
KAMPER KRONIEK

1968

5 september. In de Raad wordt scherpe kritiek geuit op de
late indiening van de begroting 1968 van het Stadsziekenhuis.

- In 76 woningen aan de Anjerstraat, Beatrixstraat en Rozen
straat blijken de electrische installaties in zo'n slechte toe
stand te zijn, dat het gebruik van douches levensgevaarlijk
geacht moet worden.

10 september. De Heer G. van 't zand (P.v.d.A.) bedankt als
lid van de Raad.

13 september. Een lange lijdensgeschiedenis eindelijk beein
digd. De Geert van Won-school aan de Noordweg wordt
verbouwd.

17 september. De machinefabriek "De IJssel", die ongeveer
honderd jaar heeft bestaan, wordt met ingang van 1 maart
1969 opgeheven.
Oefening van de Mobile Colonne te Kampen met ruim 48
brandspuiten.

- Het bestemmingsplan Haatlanderhaven wordt bouwrijp ge
maakt. Als een der eerste industrieen zal zich hier de scheeps
wed Peters uit Dedemsvaart vestigen. Door middel van een
kanaal krijgt de haven verbinding met de IJssel.

23 september. Te Kampen overlijdt de heer J. ten Hove, di
recteur van de N.V. Kamper Stoommeubelfabriek te IJssel
muiden. De overledene heeft o.m. voortreffelijk werk ver
richt op het gebied van Veilig Verkeer.

24 september. Onze oud-stadgenoot Drs. H. J. Monkhorst
promoveert aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

- In het kader van de Interkerkelijke Vredesweek 1968 houdt
prof. J. Verkuyl in de aula van de Theologische Hogeschool
(Oudestraat) een pleidooi voor een verzoening tussen de
landen gelegen ten westen en. ten oosten van het ijzeren gor
dijn.

25 september. Ongeveer 13.000 bezoekers blijken aanwezig te
zijn op de Hogeschooldag van de Theol. Hogeschool (Broe
derweg).
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- Bij de Algemene begraafplaats wordt het nieuwe dieren
asyl geopend,

28 september. De zogenaamde spoorhuisjes aan de Kamper
straatweg ter hoogte van het Wilsummerveer worden gesloopt.
De gevaarlijke bocht in de weg kan hierdoor verdwijnen.

30 september. De heer R. K. Gillot vijftig jaar in dienst bij de
P.T.T.

1 oktober. Inauguratie van Prof. Dr. A. G. Honig als hoog
leraar aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat).

3 oktober. De Kamper Raad aanvaardt het voorstel van B. en
W. om het Kamper jeugdwerk met f 27.000,- 's jaars te
subsidieren.

Opening van de nieuwe Ned. Herv. kleuterschool "De Vin
keslag".

- De heer H. E. Sasburg 25 jaar bij het Nijverheidsonderwijs.
8 oktober. Prof. Dr. A. D. R. Polman neemt afscheid als

hoogleraar aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat).
Zijn opvolger is Prof. Dr. W. Jonker.

- De heer Vinke 40 jaar in dienst bij de Koninklijke Metaal
warenfabriek v.h. H. Berk en Zn.

9 oktober. De Gereformeerde en Hervormde kerk nenien ge
zamenlijk het jeugdwerk in de Flevowijk ter hand.

11 oktober. De heer G. D. van der Heide, archaeoloog van
de N.O.P. spreekt voor de leden van de Geologische ver
eniging over "Nederlandse scheepswrakken in Australie".

12 oktober. De Hoender-, konijnen. en sierduivenfohereni
ging "Kampen" bestaat 50 jaar,

17 oktober. Te Kampen overlijdt plotseling de heer fl. van
Heerde, oud-wethouder van Kampen en vele jaren chef-re
dacteur van het Kamper Nieuwsblad. De overledene genoot
ook grote bekendheid als schrijver van de rubriek "Onder
de Poort" in het Kamper Nieuwsblad en als auteur van zijn
verhalen over "Garriet Jan en Annechien". De begrafenis
yond onder grote belangstelling op 23 oktober plaats.

23 oktober. De staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging
"Tot de Wet en tot de Getuigenis" bestaat 50 jaar.
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24 oktober, De Vrije Evangelische Gemeente te Kampen
neemt een nieuw kerkgebouw, gelegen aan de Boven Nieuw
straat, in gebruik.

26 oktober. Het Kamper Stedelijk Orkest concerteert in Hotel
Krasnapolski te Amsterdam.
De Kamper Rederijkers voeren het blijspel "Zachtjes met de
deuren" van Michel Vemaud op.

