaroverzicht wijst burgemeester Berg
huis er o.m.op dat het nog verder gestegenvertrekoverschot
te Kampen,niet past in het beelddat men van een industrie
kern zou mogen verwachten. - Kampen heeft ongeveer
28.770inwoners.

1966
1 januari. Als van ouds rumoerige ouderjaarsviering te
Kampen.

4 januari. Ret bedrijf van Jansen en Tilanus te Kampen
wordt overgedragen aan Bobby Brooks N.V.
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5 januari. De heer H. J. Scholten 50 jaar in dienst bij de
N.V. Kanis en Gunnink.

6 januari.. De leden van KIJ.C.C. stellen ruim 370 duiven
ten toon.

9 januari. Te IJsselmuiden overlijdt de heer D. J. Siebrand,
directeur der Wijnhandelen Likeurstokerij J. W. Siebrand
N.V.

13 januari. Nationale Kortebaan-wedstrijdenvan T.O.G. -
KeesBorst overwinnaar.
De heer A. Tromp,bode bij de afhaaldienst van de Kamper
Spaarbank, gaat na 35 jaar trouwe dienst met pensioen.

- De Chr. Toneelgroep"LA.S." voert het toneelstuk "Als de
klok waarschuwt" op.

14 januari. "Grote avond" van de Kamper Lyceumclub.
Voortreffelijk fluitspel van Erik ten Napel; uitstekende
opvoeringvan Goldoni's"De goedhartige Bulderbas" onder
leidingvan Dr. Kolman.

15 januari. Pater Willibrord de Kleine spreekt voor de R.K.
Middenstandsvereniging"St.~Nicolaa$"over zijn werk in
Brazilie,

17 januari. De pedagoog, de heer M. Knoop, spreekt op de
ouderavondvan de openbareU.L.O.-schoolover: "Mogelijk
heden en moeilijkhedenbij de opvoedingin deze tijd".

24 januari. Eerste ruiteravond van "De Deltaruiters".
- Jaarvergadering van de A.R.-partij, afd. Kampen. Geen

gemeenschappelijkelijst met de C.H.U.
25 januari. Ouderavondvan deMargrietschool.
26 januari. De paragnost Gerard Croiset spreekt voor het

dispuut "P.A.S.C.A.L.".
27 januari. Uitvoering van de Personeelsverenigingvan de

Engelenbergstichting.
1 februari. Secretaris A. B. E. Hamer van IJsselmuiden 25
jaar in dienst van deze gemeente.

- Onder auspicienvan de N.O.P.voert het Hofstad Operette
gezelsehap.HEinWalzertraum" van Strauss op.

3 februari: Het echtpaar .J. W. Hanekamp-Eenschoten50
jaar getrouwd.
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5 februari. Receptie van "Immanuel" ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van deze vereniging.

7 februari. De Staatssecretaris van Onderwijs beschikt af
wijzend op het verzoek van het bestuur van het Johannes
Calvijn Lyceum te Kampen om een dependance te mogen
stich ten te Dronten.

- Jaarlijkse uitvoering van het IJsselmuidense D.O.S. in de
Stadsgeho()rzaal.

8 februari. Uitvoering van D.O.S. (Kampen) in de Stads
gehoorzaal.

- De heren J. W. Strieker, K. Hanekamp en E. Sleurink 40
jaar in dienst van de Berkfabrieken.

10 februari. "Grote avond" van het Johannes CalvijnLyceum.
Opgevoerdwordt Goldoni's"DeHerbergierster" onder regie
van Drs. S. Horchner en verder een uitstekende cabaret
avond.

11 februari. Uitvoering van de Accordeonvereniging"Accor
deola" in de Stadsgehoorzaal.

14 februari. Eerste .gezamenlijkeavond van de Plattelands
vrouwenin de Stadsgehoorzaal.

15 februari. Onder de auspicien van het Nut en het Carillon
treedt het "Guarneri-trio" in de Stadsgehoorzaalop.

