KAMPER

KRONIEK
1967

8 september. Uitgenodigd door A.M.D.G. treden de muziekverenigingen "Ons Genoegen" uit Genemuiden en "Voorwaarts" uit Zwartsluis te Kampen op.
14 september. Het overgebleven geld van de zgn. "Borntunnel" zal gebruikt worden om een duiktoren in het zwembad
te Seveningen te bouwen.
19 september. Fokveedag op het Kampereiland. Minder inzendingen dan het vorige jaar.
De heer Dijkstra heeft de twee fraaie eikenhouten deuren,
bestemd voor het Zuiderportaal van de Bovenkerk, voltooid.
21 september. Tentoonstelling van chrysanten en dahlia's
onder auspicien van de Nederl. Mij. voor Tuinbouw en
Plantkunde, afd. Kampen.
23 september. De grasdrogerij van de heer Stoker aan de
Flevoweg grotendeels uitgebrand.
6 oktober. Drs. J. Plomp aanvaard het ambt van hoogleraar
aan de Theol. Hogeschool (Oudestraat) met een rede "Presbyteriaal-Episcopaal?"
9 oktober. "Volksonderwijs" is ontevreden over de geringe
belangstelling van het Kamper gemeentebestuur voor de
bouw van kleuterscholen, bestemd voor het Openbaar Onderwijs.
10 oktober. Prof. Dr. G. T. Rothuizen spreekt in de aula van
de Theologische Hogeschool (Oudestraat) over het onderwerp "De weg naar de vrede".
12 oktober. Onder auspicien van het Nut en het Carillon
treedt in de Stadsgehoorzaal het Danzikwartet op.
17 oktober. Onze stadgenoot Dr. C. N. Fehrmann promoveert
cum laude aan de Gem. Universiteit te Amsterdam op een
proefschrift genaamd "De Kamper Klokgieters en hun
naaste verwanten". Promotor: Prof. Dr. T. S. Jansma.
18 oktober. Het echtpaar C. Kerkhof-van Achthoven 50 jaar
getrouwd.
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20 oktober. Conferentie op hoog niveau in Den Haag over
het brugprobleem te Kampen.
23 oktober.
Feestavond van de schoolgemeenschap
school in de Stadsgehoorzaa!.

Flevo-

24 oktober. Prof. Dr. Frankema spreekt in de Theologische
Hogeschool (Broederweg) onder auspicien van Ex Oriente
Lux over "Nieuwe gegevens voor het Babylonische Zondvloedverhaal" .
26 oktober. Burgemeester Berghuis verwacht, dat in 1970 de
situatie bij onze brug vrijwel hopeloos zal zijn.
-

Fons Jansen treedt onder auspicien van de personeelsvereniging N.O.P. op met "Hoe meer zielen ... ".
27 oktober. Burgemeester Berghuis opent de nieuwe Amrobank aan de II sselkade.
1 november. Ter gelegenheid van Wereldspaardag wordt bij
de Nutsspaarbank te Kampen een bedrag van f 478.042,49
ingelegd (vorige jaar f 406.675,04).
4 november. Uitvoering van het R.K.-Opera- en Operettekoor St. Cecilia met "Het lied van de woestijn".
8 november.
brengen 26
tegenbezoek
te Rimbach

Onder leiding van de heren A. Bos en J. Blauw
leerlingen van het Johannes Calvijnlyceum een
van zeven dagen aan de Martin Lutherschule
(Dtsl.),