30 oktober. De IJsselbrug krijgt een nieuw stalen wegdek en
de voetpaden worden verbeterd.
Doordat de stemmen in de Raad staakten, gaat de huurli
beralisatie te Kampen voorlopig niet door.
In de Raad wordt scherpe critiek op de Nederlandse Heide
maatschappij uitgeoefend met betrekking tot de lange duur
van voorbereiding van het nieuwe zwembad en de drastische
overschrijding van het geraamde bedrag. Opnieuw zal een
beroep op de burgerij gedaan moeten worden.
De heer T. Teunissen (Chr. Hist.) bedankt als raadslid.
Wereldspaardag! Bij de Nutsspaarbank wordt voor een to
taal-bedrag van f 322.175.63 ingelegd.

30 oktober. Ds. A. H. Reitsema wordt in de Nieuwe Kerk
bevestigd tot zendeling in Zuid-Afrika,

2 november. De Kamper ponyclub "Toi toi" behaalt successen
te Amersfoort.
Ret Opera- en Operette-gezelschap St. Caecilia (niet meer
specifiek R.K.) voert met veel succes Maillard's opera-co
mique "De dragonders van Villars" op. Vooral mevr. Mimi
de Graaf-v, d. Haar viel op als herderinnetje uit de bergen.

6 november. De kinderboekenweek in de Openbare Lees
zaal trekt grote belangstelling, De kinderen moesten een
werkstuk maken onder het motto "Duik in een boek en
doe er wat mee".
Langzaam maar zeker raakt Kampen zijn gamizoen kwijt:
de tweede C.O.A.K. neemt met een cabaret-voorstelling af
scheid van Kampen. Als zelfstandig onderdeel wordt zij
opgeheven.

9 november. In het kader van Klaproosdag worden bloemen
gelegd bij het monument van de oud-Indiestrijders en op
de Algemene begraafplaats te IJ sselmuiden.
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10 november. De veremgmg van Vrijzinnig Hervormden te
Kampen heeft weer een voorganger: intrede van ds. M. A.
Slaager.

_:_ Tweede Voorhof-bijeenkomst voor rand- en buitenkerkelij
ken. Pastoor B. G. Eysinck uit Dronten spreekt over "Een
nieuwe hemeI en een nieuwe aarde".

12 november. Drie echtparen herdenken op een dag hun 60-
jarig huwelijk: de heer en mevrouw J. van Meteren-Held,
R. Last-Kalter en C. Berhegen-Schrijver.
De heer Ph. Fijn 40 jaar in dienst van de woninginrichting
G. J. de Groot.

- De afdeling Kampen van de Ger. Zendingsbond bestaat 50
jaar.

18 november. Hagemeyer en Tornado voeren nog steeds strijd
om Berk. Toch is het wel duidelijk dat Hagemeyer in de
toekomst de gang van zaken bij dit oude Kamper bedrijf zal
bepalen.

19 november. Het B.B.-gebouw aan de Ilsselkade wordt ge
sloopt. Het opengekomen terrein wordt parkeerruimte.
De heer H. Vos gehuldigd als voorzitter van de ijsvereniging
"Voortgang Zij Ons Doel".

21 november. Wim Kan laat de ontspanningsvereniging van
de N.O.P. schudden van het lachen.

23 november. Traditionele intocht van St. Nicolaas per schip.
Op het verlanglijstje van de Heilige blijkt o.m. te staan: een
sporthal voor Kampen, een overdekt zwembad en een nieuwe
Usselbrug.

28 november. Door het in gebruik nemen van een kraan,
krijgt de Kamper loswal een grotere capaciteit. De haven
funktie van Kampen ontwikkelt zich bijzonder gunstig.
Kampen heeft een sauna badgelegenheid.
De heer D. J. ten Hove (Chr. Hist.) gemstalleerd als lid van
de Raad.

5 december. Te Medemblik overlijdt plotseling Ds. J. L.
Meesters, die lange tijd NederI. hervormd predikant ~
Kampen is geweest. De overledene werd op 10 december te
Kampen onder grote belangstelling begraven.
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6 december. Mej. A. G. Bruggeman officieel geinstalleerd als
directrice van het Gasthuis.

8 december. Het Nederl. hervormde rusthuis aan de Ebbinge
straat bestaat 100 jaar. Uit het jubileumboekje blijkt, dat deze
instelling voortkwam uit een Bestedelingenhuis.