16 februari. De afdeling Kampen van de Koninkl. Mij voor
Tuinbouwen Plantkunde bestaat 45 jaar.

17 februari. Concert van het Overijssels Philharmonisch
Orkest in de Stadsgehoorzaal.

19 februari. Het gemeentelijkkampeerterrein op Seveningen
krijgt betere sanitaire voorzieningen.

21 februari. De actie "Eten voor India" brengt te Kampen in
enkele dagen ruim f 55.000,- op.

- De Kamper Nutsspaarbank reikt het zeventigduizendste
spaarbankboekje uit.

OpperrabbijnSchuster spreekt voor "Ex Oriente Lux" over
de Joodse exegesevan de Tien Geboden.

23 februari. Ds. G. Schipaanboordhoudt een tijdrede voor de
S.G.P. en betoogt o.m. dat satan zich in de T.V. als een
engel des lichts manifesteert.
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24 februari. Het echtpaar Th. Broekhuizen-de Jong 50 jaar
getrouwd.

25 februari. Jaarlijkse uitvoering van de Gymnaatiekvereni
ging "Thor" in de Stadsgehoorzaal.

28 februari. De heer B. Roolvink spreekt voor de A.R.-kies
vereniging,afd. Kampen, in de Stadsherberg.

1 maart. Donateursconcert van "Het Stedelijk".
- Het echtpaar D.Nijenhuis-v.d. Streek zestig jaar getrouwd.
2 maart. De heer J. Buitenhuis 40 jaar in dienst van de
Berkfabrieken.

7 maart Gymnastiekuitvoering van "Voorwaarts" in de
Stadsgehoorzaal.
De heer B. G. Rengersen,hoofd Openbare School te Graf
horst, neemt na 45 jaar afscheid van het onderwijs.

10 maart. Door de regen weinig feestelijkheden te Kampen
wegens het huwelijk tussen Prinses Beatrix en Claus von
Amsberg.

11 maart. Het bestuur van de Studentensoeieteit Cellebroe
derspoort benoemtGodfriedBomans tot erelid.

- De heer H. van Dijk 50 jaar in dienst van de firma Telder.
12 maart. De Kamper Damclub "Strijt sonder spijt" organi

seert voor de 5de maal een damdag.
14 maart. Uitvoering van het Kamper SymphonieOrkest in

de Stadsgehoorzaal.
15 maart. Deboerderijvan de heer J. Kanis aan de Zalkerdijk

geheel uitgebrand.
16 maart. Officieleopeningvan de R.K.Dr. Schaepmanschool

aan de Jan Lighthartstraat.

18 maart. De gymnastiekafdelingvan D.O.S.geeft een uitvoe
ring in de Stadsgehoorzaal.

- Openingvan een fancy-fair ten bate van de restauratie van
de Buitenkerk in Concordia.

- Ds. J. Plomp benoemdtot hoogleraar aan de Theol. Hoge
school (Oudestraat).

20 maart. Kapelaan J. P. J. Wiegerinck gaat Kampen ver
laten.
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21 maart. Bijeenkomst van het "Comite Gereformeerde Kie
zers".

22 maart. De Centrale Raad van Beroep te Utrecht steIt
mevr. Stouthamer, directrice van de Theodora Elisabeth
stichting te IJsselmuiden, in het gelijk t.o.v. de gemeente
IJ sselmuiden.

-_ Burg. P. A. Nawijn spreekt voor de Nederl. Christelijke
Vrouwenbond over E.E.G.

- De voordrachtkunstenares Willy Moret treedt op voor het
Nut en het Carillon.

24 maart. 5 Domine's en een pastoor behandelen in de
Studentensocieteit het onderwerp: "Hoe moet er gepreekt
worden?".

Uitvoering van EKAS in de Stadsgehoorzaal.

25 maart. Uitvoering van de IJsselmuidense gymnastiekver
eniging in de Stadsgehoorzaal.