10 november. Mr. R. Bosch erelid van de Kamper Oranje
Vereniging.
11 november. Drie honderd schoolkinderen leggen ter gelegenheid van Klaproosdag bloemen op oorlogsgraven.
Het Frysk Selskip "Sljucht en Rjucht" viert zijn 70-jarig
bestaan.
19 november. Intrede van Ds. J. J. de Jonge als predikant van
de Chr. Gereformeerde Gemeente te Kampen.
Opening van de nieuwe Rehobothschool in Zuid II.
21 november.
De commissaris van Politie, de heer G. W.
Klaassen, spreekt op verzoek van de Commissie voor Huishoudelijke Zaken en Gezinsvoorlichting over "De taak van
de Politie".
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22 november. De Kamper afdeling van de C.B.T.B. bestaat
40 jaar. De heer A. van Ittersum, de enig nog in leven zijnde
van de acht oprichters, koninklijk onderscheiden.
23 november. Ten gevolge van een kerkelijk conflict in de
Vrijgemaakte Kerken schorst het curatorium van de Theologische Hogeschool (Broederweg) de lectoren Drs. D. J.
Buwalda en Dr. H. M. Mulder.
25 november. Reunie van een aantal oud-militairen te Kampen, behorende tot het vroegere 3-5.R.I.
Traditionele intocht van St.-Nicolaas te Kampen.
26 november. Intrede van Ds. S. S. van Dijk als predikant bij
de Gereformeerde kerk te Kampen.
27 november. Onze stadgenoot Willem Ramaker heeft succes
met zijn verhaal "De riete stoel", gepubliceerd in de bundel
"Zeventien jaar is zo jong".
- De Flevowijk opgenomen in de stadsdienst van de N.V.
Salland.
29 november.
-

Het echtpaar E. Drost-Held 50 jaar getrouwd.

Jubileumconcert van het Kamper Symphonie Orkest met
medewerking van Gerard Hengeveld (piano) en de sopraan
Akke Evink.

30 november. De Kamper raad besluit tot fluoridering van
het drinkwater. Het voormalige raadslid Mevr. P. de KrijgerBrouwer heeft hierop jarenlang aangedrongen.
De Raadsfractie van de P.v.d.A. dient een motie in, waarin
bij het Rijk wordt aangedrongen spoedig een einde te maken
aan de noodsituatie bij de Kamper brug.
17 december wordt deze motie aangenomen.
6 december. Het Overijssels Philharmonisch Orkest geeft
een concert te Kampen.
-

Prof. Dr. J. L. Koole draagt het rectoraat .van de Theologische Hogeschool (Oudestraat) over aan Prof. Dr. J. T.
Bakker.
8 december. Jubileumconcert van het 25 jaar oude accordeonorkest "Eerste Kamper Accordeonschool".
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11 december. Aan het openbaar slachthuis te Kampen wordt
het 20.000ste varken geslacht.
13 december. Raadsels rondom Ds. Wakker te Llsselmuiden.
Is hij geemigreerd naar Zuid-Afrika of komt hij terug?
15 december. Onze stadgenoot Dr. J. H. Mook promoveert te
Groningen op een proefschrift, getiteld: Habitat selection by
Liperalucens mg.
16 december. De Kamper Amateurtoneelgroep voert de Thriller "Laura" van Vera Caspery en Georg Sklas op.
20 december. Geen officiele rectoraatsoverdracht bij de Theologische Hogeschool (Broederweg).
26 december. Het Chr. Kamper Mannenkoor onder leiding
van Klaas J. Mulder zingt in de Bovenkerk.
27 december. De krant maakt melding van het overlijden van
onze oud-stadgenote Da. J. A. Haumersen te Doorwerth.
31 december.
Opnieuw is het onrustig te Kampen geweest in
de Nieuwjaarsnacht. Een meisje wordt vrij ernstig gewond.

1968
1 januari. De heer A. van der Stege 40 jaar in dienst bij de
Kamper Metaalwarenfabriek v.h. H. Berk en Zoon.
-

Afscheidsreceptie van Dr. W. H. Blanken, een zeer gezien
arts in U sselmuiden.
3 januari. Te Heerde overlijdt onze oud-stadgenoot de heer
J. Boele, oud-directeur van de sigarenfabriek La Bolsa.