12 december. Kampen in de rubriek "Plaats gevonden" van
de Vara. Opnamen in de Stadsgehoorzaal. Ook ons aller
Mej. Hendriks deed haar stem (geducht) horen.
Prof. Dr. J. T. Bakker draagt het rectoraat van de Hoge
school (Oudestraat) over aan prof. Dr. G. Th. Rothuizen.

18 december. Opening van de openbare Willem-Alexander
kleuterschool in de Flevowijk. De voorzitter van Volks
onderwijs wijst het gemeentebestuur er nogmaals op, dat ook
voorzieningen moeten worden getroffen voor het openbare
kleuteronderwijs in de Hanzewijk. Planning van openbare
scholen is niet de sterkste kant van de gemeente. Gouverner,
c'est prevoir!

- De Kamper amateur toneelvereniging "De Kat" voert het
toneelstuk "Miranda" op.

24-26 december. Tentoonstelling van de Hoender-, konijnen
en sierduivenfokver, Kampen en Omstreken in de Buiten
wacht.

27 december. Dr. R. J. Coers, internist in het Gem. zieken
huis vertrekt naar Assen.

31 december. De jaarwisseling vindt ditmaal zonder excessen
of vandalisme plaats.

1969

8 januari. De Nieuwjaarsreceptie van het Kamper Gemeente
bestuur wordt druk bezocht.

-- Fons Jansen bezorgt de Kampenaren een gezellige avond in
de stadsgehoorzaal met zijn repertoire ,,3 X lYz".

- Bij de IJsselbrug wordt een nieuwe verkeerslichtinstallatie
in gebruik genomen.

11 januari. De Kamper gymnastiekver. "Thor" bestaat 60
jaar.
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14 januari. De Nederlandse Spoorwegen besluiten een halfuur
diensttussen Kampen en Zwolle in te stellen. Het stationnetje
bij Veerallee wordt opgeheven. Bij Rijkswaterstaat blijkt
het vraagstuk in studie te zijn, of tunnels onder de IJssel bij
Kampen en bij Ramspol de voorkeur verdienen boven brug
gen.

In de Hanzestad neemt de afdeling Kampen-Ilsselmuiden van
het Rode Kruis afscheid van haar voorzitter Dr. van Leer
sum en de heer Bulens. Dr. van Leersum ontvangt het Kruis
van Verdienste van het Rode Kruis.

22 januari. Onder auspicien van het Nut en het Carrillon con
certeert de sopraan Elly Ameling in de Stadsgehoorzaal.

25 januari. De bijna honderd jaren oude ijzeren kraan aan de
IJsselkade wordt gesloopt. In de middeleeuwen stond op
deze plaats reeds een houten kraan.

28 januari. Mr. R. A. Ruebb houdt een lezing over munten
voor de jonge vereniging Moneta Transisulania.
De burgemeester opnieuw opgenomen in een ziekenhuis.

30 januari. Burgemeester en Wethouders van Kampen gaan
accoord met de oprichting van een waterschap "De IJssel
delta".

De gemeente besluit tot aankoop van de archivalia van het
voormalige Karthuizerklooster de Sonnenberg te Oosterholt,
In 1572 geroofd door graaf Willem van den Bergh, nu te
ruggekocht voor f 10.000.-.

- Jubileumavond van de 75-jarige Broederband met mede
werking o.m. van oud-Karnpenaren als John van Elburg
Jacques Schutte en Joop Scheltens.

3 februari. Vele huizen in Kampen, vooral aan de IJssel
kade en de Voorstraat gelegen, blijken op de (voorlopige)
Monumentenlijst te zijn geplaatst.

6 februari. . Voorlopig nog geen nieuwe brug. Minister Bakker
van Verkeer en Waterstaat kan geen uitzicht bieden op de
bouw van een nieuwe IJsselbrug.
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7 februari. Kampen zal in de toekomst twee R.K.-kerken
rijk zijn. Kapelaan Geurs legt de eerste steen voor een R.K.
kerk in de Flevowijk.

- In Montfoort overlijdt de oud-pastoor van Kampen, M. J.
G. Gasman. De overledene was, toen hij nog in Kampen
woonde, een voorbeeld van verdraagzaamheid en o.a. cu
rator van het Gem. Lyceum. Verscheidene artikelen van
zijn hand in de Kamper Almanak getuigden van zijn grote
historische belangstelling.