26 maart. De Chr. Muziekvereniging "Volharding" geeft een
concert in de Burgwalkerk.

29 maart. De fokvereniging "Kampereiland" heeft 4 koeien
die 100.000 liter melk hebben gegeven.

__:_Gemeenschappelijke uitvoering van het Hervormd Wijkkoor
en het Hervormd Jeugdkoor in de Broederkerk.

30 maart. Na tien jaar kan een gedeelte van de voortreffelijk
gerestaureerde St.-Nicolaas- of Bovenkerk weer in gebruik
worden genomen. Een deputatie van de Rijksdienst voor
Monumentenzorgen de opzichter, de heer W. H. Alkema,
wonen o.m. de plechtigheidbij. De restauratie van het koor
zal nog jaren duren. --

- Uitvoeringvan de Chr. Gymnastiekvereniging"Wilhelmina"
in de Stadsgehoorzaal.

2 april. Ret Rervormd Kerkkoor o.l.v.W. H. Zwart geeft een
concert in de Bovenkerk.

- De Kamper Rederijkers voeren in de Stadsgehoorzaal "Pas
op dat .je geen woord zegt" van Dimitri Frenkel-Frank op.

5 april. Onze oud-stadgenootDrs. A. C. Sangers houdt voor
de ouders der Engelenbergschooleen lezing over het werk
van de Stichting voor school- en beroepkeuze"Johan Cele".
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- Prof. Dr. H. J. Jager, hoogleraar aan de Theol. Hogeschool
Broederweg, vraagt vervroegd emeritaat aan.

De Hervormde schoolvereniging te IJsselmuiden weigert het
lidmaatschap aan niet-hervormdeouders.

7 april. Het Studentenkoor van de Vrije Universiteit te
Amsterdam voert de Johannes Passion van Bach in de
Bovenkerk uit.

12 april. De heer J. Visscher 40 jaar in dienst van de Berk
fabrieken.

14 april. De Zuid-Nederlandse Opera brengt in de Stads
gehoorzaal "La Boheme" van Puccini.

19 april. Huishoudelijke vergadering van de Kon. Ned. Mij
voor Tuinbouw- en Plantkunde in de Stadsherberg. Mevr.
Ir. de Boer spreekt over Leerdams glas.

De Stichting "Musea in Oost-Nederland" vergadert te
Kampen.

20 april. De Coop. fabriek van Melkproducten "De Delta"
bestaat 50·jaar.
De heer Van der Meulen spreekt voor de N.C.V.B. over "De
islam en zijn bedevaart naar de heilige steden".

21 april. Jubileumuitvoering van de Chr. Oratoriumvereni
ging "Immanuel" in de Bovenkerk.

23 april. Uitvoering van Hanni Dokter's Balletschool in de
Stadsgehoorzaal.

31 april. Als van ouds viert Kampen weer opgewekt Konin
ginnedag.

1 mei. De Kamper Jeugdherberg gaat weer open.

2 mei. De wethouder van Onderwijs opent de Beroepenten
toonstelling in de Buitenwacht.
Triomftocht door Kampen van de kampioensclub "Kampen".

3 mei. Opening van de fototentoonstelling van de groep
"Septime" in de Koornmarktpoort.

4 mei. Stijlvolle dodenherdenking te Kampen en IJsselmuiden.

7 mei. Acht Haagse kunstenaars exposeren in de Theolo
gische Hogeschool (Oudestraat).

10 mei. Controverse tussen het "Comite Cereformeerde Kie
zers" en de Kamper afdeling van het G.P.V.
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11 mei. Minister D:rs. J. P. den Uijl spreekt voor de Gerefor
meerde Studenten in de Cellespoort over "Ontwikkelings
hulp".

12 mei. Theologische Rogeschooldag (Oudestraat).

14 mei. J ohan Hup clubkampioen van de Kamper Wielrenclub.