12 januari. Onze oud-stadgenoot Drs. K. R. Veenhof benoemd
tot lector in de Semietische talen aan de Keizer Karel Universiteit te Nijmegen.
- Grote avond van de Kamper Lyceum Club. Uitstekende opvoering van het blijspel "Om Nausicaa" van Louise Treves.
18 januari. Tweede bijeenkomst van de Kamper werkgroep
"Nu en Morgen" in de aula van de Theologische Hogeschool (Oudestraat). Dr. C. P. van Andel spreekt over "De
weg van de Wetenschap".
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-

Drs. J. Rietberg spreekt over de modeme jeugd voor een
aantal Christelijke plattelandsorganisaties: geen zoenen in
het openbaar, geen handje-aan-handje zitten in de kerk, geen
vloekwoorden in boeken.
20 januari.
De gemengde zangvereniging "Hervormd Wijkkoor" bestaat 25 jaar.
22 januari. Onder auspicien van het Nut en het Carillon presenteert Rob van Houte "Funhouse" in de Stadsgehoorzaal.
- Meer dan duizend belangstellenden op de receptie van Prof.
Dr. H. N. Ridderbos die 25 jaar als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat) verbonden is geweest.
26 januari. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt een
bedrag van 1,3 millioen gulden toe aan de gemeente Kampen voor de financiering van het project Haatland-haven.
Hierdoor zal de scheepswerf Peters te Dedemsvaart zich in
onze stad kunnen vestigen.
Uitvoering van de muziekvereniging "De Broederband" in
de Stadsgehoorzaal.
3 februari. Burgemeester Dr. W. P. Berghuis opgenomen in
het Dr. Jansenziekenhuis te Emmeloord. Hij wenst niet voor
een benoeming als burgemeester te Hilversum in aanmerking
te komen. Tevens bedankt onze burgemeester voor het voorzitterschap van de A.R.P.
5 februari. Jaarlijkse uitvoering van de R.K. gymnastiekvereniging D.O.S. in de Stadsgehoorzaal,
6 februari. De heren G. Spijkerboer en P. Visscher 40 jaar
in dienst bij de Kamper Metaalwarenfabriek voorh. H. Berk
en Zoon.
8 februari. Toneelavond van de Personeelsvereniging "Engelenberg". Opgevoerd werd "Wie van de drie?".
9 februari. Onze oud-stadgenoot Dr. R. W. Jongman promoveert aan de Universiteit te Amsterdam op het proefschrift
"Het oog van de meester".
11 februari. Ds. Brinkman neemt in de Burgwalkerk afscheid
van de Gereformeerde kerk te Kampen.
13 februari. De heer H. J. van Pijkeren 40 jaar in dienst bij
de Kamper Metaalwarenfabriek v.h. H. Berk en Zoon.
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15 februari. Grote avond van de schoolvereniging "Utile
dulci" van het Iohannes Calvijn1yceum. Gevarieerd programma.
16 februari. Dr. W. D. van Wijngaarde spreekt voor "Ex
Oriente Lux" over: Bedreigde schoonheid in het Nijldal.
17 februari. Inbraak bij de Firma Siebrand. Buit f 20.000,-.
18 februari. Ds. I. van Malenstein neemt afscheid van de
Nederl. Herv. gem. te Kampen.
22 februari. De heer B. Douwes, hoofd algem. dienst van het
district Overijssel, 25 jaar in dienst van de Nederl. Heidemaatschappij.
- Donateursconcert van Ret Stedelijk Orkest onder leiding
van de heer Chr. Hengeveld.
23 februari. Iubileum-uitvoering van de Gymnastiekvereniging "Thor" die 60 jaar bestaat.
24 februari. Ds. T. Wakker uit Zuid-Afrika teruggekeerd. Nog
steeds geen zekerheid of hij met zijn volgelingen naar dit
land gaat emigreren.
27 februari. Onder auspicien van Het Nut en het Carillon
geeft het Amsterdams Pianokwartet een concert in de Stadsgehoorzaal.
28 februari. Het echtpaar B. Spaan-Wit 50 jaar getrouwd.
29 februari. De heer H. Malcorps zal het recreatieterrein
"Roggebotsluis-Zuid" gaan exploiteren.
- Ontspanningsavond van de personeelsvereniging van de
N.O.P.
1 maart. Afscheid van Dr. Blanken, arts te IIsselmuiden.
5 maart. Zaalconcert van de Chr. Muziekvereniging "Volharding".
7 maart. Dr. W. D. Jonker te Iohannesburg benoemd tot
hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen.
9 maart. Iubileumconcert van het dertig jaar oude Hervormd kerkkoor te Kampen in de Bovenkerk.
12 maart. Iubileumuitvoering van het 45 jaar oude "Voorwaarts" in de Stadsgehoorzaal.
Causerie van pater M. Gemmeke over "De weg naar de
religie" voor de werkgroep "Nu en morgen".
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14 maart. De Chr. Orkest Vereniging "Immanuel" voert in de
Burgwalkerk de Johannespassion van Bach uit.
- De heer K. Hoom, chef laboratorium van "De Delta",
50 jaar werkzaam in de zuivelindustrie.
15 maart. Afscheidsreceptie van de heer J. Steunenberg,
directielid van de Uitgeversmaatschappij J. H. Kok N.V.
Zijn zoon, Mr. W. E. Steunenberg, tot mede-directeur benoemd.
21 maart. Dr. Berkhof spreekt in de studentensocietelt Cellespoort over de Wereldraad van Kerken.
22 maart. Het echtpaar H. van der Kamp-Schinkel 55 jaar getrouwd.
- De heer R. Veendorp, directeur van het postkantoor te Kampen, neemt afscheid van het personeel.
23 maart. De Kamper Rederijkers voeren "Irma la douce"
in de Stadsgehoorzaal op.
28 maart. De Kamper raad heeft ernstige bezwaren tegen een
vaste brug over de IJssel die een hoogte zal hebben van
ongeveer 14 m plus N.A.P. Men wenst een hogere brug.
- Ir. A. Franke spreekt voor het Nut over "Ontwikkelingshulp".
- Het technisch bureau Koldijk bestaat 40 jaar.
- Oprichting te Kampen van de Stichting "Dagverblijven voor
gehandicapten" .
29 maart. Jaarl. uitvoering van de Chr. Gymnastiekvereniging
"Wilhelmina".
3 april. De Chr. Harmonie "A.M.D.G." geeft een concert in
de Hanzestad.
6 april. Uitvoering van de Kamper Balletschool onder leiding
van Mevr. Hannie Dokter.
7 april. De Vrije Evangelische Gemeente te Kampen bestaat
25 jaar.
8 april. Jaarlijkse leerlingenuitvoering van de Kamper Muziekschool.
11 april. Drs. J. F. Posthuma opent het "Zuiderzee Lido
Kampen" annex cafe-restaurant "De Roggebot",
267