8 februari. Luitenant-Kolonel J. A. A. M. Mutsaers, garni
zoenscommandant van Kampen, bevorderd tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Wegens de
ernstige ziekte van de heer Mutsaers yond de uitreiking aan
zijn ziekbed plaats.

13 februari. De laatste groep volgelingen van Ds. Wakker
vertrekt in alle stilte uit Usselmuiden naar Zuid-Afrika.
Dit betekent het einde van de Vrij oud-gereformeerde ge
meente te Usselmuiden, die voortgekomen was uit de Vrij
Hervormde gemeente aldaar.

14 februari. Onder auspicien van het Nut en het Carillon
wordt in de Stadsgehoorzaal het blijspel "En ik dan ... "
van Annie Schmidt opgevoerd met Mary Dresselhuys in
de hoofdrol.

- De Raad besluit met algemene stemmen de heel' A. Velt
man (Ger. Kiezers) tot vierde wethouder te benoemen, Per
soonlijke capaciteiten prevaleerden ditmaal boven partij-poli
tieke bezwaren. Verheugend!

- Het stationsgebouw wordt verbouwd. Het kaartjesnemend
pubIiek blijft echter 's winters in de kou staan.

21 februari. Wat reeds lang werd gevreesd, te Kampen over
lijdt overste Mutsaers, garnizoenscommandant van Kampen.
Een goed vaderlander, die in de oorlog in de Prinses Irene
Brigade vocht en o.m. de landing in Normandie meemaakte.
Een man die in onze stad vele vrienden had en o.m. veeI
gedaan heeft voor de ontplooiing van het R.K.-Ieven in Kam
pen. De begrafenis yond met militaire eel' plaats op 25 fe
bruari. Tal van miIitaire autoriteiten woonden ook de plech
tige uitvaartdiensr in de parochiekerk aan de Burgwal bij:
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25 februari. Ook het volgende kan in deze tijd nog gebeuren:
de kerkvoogdij van de Nederl. Hervormde kerk te Ilsselmui
den verkoopt voor een appel en ei prachtig antiek kerkmeu
bilair.

27 februari. Onder auspicien van het Nut en het Carillon con
certeert in de Stadsgehoorzaal het Amsterdams Strijkkwartet.

- Kampen wordt een nieuwe en belangrijke industrie rijker.
Oldenboom's Houthandel gaat iich in onze stad vestigen.
In de toekomst voor 60-80 mensen meer werk.
De heer H. Wieringa CA.R.P.) bedankt voor de Raad.

28 februari. Forumavond van het Politiek Jongeren Contact.
De kritiek richt zich weer tegen het uitblijven van de bouw
van een nieuwe brug.

6 maart. In verband met de wegenplanning bij Kampen, het
ontwerpstruktuurplan voor de binnenstad en de ontwikke
ling van de Haatlander-haven, bezoekt een deputatie van
Gedeputeerde Staten van Overijssel onze stad.

11 maart. De Berkfabrieken zullen in de toekomst geen emaille
meer maken, het produkt dat deze fabriek groot heeft ge
maakt. De fabrikage zal voortaan plaats vinden bij Beccon
in Doetinchem.
Tijdens de jaarvergadering van de R.K. middenstandsver
eniging St. Nicolaas weet de heer Diender te vertellen, dat
bij de gemeente plannen bestaan om tussen de Flevo-door
braak en de Broederweg een geheel nieuw winkelcentrum te
creeren.

13 maart. De Chr, Oratoriumvereniging "Immanuel" voert in
de Bovenkerk Mozart's Requiem uit.

20 maart. Opening van het nieuwe clubgebouw van de voetbal
vereniging Go Ahead aan het Singel.
De Stichting Werkgroep voor creatieve Vorming heeft plan
nen de bekende Amsterdamse "Werkschuit" te kopen. Later
blijkt dit niet door te gaan.

24 maart. Uitvoering van de Kamper muziekschool in de Burg
walkerk. .

25 maart. Concert van het Philharmonisch Orkest in de Ge
hoorzaal.

295



27 maart. De Kamper Raad dringt opnieuw bij de Minister
van Verkeer en Waterstaat aan op een tweede oeververbin
ding bij Kampen.

- De heer P. Vinke tot exploitant van de camping Seveningen
benoemd.

28 maart. De wasserij van de heer G. v. d. Kamp te Llsselmui
den bestaat 175 jaar.

29 maart. De Kamper Ieugdherberg, een van de oudste van
ons land, bestaat 40 jaar.
In het kader van de Nationa1e Ieugdherbergweek, organi
seert het bestuur een avond voor de jeugd.