16 mei. De niet-hervormde ouders te IJsselmuiden besluiten
een tweede Christelijke school te stichten.

17 mei. J aarvergadering van het Kamper Roode Kruis.

19 mei. Ret Studentencorps F.Q.I. organiseert een teach-in.

Leerlingenuitvoering van de Kamper Muziekschool in de
Stadsgehoorzaal.

21 mei. De raad van Meinerzhagen brengt een bezoek aan
IJsselmuiden.

23 mei. De heer P. Jongeling spreekt voor het Ger. Politiek
Verbond, afd. Kampen.

24 mei. Onze stadsgenote, mevr. Maria. Antonia Nogales de
Muniz promoveert aan de Gem. Universiteit te Amsterdam
op het onderwerp: "De Spaanse dichteres Rosalia".

25 mei. De heer A. Fien spreekt voor de leden van de C.R.U.,
afd. Kampen.

26 mei. Ds. G. Visee spreekt voor het Comite Gereformeerde
Kiezers.

Een aantal gemeenteambtenaren brengt een bezoek aan
Soest (Dtsl.).

28 mei. D.O.S. organiseert een junioren voetbaltournooi.

30 mei. "The golden Earrings" wijden met beatmuziek het
nieuwe podium van de Buitenwacht in.

- Leden van de vereniging "De jonge Vegetariers" kamperen
op het Keteleiland.

1 juni. Bij de raadsverkiezingen verliest de A.R. een zetel,
die naar de C.R.U. gaat.

2 juni. Visconcours, georganiseerd door de Kamper Politie
vereniging.

-- De heer J. den Besten 40 jaar in dienst van de firma Weste
rink.
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6 juni. Tijdens de jaarvergadering van de Openbare Leeszaal
en Bibliotheek wijst de voorzitter op de vrijwel onhoudbare
situatie: een groot tekort en geen behoorlijk onderdak.

- Wethouder Ir. C. Kalisvaart opent een nieuw gymnastiek
lokaal in Brunnepe.

7 juni. De heren K. Schafstad, H. van der Here en J. Dillen
40 jaar in dienst van de Berkfabrieken.

8 juni. De Franse organiste Marie Therese Michauxbespeelt
het orgel in de NieuweKerk te Kampen.

9 juni. Burgemeester Berghuis opent de tentoonsteUingvan
schilderijen, vervaardigd door onze stadgenoot Wobbe
Alkema. Boeiendeinleiding door Dr. H. W. van Os.

11 juni. D.O.S. organiseert een Turndag te Kampen.
De verenigingNederlandsch EconomischHistorisch Archief
vergadert te Kampen. - Referaat van de stads-archivaris
J. Don over "De functie van Kampen in het Hanzeverbond".

13 juni. Aanvang van de Kamper Avond-vierdaagse.
17 juni. De Boerenleenbankte IJsselmuiden opent een filiaal

te Kampen.
19 juni. Dr. C. G. B. ten Kate neemt afscheid als rector van

het GemeentelijkLyceum te Kampen. Na in intieme kring
afscheid genomen te hebben van de docenten en tijdens de
promotie-bijeenkomstvan de leerlingen,drukken vele autori
teiten en ouders de scheidende rector de hand tijdens een
receptie, aangebodendoor het gemeentebestuur.Ookde con
rector, Ir. J. Snoep, die wegens ziekte verhinderd was, zal
de school eveneens gaan verlaten.

- Autotocht voor de Kamper Oudenvan Dagen, georganiseerd
door de Kamper Oranjevereniging.

21 juni. B. Duit wint in de sprint de Ronde van IJsselmuiden.
22 juni. Jaarvergadering van de vereniging "Volksonderwijs".
23 juni. De heer H. van Ommen 40 jaar in dienst. van de

Berkfabrieken.
24 juni. In de nieuwecursus zal op de Kamper lagere scholen

de vijfdaagse schoolweekworden ingevoerd.
2 julio Minister Mr. W. Vrolijk opent in het voormalige
B.B.-gebouw een tentoonstelling, georganiseerd door de
"Federatie van amateur-beeldende kunstenaars".
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4 julio Afsluiting van het cursusjaar van het Johannes
Calvijn Lyceum in de Stadsgehoorzaal.