13 april. De tienduizendste inwoner van II sselmuiden, Adriaan Duiveman, geboren.
15 april. Op tweede Paasdag passeerden in de middaguren
1500 auto's per uur de Kamper Llsselbrug. Opstoppingen
waren onvermijdelijk.
17 april. Concert van het Overijssels Philharmonisch Orkest
in de Stadsgehoorzaal.
20 april. In de Flevowijk zullen 314 woningwetwoningen worden gebouwd.
23 april. Afscheid van Ir. J. van der Veen als directeur van
"De Delta".
25 april. Mej. E. van Neck benoemt tot directrice van de Gem.
Nijverheidsschool te Kampen.
29 april. Prof. Dr. A. D. R. Polman, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat) benoemd tot ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
De heer F. J. C. van der Werdt, o.m. secretaris van de Kamper Oranje vereniging, ontvangt de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Kapitein M. van Knippenberg, adjudant van de garnizoenscommandant te Kampen, benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau met de zwaarden.
Traditionele lampionoptocht te Kampen.
30 april. De heer J. Meenderink 50 jaar in dienst bij de uitgeversmij J. H. Kok N.V.
-

Kampen viert weer opgewekt de verjaardag van H.M. de
Koningin: kinderzang op de Nieuwe Markt, grasbaan motorraces, muziek en vuurwerk.
3 mei.

Badmeester A. Strieker 25 jaar in functie.

4 mei. Dodenherdenking bij het monument aan de la Sablonierekade,
7 mei. Ds. o. W. Bouwsma, predikant bij de Gereformeerde
kerk (vrijgemaakt) te Kampen komt te overlijden.
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9 mei. Avant-garde muziek in de aula van de Theologische
Hogeschool (Oudestraat).
- In ruim twee uur tijds wordt te Kampen ruim f 7000,- opgehaald voor het kindertehuis te Langatabbetje in Suriname.
- Vier en twintig kunstenaars exposeren onder het motto
"Spanningsvelden" in de aula van de Theologische Hogeschool (Oudestraat).
12 mei. De voetbalvereniging "Kampen"
vierde klasse H.
16 mei. Hogeschooldag
(Oudestraat).

van

kampioen van de

de Theologische

Hogeschool

17 mei. J aarlijkse ouderavond van de Avercampschool.
- De brandweer uit het Duitse stadje Soest op bezoek bij de
Kamper brandweer.
18 mei. De heer en mevrouw J. C. Halfwerk-Kranenburg
jaar getrouwd.