5 april. De heer G. I. Knol 40 jaar in dienst bij de N.V.
Koninklijke Metaalwarenfabriek v.h. H. Berk en Zn.

- In de Buitenwacht wordt een midget-golfbaan geopend.
7 april. Ds. I.O. Mulder, predikant bij de vrijgemaakte Geref.

kerk, 40 jaar in het ambt.

8 april. Een groot aantal predikanten, leerlingen en oud-leer
lingen nemen afscheid van Prof. C. Veenhof als Hoogleraar
van de Theologische Hogeschool (Broederweg). In verband
met de ger~zen moeilijkheden, laten de curatoren verstek
gaan.

10 april. Opening van de geheel gereorganiseerde Openbare
Leeszaal. Toch blijft de wens naar een nieuw gebouw be
staan.

12 april. Tentoonstelling van de Werkgroep voor Creatieve
vorming in de Koornmarktpoort te Kampen. Deze zal zijn
cursussen in de Margrietschool houden.

15 april. De N.V. koffiebranderij en theehandel Kanis en Gun
nink gaat samenwerken met Douwe Egberts,
De heer W. C. Bijkerk 40 jaar in dienst bij Van Gend en
loos.

21 april. De Kamper Middenstandsverenigingen besluiten tot
het stichten van een "Overkoepelencl Orgaan", teneinde de
leefbaarheicl en het toeristische klimaat van Kampen te be
vorderen en te verbeteren.
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24 april. Het nieuwe Johannes Calvijn lyceum onofficieel in ge
bruik genomen.
De heer K. Hoorn CAR.P.) geinstalleerd als lid van de Raad.

- De plannen om in de toekomst op het Kamper eiland bij
Ramspol een grote energie-centrale te stichten roept veel
weerstand op. Tal van natuurliefhebbers verzetten zich
tegen een dergelijke schending van dit unieke landschap.
Schokkerhaven wordr een betere plaats voor een derge
lijke centrale geacht.

26 april. De Kamper Oranje Vereniging bestaat 60 jaar. Het
bestuur houdt een drukbezochte receptie.

29 april. Traditionele lampionoptocht. Meer dan 80 groepen
nemen deel,

30 april. De heer J. van 't Zand benoemd tot directeur van het
Nederlands Hervormd rusthuis.

- Viering van Koninginnedag te Kampen. Is er nog een stad
in Nederland waar dit feest zo uitbundig wordt gevierd? De
heer L. Neijmeijer leidt voor het laatst de Kinderzang op de
Nieuwe Markt.

1 mei, De Kamper steenkolenhandel voorheen Lijs en Bosch
bestaat 50 jaar.

8 mel. Het echtpaar B. Belder-Brienne 50 jaar getrouwd.
- De directeur van de IJsselcentrale, Ir. C. M. R. Eversdijk

..Smulders licht B. en W. en de Raad in over de plannen een
electriciteits-centrale op het Kampereiland te stichten.

10 mei. De Kamper afdeling van de Nederl. Huisvrouwenver
eniging bestaat 50 jaar, Sprankelende "Two Women Show"
van de dames Coos Joosse en Loes van Keeken uit Noord
Holland.

13 mei. Ook de federatie van Jongeren van de P.v.d.A. is te
gen de bouw van een electrische centrale op het Kamper
Eiland.

15 mei, Mej. van der Kamp, hoofdleidster van de Prinses Bea
trix school, 25 jaar bij het kleuteronderwijs.

22 mei. De Gemeentelijke Nutsbedrijven nemen een computer
in gebruik.

297



Theologische Hogeschooldag (Oudestraat) Kampen heeft
thans een der grootste theologische faculteiten van Neder
land.

~ Voorlopig geen flatgebouwen meer. in Kampen. De woning
bouwvereniging "Eenvoud" gaat eengezinswoningen bouwen.

28 mei, De Stichting "Dagverblijven voor Gehandicapten"
koopt Huize "Meerburg" in IJ sselmuiden.

30 mei. Ir. J. H. van Kampen promoveert tot doctor in de
landbouwwetenschappen te Wageningen op een proefschrift,
getiteld: "Optimizing Harvesting Operations on a large
scale grain farm".

2 juni. De heer P. J. Bakker, een der directeuren van de
Amro-bank te Kampen, 40 jaar in het bankbedrijf.

3 juni. De heer en mevrouw W. IJzerman-Smit 60 jaar ge
trouwd.