13 julio Opening van een tentoonstelling van schilderijen, ver
vaardigd door de jonggestorven Duitse Soester schilder
Wilhelm Morgner in de Koornmarktpoort. De inleiding tot
deze tentoonstelling wordt gehouden door Drs. W. A. Beeren
te Amsterdam.

16 julio Landdag van het Chr. Plattelands Jongerenverbond
te IJsselmuiden.

19 Julio Een geweldige hagelbui vernielt een duizendtallampjes
van de illuminatie van onze IJsselbrug.

31 Julio Kampen bezit een pony-rijschool, gevestigd aan de
Haatlanderdijk. .

5 augustus. De heer B. van Eden 25 jaar in dienst van de
Berkfabrieken.

6 augustus. De "Soester Spielverein" de gast van I?O.S.

12 augustus. De voorgenomen fusie tussen de Cooperatieve
Fruitveiling "Kampen en Omstreken" en de Fruitvereniging
"Noordoostpolder" te Kraggenburg gaat niet door.

13 augustus. De heer J. Veenhof, theol. candidaat te Kampen,
benoemd tot docent aan het Predigersseriminar van de
Pilgermission Sankt Chrischona te Bazel.

15 augustus. De heer L. M. van den Hof 25 jaar in dienst
van de Politie.

17 augustus. In het Catharinahuis te Zwolle overlijdt mevr.
A. H. Moulin-Rijkx,weduwevan de Kamper kunstschilder
Emile Moulin, en tijdens haar leven een bekende piano
lerares.

20 augustus. De N.V. J. W. Siebrand neemt op het industrie
terrein van IJsselmuiden een gedeelte van het nieuwe
fabriekscomplex in gebruik.

22 augustus: De heer D. V. d. Wetering 50 jaar in dienst van
de Berkfabrieken.

23 augustus. Het Kamper V.V.V.-bureau boekt de 2000ste
deelnemeraan de Salland-dagtochten.

- De raad van IJsselmuidenbrengt een tweedaags bezoekaan
de Duitse contactstad Meinerzhagen.
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27 augustus. Het Mannenkoor "Sangesfreunde Kaan-Marien
born" uit Siegen (Dtsl.) geeft met.de Kamper Muziekvereni
ging "De Broederband" een concert op de Nieuwe Markt.

31 augustus. De heren N. Karel, J. v. d. Weerd en K. Hoorn
keren niet terug in de nieuwe Raad.

Kampen krijgt een schoolpsycholoog.

De samenwerking tussen de Stichting Kamper Kunstkring
"Het Carillon" en het Departement Kampen van het Nut
is een feit. De gemeente is bereid financiele steun te ver
lenen aan beide instellingen.

2 september. Leden van de "Verein fiir die Geschichte von
Soest und der Borde" brengen een bezoek aan Kampen.
Lezingen van de heren J. Don en G. D. van der Heide.

4 september. Ds. E. Th. Thijs bevestigt als predikant van de
Gereformeerde Kerk te Kampen.

5 september. Burgemeester Dr. W. P. Berghuis slaat de
eerste paal in de grond voor het te bouwen winkelcentrum
in de Flevowijk.

6 september. De heer A. Fien benoemd tot wethouder van
Openbare Werken en Gemeente Bedrijven.

8 september. Opening van de tentoonstelling, georganiseerd
door "De Kamper Tuin" in de Stadsgehoorzaal.

15 september. Record aantal (45) eerste jaarsstudenten in
geschreven bij de Theologische Hogeschool (Oudestraat).

16 september. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, Dr. A. J. H. Bartels, heropent, na de ver
bouwing en uitbreiding, het Gem. Ziekenhuis.
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