50

21 mei. Onder auspicien van het Nut en het Carillon voert de
toneelgroep .Theater uit Arnhem het blijspel "Eindeloze
liefde" op.
- Burgemeester Berghuis weer gedeeltelijk hersteld.
Prof. C. Veenhof, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool (Broederweg) vraagt tegen 1 september zijn emeritaat
aan.
24 mei. Dertien hoge P.T.T.-functionarissen een dag te gast
bij de docenten van het Gem. Lyceum te Kampen. Namens
het College van B. en W. worden zij officieel ten stadhuize
ontvangen.
27 mei. De Openbare Leesbibliotheek heeft nog weI grote
financiele zorgen, maar het leden-aantal is met 30% gestegen.
28 mei. Dr. J. de Boer uit Epe promoveert aan de Johannes
Calvijn Academie op een proefschrift, getiteld "De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de nadere
Reformatie" .
2 juni, De heer M. J. van Mierlo veertig jaar koster van de
O.L. Vrouwekerk te Kampen.
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5 juni. Jaarlijks Hengelconcours van politiemannen
Ganzendiep.

in het

10 juni. In de Koornmarktpoort worden 33 werken van de
kunstenaar Cornelis Escher tentoongesteld.
13 juni.
In het kader van "Kampen helpt Langatabbetje"
treedt Henk van Uisen in de Stadsgehoorzaal op.
14 juni. Het echtpaar J. Rook-Nijland 50 jaar getrouwd.
15 juni. Het Bethel College Choir uit St.-Paul (V.S.) geeft een
concert in de Bovenkerk.
Dr. W. P. Berghuis draagt het voorzitterschap van de Anti
Revolutionaire Partij over aan Dr. A. Veerman.
De heer C. Rietman judo-kampioen van Kampen.
17 juni. Wegens het redden van een anderhalf jaar oud kind,
schenkt het Carnegie Heldenfonds de 12-jarige Henk van
Bruggen een horloge met inscriptie.
20 juni. De heer en mevrouw Nab die tot deze datum de leiding
hebben gehad van Huize "De Reeve" van de Lucasstichting,
nemen afscheid van deze instelling.
Ooievaars nestelen op een woning, aan de Zwarte dijk gelegen.
22 juni. Mej. J. Reumer tenniskampioene van Kampen, de
heer H. Brouwer kampioen van Kampen.
- Goede bedrijfsresultaten bij de N.V. Schokbeton Kampen
in het jaar 1967.
26 juni. Autotocht van ruim 400 Kamper bejaarden. Onder
meer een bezoek aan Burgers Leeuwenpark te Arnhem.
Dr. W. P. Berghuis opent het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank te Kampen.
27 juni. Promotieplechtigheid van het Gem. Lyceum te Kampen in de Stadsgehoorzaal. Afscheid van de heren Dr. E. Bos
en J. L. van Laere die jarenlang aan deze school verbonden
zijn geweest.
28 juni. Mej. M. van Eunen neemt afscheid van personeel en
leerlingen van de Ger. Lagere school in Brunnepe.
Het Johannes Calvijnlyceum besluit in de Stadsgehoorzaal
de cursus 1967-1968. Afscheid wordt o.m. genomen van de
docenten J. Kikkert en J. H. Rutgers.
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1 julio De gemeentelijke scholen zullen in het vervolg door
het schoonmaakbedrijf Asito te Almelo worden schoongehouden.
- De heer D. van der Snee, procuratiehouder van de N.V.
Kanis en Gunnink, 50 jaar in dienst van deze firma.
4 julio De heer en mevrouw de la Sabloniere van EeldeGoossens te Yelp schenken de gemeente een aantal fraaie
stukken familie-zilver.
5 julio De raad aanvaardt een motie van Mevr. Kok om in de
toekomst weI toto-gelden voor sportaangelegenheden aan te