~ Het nieuwe gemaal aan de Zande is gereed gekomen. Waar
schijnlijk is hiermede een einde gekomen aan de waterover
last, waarmee de polder Zalk vele jaren te kampen heeft
gehad.

11 juni. De Provinciale Staten van Overijssel besluiten met
29-13 stemmen zich te scharen achter het voorstel van Ge
deputeerde Staten om in de toekomst een electriciteits
centrale bij Ramspol op het Kamrer Eiland te bouwen.

12 juni. Kampen heeft een viertal (aardige) good-will ambas
sadrices.

- Ben busdienst via Lelystad verbindt Kampen met Amsterdam.
13 julio Ds. R. Akkerman uit Driebergen doet zijn intrede als

predikant bij de Gereformeerde Kerk te Kampen.
15 julio De heer H. Th. Kalter 40 jaar als Chef-drukker in

dienst bij de Firma Zalsman. Heel wat Kamper Almanakken
zijn door de handen van de heer Kalter gegaan.
De Kamper Middenstand verspreidt een fraaie vacantiekrant
onder de titel "Kampen '69" op de campings in de omgeving
van onze stad.

16 julio Vijfentwintig jaar geleden werd de verzetsman Johan
nes Post met Hilbert van Dijk, banketbakker te Kampen in de
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duinen van Bloemendaal gefusilleerd na een moedige po
ging te hebben ondernomen een groot aantal gevangenen uit
het huis van bewaring aan de Weteringschans te Amster
dam te bevrijden.

19 julio Onder auspicien van de dienst "Welzijnszorg" voerde
het Amsteltoneel het stuk "VaIstrik voor een man. aIleen" op.

21. julio Bij Wilsum wordt een klein jacht door een tanker
overvaren, waarbij helaas twee meisjes verdronken.

17 julio Te Sneek overlijdt de heer B. van del' Kooy, gepen
sioneerd adjunct-directeur van Gemeentewerken te Kampen.
Op 22 juli werd de heer van der Kooy onder grote belang
stelling te Tlsselmuiden begraven.

25 julio Kampen enkele dagen gastvrouwe van .Pavillon d'Or".
Meer dan honderd binnen- en buitenlandse motorjachten me
ren in onze stad af.

28 julio De schilderessen Miep de Leeuwe en Willy Rieser ex
poseren in de Koornmarktpoort.

29 julio Ds. J. Faber, gereformeerd predikant te Rotterdam
Schiebroek-HiIlegersberg-Centrum, promoveert tot doctor in
de Theologie aan de Theologische Hogeschool (Broederweg)
op een proefschrift, getiteld "Vestigium Ecclesiae". Promo
tor Prof. Dr. L. Doekes.

5 augustus. Op de Mandjeswaard bij de brug over de Goot
zal een proefboring naar aardgas plaats vinden.

-'" Uit het jaarverslag van de Kamer van Koophandel blijkt, dat
de te Kampen gevestigde bedrijven over het algemeen goede
bedrijfsresultaten hebben gehad en met gematigd optimisme
de toekomst tegemoet zien.
Het bezoek aan de camping en de jachthaven .Roggebotsluls"
blijkt boven verwachting groot te zijn.

9 augustus. Tijdens de restauratie van de Nederl. Hervormde
kerk te IJsselmuiden worden een grafkelder en verscheidene
grafstenen gevonden. Ook de fundamenten van voorgangers
van deze kerk werden aangetroffen.

10 augustus. Te Leeuwarden overlijdt de heer J. van der Veen,
oud-directeur van de zuivelfabriek "De Delta": te Kampen.

18 augustus. Het Stockholms Gosskor concerteert in de Burg:'
walkerk.
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23 augustus. Aanvang der festiviteiten, georganiseerd door de
75 jaar bestaande muziekvereniging "De Broederband".

24 augustus. Kardinaal Alfrink wijdt de nieuwe R.K.-kerk in
de Flevo-wijk.

26 augustus. Informatief gesprek van de Nederlandse Spoor
wegen met de gemeentebesturen van Kampen en Usselmui
den over de positie van Kampen, indien een nieuwe spoor
lijn Amsterdam-Lelystad-Groningen tot stand mocht komen.

30 augustus. De balletschool van Hanni Dokter voor Kam
pen behouden. Deze is nu ondergebracht in het pand Geer
straat 26-261•
De leiders van de Kamper Jeugdherberg, de heer en me
vrouw P. Dekker-Smid, gaan de jeugdherberg te Oldenbroek
beheren. Raakt Kampen zijn jeugdherberg kwijt?
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