vragen. De meerderheid van B. en W. was tegen een dergelijke aanvrage.
8 julio De heer B. Hennephof, hoofd van de Engelenbergschool te Kampen, 40 jaar werkzaam bij het Lager Onderwijs.
11 julio De restauratie van het orgel van de Bovenkerk gedeeltelijk voItooid.
15 juli. Strijd tussen Tornado te Dordrecht en Hagemeyer's
Handelmaatschappij te Amsterdam om de aandelen van de
industriemij Berk-Beccon te Kampen. Hagemeyer wint!
16 julio Dertien kinderen uit West-Berlijn worden in Kamper
gezinnen opgenomen.
22 julio Te Hellevoetsluis overlijdt onze oud-stadgenoot en
oud-wethouder van sociale zaken, de heer A. Scholten.
23 julio Onze oud-stadgenoot de heer W. A. Fasel benoemt
tot archivaris van de gemeente Alkmaar.
Na een kortstondige ziekte overlijdt te Kampen Drs. H. Binnendijk, in leven leraar geschiedenis aan het Gemeentelijk
Lyceum. De overledene droeg ook buiten de school de
jeugd een warm hart toe. In kerkelijke kringen genoot de heer
Binnendijk, een warm voorstander van de oecomenische gedachte, grote bekendheicl. Velen zullen hem missen!
1 augustus. Reeks van inbraken bij een zevental Kamper
industrieen.
- Noodweer te Kampen. Vooral de Plantsoenstraat werd weer
het kind van de rekening.
De heer J. Wijnhoud, kantonnier, 25 jaar in dienst van het
Rijk.
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2 augustus. De heer W. Riezebos, timmerman van beroep,
vervaardigd een fraai geschilderd portret van de heer J. W.
Siebrand.
Het echtpaar H. J. Vaandering-van Ommen, afkomstig uit
Grafhorst en in de Ver. Staten genaturaliseerd, viert te IJsselmuiden zijn gouden bruiloft.
6 augustus. Dosk heeft een nieuw clubgebouw aan de Bovensingel.
Een daad van burgerzin! De schilder J. Bres restaureert belangeloos het eeuwenoude, reeds onbewoonbaar verklaarde
woninkje hoek Burgwal-Botervatsteeg.
13 augustus. De Spaar- en bewaarbank Nunspeet gaat een
fusie aan met de Nutsspaarbank te Kampen. Nunspeet wordt
het 14de kantoor van onze Nutsspaarbank.
14 augustus. 24 Joegoslaven brengen op uitnodiging van de
Theologische Hogeschool (Oudestraat) een bezoek aan
Kampen.
Door een dreigende verzakking van de bekistingsconstructie
onder het grote viaduct van de nieuwe Rondweg te Zwolle
wordt het treinverkeer Kampen-Zwolle een aantal uren stil
gelegd.
17 augustus. De Stadsgehoorzaal krijgt nieuwe deuren. Helaas
laat het interieur van onze gehoorzaal nog alles te wensen
over. Hoe lang nog?
- Het echtpaar R. Lamberts-Feenstra 50 jaar getrouwd.
21 augustus. K.H.C. wint het tournooi om de Zilveren bal.
23 augustus. "Onze" juffrouw Hendriks, evangeliste sinds 47
jaar, viert haar tachtigste verjaardag.
29 augustus. De Boerenpartij, afdeling Kampen, protesteert bij
B. en W. te Kampen tegen de fluoridering van het drinkwater.
31 augustus. In de Bovenkerk werden de vermoedelijke resten gevonden van de zogenaamde "Tresoorkamer"
en de
.Librije". Monumentenzorg besluit tot restauratie.
1 september. De heer J. J. Visser, procuratiehouder bij de
N.V. Schokbeton Kampen, 25 jaar in dienst bij dit bedrijf.
2 september.
De candidaat A. H. Reitsema beroepen als
tweede zendingspredikant van de Vrijgemaakte Ger. Kerk
te Kampen, in de vacature Ds. M. R. v.d. Berg.
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